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Forord 
Et kunstnerisk utviklingsarbeid vil til slutt munne ut i konkrete kunstneriske produkter.   
 
Siden oppstarten av vårt FoU samarbeide i 2013 har vi tilegnet oss ny forståelse for maleriet 
i samtiden og nye ferdigheter hvor teknologi utgjør et nytt verktøy i prosessen. I 
begynnelsen var det ikke gitt at samarbeidet mellom oss skulle bli så viktig og at det skulle 
oppleves som så relevant og motiverende som det har gjort. Vi har skaffet oss nye venner og 
kolleger ved utstillingssteder i Kristiansand, Mandal og Oppegård og vi har produsert 
rapporter og nye kunstneriske resultater. Utstillingene har blitt arena for refleksjoner og 
samtaler. Her har vi opplevd både kjedelige, strevsomme og magiske øyeblikk.  Det var ved 
en slik anledning at en liten innvandrergutt sto i utstillingsrommet, - rakte opp hånden og 
forklarte oss hva vi har hjulpet han til å forstå, det var først da vi tok en high five. Vi ble 
oppmerksomme på at når enkelte besøkende oppsøker utstillingen vår så er de egentlig på 
søken etter seg selv, og her i denne erkjennelsen ligger utfordringer som vi kan undersøke i 
neste prosjekt. 

 

Inger Marie og Elisabeth  

Januar 

2017 

 

 

Ukjent fotograf 
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Sammendrag fra tre prosjektperioder 
Vårt kunstneriske utviklingsprosjekt startet i 2013 og går gjennom tre faser fram til 2017. 
Prosjektet i sin helhet har vi kalt SAU OG VASE. Bakgrunnen for prosjektet var at vi savnet 
dokumentert kunnskap hvor kunstneren selv forklarer hvordan skapende maleriprosesser 
foregår.  Derfor ble vår oppgave å dokumentere – ikke om prosessen men fra prosessen.  
Videre ville vi vise hvordan et nettbrett påvirker både tankevirksomhet og praktisk arbeid i 
verkstedet. Siden prosjektet er et samarbeid mellom to fagpersoner, fant vi det naturlig å 
utarbeide en strukturert framgangsmåte med vekt på både individuelle undersøkelser, 
sammenligninger og felles drøftinger. Den faglige og metodiske strukturen i prosjektet har 
også hatt stor overføringsverdi til vår egen undervisning. 

 

Fasene i det kunstneriske utviklingsprosjektet SAU og VASE 

 

Den første fasen, Not Quite Knowing, er fase for fornyelse (2013 -2014). Vi starter våre 
respektive maleprosesser uten å ha utarbeidet ideene eller konseptet i forkant men med et 
felles ønske om å besvare følgende problemstilling: Er det mulig å registrere kvaliteter i den 
første fasen av skapende prosesser når vi bruker et metodisk rammeverk og nettbrett som 
verktøy i tillegg til tradisjonelle billedmessige produksjonsmåtene? Er dette noe vi kan 
anvende i utdanning av studenter, også med tanke på formidlingsaspekter? Vi lette etter 
våre egne maleriske uttrykk og utviklet samtidig en metode/samarbeidsform som vi etterpå 
har benyttet med suksess i alle periodene. Nettbrettet, eller i vårt tilfelle i-Padden, ble tatt i 
bruk som et nytt redskap i atelieret, og når maleriene var utført og mer eller mindre 
avsluttet, kom det en periode med oppsummering og diskusjonsarbeid. Undersøkelsen viste 
at nettbrettet var et viktig supplement, både som erstatning for fotografiapparatet og som 
tegne/malerutstyr. I tillegg fikk våre notater og individuelle refleksjoner betydning både for 
egen faglig utvikling, sammenligning og videre framdrift i prosjektet.  

I den andre fasen, So What?  hadde vi fokus på sammenheng og kontekst (2014-2015). Vi 

maler fortsatt bilder – og hva så? Følgende problemstilling ble rettesnor for vår undersøkelse: 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? Maleriene ble nå 

motivmessig forankret til områder vi, hver for oss, ville undersøke nærmere. Økt kunnskap 

om og fokus på kontekstuelle utfordringer, førte til at vi ønsket å bruke maleriene på nye 

måter. Maleriene ble knyttet til tematiske serier som på ulike vis var forankret i våre 

respektive liv. Dette innebar også å gjøre maleriene lesbare for andre. Vi forsto at vi måtte 

teste ut hva dette ville bety sett i forhold til eget skapende arbeid når enten lærende 

aspekter, -økt kommunikasjon og/eller – interaktivitet skulle oppnås i utstillingsrommet.  

Not Quite Knowing. 

So What?

This It Is...



5 
 

Den tredje fasen, This It Is, handlet stort sett om erkjennelser (2015-2017).  Erfaringen fra både 

første og andre fase ble lagt til grunn og vi formulerte følgende problemstilling: På hvilken måte 

kan kontekstuelle vilkår og samhandling om å lage en kunstutstilling bidra til nye malerier, skapende 

aktiviteter og refleksjoner rundt humanistiske verdier hos oss selv og andre?  Dette spørsmålet 

kunne bare besvares ved å arbeide utenfor atelieret og utenfor høgskolen på en offentlig arena i 

«virkeligheten». Våre søknader om utstillingssteder resulterte i en plan om tre konkrete utstillinger. 

Utstillingene kom til å dreie seg om ulike aspekter ved humanistiske perspektiver. Gjennom valgte 

utstillingstema og tilrettelagte programmer forsøkte vi å lage åpne «rom» hvor publikum ble invitert 

til å skape selv og å dele egne tanker. Det er i dette praktiske arbeidet med utstillingene at vi finner 

ny kunnskap om lærende aspekter, -økt kommunikasjon og/eller – interaktivitet og om 

teknologiske utfordringer/ muligheter. 

De tre utstillingene ble gjennomført i:   

 Agder Kunstsenter i Kristiansand  

 Kulturfabrikken i Mandal  

 Oppegård Kunstforening i Kolben Kulturhus 

Kort oppsummert kan vi si at prosjektet SAU OG VASE viser et trefaset prosjektforløp hvor to 
ulike innfallsvinkler til maleriet i et samtidsperspektiv er satt i fokus. Selve prosjektforløpet 
har vist verdien ved strukturert samarbeid og avdekket det som driver oss som 
prosjektdeltakerne framover mot et mål. Våre individuelle innfallsvinkler og motivvalg har 
ført oss inn i diskusjoner om utfordringer og overbyggende tema også sett i et 
formidlingsperspektiv. Det var i samtalerommene vi fant vår felles ambisjon om å uttrykke et 
humanistisk perspektiv.  Og det var på de ulike utstillingsarenaene vi opplevde hvor vilkårlig 
formidlingsarbeidet kan være. Å male et bilde omfatter fortsatt for oss begge to både en 
mental og en fysisk innsats. Begge deler kan være utmattende. Forankring opp mot 
samtidskunsten forandrer ikke dette men aktiv bruk av nettbrettet i prosessen har gitt større 
spillerom for utforsking i prosessen. 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. 
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Innledning  
Vi har nå gjennomført tre delprosjekter (faser) med tre forskjellige problemstillinger (Not 

Quite Knowing 2012-2014, So What 2014-2015, This It Is 2015-2016). Hver fase har blitt fulgt 

opp som selvstendige kunstneriske utviklingsprosjekter hvor både kunst-, fagteori og 

praktisk arbeid i verkstedet har vært like viktig. Erfaringer fra de to første fasene er samlet i 

egne grunnlagsdokumenter (rapporter)1. Begge disse dokumentene har hatt stor betydning 

som arkiv for hukommelse og dokumentert erfaring. Den siste fasen This It Is.. danner 

kjernen i dette dokumentet, det er slik vi har opplevd at trådene best kan samles.  

Til grunn for prosjektet Sau og Vase som helhet ligger også vurdering av faglig relevans og 

individuelle ambisjoner om faglig utvikling. De individuelle skapende arbeidsperiodene, 

samtalene med kolleger, gallerieiere, studenter og publikum har ledet fram til de valgene vi 

har tatt i løpet av de fire siste årene. Alle fasene har vært forankret til både undervisningen 

og FoU arbeidet ved vår egen arbeidsplass ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for 

estetiske fag, hvor vi har undervist studenter fra utdanning for kunst, design og formidling og 

faglærerutdanningen. Tittelen Sau og Vase oppsto på et tidspunkt som det surrealistiske 

møte mellom våre to motivområder. At vi tilsynelatende er veldig ulike hindrer ikke et godt 

samarbeide, både sauen og vasen har gitt oss energi til å se i flere retninger.  

Når relevant materiale, kunnskap og kunstverk møter publikum i et visningsrom blir verdien 

av vår innsats konkret. Her synliggjøres verdiskapingsdimensjoner i form av læring, 

opplevelser, samtaler og nye perspektiver. Med dette som bakgrunn ønsket vi i den siste 

fasen This It Is.. å undersøke hvilke betingelser som fører til enten; -lærende aspekter, -økt 

kommunikasjon og/eller – interaktivitet 2  ved tre ulike utstillinger: 

• Første utstilling, mars 2016, ble vist ved Agder Kunstsenter i Kristiansand med tittelen: 

Drømmer krever mindre krefter.   

• Andre utstilling, mai 2016, ble vist ved Mandal Kulturfabrikk med tittelen: Memory Lane. 

Arkiverte minner. 

• Tredje utstilling, september 2016, ble vist i Oppegård Kunstforenings regi på Kolben 

kulturhus med tittelen: Horisonter, visuelle anslag.  

Problem  
Vi måtte som nevnt ut i «virkeligheten» og søke samarbeide med aktører som arbeider med 

kunstutstillinger under ulike rammevilkår og regimer.  Følgende problemstilling ble formulert 

for å ivareta de mest aktuelle utfordringene våre i denne fasen:  

                                                           
1 Rapportene er tilgjengelige på www.ingermsoyland.com og www.elisabethjuell.com 
2 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 aktivitetene kan etter vår syn også rettes inn mot kontekstuelle vurderinger, (se pkt.9 side 40) her presentert i en noe 

bearbeidet versjon:  -når hensikten er læring og spesielle opplevelser,- når kunstverkene må forklares med kommunikasjonsmodeller og 

teknikker, -når kunstverkene benyttes i en interaktiv deltagende prosess 

 

http://www.agderkunst.no/2016/03/01/drommer-krever-mindre-krefter/
http://kulturfabrikken.biz/
http://www.oppegardkunstforening.no/
http://www.ingermsoyland.com/
http://www.elisabethjuell.com/
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Med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere faser ønsker vi nå å undersøke hvordan  

kontekstuelle vilkår og samhandling om å lage en kunstutstilling kan bidra til nye 

malerier, skapende aktiviteter og refleksjoner rundt humanistiske verdier hos oss selv 

og andre? 

Et godt grunnlag for samarbeid kan knyttes til både samtaler, skriftlig søknad, avtaler og 

praktisk samarbeide på stedet. De lokale forholdene krever evne til samhandling for blant 

annet å avdekke kontekstuelle utfordringer hvor beliggenhet, visningsrom, utstillingstema, 

og relevant materiale løftes fram. (So What? 2015). Med skapende aktiviteter mener vi både 

interaktivitet i rommet, tilrettelagte workshops og formidlingssamtaler, men også det å finne 

grunnlag for helt nye kunstneriske uttrykk. I oppstarten av denne perioden så vi ikke 

muligheten for å male nye malerier, derfor ble også dette noe vi ville sjekke ut i praksis. Hvor 

energitappende er det egentlig å følge opp en plan om å stille ut egne arbeider?  Gis det rom 

for å tenke nytt i en slik arbeidsperiode? Humanistiske verdier berører oss begge to men 

hvordan skulle en slik konseptuell fellesnevner konkretiseres?  

Bakgrunn og teori 
I den første fasen: Not quite Knowing. (2014), undersøkte vi fagfeltets utfordringer med 
hensyn til den åpne oppstartsfasen som kjennetegner alle prosjekter. I skapende prosjekter 
er det viktig å bli venn med «not-quite-knowing» fasen3. Med dette som utgangspunkt 
utviklet vi en metodisk vei 4 inn i vårt skapende arbeid. Vi laget vår egen struktur i prosessen 
som omfattet faser for samhandling, individuell utforsking og refleksjoner. Vi undersøkte 
verdien ved å bruke (teknologi) nettbrett aktivt mens vi arbeidet med skapende arbeid i 
atelieret. Denne framgangsmåten tok vi med oss i begge de påfølgende periodene. (Juell og 
Søyland). 
 
I den andre fasen: So What? (2015) valgte vi å undersøke betydning av begrepet kontekst 
sett i forhold til egne malerier. Vi løftet fram et spørsmål som tar tak i -hva så?  Dette for å 
sette fokus på resultatene (maleriene) og oppfølginger av disse i en formidlings-
sammenheng. Det er her vi undersøker samtidskunstens krav til konseptuell 5 forankring og 
ser hvordan dette har tilført maleriet utfordringer som fagdisiplin. Teoristudiene knyttet til 

kontekstuelle utfordringer har hatt stor verdi for de valgene vi tok i den siste perioden. Den rådende 
diskursen har lenge handlet om 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? Vi ser 
samtidig at samtidskunstnere har 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 

                                                           
3 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.  
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) 
5 .  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. 

https://artandcraftxboarders.files.wordpress.com/2014/11/grunnlagsdokument_2611141.pdf
https://artandcraftxboarders.files.wordpress.com/2014/11/so_what_dokument_29092015.pdf
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kunsthåndverkene og installasjonskunsten. Konkurranse om oppmerksomhet innen 
samtidens visuelle kultur handler også om teknologi og mangfoldiggjøring noe som gir 
vidtrekkende, kostnadsbesparende, multimedialt formidlingsmuligheter. (Juell og Søyland) 
 

I den siste fasen: This It Is. (2016) har vi samlet erfaringene og benyttet tilegnet kunnskap. 
Både utstillingsvirksomheten og våre nye malerier viser hvordan vi tar høyde for både 
tematiske og teknologiske utfordringer. Det ble utarbeidet planer for kontekstuell forankring 
i tråd med Swidzinskis (1976) manifest6  hvor sted og handling – situasjon og personer - tid 
og tegn/symboler ble vurdert i hvert tilfelle. Praktisk arbeid i verkstedene kom i løpet av 
perioden til å handle om å skape nye malerier og installasjoner, hvordan bør monteringen 
være og hva skal utformes tekstlig til hver enkelt utstilling? Vi ønsket å la ulike humanistiske 
perspektiver som menneskerettigheter, kulturell forankring, krig og fred, miljø og respekten 
for alt levende rundt oss prege innsatsen i denne perioden.   

Metode kunstnerisk utviklingsarbeid 
Som tidligere nevnt benyttet vi nok en gang framgangsmåten vi fant i  det første prosjektet: Not 

Quite Knowing. (2014),7. I tillegg laget vi en strukturert plan for prosessen som omfattet både 

samhandling og individuell utforsking. Det viktigste med i denne siste perioden (This It Is) er knyttet 

til den praktiske gjennomføringen, logistikkutfordringer og organiseringen.  Utstillingsprogrammet 

ble et resultat av både planlagte og ikke planlagte oppgaver.  Vi søkte om, og fikk tildelt, 

utstillingsplass i Kristiansand Kunstsenter og i Mandal Kulturfabrikk. Senere mottok vi invitasjon til å 

stille ut i Oppegård Kunstforenings regi.  På hver av visningsstedene utarbeidet vi et nytt tema/tittel 

som stod i relasjon til våre malerier og intensjonen på utstillingsstedet.     

 

Figur 1.  Framdriftsplan fra januar til oktober 2016  

Vi fortsette å dokumentere erfaringer og knytte disse til tekstlig refleksjoner. 8 (Kolb. 1984). 
Disse refleksjonene handler i stor grad om interaktivitet, formidling, kontekstuelle 
utfordringer og teknologiske muligheter.  

                                                           
6 Art as Contextual Art, (første gang publisert i 1976) 
7 . I vårt arbeid har vi derfor lagt vekt på å gjenta den undersøkende metodiske tilnærmingen som er presentert i rapporten. Her vektlegges 

dokumentasjon, problematisering, og refleksjoner som grunnlag for framdriften i prosjekter. Denne modellen til David Kolb (1984) ble 

derved viktig i våre respektive prosesser, et felles analyseverktøy som ga oss et visst sammenligningsgrunnlag når vi senere gikk gjennom 

våre individuelle erfaringer. 
8 The Lewinian  Experiential  Learning Model  ligger til grunn for det David  Kolb i artikkelen Experiential Learning (1984) kaller et holistisk 
integrerende perspektiv på læring .   

• Søknad om utstillingsplasser

• Felles planlegging 

eget skapende 
arbeid

• Kristiansand Kunstsenter

• Felles planlegging, 
dokumentasjon og refleksjoner

eget skapende 
arbeid

• Mandal Kulturfabrikk

• Felles planlegging, 
dokumentasjon og refleksjoner 

eget skapende 
arbeid

• Oppegård Kunstforening

• Felles oppsummering - læring

eget skapende 
arbeid

https://artandcraftxboarders.files.wordpress.com/2014/11/grunnlagsdokument_2611141.pdf
https://artandcraftxboarders.files.wordpress.com/2014/11/grunnlagsdokument_2611141.pdf
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Utstillingene 

 

Agder Kunstsenter 
Vår søknad om en utstilling med tittelen: Drømmer krever mindre krefter under STUNT 
paraplyen ved Agder Kunstsenter ble fagfellevurdert og vi ble innvilget utstillingsplass i uke 11 i 
2016. 
 
 

 
Figur 2.  Plakat i Kristiansand 

 

 
  Figur 3. Hand Out  

 
Med denne utstillingen inviterte vi publikum inn i et ubevisst, drømmende og assosiativt 
landskap. Vi valgte å la våre studenter bidra med egne arbeider og dermed kom utstillingen 
til å omfattet både malerier, installasjoner, skulpturer, performance og replikker9 som bandt 
det hele sammen. I studieretningen tilegner studentene seg kunnskap, ferdigheter og 
generell kompetanse innen fagområdet kunst og formidling. Idéutvikling, problemløsning, 
visualisering av idéer og teoretisk refleksjon om presentasjon og formidling av kunst står 
også sentralt i studiet. Arbeidspraksis innen kunst- og kulturfeltet, som for eksempel i 
museer, gallerier, kulturskoler og media inngår som del av i studiets femte semester. Studiet 
fører til graden bachelor i kunst og design og kvalifiserer til master i estetiske fag, 
studieretning for Kunst i samfunnet. Dette ble derved en relevant anledning til å koble vårt 
kunstneriske utviklings-arbeid opp mot studentenes praktiske arbeid denne våren. 
 
Selve utstillingsrommet var åpent og lyst med høye hvite vegger og en mindre delevegg som 
var plassert sentralt i rommet. Vi sto selv for alt monteringsarbeidet og høyden i rommet 
bidro til at maleriene kunne fordeles på hele veggflaten fra gulv til tak. De kvadratiske 
formatene våre (080x080) skapte et helhetlig rytmisk uttrykk og tematisk sett ble dette en 
leken og interessant presentasjon. Studentenes installasjoner ble plassert slik at det ble 

                                                           
9 Replikk (av det franske ordet replique) betyr egentlig svar. Vi la vekt på studenter og betrakteres visuelle kommentarer. 
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synlig hvordan disse var tenkt som replikker til utvalgte malerier, både som frittstående 
objekter på gulvet og på egnede veggflater i rommet.  
 

 
Figur 4. Agder Kunstsenter 

 

 
Figur 5. Fra work shop med 

Gateakademiet 

   

 
Figur 6. Det lages kunstneriske replikker 

 

 
Figur 7. Utsnitt fra utstillingsrommet 

   

 
Figur 8.  Utsnitt fra utstillingsrommet 

 

 

 
Figur 9. Utsnitt fra utstillingsrommet 
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Formidlingsdimensjonen var i fokus og studentene fikk anledning til å praktisere egne 
kunnskap og ferdigheter i trygge omgivelser, med lav risiko og med realistiske 
rammebetingelser. De fikk hovedansvar for å gjennomføre sin egen workshop hvor 
Gateakademiets elever ble invitert til å lage sine visuelle replikker til de utstilte arbeidene i 
galleriet.  Gateakademiet i Kristiansand er et alternativt undervisningstilbud på dagtid for 
ungdom mellom 16-25 som ikke har et ønsket tilbud om skole eller jobb. Det undervises i 
musikk, foto og kunstfag, og det er profesjonelt og oppdatert utstyr i alle verkstedene, noe 
som gjør Gateakademiet til et attraktivt sted å være. 
 
Vi hadde sendt ut både pressemeldinger og en rekke invitasjoner til åpningsdagen og sosiale 
medier ble tatt i bruk. Agder Kunstsenter inviterte også sine medlemmer gjennom sitt 
kontaktnett. Besøkstallet nådde opp i vel 150 personer den uka den hang oppe.  
Men avisene glimret med sitt fravær, og forklaringen vi fikk var at når man stiller ut i 
Kristiansand så møter avisene opp hvis det er lokale navn som er representert. 
 
Etter denne utstillingen og som forberedelse til den neste la vi inn en arbeidsperiode i 
atelieret. Vi ønsket å bringe inn malerier som gjennom størrelse og tema kunne åpne for 
flere perspektiver enn de vi til nå hadde vist i Kristiansand. Det var helt åpent for alle typer 
vinklinger og tema. Det eneste vi forpliktet oss til var å skrive et oppstartsnotat, se Elisabeths 
notat side 16 og Inger Maries på side 26,  videre fortsatte vi etter tidligere modell å 
reflektere (Kolb) over utviklingen av maleriene i prosessen.   
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Kulturfabrikken i Mandal 
Vår søknad om en utstilling med tittelen: Memory Lane. Arkiverte minne ble vurdert av et 
styre ved stiftelse Kulturfabrikken i Mandal og vi ble innvilget utstillingsplass i uke 21 i 2016. 
 

 
Figur 10. Plakaten vi brukte i Mandal 

I Mandal ble utstillingen knyttet til temaet Memory Lane, arkiverte minner. Dette var delvis 
på grunn av at vi nå hadde valgt å samarbeide med syriske flyktninger. Kulturfabrikken er 
plassert i lokalene til en tidligere møbelfabrikk. Den er privat eid og drevet som en ideell 
stiftelse med kulturaktiviteter som hovedformål. Rommet er enkelt med grove vegger av 
ubehandlede murstein og bindingsverk. Også denne gangen sto vi for hele montering selv 
men nå med praktisk hjelp av en gruppe syriske unge menn. Det ble spennende å finne god 
plass til bildene og nå fikk de nye store maleriene sentral plassering på de størst veggflatene 
mens de mindre kvadratiske formatene ble hengt opp på et løsvegg system. Se fig. 3.  
 
Maleriene kan sies å hører motivmessig hjemme i minnene våre. Dette er minner som også 

forteller om små og store hendelser i våre liv, ofte med en vinkling inn mot humanistiske 

perspektiver. Utstillingen var åpen for publikum hver dag i en uke.  I løpet av denne uka 

gjennomførte vi et omfattende program. Blant annet en workshop hvor deltakerne, våre 

syriske venner, hentet fram og gjenskapte minner om drikkebegre slik de husker dem fra sin 

barndom. Vi oppfordret dem til å vise både form og ornamentikk og i vår formidling forklarte 

vi hvordan kunst og håndverk fra Mesopotamia (i dag Irak) har lagt sterke føringer for det 

kunstneriske uttrykk også i vår del av verden.  Vi inviterte også til to kveldsarrangementer, 

hvor Elisabeth viste sitt Visuelle essay og Inger Marie viste Diaspora.  I tillegg lot vi 6 av våre 

digitale trykk (se side 25 og 35) bli loddet ut til inntekt for Kulturfabrikken. Samlet antall 

besøkende kom opp i ca 150 gjester og nok en gang glimret avisene med sitt fravær. Denne 

gangen var forklaringen at vi ikke hadde betalt en annonsering i deres avis og derfor var 

avisene mindre interessert.  
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Figur 11. Kulturfabrikken i Mandal 

 

 
Figur 12. Fra utstillingsrommet 

 
Figur13. Fra åpningen 

 

 
Figur 14. Fra åpningen 

 
Figur 15. Workshop 

 
Figur 16.  Workshop 

 
Figur 17. Våre syriske venner 
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Oppegård Kunstforening. i september 2016 

I mars fikk vi forespørsel fra styret i Oppegård Kunstforening om vi ville bidra med bilder på 
en utstilling i Kolben Kulturhus sammen med Erik Wessel. Vi takket ja til å stille ut arbeider 
under tittelen: Horisonter. Visuelle anslag i ukene 36 og 37,  
 

 
Figur 18.  Kunstforeningens plakat 

 

 
Figur 19. Vår plakat 

 
Tittelen kom som et resultat av det fokuset vi hadde hatt i vår forrige utstilling og 

Kunstforeningens eget ønske om å vise multimedia installasjonen Diaspora. Vi la vekt på 

ulike innfallsvinkler til det å være flyktninger i vår tid og løftet fram menneskers horisonter 

/synsvinkler og posisjoneringer som utgangspunkt for engasjement, empati og 

medmenneskelighet. Maleriene representerer ulike horisonter, sett i forhold til både miljø 

og kulturrelaterte perspektiver. Igjen tok vi selvstendig avgjøringer med hensyn til 

montering. Dette var både viktig og riktig med tanke på tidligere erfaringer og med tanke på 

formidling.  Blant annet gikk vi bort fra forslaget om et eget avlukke til multimediaprosjektet 

Diaspora. I stedet valgte vi en plassering som gjorde at både filmen og maleriene kunne 

oppleves samtidig og i sammenheng med øvrige bilder i det åpne rommet, se fig.25. Et 

direkte resultat av vår forberedelse til denne utstillingen ble et 5 meter lange transparente 

«plaståkle» som fikk tittelen H. Ideen ble unnfanget i Mandal, forberedelser ble utført i løpet 

av sommeren og teppe ble fullført uken før utstillingsåpning.  

 
Kunstforeningen er vel ansett og godt etablert i Oppegård kommune. Utstillingsrommet har 
adgang gjennom biblioteket noe som Kunstforeningens medlemmer var litt misfornøyd med. 
Vi opplevde ikke dette som noen ulempe. Rommet var lyst og innbydende med gode 
veggflater og kunstforeningens medlemmer organiserte selv vakthold de to ukene 
utstillingen var åpen. I løpet av andre uka gjennomførte vi et kveldsarrangement, hvor vi 
presenterte bakgrunn og hendelser fra vårt samarbeide gjennom 3 år. Samlet sett hadde vi 
ca 350 besøkende i løpet av de to ukene utstillingen var åpen. 
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Figur 20.  Kolben Kulturhus 

 

 
Figur 21. Fra utstillingsrommet 

  
Figur 22. Fra utstillingsåpningen 

 

 
Figur 23. Fra vår forelesning 

 
Figur 24. Utsnitt av rommet 

 

 
Figur 25. Diaspora 
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Individuelt utviklingsarbeid, maleriutvikling i prosessen  
Opprinnelig var vi i tvil om vi kom til å arbeide med nye motiver og nye malerier denne 

våren. I tråd med tidligere prosesser så avsatte vi tid til refleksjoner både i Kristiansand, 

Mandal og Oppegård. Vi hadde med oss publikums tilbakemeldinger og våre egne kritiske 

kommentarer. Derved ble konklusjonen etter Kristiansand at vi måtte ta med arbeider i 

større formater på vår neste utstilling i Mandal.  Vi skulle også finne fram til motiv som 

kunne reflektere det valgte temaet Memory Lane, arkiverte minner. I oppsummeringen etter 

utstillingen i Mandal ble vi enige om at vi likeledes kunne realisere minst en ny ide og 

ferdigstille minst et nytt arbeid til den neste utstillingen i Oppegård Kunstforening, og derved 

ble planen om «plaståkleet» lagt. 

   

Elisabeths maleprosess, oppstartnotat. 
This It Is, tredje periode i FoU-serien, fokuserer på å undersøke hvordan maleriene/bildene 

kommuniserer i ulike formidlingssammenhenger. Kontekstuelle kommunikasjonsrammer er 

overskriften denne gangen. Utstillingssøknader til forskjellige gallerier, museer og 

kulturinstitusjoner ble sendt ut høsten 2015. Disse var under planlegging da jeg i jule- og 

nyttårshelgen 2016, ble rammet av en akutt, livstruende hjernesykdom. Jeg ble gradvis 

friskere utover våren, men har innsett at det trengs lang tid for å fungere helt normalt igjen. 

Sykdommen satte meg på sidelinjen av all virksomhet. Dette ga meg en anledning til å 

bearbeide ny innsikt om sammenhengen mellom meg og det universet jeg er en del av. 

Fascinasjon over hva som er virkelig og sant, og hva som er fantasi og fakta gir næring til ny 

tankevirksomhet. Grenseovergangene i dette landskapet har inspirert meg til å forene 

tankene fra sykdomsperioden med erfaringer fra de to tidligere FoU-periodene (Not Quite 

Knowing og So What) i nytt kunstnerisk arbeid. Jeg mener å ha lest at fantasi og drøm er 

plassert på samme sted i hjernen som minnet (hukommelsen). Dette gir mening til min 

undring over samklangen mellom det kunstneriske (visjonen), drømmens vesen og 

naturlovene. Vi er nå ferdig med utstillingen i Kristiansand og flyktning katastrofen, som 

bokstaveligtalt skylte innover Europa er et mektig bakteppe i dette indre landskapet.  I den 

kommende perioden skal jeg male bilde(r) som er fundert på visjoner, minner, horisonter, 

håp og fakta. Jeg vil undersøke kunstneriske kvaliteter som umiddelbarhet, fornemmelser og 

følelser fundert på konkret natur.   
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Fidias Panter 

 
 

 
                        Figur 26. Fidias Panter. Maleri. Akryl på lerret 120cmx150cm 
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BILDE NR. - 1 – 
 

 
Figur 27. Fidias Panter versjon 1, maleri.  

 

 
Figur 28. Fidias Panter versjon 4. Digital 

   

 
Figur 29. Fidias Panter versjon 9.  maleri. 

 

 
Figur 30. Fidias Panter versjon 17. 
maleri. 

 

I dette maleriet arbeidet jeg videre med bildene fra ulike visuelle essay, som jeg har laget. 
Jeg søkte etter uttrykk som representerer falmede minner. Jeg overførte collageideen fra 
de digitale bildene til maleriet og søkte transparens.  Målet var å skape fornemmelser for 
drømmer, minner og varhet. Jeg lette etter uttrykk som kan vekke assosiasjoner til håp. 
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Evelyn 
 

 
Figur 31. Evelyn. Maleri. Akryl på lerret. 85cmx100cm 
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BILDE NR. -2- 
 

 
Figur 32. Evelyn versjon 2, digital studie 

 

 
Figur 33.  Evelyn versjon 3, maleri studie 
 

   

 

Figur 34.  Evelyn versjon 4, maleri studie 

 

 

Figur 35.  Evelyn versjon 5, digital studie 
 

Maleriet, Evelyn, ble en fortsettelse av Fidias panter. Jeg ønsket å skape lagvis, 
transparent virkning fra en falmet virkelighet bak en gardin. Jeg ønsket å anvende lyse 
farger for å understreke minner som er helt eller delvis utvisket. Ravnen er tilbake, vil 
være med som budbringer. Jeg ønsker å tilføre maleriet et ubehag av observasjon, som 
også kan forståes som flyktningers søken etter tilflukt. 
 

 Evelyn = fugl, styrke, makt 

 Kan leses bakvendt: Evelyn/Ny leve 

 Ravn: budbringer, klok, respekt 

 Panter: modig, sterk, smidig, smart, årvåken observasjon. 
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Sjeselongen 
 

 
 

Figur 36. Sjeselongen. Maleri. Akryl på lerret. 150cmx130cm 
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BILDE NR. -3- 
 

 

 

 
Figur 37. Sjeselongen versjon 2, maleri 
studie 
 

 Figur 38.  Sjeselongen versjon 11, digital 
studie 
 

 

 

 
Figur 39. Sjeselongen versjon 21, maleri 
studie 

 Figur 40.  Sjeselongen versjon 22, digital 
studie 
 

                                      

Her ønsket jeg å undersøke forhold mellom det menneskeskapte og naturen. Ensomhet er 

tilstede. Noe foruroligende i møtet mellom arkitektur og landskap skal være med. 
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Den natten ble gresset grønt 
 

 
 

 
 

Figur 41. Den natten ble gresset grønt. Maleri. Akryl på lerret. 130cmx120cm 
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BILDE NR. -4- 
 

 

 

 

 
Figur 42. Den natten ble gresset grønt, 
pennetegning, ide studie 
 

 Figur 43.  Den natten ble gresset grønt, 
pennetegning, ide studie 

 

 

 
Figur 44. Den natten ble gresset grønt 3, 
maleri studie 
 

 Figur 45.  Den natten ble gresset grønt 4, 
maleri studie 
 

Her søker jeg et frosset, innelukket uttrykk der figurene er «lost» i sin verden. Mørkt tema. 

Bildet deles opp av blomsterflate. Surrealistisk fokus.  
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DIGITAL GRAPHIC ARTWORK (D.G.A.) 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 46. Forfatteren 1  Figur 47.  Forfatteren 2  Figur 48.  Forfatteren 3 

 

Disse tre bildene startet som en kombinasjon av ulike foto. Temaet er også her mennesket i 

naturen, mystikk og speiling av den som er betrakter. Fotoene ble bearbeidet i et 

tegneprogram og deretter printet ut på blekkprinter ved Sjøgraf trykkeri i Mandal. De har 

blitt trykket opp i et opplag på 5 print.  
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Inger Maries maleriprosess, oppstartnotat.  
Ny maleperiode starter for min del i morgen. Perioden omfatter også et utstillingsforløp fra 

Kristiansand til Mandal og videre til Oppegård og HiOA til høsten. Vi har nå fullført den første 

av disse tre utstillingene og jeg er klar for å lage fire større malerier. Først og fremst vil jeg 

videreutvikle den rene fargeflaten, og koble inn enkle motiver med videreført vase - urne - 

krukke som del av motivet? Jeg har steingjerdene som et annet motiv hvor jeg vil ha fire 

print klart. Hva er mellom steingjerde og krukkene mine? Hvor er kulturarven vår i dag - hva 

er dekor og hva er dybdeverdi i maleriet - når jeg kan bruke tid og se på det i timevis - hva 

bor det i dette maleriet da?  Hva er det med fargene i dette maleriet som tiltaler meg så 

sterkt? 

 

 

Figur 49.  Byen. Inger Marie Søyland (2013) 

                                   Hva er det med formen og dekoren i denne vasen her? 

 

Figur 50.  Assyrian drinking vessel. 
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Eufrat og Tigris 

 

  
 
 

 

Figur 51. Eufrat og Tigris 
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BILDE NR. -1- 
 

 
Figur 52. Eufrat og Tigris, studie maleri 

 

 
Figur 53. Eufrat og Tigris studie maleri 

   

 
Figur 54. Eufrat og Tigris digital studie 

 

 
Figur 55. Eufrat og Tigris digital studie 

Dette maleriet kom som et resultat av min tidligere fasinasjon for krukker som 
kulturbærere. Krukker forteller om tid, sted, mennesker, kjønn, materialer og teknikker. 
I mitt fagfelt hører også historien om landene mellom Eufrat og Tigris hjemme. Et 
område som bugner av brød og honning, en fortelling som setter dagens Syria i et nytt 
lys. Jeg ønsker med dette maleriet å bringe fram refleksjoner som kan assosieres til 
hverdagsobjekter i Syria.  Hvilke samtaler oppstår når koppen du arvet av din bestemor 
kommer fram fra minnene. 
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Silkeveien 

 

 
          

           Figur 56. Silkeveien 
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BILDE NR. -2- 
 

 
Figur 57. Silkeveien malt studie 

 

 
Figur 58. Silkeveien malt studie 

   

 
Figur 59. Silkeveien malt studie 

 

 
Figur 60. Silkeveien malt studie 

Dette maleriet har også utgangspunkt i tidligere krukker og vaser. I tillegg tok jeg tidlig inn 
eikeløv som mønster slik man kan finne det gjengitt i 1700 talls tapet. Jeg var ute etter 
visuelle tidløse elementer som gir kulturelle assosiasjoner. Silkeveien, dukket opp da jeg 
leste om leger uten grenser sin innsats i Afghanistan. Bandasje og røde kors er mitt bidrag  
for å minne om hva vi har gjort med Silkeveien. 
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Steingjerde 
 

 
 

Figur 61. Steingjerde 
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I dette maleriet har jeg søkt etter farger med særpreg som innordner seg i flaten uavhengig 

av tekstur, mønster, symbolikk og perspektiv. Jeg har utallige korrigeringer for å komme 

fram til riktig nyanse, klang, kraft og karakter. Den gule fargen er ikke lys, ikke mørk, ikke 

rødlig og ikke sitron. Den grågrønne øverst er eller hverken lys eller mørk heller ikke blåaktig, 

gråaktig, gulaktig eller typisk grønn. Den forteller både om noe som er nær oss og noe som 

er langt borte. I tillegg fant jeg en liten overraskelse som også ble med som en viktig del av 

fortellingen. Se fig.61. 

BILDE NR. -3-  
 

 
Figur 62. Steingjerde malt studie 

 

 
Figur 63. Steingjerde digital studie 

   

 
Figur 64. Steingjerde malt studie 

 

 
Figur 65. Steingjerde malt studie 
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Steingjerde i skogen 

 

Figur 66. Steingjerde i skogen 
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BILDE NR.-4- 
 

 

Figur 67.  Malt studie 

 

 
Figur 68.   Malt studie 

 

   

 

Figur 69.  Digital studie 

 
 

 
 
Figur 70. Malt studie 

I dette maleriet har jeg søkt kontakt med mine minner om skog og steingjerde fra min 

barndom. Jeg søkte etter den gleden jeg hadde ved å rydde og dandere kongler og mose i et 

miljø av steiner som var dekket med et grønt teppe, en myk og lun verden som gjorde 

dukkehuset helt overflødig, i min verden var grensene mellom inn og ute langt borte når jeg 

lekte i sørlandsskogens kulturlandskap. I dag er gjerde forbundet med grenser og stengsler 

og mosen på steinene står i fare for å tørke inn.   
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DIGITAL GRAPHIC ARTWORK (D.G.A.) 

Refleksjoner fra utstillingsprosessen 
Følgende strukturerte samtale / intervju om tanker ved egen maleriprosess ble gjennomført 

umiddelbart etter andre utstilling i Mandal Kulturfabrikk. Hensikten var å kartlegge og samle 

opplevelser og refleksjoner som muligens kunne bringe perspektiver, tanker og ideer videre 

til neste utstilling i Oppegård Kunstforenings regi. På dette tidspunktet, i slutten av mai, 

ligger sommeren foran oss og vi har tid til å skape nytt og å korrigere kursen om vi finner det 

nødvendig. 

Når tid vil du si ble viktigste periode for eget skapende arbeid denne våren?   

Elisabeth her forkortet til E.J.: I perioden rett etter påske -da ble de to store maleriene 

ferdigstilt. 

Inger Marie her forkortet til Ims.: Enig, perioden mellom påske og pinsen ble best i år. 

Hva har påvirket deg i din skapende prosess denne våren?  

E.J.: I oppstartnotatet nevner jeg et helhetsperspektiv mellom kunst- natur - vitenskap og 

drømmer som fokus for mine tanker. Sykdomsperiode i jula og mentale bilder fra denne 

perioden la føringer for noen motivvalg. Det visuelle essayet ble laget i januar-februar. I 

tillegg har vissheten om at jeg skulle delta på utstilling denne våren fått betydning, og videre 

har medienes formidling om flyktningestrømmen spilt en underliggende rolle for meg i mine 

motiver. 

Ims.: De planlagte utstillingene har påvirket meg pluss beslutningen jeg tok om å øke 

størrelsen på bildene. Videre viser jeg i oppstartnotatet til et tidligere maleri hvor flater, 

farger og form tilsynelatende stemmer med mine ambisjoner for denne perioden.  

 

 

Figur 71. Steingjerde - gult 

 

Figur 72. Steingjerde - grått 

 

Figur 73. Steingjerde - rødt 

 
Disse tre bildene startet som foto av steingjerder inne i skogen, så ble de bearbeidet i et 
tegneprogram og deretter printet ut på blekkprinter ved Sjøgraf trykkeri i Mandal. De har 
blitt trykket opp i et opplag på 5 print.  
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På hvilken måte vil du si vissheten om kommende utstillinger har påvirket deg motiv -  eller 

formatmessig?   

E.J.: Det var først da vi skulle til Mandal at jeg engasjerte meg i utstillingssted og intensjon. I 

Kristiansand var jeg opptatt av å få til å bidra med mine bilder og å være en aktiv medaktør - 

etter sykdomsperioden. Jeg var mer oppmerksom på målgruppen i både Mandal og 

Oppegård enn jeg var i Kristiansand. 

Ims.: Vissheten om utstillingene har hatt stor betydning, men den i Mandal mest. 

Motivmessig påvirkning ble størst i Mandal, her har valget om å samarbeide med de syriske 

flyktningene gjort noe med motivvalget mitt. Jeg har tenkt på landene mellom Eufrat og 

Tigris. Når jeg malte de nye bildene, var workshopens tema, "minnet om en kopp", allerede 

bestemt og dette smittet over på min prosess.  

De tre temaene; Drømmer krever mindre krefter, Memory Lane, arkiverte minner og 

Horisonter, visuelle anslag, har blitt utformet i fellesskap. Hvordan har disse fått betydning 

for ditt arbeid?   

E.J.: Disse utstillingstemaene har bidratt til å styre tankeretningen og påvirke tankemåten i 

de respektive periodene. At vi samarbeider om titlene underveis - og at disse planlegges i 

god tid gir oss en god inkubasjonsperiode for konkretiseringer og nye ideer av kontekstuell 

karakter som beriker utstillingen. 

Ims.: Tittelen med drømmene (Kristiansand) fikk en " lim-funksjon" mellom studentenes og 

våre arbeider. Ulikhet motivmessig spilte Ikke så stor rolle, fordi vi inviterte publikum til å 

assosiere i retning drømmer. Når det gjelder Memory Lane, arkiverte minner så ble mine 

steingjerder direkte resultat av den tittelen. I tillegg ligger det «arkeologiske funn» (frem fra 

glemselen objekter) i bildene mine. Den siste tittelen, Horisonter, visuelle anslag, knytter seg 

i mitt hode både til fysiske og mentale horisonter. Alle mennesker har rett til en horisont. 

Alle disse tre titlene kan igjen relateres til humanistiske perspektiver. 

Hvordan har tematikk- motiv - maleriske elementer da utviklet seg over tid-   

E.J.: Tematikken er lettere å hente fram nå, teknisk kunnskap gjør at jeg raskere når fram til 

et ønsket budskap - ferdighetene er økt. Motivene handler fortsatt om natur og menneskets 

plass i naturen. Av maleriske elementer med betydning i mine bilder så må den gylne F 

nevnes. Den gylne formel, er viktig.  Videre er Øye med i mange av mine arbeider og det 

spørs om jeg viderefører denne formen.  Arkitektur og rom har etter hvert blitt mer 

interessant og dyr vil fortsatt være viktige i mine arbeid.  

Ims.: Mitt tema har vært og blitt krukker som kulturbærer. Dette har også blitt utviklet 

avhengig av materialtenking, kontekst, hva er krukken laget av, hvor er den plassert og 

hvilken betydning har den. I Silkevei maleriet ser jeg at jeg er opptatt av krukker som er 

ødelagt. Steinens overflate og form, steingjerdenes betydning for meg har blitt avdekket i 

denne perioden.  Jeg er nok opptatt av spor etter det som var.  

Oppsummerende tanker om eget malerisk ståsted og veien videre?   
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E.J.: Jeg er opptatt av rom - alt er en del av det samme - utfordringen med å lage store bilder 

har vært viktig og jeg vil prøve å lage et stort bilde til - fortsette å bruke layers og i-pad - 

uventet og rare fargemøter med dekonstruksjoner - ruiner og skall av hus - naturen som 

binder dette sammen - og dette igjen vil jeg male. Som tema er det viktig å videreføre det 

humanistiske perspektivet. Kombinasjon sykdom / mentale bilder og oppdraget med 

utstilling ga næring til nye motiver - tema og elementer.  

Ims.: Jeg fortsetter å male. Det kan se ut som om jeg skal lage flere store formater (neste 

år?) Monteringen av de store bildene gjør at jeg ikke er bekymret for dette formatet lengre. 

Jeg skal male flere steingjerder nå og det kommer muligens malerier med bruddstykker av 

krukker senere. På veien videre håper jeg vi finner en utstilling på Jæren, Hå gamle 

prestegård.  

Hvor mange malerier har du ferdigstilt til nå.  

EJ.: 14 malerier 

Ims.: 16 malerier 

Hvor mange originale D.G.A.?  

E.J.: 5 digiprint + 1 visuelt essay/ foredrag 

Ims.: 3 digiprint + 1 digital historie/ foredrag 

Felles konklusjon, erfaring og lærdom etter utstilling nr.2  

Oppstartsnotater har hatt stor disiplinerende verdi, både for å sette ord på de ambisjoner 

hver av oss har og for å konkretisere så langt det er mulig de motiv og tema som har samlet 

seg i hodene våre. Vi har vært nøye med å lage slike notater kvelden før den skapende 

perioden begynner i alle de tre årene vi har holdt på. Slik vi etter hvert har sett det så har 

disse notatene også hatt verdi som refleksjonsgrunnlag og sjekkliste i avslutningen. Gikk det 

slik vi forventet? Har vi vært forutseende nok og har disse tankene laget åpning eller stengsel 

for den perioden som fulgte? 

Drøfting  
Den siste fasen This It Is.. har også handlet om hvor våre kunstverk slutter og omgivelsene 

begynner og hvordan de ulike visningsrommene har gitt både malerier, tekst, foto, video og 

objekter plass til å fungere sammen. Vi ønsket konkret å undersøke kontekstuelle vilkår og 

samhandling om å lage en kunstutstilling og hvordan dette kan bidra til skapende arbeid, 

refleksjoner og nye perspektiver hos oss selv og andre?  I både den første og den andre fasen 

(Not Quite Knowing og So What?) vekslet vi mellom teoretiske studier og eget skapende 

arbeid. I den siste fasen har det praktisk arbeidet vært dominerende og det er disse 

erfaringene som drøftes her under fire overskrifter: Kontekstuelle vilkår. Samarbeide om 

utstillingene. Eget skapende arbeid., og, Erfaringene har vist oss. 

Kontekstuelle vilkår  
Som tidligere nevnt omfatter de kontekstuelle utfordringene alt fra beliggenhet, 
visningsrom, utstillingstema, personer og diverse tekstmateriale av både kunstnerisk og 
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praktisk karakter. De tre utstillingene ble alle presentert i visningsrom som vanligvis blir 
benyttet til kulturelle og kunstneriske prosjekter. I Kristiansand har Agder Kunstnersenter 
sitt lokale i sentrum av byen, visningsrommet er åpent og relativt lyst, delt i to med en vegg 
plassert sentralt i rommet. Veggene var hvite og det var god takhøyde. I Mandal ved 
Kulturfabrikken hadde rommet en helt annen karakter med gamle mursteinsvegger og 
delevegger av finerplate (med jordslag) som ble montert sammen til en trekant form. Disse 
ble igjen fordelt i rommet, og sammen med robuste spisebord og stoler så bidro disse til en 
intim nesten private soner i rommet. I Oppegård i Kolben Kulturhus var visningsrommet lagt 
i forlengelsen av biblioteket, et stort lyst og vennlig rom uten inndelinger eller mobile 
vegger.  Her fikk vi også gleden av å innvie galleriet nye lysanlegg. Disse tre 
utstillingsrommene inviterte på ulik måte publikum til å komme inn, sette seg ned, dele 
tanker og finne ro til å sanse og oppleve. Atmosfæren i Kulturfabrikken i Mandal ble 
annerledes, her opplevde vi enkelte som gikk mellom deleveggene og studerte maleriene 
lenge. De delte samtidig erfaringer fra sitt eget liv, small talk om hund, hjem, barn, egen 
bakgrunn og egen hobbyvirksomhet. Daglig kom det publikum som tilbrakte flere timer i 
galleriet. Dette var ikke tilfellet i Kristiansand hvor de kom inn så seg om – gikk en runde 
uten å snakke med noen og forlot galleriet. Da vi delte denne erfaringen med representanter 
for Oppegård kunstforening og ble de inspirert til å teste om publikum oppførte seg 
annerledes når det ble plassert kafebord i rommet. Deres tilbakemelding til oss var at de ble 
positivt overrasket over resultatet. Publikum satte seg ned og tok seg tid til å reflektere.  
  
I god tid før utstillingene tok form la vi en plan for kontekstuell forankring i tråd med sted og 
handling – situasjon og personer - tid og tegn/symboler (Se side 8. Swidzinskis (1976) 
manifest). Disse ble konkretisert i både tema, titler, paratekster, workshops, og lotteri som 
forholdt seg til våre malerier og installasjoner. I Kristiansand hadde vi med oss et rikelig 
materiale med ulike teksttyper til anvendelse i gruppearbeid og som informasjon for 
publikum. I Mandal hadde vi ikke laget tilleggstekst utover bildenes tittel og pris, og i 
Oppegård hadde Kunstforeningen laget en egen informasjonstekst som lå til utdeling i 
galleriet. Det vi kan konkludere med er at tekstmaterialet i seg selv ikke bidrar til å engasjere 
publikum, teksten får større verdi når den knyttes til en samtale eller en oppgave 
(skattejakt). Vi har denne gangen samlet oss om ulike aspekter ved humanistiske 
perspektiver. Dette handlet om menneskerettigheter, kulturell forankring, krig og fred, miljø 
og respekten for alt levende rundt oss.  Gjennom valgte utstillingstema og tilrettelagte 
programmer forsøkte vi å lage åpne refleksjonsrom og forelesninger hvor publikum ble 
invitert til å dele egne tanker. Vi oppnådde litt respons og noen samtaler i etterkant men 
Artist Talk og kåserier må nok designes med tanke på dialog for at dette skal fungere 
optimalt. Det var i det praktiske arbeidet med å selge lodd som del av husleia til 
Kulturfabrikken i Mandal, i arbeide med å lage replikker til maleriene i en workshop i Agder 
Kunstnersenter og i omvisningene hvor vi fortalte om vår egen skapende prosess i både 
Mandal Kulturfabrikk og Kolben kulturhus at publikum ble mest engasjert.  
 

Samarbeide om utstillingene 
De tre utstillingene har både hatt likhetstrekk og vært forskjellige. For å oppnå 

utstillingsplass sentralt i Kristiansand så sendte vi en søknad til Agder kunstnersenter. Denne 

ble vurdert i et faglig styre/ utvalg og vi fikk tildelt en avtale med gitte betingelser og 

forutsetninger. Agder Kunstnersenter hadde liten kapasitet til å formidle eller markedsføre 

vår utstilling utover det som omfattet Kunstnersenterets eget utstillingskonsept STUNT. I 
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tillegg inviterte senteret til en happening om Matkunst, dette ble gjennomført i galleriet 

sammen med våre arbeid. I dette tilfelle fikk journalistene som kom informasjon om å se 

bort fra vår utstilling –  og kun forholde seg til aktørene med Matkunst fokus. Dette 

opplevde vi som negativt, en - vi og dere - holdning som ikke utløste positiv energi i 

samarbeidet.  Da var erfaringen fra Mandal helt annerledes. Kulturfabrikken benyttes store 

deler av året av asylsøkere og grupper som har satt integrering på dagsorden. Asylanter 

driver egen kafe i Kulturfabrikken og deres eierforhold til lokalet er stort. I vårt tilfelle så 

hadde vi lagt vekt på å komme i dialog med dem. Dette var i første rekke 10 syriske unge 

menn som ble informert om vår utstillingsplan og invitert inn i det praktisk samarbeide på 

stedet.  Dette samarbeidet ble til gjensidig gleder og nytte. Vi fikk hjelp til montering, 

loddsalg, kaffe og kakeservering og vakthold når det var nødvendig. Vi inviterte dem som 

deltakere i en workshop og dialogen som oppsto ble viktig med hensyn til den humanistiske 

dimensjonen i vårt prosjekt. Det var med dette som bakteppe at vi fant fram til vårt neste 

tema Horisonter, visuelle anslag. I Oppegård møter vi en gruppe ildsjeler fra 

Kunstforeningen, og disse stor klar til å hjelpe oss med alt praktisk arbeid med opphenging, 

åpningsfest og presse. Vi tok likevel hovedansvaret for rigging av rommet selv, her var 

tidligere erfaringer fra både Kristiansand og Mandal verdifull. Igjen kunne bildene fordeles 

både i høyden og bredden, og de store arbeidene våre fikk rikelig med luft og lys i det vakre 

rommet. Kunstforeningens medlemmer er vant til dugnader når utstillingene skal monteres 

og vi fikk tilbakemelding om at de satte pris på og dro lærdom av de valgene vi tok og den 

endelige monteringen vår.  

Eget skapende arbeid 
I dette prosjektet kom mye av innsatsen til å handle om administrative- og 

formidlingsrelaterte oppgaver. Det var uklart for oss om arbeidet med å stille ut ville virker 

energitappende eller om det faktisk kom til å bli det motsatte. Nå, et år senere kan vi slå fast 

at til tross for hektiske dager, sykdom og uforutsette hindringer har selve utstillingsaktiviteten med 

tema og kontekstuelle vilkår resultert i flere nye malerier. Grundig planlagt tematikk og utdyping 

av disse med realistiske rammebetingelser i utstillingsperiodene har vært avgjørende. 

Utstillingen i Mandal viste verdien ved det humanistiske perspektivet knyttet til våre bilder - 

dette tok vi med oss videre. Montering og ferdigstilling av store bilder ble uproblematisk. 

Listverk øverst og nederst gjorde at de store bildene fikk en teppekvalitet som også ble 

interessant.   

Den mest aktive skapende fasen kom mellom Agder Kunstnersenter og Mandal 

Kulturfabrikk. Temaet Memory Lane. Arkiverte minner, bidro til at vi begge søkte bakover i 

vårt eget minnearkiv og videre til den enorme utfordringen vi opplevde rundt oss med 

flyktninger som strømmet oppover i Europa, flukten fra krig i Syria og Midtøsten.  Vi fant 

med dette et fokusområde som kunne konkretiseres i fellesskap.  Når august kom så var vi 

klar for å realisere en installasjon til utstillingen i Kolben, vi bygget/skapte et «plaståkle» i 

storformat (ca5x2m.) i løpet av en dag. Dette arbeidet fikk tittelen Den store H. Her lot vi 

tegninger av øyner være motivet og plasseringen av disse over og under horisonten 

(øyenhøyden) inviterer til tolking. Å se ned på – inn i – ut av – opp på –  det ligger til 

mennesker å posisjonere seg i forhold til medmennesker og avisenes beskrivende drama.  
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Våre ulike preferanser og individuelle motivvalg blir stadig mer rendyrket. På et tidspunkt ble 

det klart for oss hva forskjellen egentlig innebærer. Inger Marie søker nesten alltid etter det 

symbolistiske landskapet, her blir grensene mellom inne og ute utfordret, symboler som 

leder tankene i narrativ retning testes i nye omgivelser. Elisabeth søker etter identitet i sine 

motiver og hun har en egen evne til å fange surrealistiske momenter. Disse kan beskrives 

som øyeblikk hvor irrasjonelle hendelser åpenbarer seg og forsvinner igjen. 

Erfaringen har vist oss 
Vi har i denne siste fasen hatt et ønske om å finne ut hvilke betingelser som fører til enten; -

lærende aspekter, -økt kommunikasjon og/eller – interaktivitet.  

              Lærende aspekter dukker opp i alle ledd og i vårt prosjekt og samhandling i seg selv 

er det beste startstedet når ny kunnskap skal fordøyes og anvendes. Dette innebærer at man 

forholder seg til et større tilfang av kunnskap både teoretisk og i praksis. Både de 

strukturerte samtalene og de individuelle refleksjonene fra den skapende prosessen viser til 

læring. I tillegg kommer den læringsdimensjonen vi legger opp til i vårt formidlingsarbeid.  

Lærende aspekter kan dukke opp på de mest uventede områder. Det kan være rommets 

rigging som leder til bedre formidling og kunnskapsdeling, og da kan det være publikums 

spørsmål og svar som gir oss ny innsikt. Læringsområdene kan like gjerne være knyttet til 

teknologiske prosesser som til kunstneriske. I vårt tilfelle fikk vi nærkontakt med en lokal 

kunstner som ønsker å kopiere opp sine malerier og gjøre forretning på dem ved årets 

juleutstilling. Han ønsker å høre hva slik digital kunst i så fall kan selges for. Vi ble i fellesskap 

enig om at en kopi er en kopi. Videre at kvaliteter ved Digital Graphic Artwork (D.G.A.) bør 

legges til grunn hvis man vil lage digitale kopier av egne arbeid. Vi har nok sett den største 

verdien i det å samle arbeidene under et tema og så legge til rette for Artist Talk. Gjennom 

slikt fokus blir vi skjerpet og finner nye perspektiver/ næring til våre egne skapende 

prosesser.  

               Det å øke kommunikasjonen i en skapende prosess er i seg selv interessant. Som 

bildekunstnere er vi vant til å løse utfordringer i våre private verksteder. Det er sjeldent at 

publikum slipper inn mens arbeidene er under arbeid. I dette prosjektet har vi valgt å være 

helt åpne om de trinnvise vurderingene i den skapende prosessen noe som tidvis har vært 

både krevende og skummelt.  På den andre siden har dette gitt oss langt bedre trygghet på 

valgene vi til slutt tok. I en utstillingskontekst så har vi sett at fortellinger om våre veivalg og 

tabber ble verdsatt av publikum. Tilbakemeldinger fra Gateakademiets lærere og Oppegård 

Kunstforenings medlemmer er også klar på at vi må være veldig konkrete og bruke et enkelt 

(ikke akademisk) språk i vår kommunikasjon med publikum. Kommunikasjonen er etter vårt 

syn avhengig av rommets og utstillingens rigging og utforming. En hvit kube er et stille rom – 

en gammel fabrikk tåler lyden av skapende virksomhet. Den hvite kuben skaper distanse og 

inviterer objekter og bilder til å bli The Untouchables mens fabrikkveggenes robusthet gjør at 

stemmen ikke forstyrrer kunstverkene.  Vi som mennesker er vare for vår egen lyd og vi 

responderer stort sett på invitasjon fra omgivelsene. Utstillingstemaet og estetisk empiriske 

artefakter (Swidsinski) som konkretiserer dette vil i noen tilfelle stimulere til refleksjoner, og 

her kan aktiv dialog i en formidlingssamtale være utløsende faktor. Vi fikk erfaring fra en slik 

«leken» samtale da vi fikk en skolegruppe med barn i 14 årsalderen på besøk i Mandal. Her 
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var det spørsmål om hvorfor Elisabeths sauer har bare et øye. Til dette spørsmålet fikk vi 

svar:  

Jeg tror jeg vet det, jeg! Sauen har ett øye, fordi en er endimensjonal. Den forstår 

bare enten liv eller død. Vi mennesker forstår flere dimensjoner, derfor har vi to øyne. 

Vi har hatt et nøkternt forhold til antall besøkende og omtale i presse. Vi ser at 

oppmerksomheten og interessen for våre arbeider øker i løpet av uka, og informasjon om 

workshop pluss resultater fra workshop har gitt ringvirkninger og respekt for våre kunstneriske 

bidrag.  Vi har truffet Kulturskolen og lærere som ønsker å ta dette videre og lokale 

kulturpersoner med profesjonell tilnærming til formidling har delt sine tanker med oss. Til 

slutt må vi ta med til stor forundring for oss selv: - lotteri er morsomt og lotteriaktiviteter 

skaper veldig godt grunnlag for kommunikasjon. Vi har gjennomført alle ledd med glede, fra 

det å selge lodd, lage nummerlapper og utlodningsinformasjon på vegg til avsluttende 

loddtrekning med overrekkelse av gevinstene til dem som var heldige vinnere. 

             Interaktivitet kommer heller ikke gratis. Interaktivitet kan her handle om et samspill 

mellom publikum og kunstverket i en utstillingssammenheng. Dette testet vi ut i 

Kristiansand, her fikk Gateakademiets elever anledning til å formgi en umiddelbar respons - 

en replikk til deler eller helheten på utstillingen. Denne måten å interagere på har etter vår 

vurdering noe for seg og vi skulle gjerne hatt flere eksempler å vise til. Ved en senere 

anledning kan dette prøves ut sammen med både voksne og små barn. Men, om intensjonen 

er å oppnå interaksjon så må det gjøres grundig planlegging og forarbeid. I vårt tilfelle hadde 

vi med en serie med små tekstlapper, nydelig utformet med små strofer – ledetekst til 

maleriene og objektene i rommet. Disse lå framme og var lett synlig for alle som kom inn 

men av en eller annen grunn våget ikke publikum å ta dem opp, lese dem og videre knytte 

dem til konkrete kunstverk. Skattejakten ble ikke forstått. I etterkant har vi sett at vi kunne 

gitt publikum en mulighet for å dele tanker der de satt og tok inn multimediaprosjektet 

Diaspora i Kolben kulturhus. Dette kunne vært en notatbok med skriveredskap eller en hvit 

papirduk med blyanter – kun et sted å dele tanke. Det kan være at det enkle ofte er det 

beste?  

Konklusjon  
Prosjektet er nå avsluttet og vi sitter igjen med erfaring, kunnskap og produkter som kan 
benyttes i nye utstillinger. De driverne som har fungert for oss i dette FoU- prosjektet vil 
fortsatt være gyldige i det videre samarbeidet. Teknologi og nettbrett vil følge oss inn i alle 
våre skapende prosesser. Vi kan hente fram ideer og modeller for formidling av våre 
malerier og vi ser med nye øyne på empirisk kontekstuelle objekter i et utstillingsrom hvor 
rollen til maleriet i samtidskunsten ennå har stort spillerom inn i framtiden.  Det gjenstår å 
takke Høgskolen i Oslo og Akershus for tildelt tid til å undersøke dette smale faglige feltet. 
 
Inger Marie har vært hovedforfatter og Elisabeth har vært medforfatter av dette 
dokumentet. Begge har hatt like stor innflytelse på de praktiske erfaringene og uten dem så 
hadde ikke dette prosjektet sett dagens lys. 
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