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Forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge hadde 
et omfattende program under forskningsdagene i september 2021. Arrangementet 
var basert på medlemmenes egne verk. Forskergruppens medlemmer driver forskning 
gjennom utøvende kunstnerisk virksomhet i vid forstand. For mange er profesjonsaspektet 
og det didaktiske perspektivet sentralt. Et årlig arrangement med utstillinger, konserter og 
ulike former for performance gir et innblikk i denne virksomheten, med noe ulik vekting 
fra år til år. De siste årene har arrangementet vært knyttet til Forskningsdagene. Ettersom 
USN er et flercampus-universitet, alternerer visningsstedene for slike arrangementer. 
I 2021 foregikk det på campus Notodden. Arrangementet omfattet utstilling med 16 
deltakere, performance med deltakelse av publikum og studenter og visning av en 
filmatisert teateroppsetning. Flere områder på campus var tatt i bruk; Foajegalleriet, 
vestibyle- og kantineområdet og prosjektrom for filmvisning.

Utstillere var: Ann-Mari Arneberg, Ellen Kathrine Baskår, Kari Carlsen, Trond 
Fredriksen, Stuart Ian Frost, Hilde Honerud, Astrid Hus, Marte Sørebø Gulliksen, Per 
Ola Juusola, Joanna Magierecka, Liv Andrea Mosdøl, Jadwiga Blaszczyk-Podowska, 
Marit Silsand, Line Sanne, Anne Solberg og Tollef  Thorsnes. Utstillerne presenterte 
enkeltstående verk i ulike formater, herunder stedsspesifikke verk knyttet til stedsforståelse. 
Prosjekter som var i prosess ble også presentert. 

Arrangementet omfattet tre innslag av performance og scenekunst: Ingvild Margrethe 
Birkeland, Vibecke Flittig, Tone Cronblad Krosshus og Cecilie Lerstang presenterte 
teateroppsetning med Notodden barne- og ungdomsteater, i filmversjon på grunn av 
korona-situasjonen dette året. Tollef  Thorsnes og studenter fra USN-studiet Kunst og 
Design i Vestfold presenterte «Fellesskapt», som del av det større prosjektet 
Kunstklimavei.
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ANN-MARI ARNEBERG

Hus ved havet. Urytmisk 

Dette er en videreføring av mitt arbeid 
med å utforske og utfordre trematerialets 
egenart i bildesammenheng gjennom enkle 
grunnleggende teknikker og redskaper. I 
dette perspektivet ligger også den sanselige 
erkjennelse og betydningen av det kroppslige 
som oppstår i møtet med naturmaterialet. 

Jeg har over lang tid vært opptatt av hvilke 
muligheter som ligger i trematerialet knyttet 
til bildeuttrykk, for eksempel hvordan utnytte 
og variere materialuttrykket i flaten. Dette 
gjøres blant annet gjennom variasjoner og 
repetisjoner av grunnformer der flater bygges 
ved å sammenstille flere mindre like deler. 
Den massive treplanken løses opp til mange 
små elementer, der sammenstillingen av 
elementene gir variasjonsmuligheter i flaten.  I 
disse repeterende formene oppstår det brudd i 
form av det «ikke- perfekte». Håndens arbeid 
gjør at de gjentagende formene ikke blir helt 
like, slik som de ville blitt av maskinens presise 
utstansing.  

Forminntrykk er hentet fra naturen, som i 
seg selv framstår som systematisk. Naturens   
grunnformer er knyttet til det repeterende, i 
form av rytmer og gjentagelser for eksempel 
i bølger, blader, snøkrystaller og snøskavler. 
Denne gangen, i disse bildene, er ikke 
variasjonene synlig bare i de små avvikene 
mellom de like formene, men som større 

brudd av det gjentagende; som et plutselig 
hjerteslag som er mye hardere enn den vanlige 
hjerterytmen, eller en bølge som er mye større 
og tydeligere enn de andre. Som den dagen 
da alt gikk i svart. Bruddet, det urytmiske 
som virkemiddel, skaper dynamikk i flaten, 
gjenskapt gjennom lys og skyggevirkninger, 
former og volum.  

Materialet tre er spesielt med tydelig lukt 
og smak, motved og medved, kvister og 
struktur. Verdien av arbeid med trematerialet 
ligger tydelig forankret i det sanselige og i 
tidsperspektivet. Prosessen er lang og krevende; 
fra å hente den store tunge planken på 
sagbruket til å få den til å framstå som noe 
lettere og bevegelig, samtidig som materialets 
massive og organiske karakter tydeliggjøres. 
Denne langsomme og tidkrevende kroppslige 
aktiviteten gir en tydelig materialmotstand. 
Møtet med trematerialet for meg denne 
gangen har gitt seg tilkjenne ved å være i et 
kjent landskap, men samtidig er tanken og 
oppmerksomheten et helt annet sted. Det 
repeterende gir rom for tankeflukt, en form for 
meditasjon. Jeg former, skjærer og pusser og 
tenker på han som var på reise til et hus ved 
havet, men som aldri kom dit.
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ASTRID HUS

Veskesmykker – smykkevesker

Til fellesutstillinga Kunstnerisk utviklingsarbeid 
i Foajegalleriet deltok eg med tre ryggsekker 
som er eigna til selskapsbruk, der den eine er 
spesiallaga for å frakte ei vinflaske. Til desse 
ryggsekkene prøvde eg ut ulik oppstiving, 
samsvar mellom hovudform og reimar, og 
tilførte applikasjon og broderi i den tekstile 
overflata.

Veskene er ein del av utstillinga «Det opne og 
det skjulte. Glimt frå ei sanseleg veskesamling» 
i Foajegalleriet vinteren 2021, der eg viste 
ei samling vesker frå ulike tidsepokar, i ulike 
materiale og teknikkar og til ulikebruksområde. 
Veskene er arva, innkjøpt på reiser og på 
loppemarknader og i bruktbutikkar. Ein del 
av denne utstillinga viste eigendesigna vesker 
frå berenett, ryggsekker, selskapsvesker og 
vesker med skulpturelle kvalitetar. Materialet 
er ofte gjenbruk, der dette er utgangspunkt 
for utforminga, og mønster og fargar vert 
understreka med broderi og applikasjon. I 
utforming av veskene er det lagt vekt på eit 
samspel mellom innside og utside, gjerne med 
fargekontrastar og ei overrasking inni.
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ELLEN KATHRINE BASKÅR

Tre tekstile lindelauv
«Som linda bære lau og lauet det fell av og jorda bære vakre 
grøne skogar».

Denne vesle sangstubben lærte jeg av kvedaren 
Agnes Buen Garnås for mange år siden, den har 
vært en trofast følgesvenn siden. Melodiens andektig, 
monotone og høytidelige stemning danner rammen 
og tekstens innhold knyttet til naturens forutsigbare, 
evige, gjentakende og rytmiske syklus, sammen med 
lindetreets hellige, vernende og romantiske symbolikk 
skaper håp og fremtidstro. Denne visdommen² 
og disse verdiene sammen med lindelauets vakre 
hjerteform danner inspirasjonsgrunnlaget til det 
tekstile opphenget «Tre tekstile lindelau». 

Utstillingen
De tre formelementene i utstillingen «Tre tekstile 
lindelauv» er figurative bladformer i tre ulike 
størrelser. Materialene er naturfiber og består av 
ulike tykkelser av sytråder i silke og garn av børstet 
alpakkaull. Fargene er svart og ulike grønne farger 
ispedd forskjellig mengder gult. Teknikken felles 
for alle tre lindelauva er at både bladformene og 
bladårene er digitalt stingsatt med en digital symaskin.  
De digitale stingene er lagt i overveide vinkler, som 
krysser hverandre flere ganger, slik at formen holdes 
sammen og stabil samtidig som den tekstile fleksible 
karakteren er fremtredende. I mellomromsflatene i 
de to øverste lindelaua er det benyttet tradisjonelle 
håndverksteknikker som vev- og stoppeteknikk, 
det tredje består kun av digital stingsetting. De tre 
lindelaua er montert i ulike høyder, med en svak 

horisontal helling, slik at de duver. Det sortlakkerte 
monteret³ rammer inn de forholdsvis skjøre og 
små tekstile elementene. Utvalgt plassering gir 
lysforhold som forsterker kontrastene mellom de tette 
maskinstingsatte områdene og de mer transparente 
håndverksteknikkene. I topplaten av plexiglass er 
det små hull til tråder som fester lindelaua i ønsket 
posisjon.

Det øverste lindelauet i opphenget 
Det øverste elementet i opphenget måler ca. 34 cm. 
x 44 cm. Dette arbeidet startet med veving på en 
papplate utformet som et hjerte, totråds løsttvunnet 
børstet alpakka, ble splittet til entråds og ble benyttet 
både i renning og innslag. Det digitale grunndesignet 
ble deretter tilpasset vevens størrelse og den sorte 
silketråden ble stingsatt i fire omganger over den 
grønne vevnaden av alpakkaull. 

Det midterste lindelauet i opphenget
Det midterste elementet i opphenget måler ca. 18,5 
cm. x 24 cm. Dette arbeidet startet med digital 
tingsetting av selve bladformen og bladårene. Det 
digitale lindelaudesignet ble skalert ned i størrelse, 
og derfor er de åpne feltene i den nedre delen 
av lindelauet slått sammen, både for å gi formen 
bedre hold, men også for å begrense de åpne 
mellomrommene som skulle stoppes på tradisjonelt 
vis, - for hånd med nål og tråd. Alginatstoffet⁴ var 
viktig stabilisator i stoppeprosessen, stoppingen ble 
utført fra baksiden av lindelauet, utfordringen var at 
det ikke var mulig å se hvordan stingene fremkom på 

framsiden. Det var først da alginatstoffet ble vasket 
bort at jeg fikk se om forventningene mine svarte til 
uttrykket som fremkom.  

Det nederste lindelauet i opphenget
Det nederste lindelauet i opphenget måler ca. 19 cm.  
x ca. 27 cm. Det digitale designet er samme som det 
øverste, bare i mindre format. Hele formelementet 
består kun av digitale sting. Stingsettingsprosessen 
var utfordrende fordi tykkelsen på sytråden varierte 
fra tynn silketråd til maksimalt tykkelse av det 
symaskinen klarte å behandle, nålen brakk flere 
ganger og tråden sleit når den skulle sy gjennom de 
tykkeste flatene. 

Kunstnerisk utviklingsarbeid – nyervervet og 
utvidet fagkunnskap   
Min integritet som faglærer i design, kunst og 
håndverk, er tett knyttet til å skape selv. I denne 
designprosessen var både inspirasjons- og ideutvikling 
basert på egne kroppsbaserte erfaringer og 
refleksjoner⁶, gjennom sangaktivitet og tidligere 
opparbeidet tekstilkompetanse. Designprosessen 
handlet om å utvikle dypere innsikt og forståelse 

for tekstile materialers egenskaper, funksjonalitet 
og uttrykkspotensiale i kombinasjonen digital 
stingsetting og tradisjonelle håndverksmessige 
teknikker. I undervisningssammenheng med 
lærerstudenter, har det tekstile opphenget «tre 
tekstile lindelau» blitt benyttet av kollegaer og meg 
selv direkte i kunstformidlingssammenheng, og som 
eksemplifiseringsgrunnlag for deler og helheter i 
designprosesser. Slik bruk av utviklingsarbeidet viser 
hvordan min nyervervede personlige kompetanse, 
fusjonert med tidligere fagdidaktisk kompetanse, har 
utvidet min undervisningskompetanse. 

₁ Tegnet designgrunnlag for alle tre lindelaua E. Baskår 2021  ² 
Ingold viser til viktigheten av amatørens visdom. Ingold, T. 

(2020). Correspondences: Polity Press

³ Monter: L. 60 cm. x B. 60 cm.  x H. 180 cm

⁴ For at stingene skal ha et bunnlag å feste seg til brukes 

alginatstoff, dette kan skylles bort når den digitale  

stingsettingen er ferdig

⁵ Se film fra prosess: https://vask bort alginat lindelau

⁶Moser, T. (2007). Kroppsforankret læring og aktivitet som 

pedagogiske begrep. I Schilhab, T.S.S & Steffensen,  B. (red.) 

Nervepirrende pedagogikk. En introduksjon til pedagogisk 

nevrovitenskap, (110-123). Oslo: Kommuneforlaget

https://mediasite.usn.no/Mediasite/Play/7f19f64696914c47a3bbec47fa85c6a31d
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KARI CARLSEN

Stranden opp ned – et drageprosjekt 
underveis

Jeg gjør det nå! Bygger dragene – først. 
Før jeg skriver. Når første liming tørker, da 
kan jeg skrive. Skrivingen kommer alltid i 
veien. «Jeg skal bare» skrive en artikkel, en 
doktorgradsavhandling, en artikkel til, en bok 
… Dette lyder paradoksalt, for det jeg skriver 
om er handling. Kunnskap gjennom det 
praktiske, oppstått i de gjentatte håndgrepene 
om redskaper og materialer. Materialene som 
jeg kjenner fordi jeg tar på dem, registrerer 
deres egenskaper med fingertuppene. Hendene 
og fingrene som skiller kvaliteter fra hverandre 
tusen ganger mer nøyaktig enn jeg har ord for, 
teksturer, temperaturer, strukturer. Dette vi 
alle øver opp fra første stund som barn i møte 
med verden omkring oss og tar for gitt, uten 
engang å vite at det er kunnskap. Seinere tror 
vi kunnskapen ligger i bøkene, i skriften, på 
skjermene, og bare der. Eller tror vi det?

Kobling mellom naturfag og estetikk har 
alltid interessert meg. Å være i naturen og å 
oppleve naturen som sted og materialkilde med 
ulike perspektiver, i små barns utforskinger, i 
tradisjonelt håndverk og i eksperimenterende 
kunstprosjekter. Et særlig interesseområde 
er sammenkoblingene mellom fysikk og 
estetikk konkretisert i bygging av-, og flyging 
med DRAGER. Lek med drager er flygende 
estetikk, materialkunnskap, matematikk og 
anvendt aerodynamikk. Flygingen er avhengig 

av sensitiv avlesning av landskap og topografisk 
meteorologi der og da, ved oppfattelse av 
moduleringene i vindens lyd i trær og gress, 
bevegelser i trærnes greiner langt vekk og nær, 
og den taktile oppmerksomheten når sandens 
prikking på leggene blir mer intens. Dette er 
nødvendige sanselige observasjoner for en 
drageflyger, og disse ligger til grunn når jeg 
bygger dragene mine. Jeg har bygget mange 
drager, fra japanskinspirerte rispapirelegante 
svakvindsflygere til robuste tre meter lange 
kassedrager av plast og tape og skarptflygende 
deltadrager for virkelig sterk vind. Iblant også 
frodige koblede slangedrager eller miniflygere 
av sigarettpapir. 

Uansett hvilken drage jeg flyr, er det en lett 
eller kraftig bevegelse i dragesnoren jeg holder 
i når vinden griper tak, som styrer når- og 
hvor mye snor jeg gir ut, og samtidig hvordan 
jeg forflytter kroppen for å følge vinden i 
med- og motbevegelser. Mitt pulserende trekk 
i snoren får dragen til å danse på himmelen, 
høyere, høyere. Styrt utslipp av snor mellom 
de pulserende trekkene mine gir dragen 
mulighet til å løfte seg og nå nye vindlag med 
luftstrømmer som gir oppdrift. 

Konstruksjonen av dragen, min presisjon 
og materialets vektfordeling avgjør hvordan 
dragen ligger i luften, om den vrir seg til en av 
sidene og virvler ned når mitt trekk i snora – 
eller vinden – blir for kraftig. Da regulerer jeg 
vinkelen på dragesnorens feste eller knytter en 

gresstust i den siden som trenger tyngde. Mine 
handlinger og bevegelser er sammenvevet med, 
og avhengige av stedet jeg er på, underlaget, 
vindforholdene, dragesnorens vekt i avveiingen 
mellom styrke og letthet og dragens materiale 
og utforming. Min iver og oppslukthet av å 
være til i vinden projiseres opp til dragen. 
Jeg kjenner vindens bevegelser helt der oppe, 
gjennom snoren, i hånden her nede. Jeg flyr 
med den der oppe og får dragens utsyn derfra 
og ned på meg selv som del i denne pustende, 
vibrerende dansen.

Mitt bidrag til utstillingen 2021 er fire drager 
på vei mot en prototyp konstruksjon for 
drageprosjektet Stranden opp ned. Dette er et 
omfattende prosjekt der 12 drager skal lages, 
og de skal fly på samme strand på samme tid. 
Nå i startfasen har jeg prøvd ut en klassisk 
rektangulær dragekonstruksjon; en i ¼-format 
og en i fullt format der begge er laminert med 
henholdsvis sytråd og bambusspiler mellom 
limte papirflater. En av dragene er laget i ¾ 
format med veksten takrør limt mellom to 
silkepapirflater, og den siste er i fullt format 
i tekstilt materiale. Tre av disse har allerede 
vært i lufta, og har gitt meg nyttig kunnskap 
til neste skritt i prosessen. Det har også 
enkelte av kommentarene fra publikum ved 
presentasjonen av drageprosjektet i denne 
utstillingen gitt. 

₁ Petank, D. A.  & Lauer, S. (2016). Design Basics (9. 

Utg.). Cengage Learning
2  Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: 

Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 

15(2), 4-14.
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Her har jeg presentert portretter, byster. Jeg 
har her vært nøye på form og likhet i grunn- 
modelleringen og så har jeg videre brukt 
keramiske metoder for å oppnå noe nytt. 

Hva dette nye erkan jeg ikke svare på, fordi jeg 
overlater mye til glasur- og ovns-tilfeldigheter. 
Det jeg kan si er at det blir noe mer å oppdage, 
noe mer enn bare portretter.

TROND FREDRIKSEN
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STUART IAN FROST

Orb-i-Cella er tittelen gitt til skulpturen jeg 
utviklet til Art in Bosco sept. 2001.

Orb-i-cella som ord er en korall art i en 
helt annen kontekst nede i dypet. Likevel 
fremstår den som en kategori med mange 
konnotasjoner/likhetstrekk i forhold til mine 
skulpturer. For det første som en organisk 
organisme som danner naturens egne 
skulpturformer, og formens beskaffenhet/
properties skapes av påvirkning av de ytre 
omgivelsene. Slike biomorfe (organiske) 
former nettopp naturmaterialer og naturens 
egne partikulariteter, og skulpturelle former i 
forhold til omgivelser og sted har alltid vært 
en sentral inspirasjonskilde og referanse for 
mine skapende arbeider, ikke minst siden 
jeg definerer meg som en «environmental 
artist» har fokuset på miljø, bærekraft og 
naturmaterialer- en sentral plass i mitt 
kunstnerskap.

Det er de 2337 tre ringene som er det 
dominerende materialet i den skulpturelle 
formen Orb-i-cella. Tre som det materialet 
den er gjennomgående blitt laget av har ulike 
kvaliteter; det puster, det varmer, det lever og 
utstråler kvalitet. I denne skulpturen Orb-i-
cella er det gitte trematerialet riktignok blitt 
prosessert industrielt til planker. Skulpturen kan 
med sitt konstruktive utrykk, menneskeskapte 
former fremstå som en kontrast til omgivelsene 
i Art in Bosco. Denne skulpturen spiller 
nettopp på en slik fremmedgjøring. Ja, 

det er tremateriale, noe velkjent, men 
representasjonen er annerledes. En kan altså få 
assosiasjoner til noe velkjent, men en blir som 
betrakter skjerpet fordi en ser dette velkjente 
på en ny måte. Likevel ønsket at den med 
sine runde former bidrar til at den beriker 
omgivelsene også ved å komplementere i 
skogen, siden nå trematerialetet vender tilbake 
til skogen i en annen form. Treet er et velkjent 
og stedspesifikt materiale, som står sterkt i 
sammenhengen med en dette naturområdet. 
De utallige treringene spiller også på tid og 
årringer og vekst. 

De ekstensive konstruksjonene uttrykker i 
seg selv også rytme, tid og energi lagt inn i 
frembringelsesprosessene i kunstverket.

Det er hele 2337 treringer i den skulpturelle 
formen Orb-i-cella. Repeterende treringer 
representerer tall, nærmest som et spill. Den 
estetiske opplevelsen der vi kan bruke sansene, 
feks i møte med et kunstverk kan sammenlignes 
med det å spille et spill. Det er også noe som 
den tyske filosofen Gadamer fremmer.  (1977) 
Det er Kunst som erfaring og som en handling 
framfor en artefakt. For et spill er en strukturert 
meningsverden som spillerne må gå inn i og på 
et vis fortape seg i. 

Dette har på mange måter vært utgangspunktet 
for frembringelse av konseptet bak kunstverket 
Orb-i-cella..

Det er nettopp disse repetitive treringene 
lukket inn i en skulpturell organisk form som 
gir dette kunstverket sitt kjennetegn. De mange 
treringene i skulpturen repeteres og kan også 
representere komponenter eller bestanddeler 
som alt rundt oss er bygget opp av. Ikke 
minst som et ekko fra Orb-i-cella korallene 
som danner sammenvokste kolonier med 
nettopp repeterende overflater. Som i disse 
biomorfe /naturformene og som i mange av 
mine skulpturer er repetisjon et kjennetegn. 
Repetisjon utfordrer og tiltrekker persepsjonen 
og våre sanser. Ordet gestalt fra tysk kan i en 
slik sammenheng nærmest oversettes med “et 
meningsfylt hele” eller et komplett mønster. 

Repeterende former kan derfor beskrives som et 
gestalt design eller som persepsjonspsykologiske 
forklaringer på hvordan vi sanser og deretter 
strukturerer visuelle sanseinntrykk. Dette vil 
ofte være viktig for å forstå hvordan betrakteren 
opplever sammenhengen mellom repeterende 
elementer i et kunstverk, som en kontemplativ 
eller rytmisk opplevelse. Orb-i- cella inviterer til 
estetiske opplevelser. Orb-i-cella er hul og kan 
sees på som et slags skall for skulpturkroppen, 
som også vår egen kropp er et vessel for vår 
ånd. I Orb-i-cella er det først og fremst stedets 
ånd det prøver å påkalle og fremme, eller 
stedets «Genius Loci ». Den ønsker å høre til og 
tilpasse seg omgivelsene i Art in Bosco.

Medium: Site specific sculpture  

Material: Spruce

Dimensions: Height 3240mm x Diameter 1610mm 

Place: Artinbosco, Capriasca, Switzerland

Date: September 2021
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MARTE GULLIKSEN

Skrin i osp fra Purkinjeserien

Jeg ønsker å undersøke menneskets evne til å 
visualisere og lage tredimensjonale former. For 
tiden arbeider jeg med subtraktiv treskjæring 
og leter fram former som gir assosiasjoner 
til nerveceller, røtter, greiner og elvedeltaer 
i Purkinjeserien¹. Denne serien består av 
til sammen ni skåler og skrin i osp laget i 
perioden 2015 til 2021. Verkene er inspirert 
av purkinjecellene i lillehjernen, en gruppe 
nerveceller som er viktige for treskjærerens 
muskelkoordinasjon og bevegelser². I arbeidet 
med disse verkene utfordrer jeg rom, dybde og 
linjer, i balansen mellom trevirkets muligheter 
og egne treutskjæringsferdigheter.

Jeg arbeider i et levende materiale som dør 
fordi jeg kutter det ned og som deretter gis 
et nytt liv som skulpturer. I tidligere tider 
var det å beherske materialet sett på som 
en uproblematisk, menneskelig rettighet og 
nødvendighet. I dag er vi mer opptatt av det 
etisk problematiske ved slike handlinger. Jeg 
henter mine emner varsomt i skogen. Jeg velger 
trær som burde tynnes til beste for skogen eller 
stedet, eller trær der beveren har gnagd for 
dypt så treet snart vil falle. Deretter hugger 
og skjærer jeg i en nær og taktil forhandling 
med materialet. Slik utvikler jeg gradvis min 
forståelse av hver trebits vekst og historie, og 
utforsker hvordan dette kan bli interessante 
former.

De tre skrinene presentert i utstillingen, 
Purkinje #7, Purkinje #8 og Purkinje #9, 
er skåret ut av hver sin kompakte bit av 
trestammen til ospetrær felt på småbruket 
Guvihaug i Nordagutu. Langsomt har formene 
blitt lokket ut med håndkraft i nær forhandling 
mellom tremateriale og kunstnerisk intensjon. 
Hvert skrin har tatt over 500-600 timer å lage.

Skrinenes form preges av lange og tynne, 
utskårede forgreininger – aksoner og dendritter 
- som strekker seg utover fra forgylte indre 
rom – cellekjerner - i midten. Hvert rom, 
sentrum i verkene, er løftet noen få centimeter 
opp fra underlaget, mens ytterkanten av 
forgreiningene hviler rolig mot underlaget. 
Hvis skrinene holdes i armene, er de på 
størrelse med en motvillig skogskatt, og som 
katten stritter skrindelene imot å bli holdt 
i armene. De bør helst få stå i ro, men kan 
åpnes og lukkes forsiktig. Ospetreet er satt 
inn med voks med hvitt pigment. Treverket 
er fløyelsmykt, glatt og romtemperert under 
fingertuppene. Skrinrommet og de ytre endene 
av forgreiningene er belagt med gullfarget 
bladmetall. 

Purkinjeserien er en del av 
forskningsprosjektet Making Matters³

Det kunstneriske arbeidet har rolle som empiri 
i prosjektet. Da jeg begynte arbeidet med 
denne serien mistet jeg brått min evne til å 
forstå rom, min «sense of  space»⁴. Det viste seg 

at jeg hadde en hjernesvulst som vokste raskt 
bak i min venstre hjernehalvdel. Gjennom 
å arbeide med treskjæring og dokumentere 
min prosess, kunne jeg i samarbeid med 
nevrobiologen Peggy Mason fra Chicago for 
første gang dokumentere hvordan hjernen 
arbeider med visualisering og tredimensjonale 
former i en kunstnerisk prosess⁵. Resultatene fra 
forskningsprosjektet bidrar til hjerneforskning, 
utdanningsforskning og vil i fremtiden kunne 
bidra til kunnskapsbasert debatt om hvilke 
ferdigheter som øves i grunnskolens kunst 
og håndverksfag, hvilke aktiviteter som bør 
vektlegges i faget og hvorfor. 

 
¹ https://martesgulliksen.com/the-purkinje-series/ 

² Gulliksen, M. S. (2020). “Underlying the carver’s 

experience - sensorimotor modulation in the cerebellum 

when carving wood.” FORMakademisk 13(3): 1-15.

 ³ Gulliksen, M. S. (2017). “Making matters? Unpacking 

the role of practical aesthetic making activities in 

the general education through the theoretical lens of 

embodied learning.” Cogent Education 4(1): 1415108.

⁴ Groh, J. M. (2014). Making Space: How the Brain 

Knows Where Things Are. Cambridge, Mass., Harvard 

University Press.

⁴ Gulliksen, M. S. (2021). “There and back again: A 

carver’s tale of losing and regaining sense of space due 

to a brain tumour.” Craft Research 12(|): 127-152.
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GYM

Honerud’s work is in the tradition of  a 
journalistic approach. During the years 
2018-2020, Honerud carried out a major 
work associated with the refugee camp Moria 
Camp, on the island of  Lesvos in Greece, 
where she joined people doing sports through 
the organization Yoga and Sports with 
Refugees (YSR).

Honerud works closely with the people 
she photographs – over weeks, months 
and sometimes years – and she considers it 
necessary to try and achieve what she believes 
is most necessary: to convey the experience 
and reality of  the person being photographed. 

Honerud refers to Jon Berger’s essay Uses of  
Photography (1978) regarding her approach 
to this philosophy: «For the photographer 
this means thinking of  her or himself  not so 
much as a reporter to the rest of  the world 
but rather, as a recorder for those involved in 
the events photographed. The distinction is 
crucial.”

Honerud’s work is in the tradition of  a 
journalistic and documentary approach, but 
her motifs are far from the classical disaster 
photography. In a time where images are 
everywhere, and catastrophic events are 
commonplace, there is need for questioning, 
she asks: how can we communicate these 

serious incidents through images? 

Honerud uses a formal approach, often in 
close collaboration with those recorded. The 
documentary style images are interspersed 
with images that are clearly manipulated. 
The publication includes introductions from 
Susanne Østby Sæther and Estelle Jean, 
founder of  YSR.

Moria Camp was notorious for being Europe’s 
worst refugee camp and housed somewhere 
between 6000 – 21000 people depending 
on the influx. The camp was originally 
dimensioned for 3000 people. In September 
2020 it burned down, and a new camp was 
built on Lesvos. Unfortunately, this is no 
better than the first. The situation in the 
Mediterranean as of  May 2021 is still severe. 
Refugees are still being treated in inhumane 
ways and Europe continues to violate basic 
human rights as the right to apply for asylum.

YSR is a non-profit organization that use 
sports as way to help refugees find dignity and 
meaning, and the mental and physical strength 
required to carry out the monotony, frustration 
and stagnation under the conditions they are 
exposed to and currently live in.

GYM is generously supported by Norwegian 
Visual Artists Fund, The Fritt Ord 
Foundation, TheNorwegian Photographic 
Fund, The Bergesen Foundation, Art Council 

HILDE HONERUD

Norway, USN School of  Business, and 
Kongsberg Municipality. 

GYM

24 x 30 cm

116 pages

Clothbound Hardcover (Blue) 

Custom gold and silver slipcase

Designed by Christian Tunge

Texts by Estelle Jean and Susanne Østby Sæther

Edition of 400 copies 

Special edition (Yellow) 100 copies

ISBN: 978-82-93580-08-9
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PER OLA JUUSOLA

Eksempler fra et utviklingsarbeid der utskrifter 
av digitale fotografier i ulike kombinasjoner 
med taktilt arbeid (akvarell-teknikk) er utforsket. 
Dette kan komme inn under begrepet mixed 
media. 

Prosjektet har pågått og utviklet seg over mange 
år, og er fortsatt under utvikling. Nye muligheter 
med programvare som forandres og utvikles. 
Det har også en sammenheng med tidligere 
undervisning innen digital bildebehandling, der 
noen studenter utforsket slikt i BA-oppgaver ol.

Flere av motivene er knyttet opp til et tidligere 
foto-prosjekt «Beautiful Telemark». Der ble 
egenskaper og uttrykk ved digital fotografering 
av samme motiv med flere eksponeringer og 
digital HDR-bearbeiding i etterkant utforsket. 
HDR (“High Dynamic Range”) er teknikker 
for å utnytte en større tonerekke enn hva 
du klarer å fange med en eksponering. Det 
innebærer flere eksponeringer av samme 
motiv med ulike innstillinger på kameraet. Så 
blir disse satt sammen til en komposisjon der 
fordeling av lys kan bli mer slik vi oppfatter 
det da øyet tilpasser seg lysheten, alt etter hva 
blikket fokuserer på. Bilder fra det prosjektet ble 
brukt som utgangspunkt for videre bearbeiding 
her. Kvalitetene som det ble søkt etter i HDR-
prosjektet ble så satt til side for en mer fri og 
åpen bruk av disse bildene. 

Begrepet mixed media er i denne 
sammenhengen knyttet opp til bruk av 

taktile metoder i en kombinasjon med digital 
avfotografering og bearbeiding. De digitale 
fotografiene er trykket ut på akvarellpapir med 
en Giclée-skriver (lysekte, pigmentbasert, men 
ikke vannløselig), for så å bli spent opp på en 
plate slik man gjør for akvarellmaling. - Så malt 
på med akvarellfarger. I noen av disse er så den 
malte versjonen nok en gang blitt avfotografert 
og bearbeidet digitalt for så å bli skrevet ut 
på ny, - enten over den malte originalen, eller 
uten mer bearbeiding direkte fra den nye 
digitalbaserte versjonen. Sluttproduktene er 
også på akvarellpapir, slik at uttrykket også 
der forholder seg til noe som til stor del kan 
oppfattes som taktilt. 
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JOANNA MAGIERECKA

“ Walk with me”

We all have built our cities upon ruins of  other cities. 
Our lives upon ruins of  other lives. 

The installation consists of  two parts – the first 
one is a cardboard city. A city-upon-city. Ruins-
upon-ruins. The second is a compilation of  sound 
files from previous art installations, a part of  a 
series called Ruins. The purpose is to just listen, 
look around, see if  the stories resonate with where 
you are. As an audience you could stay, and 
“walk about” in the streets of  the cardboard city, 
containing as well small video films of  a walk about 
in Notodden city. Or you could take the sound in 
your ears on an actual walk about. You still can. You 
just must scan the qr-code:  

In working with installations, I use a technique of  
interweaving of  different and diverging narrative 
fragments, materials, expressions, and participatory 
strategies. I hope that the audience, through forming 
their own personal performance dramaturgy 
and hence experience, will be able to create an 
understanding of  the others and their experience 
as well. In that lies a possibility for shared Story, a 
collective Story, crossing borders, heritage, History, 
and personal experience.

 In “walk with me” the sound, through the listener, 
will meet the surroundings. New contexts can 
emerge. If  you would like to share anything you see 
or think during that process, please do so. You must 
scan another qr-code. Here you can also se what 
others have seen. Sharing Walk With me:

77

https://www.magierecka.com/walk-with-me

https://usn.padlet.org/Joanna/yi3omv2u3djkbis1

https://www.magierecka.com/

https://youtu.be/ah9B601FfYM
https://youtu.be/ah9B601FfYM
https://www.magierecka.com/walk-with-me
https://youtu.be/ah9B601FfYM
https://youtu.be/ah9B601FfYM
https://usn.padlet.org/Joanna/yi3omv2u3djkbis1
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Når veier blir til mens jeg går

Utstillingen viser illustrasjonsarbeid fra det 
kunstneriske utviklingsprosjektet ”Ingen kan 
tjore fugletrekket”. Det er et samarbeid med 
forfatter Olav Mosdøl, komponist og musiker 
Hege Bålsrød, forlegger Anette Gilje og 
designer Jorunn Småland. Prosjektet startet 
på nyåret 2020, da Olav og Hege gikk i 
studio for å spille inn nytt materiale. Korona 
bråstoppet innspillingen etter 3-4 sanger - hva 
nå? Alternativet ble rigging og videre opptak 
hjemme i stua mi – innkludert kaffipauser og 
intense diskusjonsrunder om hva produktet 
skulle bli. CD-en er jo et kjent og kjært 
lydmedium for de fleste, men var den blitt 
gammeldags og avlegs, hvem vil kjøpe label 
når alle streamer? Mot alle odds, valgte teamet 
mangfold. 

Albumet skulle streames, ja, men i tillegg 
ville vi lage noe fysisk, noe å se på, ta på, gå 
inn- og fordype seg i med flere sanser enn 
bare det auditive. Da forslaget om å lage en 
egen sangtekst-/diktbok kom opp, våknet 
illustratøren i meg, bestillingen var plutselig 
utvidet fra CD-cover til gjennomillustrert 
diktbok, innkludert album. Etter mange år 
som frilanser har jeg lang erfaring med ansvar 
for det visuelle uttrykket. Nå fikk jeg i tillegg 
muligheten til å være med å utvikle et helt 
produkt. Et tett og dialogbasert samarbeid 
med designeren resulterte i over seksti 
illustrasjoner integrert i en gjennomdesignet 

120 siders CD-bok.

Resultatet speiler mange ulike faglige 
undersøkelsesområder både når det gjelder 
tolkning av tekst, motivvalg, struktur mellom 
tekst og bilde, dramaturgi, formale virkemidler 
og ulike teknikker- analoge og digitale i 
kombinasjon. Etter en lang prosess der selve 
prosjektet og min rolle hele tiden utviklet 
seg, har nettopp dette å få være del av et 
team med åpenhet for ”det som viser seg” 
underveis, inspirert og utfordret. Det krever 
mot å være åpen for det som skjer der og da, 
det du ikke hadde planlagt på forhånd. Det 
koster ofte mer tid – ja, og penger. Samtidig 
åpner denne holdningen opp for noe annet. 
Den kan gi mulighet for nye og uventede idéer, 
vilje til større risiko og dristigere utprøvinger. 
Du får erfare nye samarbeids metoder og 
rollefordelinger, og alt dette kan føre til 
løsninger som gir resultatet større relevans, 
dybde og egenart.

 I arbeidet med ”Ingen kan tjore fugletrekket” 
var denne åpenheten tilstede gjennom hele 
prosessen. Forfatter, komponist og forlag 
ønsket dialog som inkluderte illustratør og 
designer helt fra start. Jorunn og jeg hadde 
hvert vårt kompetansefelt, men delte tanker 
underveis. Jeg viste f.eksempel frem forslag til 
motivkrets, komposisjoner, farge og tekstur. 
Valget ble ikke nødvendigvis den versjonen 
som rommet tolkningen alene, men like 
gjerne den som kommuniserte med forrige 

LIV ANDREA MOSDØL
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og/eller kommende bilde. Jeg ble invitert til 
å mene noe om designmal, grid, typografi 
og dramaturgi. Vi testet ut ulike bokformat, 
papir, cover og smussomslag, og ikke minst, vi 
delte regningen for nytt opptrykk da det viste 
seg at papiret vi hadde valgt sugde all farge og 
drepte romfølelsen i mange av illustrasjonene. 
Det var dyrt å velge feil, men vi konkluderte 
med at også det var en viktig erfaring som vi 
tar med i kommende utviklingsprosjekt og 
undervisningsopplegg.
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THE SKELETON GARDEN

Fotografiene i serien The Skeleton Garden 
viser ulike komposisjoner av planter og insekter 
som gjennom tørkeprosessen har blitt delvis 
transparente. De er fotografert på en lysplate 
hvor det sterke LED-lyset skinner gjennom 
materien og avslører planteskjelettenes indre 
morfologi. Lyset gjør plantenes nervatur, 
(bifurkasjon) synlig. Bifurkasjon1 fenomenet er 
en av naturens koder,2 det vil si et av de basale 
prinsippene som naturen følger. Ved hjelp 
av lyset avtegnes en forbløffende intelligent 
presisjon hos plantene og insektene, som de 
fleste av oss vil oppfatte som skjønn. 

Skjønnheten er gåtefull. Helt siden antikken 
har filosofer forsøkt å begripe den. Det virker 
som om begrepet omfavner for mye og kan 
ofte føles misbrukt. Det som interesserer meg, 
er skjønnhetens tause desinteresse. Det som er 
skjønt vil ikke noe med oss, det bærer ikke på et 
budskap, det bare er seg selv i en skjønn form. 
Slik er naturen. 

Hver vår venter jeg utålmodig på at planter og 
insekter skal vende tilbake til min hage og at 
deres tilstedeværelse skal gi meg en opplevelse 
av tilhørighet og skjønnhet. Hver sommer 
undrer det meg at Marshmallow Delphinium3 
returnerer fra det underjordiske og kan vokse 
to meter i løpet av et par måneder. Men gjør 
denne gjentagende tilbakekomsten naturens 
skjønnhet banal? Dette spørsmålet stammer fra 

en uro knyttet til måten vi behandler naturen 
på, og hvor redusert og devaluert rolle har det 
naturskjønne i våre liv? Hvordan vi behandler 
naturen avslører vår oppfatning av den som 
kaotisk, overflødig og utømmelig potent. Men 
naturen er til tross for vår oppfatning stabil, den 
er faktisk en manifestasjon av equilibrium. En 
besjelet perpetuum mobile4 – velger jeg til å tro 
– som overlever tros våre destruktive levemåter. 

The Sceleton Garden refererer til Memento 
Mori, en påminnelse om det organiske livets 
forgjengelighet. Men i denne konteksten 
handler ikke Memento Mori bare om at du 
skal huske at du, (et menneske) skal dø, men 
du også skal huske at alle levende organismer 
er sårbare og dør. Jeg ønsker at disse skjønne 
fremmedgjorte skjelettene skal vitne om den 
unike planeten vi er en del av. Memento natura.

JADWIGA B. PODOWSKA

https://jadwiga-art.com/

about/the-skeleton-garden---photography.html

https://jadwiga-art.com/about/the-skeleton-garden---photography.html
https://jadwiga-art.com/about/the-skeleton-garden---photography.html
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Cultvating Meaning

Vi er begge billedkunstnere og har siden 
2011 samarbeidet med ulike prosjekter, som 
for eksempel Temporære kunstprosjekter 
i regi av Kulturetaten i Oslo, 2014. I dette 
prosjektet arbeidet vi stedspesifikt, og omformet 
tomme forretningslokaler til åpent atelier og 
visningsrom. I 2020 arbeidet vi sammen i 
Studio K, i Kvernaland, hvor stedsspesifikt 
naturmateriale og dialogen i møte med 
publikum inngikk som en del av og påvirket 
den skapene prosessen og arbeidene. Dette 
resulterte i et relasjonelt, organisk møte mellom 
oss, publikum og stedets identitet. Oppholdet 
i Kvernaland dannet springbrettet for vårt 
pågående prosjekt Cultivating Meaning. 

Cultivating Meaning handler om å skape en 
møteplass for leke-driften i kunsten. Tittelen 
Cultivating Meaning referer til å det å dyrke, 
vende om og danne, og sammen skaper vi 
mening gjennom å møtes i kunsten med 
en leken tilgang til materialene. Det er et 
prosessuelt og dialogbasert kunstprosjekt 
basert på interaksjon, dialog, gjensidighet og 
solidaritet. 

Vi ble invitert til å arbeide i Prosjektrommet hos 
Vestfold Kunstsenter, lokalisert i galleri BDK/
Atelier 7×7, i forbindelse med by-jubileet til 
Tønsberg 1150 år, og var en del av prosjektet 
Kunstklimavei (https://galleri-bkd.no/
kunstklimavei/). 

Med en leken, eksperimentell tilnærming til 
naturmaterialer funnet i Tønsberg-området, 
som korn fra Jarlsberg Hovedgård, og siv fra 
kystlinjen i Færder, har vi samarbeidet om å 
lage en organisk vev. I dette arbeidet har vi 
vært inspirert av den urgamle oppstadveven 
(som av norrønt uppstaða, betyr «det å stå 
oppreist») som teknikk, for å speile tilbake 
Tønsberg under Middelalderen.

Basert på den tyske filosofen Friedrich Schillers 
teori om leke-driften; at lek er et uttrykk for en 
indre skapedrift, inviterte vi barn fra Kongseik 
barnehage som medskapere av veven under 
prosjektperioden. Vi undersøker hvordan kunst 
som hendelse kan foregå sammen med barn, 
og undersøker hvordan vi både nærer av og 
inspireres av hverandre – i samskaping med 
barna.  

Verket vandret videre til Foajegalleriet på 
Notodden, i forbindelse med utstillingen 
til Kunstnerisk utviklingsarbeid under 
Forskningsdagene 2021. 

Prosjektet Cultivating meaning er blitt antatt 
av Oslo kommunes kunstsatsingsprosjekt, 
Tilskuddsordningen - 2021/22, som skal bidra 
til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser 
for barn i alderen 0-6 år, for barnehager i 
Oslo. Med prosjektet skal vi skal gjennomføre 
workshop i barnehager i Oslo våren 2022, med 
barn i alderen 1-3 år. 

MARIT SILSAND OG LINE SANNE 

I denne sammenheng deltok vi på et 
kunstneropphold ved SEANSE – senter for 
kunstproduksjon for barn, lokalisert i Volda, 
høsten 2021. Her arbeidet vi med spisse 
prosjektet ytterligere med veiledning fra 
scenekunstner og førstelektor i skuespill, drama 
og teaterkommunikasjon Karstein Solli og 
teaterinstruktør, dramatiker, prosjektleder og 
teaterpedagog Anne Mali Sæther.
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Skisseprosjekt

Utstillingen er et skisseprosjekt som inngår i et 
større kunstnerisk utviklingsarbeid, som består 
av tavler og vaser eller urner i materialene 
hvitt porselen og svart steingods. Det utstilte 
materialet består av forstørrede, håndtegnede 
skisser på papir samt materialprøver og to 
ferdige arbeider. Skissene ligger til grunn for 
materialutprøvinger, som igjen er utgangspunkt 
for nye skisser. Jeg tegner skissene med 
utgangspunkt i det jeg etter hvert ser er mulig 
å få til med leire, porselensleire i særdeleshet. 
Arbeidet med skisser og materialer blir dermed 
en iterativ prosess der skissene blir gradvis 
mer konkrete og gjennomførbare. Skissene er 
tegnet i notatbøker og datert, og følges hele 
veien av samtidige stikkord og korte notater. På 
den måten kan prosessen følges kronologisk og 
idemessig. Materialet i utstillingen er utdrag fra 
slike notatbøker.

Skissene viser flere ulike eksperimentlinjer. En 
linje er svarte urner med geometriske og til dels 
illusjonistiske former og flater. En annen linje 
er rå og ubearbeidede penselstrøk med sterke 
farger, i forsøk på å få fram energi i flaten. En 
tredje linje er abstrakte former som samles 
sammen og nærmer seg landskapsskisser. i en 
form for omvendt abstraksjon. Fargene som 
er brukt i skissene, er slike som har vist seg å 
fungere på porselen brent i 1250 grader. 

Skisser på papir har den spesielle egenskapen 

at de gir rom for uklarheter og usikkerheter, 
i større grad enn det ferdig utarbeidede 
tegninger gjør. Slike uklarheter gir rom flere 
mulige alternativer og flere ideer. Helt fra 
Leonardo da Vincis tid har raske skisser med 
uryddige blyant- eller penselstreker på små 
papirark stort sett vært uforandret. Dette 
er todimensjonale tegnsystemer som ofte 
refererer til tredimensjonale erfaringer. De 
kan være representative fordi de ligner de 
objektene de skal vise, men de ligger langt unna 
fotografi og detaljerte tegninger når det gjelder 
informasjonsmengde. Skisser gir selektiv og 
fragmentert informasjon. 

Men det har vist seg at til og med skisser 
som bare er konturtegninger, kan bli raskere 
gjenkjent enn detaljerte fotografier av de 
samme objektene. I tillegg suppleres skisser ofte 
med stikkord eller notater. Skisser er for øvrig 
ikke bare representasjoner av tredimensjonale 
erfaringer, men kan også representere mentale 
bilder (mental imagery). Mentale bilder har 
den fordel at de kan manipuleres raskere, noe 
som har betydning for problemløsning og 
kreativitet. Ulempen er at de er mer uklare og 
flyktige. På den annen side kan nettopp dette 
forsterke deres innovative potensial. Skissenes 
flertydige og ubestemte karakter kan bidra 
til mentale bildestrømmer, som også kan 
forsterkes av korte stikkord og notater som ofte 
supplerer skissetegninger. Gombrich hevder at 
Leonardo var den første som eksplisitt forfektet 
den bevisste bruken av skissens uryddige 
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uklarheter, fordi det fikk hjernen til å få fram 
nye oppfinnelser (Fish and Scrivener, 1990).

Som tidligere nevnt er skisseprosjektet i 
utstillingen en integrert del av et mer helhetlig 
kunstnerisk utviklingsarbeid, som ikke bare 
omfatter det endelige resultatet, men også 
prosessen fram dit. Noe av poenget med 
kunstnerisk utviklingsarbeid er å eksponere 
prosessen fram, vurderinger og beslutninger 
som gjøres underveis, og også feil og mislykkede 
forsøk som bidrar til at prosjektet utvikler seg. 
Derfor regner jeg de utstilte skissene som et 
bidrag til å møte kravet om transparens i et 
kunstnerisk forskningsprosjekt. 
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Intermesso – Et kunstnerisk utviklingsarbeid 
med anvendt teater

Notodden barne- og ungdomsteater drives av 
fire instruktører: Ingvild Margrethe Birkeland 
(førstelektor emerita i drama og teater, USN), 
Vibecke Flittig (lærer, Notodden ungdomsskole, 
Notodden Kommune), Tone Cronblad Krosshus 
(førstelektor i drama og teater, USN) og Cecilie I. 
Lerstang (universitetslektor i pedagogikk, USN). Vi 
arbeider med teaterskole, familieforestillinger og 
ungdomsforestillinger, og vi får årlig driftstøtte av 
Notodden kommune. Flere av oss er medlemmer 
av Forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid, 
og våre utviklingsprosjekter består av å utforske 
ulike sosiale og estetiske sider ved anvendt teater. 
Anvendt teater har en bred definisjon som viser til 
ulike teaterpraksiser utenfor kunstinstitusjonene og 
i ikke-kommersielle kontekster. Notodden barne- og 
ungdomsteaters teaterpraksis består av profesjonelt 
teaterpedagogisk arbeid med barn og unge, der 
teaterprosesser og teaterforestillinger skapes med ikke-
profesjonelle skuespillere. 

Intermesso besto, som kunstnerisk utviklingsarbeid 
av: teaterprosesser med ungdom høsten 2020 og 
våren 2021, offentlig vising av teaterforestillinger for 
publikum våren 2021 og offentlige visning av film 
med introduksjon på forskningsdagene høsten 2021. 
Intermesso betyr mellomspill i teater og musikk, og 
har sin opprinnelse fra det latinske ordet intermedium 
som betyr noe som utfyller tiden mellom to mer eller 
mindre sammenhengende begivenheter. En kortvarig 
handling som avbryter en lengre begivenhetsrekke. 

Slik ble det også med vårt arbeid, både faktisk og 
symbolsk. Intermesso formidler en ventesituasjon og 
utforsker følelsen av å leve i en pause. I Intermesso 
er mellomspillet – det som utfyller tiden mellom to 
mer viktige begivenheter - utforsket og gitt form, 
og pausetilstanden eller ventesituasjonen er blitt 
innholdet og budskapet. Teaterforestillingen og filmen 
var Notodden barne- og ungdomsteaterets bidrag til 
den Den unge Scenen 2021.

DUS - Den unge scenen - er et landsdekkende 
prosjekt som jobber for å øke teaterinteressen blant 
barn og ungdom, og er finansiert med midler fra 
Norsk Kulturfond. DUS ble opprettet i 2004, og i 
2021 ble den niende prosjektrunden gjennomført. 
DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter 
for ungdom fra dramatikere og scenekunstnere, og 
har en ambisjon om å heve nivået på ungdomsteater 
i Norge. Ungdom i alderen 13 til 19 år lager 
forestillinger basert på valgt tekst eller konsept. Det 
arrangeres festivaler i alle deltakende regioner, og 
avsluttes hver gang med en landsdekkende festival på 
Det Norske Teatret i Oslo med en utvalgt gruppe fra 
hver region.

Notodden barne- og ungdomsteater har deltatt i 
DUS siden oppstarten i 2004, og har blitt plukket ut 
fire ganger for å representere vår region. Vi har spilt 
tre ganger på Det Norske Teatret. Den fjerde gangen, 
som var våren 2021, ble forestillingen filmet og vist 
på en digital scene på den digitale DUS-festivalen 
høsten 2021. DUS-gruppa i Notodden barne- og 
ungdomsteater består av skuespillerefotografier som 
utrykker noe rart, noe sanselig, noe livlig og noe 
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vakkert, noe sagt og usagt.

Blanke Ark

Selv om DUS først og fremst er et prosjekt der 
dramatikere skriver en scenetekst som skal spilles 
av ungdommer, har prosjektet de siste årene også 
hatt en åpen oppgave, som kalles Blanke ark. 
Dette er en oppgave som krever en annerledes 
inngang til å lage teater, enn en dramatisk tekst. 
Denne teaterproduksjonsmetoden kalles devised 
theater og kan oversettes med egenskapt teater. I 
egenskapt teater er det skuespillerne som sammen 
med instruktørene improviserer frem forestillingens 
innhold og form. I egenskapt teater brukes ofte 
teaterspråket for å skape et assosiasjonsrom rundt et 
tema for publikum, istedenfor å formidle en fortelling 
i tradisjonell forstand. I produksjonsprosessen med 
Intermesso tok vi utgangspunkt i en oppgave som var 
utviklet av DUS-prosjektet. Året 2021 var det to åpne 
oppgaver, og vi valgte den som het Rørsler. Dette var 
en oppgave der DUS-prosjektet ønsket å inspirere til 
forestillinger som ikke skulle være så
verbale, men der visualitet og bevegelse skulle være 
bærende elementer. Forstillingen kunne ha maks 200 
ord, og DUS hadde laget åtte hendelser/ utsagn som 
gruppene måtte løse scenisk. De åtte utsagnene var:

Ho kjenner ikkje att seg sjølv
Ein fell og blir liggjande for lenge. Andre fell like etter.
Nokon finn ei løysing dei kjempar om
Ein blir ikkje sett
Alt svever
Ei stund må alt bli heilt stille

Dei sit fast
Alt blir tørke

Intermesso - en teaterforestilling om å være ungdom 
i en pandemi. Ungdommenes teaterprosess foregikk 
i en krevende korona-tid. Pandemien har påvirket 
alle arenaer, både i det offentlige og i det private, i 
det praktiske og våre tanker, på ungdomsrommet 
og i verden. Vi har vært alene og likevel sammen 
med resten av verden. Arbeidsforholdene for 
teatret ble sterkt påvirket over alt. Når alle 
teaterarbeidere - profesjonelle og amatører - mars 
2020, fikk beskjed om å gå hjem og bli der, var det 
katastrofalt for kunstformen, nettopp fordi tid, sted 
og tilstedeværende kollektivitet er teaterets bærende 
elementer. Når vi likevel, sakte og ganske usikkert, 
begynte og møtes igjen for å spille teater, førte det til 
at både form og innhold ble preget av pandemiens og 
teaterets aspekter som fravær/tilstedeværelse, 
avstand/nærhet, ensomhet/ fellesskap, 
Individ/ kollektivitet, stillstand/ 
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Teater på film

Teater på film er ikke vanlig teater. Det er 
et filmopptak, og dermed sett gjennom en 
kameralinse av en persons blikk. Opptaket 
er redigert, miksa og produsert for visning 
på skjerm. De fleste store institusjonsteatrene 
i Norge har fått en ny digital scene, og Det 
Norske Teatret skiller mellom ulike digitale 
scener. De presenterer digitalt teater, som er 
opptak av teater, og direktestrømming som 
er teater i sanntid. Intermesso kan defineres 
som digitalt teater, og ble filmet onsdag 2. juni. 
Forestillingen er opprinnelig laget som teater 
for et tilstedeværende publikum, men da det ble 
gjort filmopptak, ble den spilt uten publikum. 
Forestillingen ble filmet flere ganger, med flere 
kameraer hver gang, og det er selskapet Draum 
som har klippet opptakene og produsert filmen. 

Teater og film er to ulike kunstformer, og 
overføringen fra teatermediet til film-mediet 
har sine utfordringer. Teater er en tids- og 
stedsbasert kunstform, og finnes bare i 
øyeblikket. Film derimot er en kunstform 
som ikke er bundet til tid og sted, og når 
kunstformen er skapt kan det sees på nytt og 
på nytt, av alle mennesker på alle steder. Teater 
på film er derfor en slags selvmotsigelse. Teater 
er en analog kunstform, hvor møtet mellom 
sal og scene/skuespillere og publikum skjer her 
og nå. Både teatrets og filmens multimodalitet 
består av lyd og visualitet. Men teateret er 
flyktig og skapes i øyeblikket, mens filmen har 

fanget utvalgte øyeblikk. Den digitale scenen 
har likevel skapt noen nye muligheter, som 
teaterfeltet akkurat har startet å utforske. På 
forskningsdagene 2021 fikk vi muligheten til å 
undersøke teater på film, og utforske forholdet 
mellom kunstopplevelse og dokumentasjon. 
Hva kan teater på film være? Filmen 
Intermesso var ikke forestillingen Intermesso, 
men det var teater publikum fikk se.

Skuespillere:

Anund Sørebø Gulliksen, Tevje Druglitrø Ophus, Astrid 

Cronblad Bruun, Sigrid Buchacz Eie, Eir Druglitrø Ophus, 

Maja Thomassen Lerstang

Regi/ Instruksjon/ Kostyme/ Scenografi

Ingvild Margrethe Birkeland, Vibecke Flittig, Tone Cronblad 

Krosshus, Cecilie I. Lerstang

Film: 

Draum TV ved Marius Rolfsvåg (Videograf og produksjon), 

GI Lyd ved Geir Ivar Steigedal (Lydtekniker)

Musikk :

Harald Sæverud og Jan Erik Kayser Kjempevise- Slåtten, 

Charlie Chaplin His Morning Promenade, Oneohtrix Point 

Never The Acid Hits, Dharma Plastic Doll- Instrumental
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Fellesskapt

Performancen Fellesskapt ble laget og utført 
sammen med studenter på Kunst og design. 
Fellesskapt er en del av kunstprosjektet 
Kunstklimavei, https://galleri-bkd.no/
kunstklimavei/ , og utfyller installasjonene 
Håpets vei, Arkeologiske stammesnitt og 
Stræti. https://galleri-bkd.no/arkeologiske-
stammesnitt/arkeologiske- stammesnitt/
Kunstklimavei tilbyr ulike relasjoner og 
åpner for meningspotensial i møtet mellom 
historie, materialspråk, kroppslige handlinger 
og taktil sans. Prosjektet tilbyr det deltakende 
publikummet kroppslige opplevelsesmetaforer, 
hvor tretekstur og interaksjon er fremtredende. 
Som både kunstner og forsker er jeg 
opptatt av hvordan sosialsemiotisk teori og 
multimodalitetsteorier kan brukes i skapende 
arbeid, og mer spesifikt, hvordan begreper 
fra multimodal analyse kan transformeres til 
skapende multimodale prosesser. (Thorsnes & 
Veum 2013, 2018, Thorsnes 2015, Thorsnes 
2019).

Et av målene er å samle og analysere 
deltakernes reaksjoner ved å bruke teori 
hentet fra Theo van Leuwen (2016) Juhani 
Pallasma (2012, 2018) og Kjetil Røed (2019). 
Som et resultat av dette har jeg nylig publisert 
artikkelen ArtClimateRoad and Revelations: 
Wood textures and experiential metaphors i 
Sages Multimodality & Society 2021, Vol. 1(4) 
482–496.

TOLLEF THORSNES

 https://journals.sagepub.com/doi/

full/10.1177/26349795211059108
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https://www.youtube.com/watch?v=5jsFwOu1j4A&ab_channel=SebastianCruz
https://www.youtube.com/watch?v=5jsFwOu1j4A&ab_channel=SebastianCruz
https://www.youtube.com/watch?v=5jsFwOu1j4A&ab_channel=SebastianCruz
http://https://youtu.be/5jsFwOu1j4A
https://youtu.be/5jsFwOu1j4A
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