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Lov om universiteter og høgskoler har som formål å legge til rette for at universiteter og 
høyskoler skal utføre forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, og det skal formidles 
kunnskap gjennom anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater 
(Lov om universiteter og høgskoler 1995). 

Institutt for estetiske fag har gjennom flere år arbeidet med å ivareta det utøvende 
og skapende perspektivet som en viktig del av de estetiske fagenes innhold. Gjennom 
utstillinger, konserter og sceniske fremføringer har instituttet arbeidet med å utvikle 
ulike former for formidling der det kunstneriske perspektivet står i fokus på ulike 
måter. Instituttet har etablert en forskergruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid som 
er tverrfaglig, og der mange av instituttets ansatte deltar i ulike sammenhenger. 
Kunstutøvelsen står i sentrum, men settes inn i en kontekst der den knyttes til faglige 
perspektiver som er relevante i forhold til faglig arbeid og undervisningen av studenter. 

Kunstnerisk utviklingsarbeid i Solberg Atelier er et av arbeidsområdene til 
forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid på Universitetet i Sørøst-Norge. Det 
gjennomføres årlige arrangementer med kunstnerisk utviklingsarbeid i Solberg Atelier, 
det første var i 2016. Forskergruppen har 22 medlemmer og er representert med 
utøvere fra både drama, musikk, kunst og håndverk. Kunstnerisk utviklingsarbeid 
er likestilt med forskning, og er på samme måte som forskningsbasert undervisning 
forventet å være en integrert del av undervisningen.

Forskergruppen arbeider på ulike måter med kunstnerisk utviklingsarbeid og legger vekt 
på både bredde og dybde. I det som gjelder Solberg Atelier har vi prioritert en bred og 
inkluderende inngang. Presentasjonene gir til sammen et interessant mangfold hvor det 
som binder prosjektene sammen, er kollegafelleskapet, stedet og kurateringen.

 I kunstnerisk utviklingsarbeid på Solberg Atelier åpnes det for ulike selvvalgte 
utøvende/kunstfaglige problemstillinger. I tillegg til at disse presentasjonene er 
tilgjengelig for publikum gjennom utstillinger, konserter og fremføringer, gjennomføres 
det et seminar som en kunstfaglig paperpresentasjon. Her deles kunnskapsutvikling 
og den enkelte utøver får viktige innspill. I den første katalogen som dokumenterer og 
formidler arbeidet fra 2018, bidro utøverne med egne tekster. I denne katalogen fra 
2019 har vi hatt samarbeid med kurator Tone Lyngstad Nyaas fra Haugar Vestfold 

Forord

Kunstmuseum. Hun har deltatt i utstillingsforberedelsene og hatt dialog med utøverne 
i forkant av seminaret. I gjennomføringen av seminaret har deltakerne først gitt en 
kort introduksjon til sitt kunstneriske utviklingsarbeid, før Nyaas så har gitt respons og 
gjennomført en kunstnersamtale.  Med bakgrunn i blant annet dette materialet, har 
Nyaas i neste omgang skrevet katalogtekstene. 

Vi er glade for samarbeidet med Nyaas, både innholdet og måten det ble gjennomført 
på. Det har tilført et perspektiv utenfra, en viktig fagfellerespons -  eller kunstfaglig 
fagfellevurdering om man vil bruke mer akademiske termer. Vi håper og tror at 
katalogen vil komme til glede og nytte for mange, særlig for kolleger og studenter i 
estetiske fag. 

GEIR SALVESEN  TOLLEF THORSNES
Instituttleder Dosent og prosjektleder
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ANN-MARI NILSEN ARNEBERG 

Ann-Mari Nilsen Arneberg er 
førstelektor og skrev sin hovedoppgave 
i 1991 med tittelen Stolen som veiviser 
mellom bruksting og bilde. Arneberg 
arbeider hovedsakelig med materialet 
tre i tillegg til det performative som 
tar utgangspunkt i landskap og 
natur. Hennes arbeider kan settes 
inn landskapskunsttradisjonen hvor 
kunstnere forlater den hvite kuben og 
går i dialog med naturen. Hun har siden 
2010 vært aktiv i det kunstnerinitierte 
prosjektet: Kunst i natur som startet i 
2002 og nå iverksettes annet hvert år 
på Litlefjellet ved Isfjorden/Åndalsnes 
i Rauma kommune i forbindelse med 
Norsk fjellfestival. 

I 2019 var det tredje gang Arneberg 
i samarbeid med Gro Eide utførte 
installasjonsprosjekter på Litlefjell. I 
2017 var temaet deres det nordiske 
lyset og tittelen på installasjonen var 
Reflection. Installasjonen bestod av tre 
rektangulære objekter med bølgeformer 
kledd med plexiglass som speilet naturen, 
himmelen, fjellet og vegetasjonen. 
Objektene fløt som isflak i et lite vann på 
fjellet. Skulpturene skiftet uttrykk med 
lysforhold, vindforhold og ulike værtyper 
og var i konstant driv og bevegelse.  I 
2019 utarbeidet de et prosjekt med 
temaet «Moder Jord» i samarbeid 
med Jon Hoem fra Høyskolen på 

Vestlandet som bistod med det tekniske 
knyttet til QR-kodene. Tittelen på 
landskapskunstprosjektet var Hive mind 
som viser til bikubenes struktur og det 
kollektive arbeidet som også utgjør en 
vesentlig del av menneskets bevissthet. 
Arbeidet rommer både det rent visuelle 
i tillegg til lyd og lukt. I videoen og 
fotografiene fra prosjektet er bivoks og 
honning derfor et sentralt materiale 
ved siden av bladgull. Det første man 
møter er derimot QR- koder hvor 
man kan høre bienes summing. I store 
roselignende former på fjellet har de 
anvendt krinslaven som utgangspunkt 
for å forsterke eksisterende former 
med smeltet bivoks. På denne måten 
transformeres naturens formasjoner til 
kulturobjekter. 

Stor Gulkrinslav (Arotoparmelia 
centrifuga) er et stort og iøyenfallende 
lav som utfolder seg i konsentriske 
formasjoner og etter hvert som det 
brer seg utover, dør lavet i midten og 
det vitenskapelige navnet «centrifuga» 
sikter til dette. Det å ekspandere i 
utkanten og råtne i midten har i Sverige 
og Finland gitt opphavet til at lavet har 
fått det spøkefulle navnet «Ryska riket». 
Nå har landskapskunsten til Eide og 
Arneberg også en politisk konnotasjon, 
som kan knyttes til den raskt voksende 
biedøden og pollineringen som en 

vesentlig nødvendighet for livet på 
jorden. Derfor har de anvendt det 
døde feltet i midten som en metafor for 
stedet for pollinering hvor biedøden 
inntrer. Som en hommage til biene er 
tomrommet fylt med bivoks og bladgull 
som går i dialog med Gulkrinslavets 
former. De anvender bladgullet også 
som innrissede tegn i fjellet og viser 
også beholdere med flytende honning. 
Som en avslutning på prosjektet 
er det laget en kort film som viser 
hvordan hver enkelt beholder sakte 
tømmes for honning og det dannes 
ulike formasjoner nedover berget. I 
dette ligger en symbolikk på hvordan 
mennesket ikke bare kan utnytte, men 
kan gi noe tilbake til naturen ved hjelp 
av aktiv handling. Landskapskunsten 
til Eide og Arneberg retter på denne 
måten et kritisk spørsmål til årsaken bak 
den manglende helhetlige bærekraftige 
ressursforvaltningen som har medført 
en begynnelse på økosystemenes 
sammenbrudd som vi er vitne til i 
dagens samfunn. WW
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ANNE SOLBERG

Anne Solberg er førsteamanuensis og 
avla den første Ph.d. ved Universitetet 
i Sørøst-Norges doktorgradsprogram 
i kulturstudier i 2017. Avhandlingen 
Developing Doctorateness in Art, Design 
and Architecture omfatter en analyse 
av ni doktorgradsavhandlinger der 
utøvende kunstnerisk virksomhet 
inngår i avhandlingene på ulike 
måter. Analysen indikerer at formelle 
kvalifikasjonsrammeverk kan være 
utfordrende for kreative fag, og noen 
fagmiljøer mener at kriteriene for Ph.d. 
ikke er egnet for disse fagene. På den 
annen side viser det seg at når disse 
fagene utvikles på doktorgradsnivå, 
gir dette utfordringer for tradisjonelle 
akademiske fag. Avhandlingen peker 
på en dynamisk interaksjon mellom 
regulering og rammeverk på den ene 
siden og akademisk og kunstneriske 
ekspertise på den andre. Kunst, 
design og arkitektur dreier seg om vår 
menneskeskapte verden fra de små 
gjenstander til byplanlegging. De hører til 
både i humanistiske, naturvitenskapelige 
og samfunnsvitenskapelige fagområder, 
mens selve den utøvende komponenten 
vanskelig lar seg innplassere i noen av 
disse områdene. 

Solberg arbeider tredimensjonalt med 
porselen og keramikk. På Solberg atelier 
viser hun; Skisser, en serie objekter i 

porselen som har en grafisk fremtoning 
der det er anvendt en intarsiateknikk 
hvor hvit porselen er felt ned i den sorte. 
Noen objekter repeterer kvadratet og 
andre spiller på en kontrast mellom 
diagonale og horisontale linjer. Enkelte 
partier har oppløste sjatteringer, mens 
andre linjer fremstår med tydelige grafiske 
kontraster. Platene kan påminne om 
fat og tangerer kunsthåndverksfeltet, 
men ved nærmere ettersyn korrigeres 
denne oppfatningen og man oppdager 
at objektene skal leses som en abstrakt 
billedserie. Linjene skaper rytmer 
som noter i et partitur og påminner 
om små steintavler. Solberg er opptatt 
av skjønnheten i materialiteten hvor 
porselenets tørre og skjøre overflate er en 
sentral del av verket. Hun spiller også på 
det tilfeldige under arbeidsprosessen i sine 
systematiske eksperimenter der det legges 
til rette for at det uventede kan inntreffe, 
noe som styrker den videre innovative 
arbeidsprosessen.       
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Anniken Randers-Pehrson er 
førsteamanuensis og har arbeidet 
som faglærer i Kunst og håndverk 
i grunnskolen i mange år før hun 
tok sin doktorgrad i pedagogikk/ 
kunst og håndverksdidaktikk ved 
Universitetet i Oslo. Gjennom 
utdanning og yrkesliv har hun alltid 
vært opptatt av skapende arbeid i 
materialer og verdien av formgivende 
aktiviteter. Hennes interesser for 
kunstnerisk utviklingsarbeid eller 
crafts research er tett vevet sammen 
fagdidaktikk og pedagogikk, og sees 
som springbrett for å kunne drøfte 
læring og utvikling gjennom skapende 
aktiviteter.  Arbeidene som ble vist 
på Solberg atelier er begynnelsen på 
en materiell utforskning i aluminium 
gjennom corpusarbeid. Arbeidene 
består av mer eller mindre åpne og 
lukkede skålformer som har blitt til 
gjennom en utforskende og åpen 
tilnærming til material, verktøy og 
formgiving. Arbeidet dokumenteres 
gjennom videofilm, og i etterkant 
analyseres prosess og kommentarer 
som tydeliggjøres underveis i arbeidet. 
Utgangspunktet for analysene er å finne 
ut av hvordan motstand som fenomen 
kan forstås gjennom formgivende 
arbeid i metall.

ANNIKEN RANDERS-PEHRSON
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Hilde Honerud er billedkunstner 
og er utdannet ved Kunsthøyskolen 
i Oslo avdeling Kunstakademiet og 
Napier Universitetet i Edinburg. Hun 
er førsteamanuensis i fotografi og 
mediekompetanse ved universitetet i 
Sørøst-Norge. Honerud har i de siste 
årene stått bak en rekke utstillinger, 
seminarer og publikasjoner. I 2018 var 
hun fylkeskunstner i Buskerud og hun 
har hatt flere separatutstillinger blant 
annet ved Rake visningsrom i Trondheim, 
Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Tenthaus, 
Fotogalleriet i Oslo og Buskerud 
kunstnersenter. I 2016 presenterte 
Honerud: It`s not Easy to make History, 
som ble vist på Nils Aas Kunstverksted 
på Inderøy. Her viste hun portretter 
av folk som hadde bodd på Raumyr 
transittmottak på Kongsberg. Prosjektet 
var et resultat av at hun tilbrakte store 
deler av våren og forsommeren 2016 
på mottaket sammen med asylsøkere 
og ansatte. I tillegg til lange samtaler, 
intervjuet hun dem i samarbeid med 
sosiolog Jon Hovland.  Arbeidet handlet 
om hvordan man som menneske bevarer 
sin identitet i en situasjon der alle 
identitetsmarkørene anonymiseres og 
der tiden man er i kan oppleves som et 
venterom, før fremtiden kan begynne. 
I 2020 fikk Honerud stor oppmerksomhet 
med utstillingen: The Contrast Between 
the Photograped Moment and All Others ved 

Bærum kunsthall. Fotografiene som 
ble presentert på Solberg atelier i 2019 
var som utstillingen i Bærum kunsthall 
tatt fra flere lengre opphold ved Moria 
Camp, en gresk flyktningleir på øya 
Lesvos i Hellas. Flyktningleiren er høyst 
sannsynlig Europas verste leir og en 
skamplett relatert til det manglende 
europeiske samarbeidet når det kommer 
til flyktningkrisen. Leiren har 20 000 
mennesker som lever under kritiske 
humanitære og sanitære forhold da 
leiren er dimensjonert til 2800 personer. 
Det er her hun følger flyktninger og 
migranter som driver med idrett gjennom 
organisasjonene Yoga and Sport for 
Refugees. Organisasjonen bruker idrett 
for å hjelpe menneskene til å finne 
verdighet og mening, og den mentale 
og fysiske styrken som kreves for å 
gjennomgå monotonien, frustrasjonen 
og stagnasjonen i deres situasjon. Under 
oppholdene har Honerud deltatt på 
ulike aktiviteter som yoga, svømming, 
bryting, muay thai, kung fu, kick-
boksing, parkour og bodybuilding. 
Fotografiene fanger ungdommer som er 
i aktivitet og er fylt med bevegelse og et 
gjennomtrengende lys. I enkelte bilder 
formidler nærheten til utøverne Honeruds 
egen profil som deltagende i motsetning 
til et distansert blikk. Honeruds verk 
er beslektet med en journalistisk og 
dokumentarisk tradisjon, men beveger 

HILDE HONERUD

seg langt unna det sensasjonelle eller 
typiske katastrofebilder som blir vist 
i mediene. Hun arbeider formalt og 
undersøker hvor langt bort hun kan 
bevege seg fra det dokumentariske under 
prosessen samtidig som blikket dreies 
bort fra de menneskelige lidelsene og 
alternativt viser til individets pågangsmot 
i en akutt livssituasjon. Honerud 
knytter det funderende, politiske og 
hverdagslige sammen til en fortelling, 
hvor hun gjennom en formal tilnærming 
undersøker hvordan prekære politiske og 
sosiale forhold skaper en overlevelsesdrift 
i form av kjempende ungdommer. 
De avbildede utstråler en fengslende 
energi, en vitalitet og en glede i det å 
bli sett. Hun spiller på gjenkjennelse og 
identifikasjon og på denne måten minsker 
distansen mellom «oss» og «dem». Et 
annet moment er hjelpeløsheten i det å 
ikke kunne kontrollere sin egen fremtid og 
kanskje gå med en underliggende visshet 
om at flyktningleiren blir en permanent 
situasjon. Denne avmaktsfølelsens 
motstand ligger i muligheten for fysisk 
mestring hvor treningen gir en følelse av 
at friheten er vunnet tilbake. 
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Jadwiga Blaszczyk-Podowska 
er billedkunstner og dosent og har 
utdannelse fra Kunstakademiet i 
Oslo (dagens KHIO) og arbeider 
med multimediale installasjoner. Hun 
har deltatt på en rekke utstillinger, 
blant annet Sørlandsutstillingen, 
Telemarksgalleriet, Henie Onstad 
Kunstsenter og RAM galleriet i tillegg 
til internasjonal utstillingsvirksomhet 
i Kina, Italia, Nederland og USA. 
Blaszczyk-Podowska arbeider i et 
tverrfaglig felt i en konseptuell tradisjon 
hvor naturvitenskap, teknologi, 
språk, natur og historie ofte inngår 
som vesentlige forskningsområder. 
Installasjonene integrerer disse fagfeltene 
i en kunstnerisk tilnærming som drar 
veksel på estetiske utrykk fra de ulike 
vitenskapelige feltene. Hun arbeider 
ofte med utgangspunkt i naturen 
hvor forskning innenfor biologi og 
botanikk inngår som en vesentlig kilde 
i kunstprosjektene. Med naturen som 
utgangspunkt forgrener prosjektene 
seg ut i referanser til en rekke ulike 
teoretiske disipliner. Installasjonene viser 
et multimedialt mangfold hvor video, 
fotografi, planter og insekter kombineres 
med digital grafikk og skulptur. 

De kunstneriske prosessene er for 
Blaszczyk-Podowska ensbetydende 
med en type forskning hvor det 

avdekkes og konstrueres mønstre fra 
eksempelvis det botaniske feltet, og hvor 
utforskningen omhandler plantenes 
indre morfologi og hvordan det estetiske 
utrykke kommuniserer med betrakteren. 
Hun er spesifikt opptatt av hvordan 
begrepet skjønnhet er undervurdert i 
samtidskunstfeltet, mens hennes forskning 
handler om dette basale behovet for 
skjønnhet som er nedfelt i mennesket 
og omhandler et sanselig, kroppslig 
anliggende. I The Skeleton Garden – 
lysinstallasjon og fotografi (2019), har 
hun samlet og tørket ulike planter hvor 
titlene refererer til de latinske navnene på 
blomstene. Komposisjonene som bygger 
på symmetri som til dels brytes, viser til 
naturens koder og plantenes nervatur 
(bifurksjon) som når de belyses gjennom 
LED-lysplater blir gjennomsiktige og 
fremstår med en forgjengelig skjørhet. 

Det transparente utrykket viser naturens 
intelligente presisjon og utrykket minner 
om et herbarium. Plantene er samlet fra 
Norge og andre land hun har reist, men 
er også fra egen hage hvor hun dyrker 
for kunstneriske formål. Intensjonen bak 
prosjektet er å vise skjønnheten i disse 
plantenes anatomi som omhandler deres 
indre struktur og oppbygging. Et vesentlig 
kritisk innhold i prosjektet er også rettet 
til det faktum at vi er i ferd med å miste 
mange botaniske arter som følge av 

JADWIGA BLASZCZYK-PODOWSKA

klimaendringer. Endrede habitater og 
en økende eksploatering av naturen i 
raskt tempo er meget bekymringsfullt, 
og ifølge den siste FN-rapporten trues 
en million arter av utryddelse. Tap av 
naturmangfold er nå en global krise på 
linje med klimakrisen som er vanskelig å 
ikke bringe inn i lesningen av arbeidene, 
som i dette tapsperspektivet gir en følelse 
av melankoli. 
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Line Sanne er førstelektor og arbeider 
som billedkunstner og står bak en 
rekke publikasjoner. Sanne arbeider 
med relasjonelle prosjekter hvor 
andre menneskers handlinger danner 
en vesentlig del av det kunstneriske 
uttrykket. Et eksempel på det er 
samarbeidsprosjektet med Marit 
Silsand i utstillingen Without authorities 
in approx. 90 minutes som ble vist på 
Cyan galleri i Oslo og Gamle Ormelet 
– Tjøme Kunst og Kultursenter (2012). 
Utstillingen omhandlet en tolkning 
av underbevissthetens drømmer med 
utgangspunkt i tilstanden Rapid-Eye 
Movement (REM) eller såkalte REM-
drømmer som kan vare i opptil 90 
minutter. Disse drømmene er en tilstand 
der mennesker har total tankefrihet, 
uavhengig av kultur, religion og politisk 
tilhørighet, selv om disse faktorene rundt 
identitet alltid på en indirekte måte vil 
prege drømmelivet. I dette prosjektet 
var kunstnerne spesielt opptatt av 
det transcendentale og overskridende 
sanseinntrykk som drømmer kan 
representere, og de fokuserte nettopp 
på hvordan vi alle i våre drømmer er 
frie fra normale autoriteter samt regler 
og normer for hva som er rett og galt. 
Kunstnerne samlet nedtegnelser fra en 
rekke personer som valgte å dele sine 
nattedrømmer med kunstnerne, og som 
kunstnerne fortolket i form av iscenesatte 

fotografier. Denne prosessen kan 
sammenlignes med hvordan en regissør 
tolker manuset til en film. I utstillingen 
fulgte tekstene fotografiene som en 
sentral komponent, og fotografiene 
tangerte surrealismens billedspråk ved en 
visuell fordreining av virkeligheten. 

Tittelen på Sannes prosjekt på Solberg 
atelier er Samling og tar utgangspunkt 
i faglitterære perspektiver som er 
videreutviklet i et kunstnerisk utrykk 
og befinner seg i grensesnittet mellom 
tekst og bilde. Utgangspunktet for 
prosjektet er å undersøke hva som 
beveger seg i de imaginære møtene 
som oppstår i mellomrommet? Hvem 
er de menneskene som man møter 
tilfeldig hvis man selv har plassert 
seg i mellomrommet? Sanne reiste 
rundt i Oslo på ulike former for 
kollektivtransport og noterte ned 
samtalene hun kunne høre mellom 
menneskene rundt seg. Som en samler 
lyttet hun og hentet inn samtaler 
i det offentlige rom uten å kjenne 
avsenderen. I dette samtalearkivet 
som ble utviklet var Sanne seg bevisst 
hvordan ytringene blandet seg inn i 
hennes egen erfaringsverden og horisont. 
Dermed oppstår det en transformasjon 
som understreker dekonstruksjon og 
rekonstruksjon, det å være i en bevegelig 
tilstand, slik at også selve verket blir satt 

LINE SANNE

inn i en transittsone. Tekstfragmentene 
er limt opp på hvite plater og plassert på 
kirkebenkene og refererte til salmebøker 
og prekener. Tittelen refererer til 
sammenkomst eller et møte, noe som er 
samlet eller det å gå fra sans og samling. 
Disse tre etymologiske assosiasjonene 
speiles i prosjektet, hvor fortolkeren/
samleren og de talte ytringene blander 
seg og blir uatskillelige i mellomrommet.          
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Liv Andrea Mosdøl er illustratør og 
billedkunstner. Hun er førsteamanuensis 
og utdannet ved Statens Håndverks- 
og kunstindustriskole (SHKS) i Oslo. 
Som en del av hennes hovedoppgave 
illustrerte hun «Kvinner som liknar 
eit regn», dikt av Olav Mosdøl. 
Illustrasjonene og tekstene løfter 
frem livssyklusen til unge og eldre 
kvinner fra det første åndedrag til 
møtet med alderdom og død. Hun 
har som frilanser hatt mange oppdrag 
knyttet til tolking av ulike litterære 
tekster og bøker, alt fra bokomslag av 
barne- og ungdoms- og voksenromaner 
til gjennomillustrerte antologier, 
novellesamlinger og sangtekster.

I 2019 viste Mosdøl separatutstillingen 
Jeg fant, jeg fant i Sollefteå kunstforening. 
Her ble hennes 25 år lange produksjon 
som illustratør og billedkunstner 
presentert. Oppsummeringen viste 
hvordan ulike teknikker som tegning, 
maleri og broderi skaper ulike uttrykk 
gjennom analoge og digitale medier. I 
presentasjonen på Solberg atelier viste 
hun Jeg fant, jeg fant – jeg flyr! Tittelen 
refererer til Askeladden som plukket 
opp alt som lå langs veien til slottet 
og prinsessen - som skulle målbindes. 
Tittelen kan leses som en metafor på det 
å stole på at i tilfeldighetene finnes det et 
potensiale og at tingene kan komme til 

deg, bare man er oppmerksom nok på de 
små hverdagslige detaljene i tilværelsen. 
Dette har nærmest blitt en arbeidsform 
og en viktig del av den kunstneriske 
prosessen for Mosdøls arbeid som 
illustratør gjennom 25 år. 

Hun viser digitale trykk på puter 
som befinner seg et sted mellom 
kunsthåndverk i form av en 
bruksfunksjon og tekstile skulpturer. 
Utgangspunktet for trykkene var en 
illustrasjon til en cd-utgivelse Og så kom 
resten av livet av Kari Bremnes. Etter 
at oppdraget ble fullført arbeidet hun 
videre med motivet i andre materialer 
og format. Motivet på putene som 
viser planter fra naturen er overført 
fra fotografi til papir, tekstil og design. 
Objektene har et vitalt tilsnitt med 
fjær som strutter ut som en dekorativ 
ramme. En pute forbinder de fleste 
med hvile, søvn og drømmer, men her 
er denne bruksfunksjonen dreid i en 
dysfunksjonell retning. På denne måten 
blir bruksfunksjonen kun assosiativ og 
objektene trer frem i større grad som 
refleksjonsobjekter. Prosjektet viser 
hvordan illustrasjoner ikke trenger  
å være begrenset til en bok, magasin eller 
skjermformatet. Den ene objektet er satt i 
et monter med vertikale stenger i plexiglass 
som gir en beskyttende ramme rundt det 
forlokkende, dekorative utrykket. 

LIV ANDREA MOSDØL
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Marte Sørebø Gulliksen er professor 
i kulturdidaktikk og estetisk praksis. 
Hun har en Ph.d. fra Arkitektur og 
designhøyskolen i Oslo og er leder for 
forskningsgruppen «Embodied Making 
and Learning». I gruppen utforskes 
menneskets skapende og deltagende 
møter med materialer og læringen 
som foregår i disse møtene. Den 
erfaringsbaserte, kroppslige sansingen 
er grunnlaget for hennes forskning som 
spesifikt tar for seg den tredimensjonal 
formforståelse. Det å mestre å kunne 
forestille seg en tredimensjonal form 
både i hodet og på papiret akkurat som 
det å kunne forestille seg et tenkt rom, 
er også vesentlig for andre typer abstrakt 
tenkning. For de koblingene som lages 
mellom nervecellene i hjernen når man 
er aktiv med kroppen i et rom eller på 
et fysisk sted, er de samme som brukes 
til å forestille seg noe abstrakt. Gulliksen 
er svært opptatt av at det er et behov 
for strukturerte undersøkelser som 
dokumenterer og analyserer skapende 
prosesser og hvordan fysisk, kreativ 
virksomhet også har en positiv innflytelse 
på andre fagområder. I vår digitaliserte 
tid er det enormt mange timer barn og 
unge spanderer foran en todimensjonal 
skjerm, derfor burde man ta et større 
ansvar for at elevenes sanserfaringer og 
kjennskap til materialkunnskap styrkes  
i skolen. 

I sitt kunstneriske utviklingsarbeid har 
Gulliksen i den siste tiden arbeidet 
med en serie skulpturer i osp, med 
tittelen Purkinje Series. Tittelen viser 
til purkinje-nervecellene som befinner 
seg i ytterkanten av lillehjernen og 
som overvåker beskjedene mellom 
muskler og sanseorgan. Lillehjernen 
tar imot informasjon, svarer og 
genererer mønstre av bevegelser uten 
av man trenger å være seg bevisst 
disse strukturene. Den tause fysiske 
kunnskapen det å drive med kunstnerisk 
virksomhet innebærer, er det kanskje 
denne bevegelsesmønstergeneratoren 
som står bak? Skulpturene viser 
hvordan hun følger treets vekstretninger 
som skaper forgreininger. På mange 
måter imiteres selve treets indre liv 
og struktur hvor skålformer dekket 
av bladgull vokser ut av stammene. 
Assosiasjonene til skåler og skjeer gir 
de organiske formene et rituelt tilsnitt. 
Gulliksens organiske formspråk skaper 
en forbindelse mellom menneskets 
nerveceller og treets som forgreiner 
seg som nervetråder i en organisme. 
Nervecellenes nettverk er konstituerende 
for menneskets eksistens, mens røtter og 
grener er treets livsbetingede struktur. 
På et mikro-makro- nivå lever de i hver 
sin størrelse- og tidsorden. Purkinje 
Series kan påminne om en slik indre 
nervecellestruktur der skålformenes 

MARTE SØREBØ GULLIKSEN

forgylling kan vise til små pakker med 
ladede partikler, ioner som drifter over 
mellomrommet fra en nervecelle til en 
annen, men de kan også vise til selve 
cellekjernen som tolker mønstre og 
beslutter hva som skal sendes videre. 
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Martin Kuhn er billedkunstner og 
arbeider med fotografi og skulptur i det 
offentlige rom samt landskapskunst. Han 
arbeider som billedhogger med larvikitt 
som sitt foretrukne materiale. Kuhn er 
utdannet ved «Alanus høyskole for kunst» 
i Alfter i Tyskland og Høyskolen for Kunst 
og Design i Hannover. Kuhn har siden 
1994 hatt atelier i Steinbruddet Stålaker 
og har etablert «Kunstfelt Stålaker», som 
ønsker å skape en plattform for ideene 
til kunstprosjekter og å muliggjøre et 
samarbeid med institusjoner, tjenesteytere 
og andre kunstnere. Over flere år har 
Kuhn samarbeidet med grafikeren 
Christine Dingnes med utsmykninger av 
offentlige bygninger. De arbeider i team 
med arkitekter og landskapsarkitekter 
med en kombinasjon av skulptur og 
grafikk som integreres i stedets historie, 
bruk og arkitektur. Nesjarmonumentet 
(2016) er et sentralt verk av Kuhn og 
er plassert i Helgeroa utenfor Larvik. I 
2016 ble det feiret et tusenårsjubileum 
for «Slaget ved Nesjar» og monumentet 
ble reist i den anledningen. Ifølge 
sagaen reiste Olav Haraldsson et stort 
kors på kysten i nærheten av Helgeroa 
for å symbolisere innføringen og 
overholdelsen av kristendommen i 
Norge. Kuhns monument består av to 
blokker i larvikitt hvor mellomrommet 
eller det negative rommet former et kors. 
Kontrasten mellom røffe tilhugde flater 

og blankpolerte overflater som reflekterer 
lyset er karakteristisk for hans tilnærming 
til steinmaterialet. Et annet sentralt arbeid 
av Kuhn er Giganten, en skulptur i larvikitt 
på 30 tonn som ble vist for EXOP 2000 i 
Hannover. Etter noen år fikk han lyst til å 
bearbeide hele steinen på nytt og polerte 
overflatene fra alle sidene. Den er plassert 
i Skulpturparken i Larvik og inviterer 
daglig besøkende til å hvile der eller 
barna til å klatre og leke på den. 

I Kuhns fotografier er motivene gjerne 
konsentrert rundt hvordan steinbrudd 
former nye landskap med kontraster 
mellom maskinelle kutt og den 
eksisterende organiske naturen. Interessen 
for steinbruddvegger og alle nivåene 
av platåer og avsatser gir et steinbrudd 
en slags scenisk karakter og inviterer 
til refleksjon rundt forholdet mellom 
mennesket og naturen. 

Kuhn har arbeidet med boken som et 
motiv i granitt, og har videreutviklet 
denne ideen til å omfavne en samling 
geologiske bøker som representerer 
jordens historie. I samarbeid med Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) har han 
utforsket forskjellige bergarter fra Norge. 
Han har samlet 12 norske steinprøver og 
har begynt å lage en geologisk samling 
av bergarter i bokform. Hvert objekt 
formidler en ide om kunnskapen samlet 

MARTIN KUHN

i et uttrykk som trekker inn en dialog 
mellom geologi og kunst. På Solberg 
atelier presenterer han fire par sandaler 
som er utformet i bly. Midt mellom 
dem er det plassert et hode i granitt 
som påminner om et stilisert kranium. 
Sandalene med sine løse remmer minner 
om et arkeologisk funn. Assosiasjonene 
til en historisk tid gjør seg derfor 
gjeldende og bly ble i antikken betraktet 
som et metall med stor trolldomskraft. 
Små blyplater med innrissede 
besvergelser beskyttet mot forhekselse og 
demonisk elskovstrolldom. Bly har vært 
kjent i over 7000 år og er et grunnstoff 
som også er beskyttende mot radioaktiv 
stråling. I denne sammenhengen kan 
arbeidet tolkes i et økologisk perspektiv 
som et utrykk for jordens kritiske tilstand 
hvor mennesket må beskytte for å unngå 
strålingen fra bakken. 
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Mona Nicolaysen har master 
i barnehagepedagogikk og er for 
tiden stipendiat ved USN. Hun har 
en allsidig erfaring fra 25 års arbeid 
i barnehagefeltet og har jobbet 
med langsiktig kompetanseheving i 
enkeltbarnehager, for kommunale 
og private barnehageeiere og i større 
regionale prosjekter. Hun har også 
drevet en fordypningsutdanning inspirert 
av Reggio Emilia-filosofien . Hun er 
leder i Norsk Reggio Emilia Nettverk, 
hvor hun har vært spesielt opptatt av 
hvordan pedagogisk dokumentasjon kan 
skape endringer i barnehagepedagogisk 
praksis med fokus på  samhandlinger 
og estetiske  læreprosesser. I samarbeid 
med Utdanningsdirektoratet har hun 
skrevet støttemateriell om pedagogisk 
dokumentasjon med vektlegging på 
hvordan dokumentasjon gjør pedagogisk 
arbeid synlig og åpent for tolkning, 
dialog, diskusjon og økende innsikt. 
Nicolaysen arbeider nå med en Ph.d. 
innenfor Kunst, design og håndverk som 
ligger under programmet Pedagogiske 
ressurser. Feltarbeidet skal foregå i 
Palestina og prosjektet handler om 
barns estetiske ytringer gjennom bruk av 
stedlige materialer. 

Som en del av forarbeidet viser hun 
prosjektet Årstepper på Solberg atelier 
hvor hun har strikket statistikk over antall 

mennesker som er drept av noen fra den 
andre siden i Palestina og Israel gjennom 
året 2019. De to teppene viser statistikken 
for hvert land og er på størrelse med 
vanlige slumretepper. Her ligger det en 
interessant motsetning mellom det som 
skal varme og beskytte kroppen og den 
menneskelige lidelsen statistikken viser 
til.  Størrelsen på et slumreteppe er også 
knyttet til kroppens proporsjoner og det å 
hvile, sove og drømme. Strikkeprosjektet 
skal gå over fire år og håpet er at 
teppene skal vise at stadig færre mister 
livet som følge av okkupasjonen. Midt 
i denne dystopien viser materialbruken 
og sammenstillingens visuelle utforming 
et slags håp om forsoning. Teppene 
strekker seg fra gulv til tak hvor det som 
dokumenterer Palestinske ofre har tettere 
striper med innslag av rosa, oransje og 
rødt. Hvert teppe har 356 riller hvor de 
hvite viser de dagene ingen ble drept. 
Nicolaysen har utviklet egne fargekoder 
for antall drepte som følger med som en 
sentral informasjon for fortolkningen  
av prosjektet. 

Den tydelige referansen til en populær 
håndverkstradisjon som har fått større 
utbredelse i den siste tiden viser hvordan 
prosjektet favner et bredt tverrestetisk 
felt, fra det politiske budskapet til det 
hverdagslige og meditative. Et årsteppe er 
et temperaturpledd som viser et langvarig 

MONA NICOLAYSEN

strikke, sy eller hekleprosjekt. Det er 
som en håndverksmessig dagbok utført 
gjennom et helt år som dokumenterer 
den eksakte gjennomsnittstemperaturen 
for hver dag. De ulike fargekodene er 
overført til antall ofre i Nicolaysens 
prosjekt. Det er også enkelte som 
velger å strikke fra et historisk år med 
temperaturer fra et bestemt sted i Norge, 
da det finnes statistikker på nettet over 
disse variasjonene over hele landet. 
Noen velger også å strikke et teppe til en 
person fra det året vedkommende ble 
født. Akkurat som temperaturintervallene 
og fargene velges av den enkelte, 
har Nicolaysen valgt en annen type 
statistikk som måler og dokumenterer 
en politisk temperatur i en av verdens 
verste konfliktsoner. Denne overføringen 
skaper en interessant dialog mellom 
ulike menneskelige virkefelt i samfunnet, 
samtidig som det forener motsetningene 
mellom den politiske realitetens 
grusomheter og drømmen om at lidelsen 
kan erstattes av varme og beskyttelse.   
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Tollef  Thorsnes er billedkunstner 
og arbeider i hovedsak med 
tredimensjonale uttrykk. Han arbeider 
ofte i et tverrestetisk felt hvor kunst -og 
kirkerommet møtes i en interessant dialog. 
Thorsnes er dosent i kunst og håndverk 
og arbeider blant annet med kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Han har utgitt en 
rekke faglige publikasjoner deriblant 
Multimodalitet i skapende arbeid (2018) med 
førsteamanuensis Aslaug Veum. 
Thorsnes arbeider preges av 
modernismens forenklede geometriske 
vokabular og han arbeider nesten 
utelukkende med ulike typer 
trematerialer. Gjennom treet vektlegges 
en sanselig opplevelse av materialitet, 
hvor formidlingen av tid via dets årringer, 
sprekker, rotskudd og skader utgjør 
et potensiale kunstneren anvender og 
som får en overføringsverdi relatert til 
samfunnsrelaterte problemstillinger. Et 
eksempel på det er hvordan han tar i 
bruk ask og alm som enkelte steder er 
utrydningstruede treslag, og hvordan det 
dermed stilles spørsmål ved klimakrisens 
konsekvenser. 

Treet teller år og skaper spor, men det 
har også en spesifikk posisjon innenfor 
den nordiske religiøse kulturarven 
med tanke på stavkirkene og de mange 
middelalderskulpturene, altertavlene 
og teksttavlene som ble skåret i tre. 

Treet er også et ladet symbol i alle 
verdensreligionene og er en arketyp 
for menneskelivet, vekst, alderdom og 
død. Trematerialet tilbyr opplevelser og 
erfaringer for både hørsel, syn, lukt og 
berøring. Monumentale trestammer kan 
påminne om menneskekropper der de 
strekker seg mot himmelen og forener det 
åndelige med det jordiske med røttene 
som borrer seg ned i bakken. Menneskets 
identifikasjon med trær er også et 
gjennomgående motiv i folkeeventyrene 
og i den norrøne og kristne kulturarven. 
Thorsnes kobler ofte materialitet, tekst 
og handlingsobjekter inn i et samspill 
med sosiale situasjoner hvor temaene 
kretser rundt verdighet, massemigrasjon 
og miljø. Det som særpreger hans virke 
er at sosiale prosesser vektlegges som 
en integrert del av kommunikasjonen 
og at arbeidsprosessen kjennetegnes av 
samhandling med andre miljøer, utenfor 
det tradisjonelle gallerirommet og en 
tradisjonell kunstkontekst. 

Thorsnes arbeider i et bredt felt som 
spenner fra en håndverksfaglig praksis 
med utgangspunkt i båtbygging til 
design av møbler. Han har og en 
kunstnerisk praksis med utforming av 
installasjoner i gallerier og museer samt 
handlingsbaserte skulpturer i kirkerom. 
I seriene Åpenbaringer og To sider av samme 
stamme er eikestammer delt i to flak og 

TOLLEF THORSNES

satt sammen slik at de gir assosiasjoner 
til en åpen bok hvor man inviteres til å 
lese materialiteten og sanse årringene 
og sporene av tid. Formene som er 
fra samme stamme kan også leses i et 
psykologisk perspektiv som spørsmål om 
speiling, slektskap eller identifikasjon. 
De åpne flakene skaper ikke minst en 
religiøs assosiasjon til Moses stentavler 
og boktrykkerkunstens avgjørende 
betydning for demokratiutviklingen.  
Installasjonene Åpenbaringer og To sider 
av samme stamme inviterer også til det å 
kunne berøre, lese og lytte til naturens 
materialitet og prosesser.
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Trond Fredriksen er billedkunstner og 
førstelektor. Han er utdannet ved St. Olaf  
Collage i Minnesota USA og har studert 
ved keramikklinjen ved Statens Håndverks 
og Kunstindustriskole i Oslo. Han har hatt 
en rekke separatutstillinger, blant annet ved 
Telemarksgalleriet i 2008. Fredriksen har 
utført en byste i bronse av Johan Sverdrup 
som står på torget i Larvik og som han 
viste en avstøpning av i fargebehandlet 
gips på Solberg atelier. Her har han med 
utgangspunkt i fotografiene som finnes 
av statsministeren og grunnleggeren 
av partiet Venstre fått frem Sverdrups 
reinskårede ansikt og hans skarpt, årvåkne 
blikk og viljesterke personlighet. Sverdrup 
var Norges første heltidspolitiker, og ble 
oppfattet som en usedvanlig talentfull 
strateg og en glimrende politisk taler. Han 
var statsminister i Norge i perioden 1884-
1889 og var pådriver for et parlamentarisk 
styresett i Norge. Årsaken til at statuen 
ble reist i Larvik var at han var sakfører i 
byen og stortingsrepresentant for Larvik og 
Sandefjord i årene 1851-1858. 

Fredriksen arbeider i hovedsak som 
billedhugger og keramiker med hovedvekt 
på steingodsleire. Han har utført flere 
utsmykninger, blant annet ved Telemark 
Sentralsykehus. Det gjennomgående 
motivet i hans arbeider er torsoformen 
der figurene er stilisert med samlede ben 
i mumieformede kropper som også kan 

påminne om de tidlige arkaiske greske 
skulpturene. Torsoformene er stiliserte 
i kontrast til ansiktene som i større grad 
har fått en naturalistisk utforming med 
ekspressive ansiktstrekk. Steingodsleiren 
støpes i gipsformer og bærer preg av 
å være avtrykk, spesielt fremtrer dette 
i sømmene i sammenføyningene som 
blir en del av det visuelle vokabularet. 
Skulpturene brennes i Rakuovner og 
brenningen skaper ulike fargenyanser 
fra det metallisk sorte til lyse, rødbrune 
terrakottafarger. Brenningsprosessen kan 
man ikke kontrollere og ved det slipper 
man tilfeldighetene inn i arbeidsprosessen. 
Overflaten er grovkornet og porøs med 
gylne valører hvor vektleggingen av 
materialkvaliteten utgjør en vesentlig 
estetisk komponent. Fredriksen arbeider 
også med keramiske relieffer enten i et 
abstrakt formspråk eller med akt-motivet 
som den grunnleggende motivkretsen. 
Figurene er ofte svakt fremoverlente 
som om de uttrykker en ærefrykt eller en 
ærbødighet overfor livet. Utstillingene 
tematiserer ofte menneskelige relasjoner 
som forholdet i en tosomhet, men 
også fremmedgjøring og ensomhet. 
Steingodsleirens nyanserte fargespill 
har noen ganger en ekspresjonistisk 
overflatebehandling som påminner om 
malerioverflater og dets gestikulerende, 
rennende strøk som står i kontrast til den 
sluttede lukkede formen. 

TROND FREDRIKSEN
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OLAV BØDKTER-NÆSS

Olav Bødtker-Næss er utøvende 
kunstner med ulike utrykksformer og 
kombinasjoner av disse. Bødtker-Næss 
er førstelektor i musikk og arbeider 
med kunstnerisk utviklingsarbeid. Han 
har i mange år holdt konserter i inn 
og utland som sanger og dirigent, har 
komponert, arrangert og produsert 
musikk, produsert tekster og hatt 
regiansvar for ulike forestillinger, 
teaterkonserter og øvrige evenementer. 
Parallelt med det kunstneriske arbeidet 
har han arbeidet med undervisning og 
en rekke pedagogiske utviklingsarbeider 
med kunstnerisk utrykk (blant annet med 
sceniske mål; konsert og musikkteater).

Hans utgangspunktet er sangen.

Som sanger er han opptatt av 
tekstutrykk tett knyttet til det 
musikalske. Det være seg gjennom 
melodiens underbyggelse av ordene 
eller helheten i komposisjonen med 
dens akkompagnerende harmonikk, 
instrumentasjon og parallelle 
stemningsunivers. Samtidig er han svært 
opptatt av de nonverbale modalitetene i 
formidlingen av sine utrykk.

Som dirigent bruker han kor og orkestre 
med forbilde i eget stemmeutrykk og 
former musikken delvis spontant slik han 
ville gjort som konserterende sanger.

Som komponist former han oftest med 
utgangspunkt i melodiske linjer, og som 
arrangør danderer han rundt og leker 
med harmonier og melodier opp mot 
hverandre konstant «polyfont tenkende».

Tekstene er nesten bestandig sangbare. 
Manusene er svært ofte fortellinger slik 
sanger ofte er fortellinger i lite format 
eller dramaturgi med handlinger der 
sangene inngår.

Regien er musisk, helhetstenkende eller 
interdisiplinært engasjert/forstyrret, dvs. 
beveger seg på et sted hvor utrykkene 
kommer sammen og «forstyrrer» 
hverandre, forhandler, muligens 
«krangler» for som regel å komme fram 
til felles forståelse.

Han sier selv at arbeidet med kunstutrykk 
preges av de kvalitetene han har tilegnet 
seg gjennom produksjon av egne musiske 
og musikalske arbeider/«tekster», gjennom 
scenisk utøvelse og møter og samarbeid 
med ulike kunstnere og læremestere. Det 
performative er utviklet gjennom teknisk 
og følelsesmessig detaljutforming i de 
mindre formatene som f. eks. «Klassisk 
Lied» i samarbeid med nasjonale og 
internasjonale sangere, pedagoger, 
akkompagnatører og dirigenter. Etterhvert 
har utrykks-formatene blitt større. Hans 
interpretasjonsspekter har blitt utvidet 

gjennom arbeid for og med kor, orkestre, 
solister og en lang rekke konserter, 
musikkteater-oppsetninger m.m.

Blant sine kunstneriske utrykk valgte 
han i 2019 å trekke fram konsert 
med flere performative elementer 
- i retning av det man kan kalle en 
«teaterkonsert».  Presentasjonen på 
Solberg ble en konsertant smakebit på 
et teaterkonsert-prosjekt under utvikling 
mot et tilnærmet profesjonelt juleshow 
i Bakkenteigen kulturhus. I dette 
prosjektet hevder han at diverse av hans 
ulike uttrykksformer når en foreløpig 
kulminasjon. Musikalsk, benytter 
han sine erfaringer og kunstneriske 
sanser til å sette sammen en musikk-
dramaturgisk spenningskurve i medley-
form (attacca), plukker ut stemmer og 
instrumenter i ensemblet etter egenart 
og komponerer den musikalske teksturen 
i førløpet. I første del arrangerer 
han en fiolinstemme og flere av 
koringssatsene. I del 2 arrangements-
komponerer han inn en stryketriosats 
som akkompagnerer og utvider tre 
av sangene i medleyen.  Scenisk 
setter han opp et bilde med trær og 
plattinger og orkesterplassering som 
danner grunnlag for lyssettingen. 
Videre utfordres en student til å lage 
illustrasjoner (tegninger) som fotfølger 
sanger og tekstutrykk på storskjerm 

bak på scenen. Han driller skift og 
overganger, instruerer utøverne uttrykk- 
og samspillsmessig, nøder ensemblet til å 
løfte seg til maksimal ytelse i mest mulig 
kreativ og positiv ånd…

Tekst skrevet av: Olav Bødkter - Næss
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PÅL RUNSJØ

Pål Runsjø er førstelektor i 
musikk og har sin virksomhet innen 
musikkundervisning og musikkpedagogisk 
forsknings- og utviklingsarbeid. Runsjø 
er knyttet til institutt for estetiske fag 
og forskningsgruppene «Kunstnerisk 
utviklingsarbeid» og «Learning and 
Teaching for Sustainability». Han er 
også orkestermusiker og deltar i regionalt 
orkestervirksomhet på fiolin og bratsj. 

På Pål Runsjøs konsert på Solberg Atelier 
var temaet «Komposisjon og improvisasjon». 
Musikkstudenter som deltok hadde blitt 
oppfordret til å komponere omkring 
Einar Skjæraasens tekst «Du ska itte trø i 
graset». Oppfordringen inkluderte at Pål 
Runsjø som deres lærer skulle improvisere 
til komposisjonene. Studentene spilte på 
et innledende stadium sine komposisjoner 
mens han improviserte på fiolin eller 
bratsj. Opptak ble brukt til å bearbeide 
komposisjonene og improvisasjonene. Det 
hele endte i konserten på Solberg Atelier. 
Komposisjonsoppgaven var motivert 
av FNs bærekraftsmål, læringsmål i 
musikkutdanningen og skolens fagfornyelse 
med tematisering av bærekraftstemaet; 
hvordan kan man som musiker arbeide kreativt med 
temaet bærekraftig utvikling. 

Et musikkteoretisk anliggende handlet 
om å lære improvisasjon med musikalske 
løsninger og teknikker. 

En pedagogisk diskurs handler om at 
konsertsituasjonen endrer studentenes 
«posisjon» fra kunnskapskonsument til å 
produsere kunnskap. 

Et musikkdidaktisk perspektiv handlet 
om formidlingsprosesser. Musikalske 
valg skaper følelser og kan styrke 
hukommelse og læring om bærekraftig 
utvikling. Relasjonelle prosesser og musisk 
samhandling skaper vi-subjekter og vi-
identiteter mellom lærer og student. I lys 
av av dette kan man forstå læreprosessene 
som subjektiveringsprosesser der 
studentene skaper læring utvikling og 
kreativitet gjennom idealer; ved at de 
kan lære musikalsk kreativitet fra lærers 
og medstudenters liv, interesser, sjangre, 
uttrykk, artisteri, smak og identitet. 

Andre problemstillinger var 
musikkstudentenes kreative 
musikkopplevelser versus temaet bærekraft, 
versus USNs didaktiske kontekster, versus 
studentenes roller som utøvere og versus 
iscenesettelser.

Pål Runsjøs undervisningsvirksomhet 
er knyttet til alle emner i musikk med 
vekt på konsertarbeid og musikalsk og 
didaktisk formidling. Temaene innen hans 
utviklingsarbeider er musikkformidling og 
ledelse, fagfornyelsen og temaene bærekraft 
og livsmestring, musisk samhandling 

og læring, orkesterliv i Vestfold, musikal 
i lærerutdanningen og arrangering og 
læring. Han har utgitt en faglitterær bok 
«Musikkformidling og ledelse» på Norsk 
Musikkforlag (2018), en fagfellegodkjent 
artikkel «Musisk samhandling» på Idunn/
Uniped (2015) og en fagfellegodkjent 
artikkel «Musikk og bærekraft» vil bli 
publisert i Norsk Pedagogisk Tidsskrift 
(2020-21). En rekke komposisjoner er 
fremført på lokale konserter publisert i 
Universitetets skriftserie.

Tekst skrevet av: Pål Runsjø




