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INSTITUTT FOR ESTETISKE FAG

Lov om universiteter og høgskoler har som formål å legge til 
rette for at universiteter og høyskoler skal utføre forskning og 
faglig og kunstneriske utviklingsarbeid på høyt internasjonalt 
nivå. Det skal og 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 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. Kunstutøvelsen 
skal derfor følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon 
av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeids-
måten og innsikten som det kunstneriske arbeidet har ført til. 
Dokumentasjon av prosessen og resultatet følger ikke en bes-
temt mal, men har et uttrykk og en form som er nært knyttet til 
den kunstutøvelsen som presenteres. På denne måten ønsker 
institutt for estetiske fag å bidra til utvikling av ny kunnskap, 
innsikt og erfaring innen fagområdet.
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INSTITUTTLEDER
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Kunstnerisk utviklingsarbeid i 
Solberg Atelier desember 2018

Kunstnerisk utviklingsarbeid i Solberg Atelier er et av 
arbeidsområdene til forskergruppen for kunstnerisk 
utviklingsarbeid på universitetet i Sørøst-Norge. Gruppen 
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 er en integrert 
del av undervisningen. Det er derved helt grunnleggende at slik 
kunnskapsutvikling utføres i kollegiet. Forskergruppen arbeider 
på ulike måter for å fremme kunstnerisk utviklingsarbeid, og 
legger vekt på både bredde og dybde. I det som gjelder Solberg 
Atelier har vi prioritert en inkluderende inngang. Dette innebærer 
at kunstnerisk utviklingsarbeid i Solberg Atelier kjennetegnes 
av en stor bredde med hensyn til tematiske innganger, med 
små eller større prosjekter og med prosjekter både i startfase 
og sluttfasen. Presentasjonene gir til sammen en interessant 
mangfold hvor det som binder prosjektene sammen, er 
kollegafelleskapet, stedet og kurateringen. Det gjennomføres 
årlige arrangementer med kunstnerisk utviklingsarbeid i Solberg 
Atelier, det første var i 2016. 

I kunstnerisk utviklingsarbeid på Solberg Atelier åpnes det 
for ulike selvvalgte utøvende/kunstfaglige problemstillinger. 
I tillegg til at disse presentasjonene er tilgjengelig for 
publikum generelt, fungerer arrangementet som en kunstfaglig 
paperpresentasjon. Det gir felles kunnskapsutvikling og 
den enkelte utøver får innspill, blant annet til refleksjoner 
i forbindelse med profesjonskonteksten. Ved siden av det 
offentlige arrangementet/seminaret, gjennomføres også et 
internt seminar der utøverne bidrar med en tilhørende eksplisitt 
refleksjon knyttet til profesjonskonteksten. Med bakgrunn i 
respons på seminaret, velger den enkelte utøver på hvilke 
måter den eksplisitte refleksjonen til profesjonskonteksten 
skal formidles. Enkelte velger for eksempel å arbeide mot en 
vitenskapelig artikkel, noen arbeider med tekst som skal kunne 
inngå i søknad om opprykk til førstelektor, mens andre arbeider 
med prosjektet som empiri i et større forskningsprosjekt.  Noen 
velger også å skrive et notat til skriftserien på usn og registrere 
teksten i forskningsdatabasen Cristin.

Tollef Thorsnes
DOSENT
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Ann-Mari Arneberg
FØRSTELEKTOR

Arbeider: Objekter i lind og or, fargesatt med akryl og linoljemaling. 
Tittel: «Blått». «Sort». «Hvitt».

Utgangspunktet for arbeidet er min interesse for trematerialets muligheter i bildesammenheng. 
Å bevege seg i spenningsfeltet mellom det konkrete materialets muligheter og matematikkens 
abstrakte strukturer via visuelle gjentagelser, repetisjoner og rytmer, har vært selve arbeidets ide. 

Relieffvirkninger åpner opp iscenesettelser av romlige opplevelser ved at bildene endres ut fra 
hvilken vinkel de betraktes. Bildene inngår dermed i en vekselvirkning med betrakteren på en 
annen måte enn det rene flate bildet. I forhold til flatens forenklede uttrykk med relieffvirkninger, 
åpner dette opp for en eksperimentering med skyggefeltes potensiale som formdanner.

Framstillingen av denne type relieffvirkninger kjennetegnes i stor grad av en mere analytisk 
arbeidsmåte der mye skjer på skissestadiet. Jeg opplever at den maskinpregede framstillingsmåten 
gir et behov for den «menneskelig tilstedeværelse», noe jeg har søkt å referere til i form av 
«urytmiske» gjentagelser og små skjevheter i form og symmetri.  

Fargesettingen viser hvordan akryl gir en matt monokrom flate, i motsetning til linolje, som selv om 
den er dekkene, synliggjør treets struktur. Linolje i samspill med svartorens struktur gir en tydelig 
variasjon i den homogene flaten.

Bildene har ingen konkrete referanser, men er en åpen tolking av inntrykk fra landskap i Nord- 
Norge og på Nord-Vestlandet. Farger og former gjenspeiler naturens kontraster og elementer fra 
naturen, som for eksempel bølger eller uendelig hvite vidder med snø.  Disse kontrastene kan 
oppleves i materialuttrykket som det matte mot det blanke, det myke organiske mot det stramme 
geometriske, det horisontale mot det vertikale eller det massive kompakte og statiske mot det 
bevegelige, flytende, lette og organiske.
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Anders Rønningen
FØRSTEAMANUENSIS

Jeg vil bidra på en konsert søndag ettermiddag (kl 17.00). Dette er et utøvende prosjekt som 
undersøker sammenhengen mellom personlig tro og skapende kunstnerisk aktivitet. Vi ønsker å 
utforske landskapet mellom kunstnerisk kreativitet og profesjonalitet og personlig religiøs tro og 
kultus. Jeg skal sammen med to eksterne medmusikanter gjøre en delvis improvisert innspilling 
av religiøse sanger/salmer som betyr noe personlig og forbinder våre liv til den skapende 
virksomheten. Innspillingen gjøres i Solberg atelier førstkommende helg, 20-22 sept. Konserten 
den 9.de desember vil bestå av materialet som festes til innspillingen, samt refleksjoner fra oss 
involverte. De deltagende er: Trygve Rypestøl (Saxofoner) Silje Worquenesh Østby Kleiven (Sang) 
Anders Rønningen (Bambusharper og gitarer)



12

Anne Solberg
FØRSTEAMANUENSIS

Porcelain Project- Initial sketch of a three year artistic research project  
Making porcelain tiles / porcelain sheets. The art project entails the making of tiles, the 
development of clay, glazes and techniques, the objectives and considerations needed in this 
process. Focus will be on the interaction between these issues, the handicraft of making porcelain, 
and the expressivity of the artworks. 

This project is the starting point of studies of artistic research as an academic endeavor. 
I use the porcelain project for an insider’s perspective, exploring various research approaches from 
this position. Hence, I do not choose research approaches from the outside, but from the inside, 
asking what kind of methods I need, and how these are related to a science philosophy. The next 
four pages are descriptions of the progress of the work so far.

What I have already seen from this initial stage of the project, is that any desire of artistic expression 
is closely tied to the choice of materials and techniques, and that the craft of making the clay and 
glazes and the techniques of drawing and painting is decisive for the artistic expression. This even 
counts for projects like this, where the character of the materials, the possibility of high fired colours 
and the techniques of tile-making were the basis for the sketches when planning the artworks.  

The research aspect 
Criteria of research: Transparency, systematic, originality, criticism, accountability, integrity 
The academic ethos: Communality, universality, disinterestedness, originality, and skepticism.

Tentative approaches: 
Explorative, grounded theory oriented 
Rhizomatic 
Ethnographic, self- or auto-ethnographic 
Phenomenological, descriptive 
Hermeneutic, interpretative 
Transdisciplinary 
A potential artistic research approach substantially different from existing methods
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Astrid Hus
UNIVERSITETSLEKTOR

Vesker – Variasjonar over same form og Frå plagg til vesker – Skinnvesker
Veskene i utstillinga er frå to ulike prosjekt. Desse vert også presentert gjennom kvar sine bøker. I 
arbeid med vesker, er materialet svært viktig. Tekstilane må spele på lag, må framheve kvarandre. 
Eg legg vekt på ein dialog mellom innsida og utsida, og mellom framsida og baksida, at noko frå 
utsida skal spegle seg i innsida. Det kan være ein markert saum med kontrastfarge, eit fargerikt 
band til nøkkelring eller at deler av ein tekstil er brukt på begge sider.  Ei veske skal være solid 
både i val av materiale og ved måten ho er framstilt på. 

Utfordringa og engasjementet ligg i val av materiale, både brukt og nytt, kombinasjonar av 
materiale og omarbeiding av det. Mange stoff har eit mønster som innbyr til broderi, med hand 
eller med maskin. Mønsteret kan eg fortsetje på, dikte vidare på, understreke, bryte, gå nye vegar 
med, lage skuggelinjer eller framheve enkeltdeler. Den franske knuten er favorittstinget, det 
framhevar mange mønster og står som perler på overflata. 

Til skinnveskene hentar eg materiale frå brukte plagg. Delane i plagget inspirerer til form og storleik 
på veskene, frå den store handle - eller reiseveska til den minste selskapsveska. Her prøver eg å 
føre vidare lommer, lukkingar og fine, markerte saumar. Alle veskene må være gode å bære, og 
avhengig kva veske det er, blir det ved ei enkel lang rein, eller to kortare som både kan bærast 
i hendene eller over skulder. Dette er også ein del av veska som innbyr til kontrast og blikkfang.
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Ellen Baskår og Karete Roksvåg 
UNIVERSITETSLEKTOR KUNST OG HÅNDVERK

Å vise seg selv som et skapende menneske kan kjennes både utrygt og dristig, i enda større grad 
når man skaper i samarbeid. I denne sammenhengen ønsket vi å utvikle undervisningsinnhold 
som viser til vår kompetanse, materielt og teknisk, og samtidig fungerer som et selvstendig 
estetisk uttrykk. 

Materialene kom til oss mens vi vandret rundt på verkstedene og så etter materialer med potensiale. 
Krukkene i leire er gjenglemte studentarbeider, de lå i en kasse på keramikkavdelingen og talte til 
oss om å bli tatt i bruk. Tittelen Krukkenes tale kom til oss på dette viset. Vi ønsket å benytte både 
plastiske, fleksible og harde materialer i kombinasjon. 

For å finne frem til en felles forståelse av hva slags uttrykk og formspråk vi ønsket å benytte lot vi 
oss begeistre og inspirere av uttrykk fra animatørene Allison Schulnik og Romane Granger. Både 
materialene og inspirasjonsfilmene la slik grunnlaget for disse forventningene og ble impulsen til 
dette arbeidet. Resten ble til mens vi arbeidet i studio.

Der ble også rytmen og tonene til filmen til. Vi prøvde oss fram til noen toner som kunne understøtte 
uttrykket; av det som vokser og gror, og det som snø og kulde legger ned. 

Helheten i dette uttrykket er et samspill mellom oss som skapende individer og lærere og 
teknologien og materialene.
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Henriette Stensen og Ole Hval
UNIVERSITETSLEKTOR DRAMA

Improvisasjon og nærvær i et teateruttrykk for de minste barna
I vårt prosjekt har vi brukt improvisasjonsformen Action Theatre i arbeid med et scenisk uttrykk 
for de aller minste (1 – 3 år). Action Theatre er en metode hvor man ikke prøver å improvisere 
fram en historie, men hvor bevegelsens og språkets musikalske og mangfoldige muligheter 
utforskes. Byggesteinene i dramaturgien er gjentagelse, videreføring av handlinger og brudd. 
Innstillingen er intenst lyttende overfor hverandre, rommet og barna. 

Vi har ønsket å utvikle et teaterspråk for de minste hvor teksten har sin plass, men hvor melodien, 
rytmen og poesien i språket er førende. Vi har brukt Bukkerittet i Peer Gynt som utgangspunkt. 
Temaer herfra har inspirert oss i de ulike sekvensene, men uten at vi ønsker å formidle den 
konkrete handlingen i teksten. Scenografien består av seks hvite bokser som vi kan bruke til å 
endre rommet, og som vi kan bruke på et mangfold av måter. 

I prosessen har vi jobbet med å komme forbi klisjéene ved å bryte med den klassiske 
fortellingen og ved å legge følelser til handlingene uten å fremvise det med mimikk. Vi jobber 
med betydningen av å lytte og svare på egne og andres impulser og å skape rom for spontanitet 
innenfor de gitte rammene.
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Hilde H. Honerud 
FØRSTEAMANUENSIS I FOTOGRAFI OG MEDIEKOMPETANSE

It is a light which objectifies everything and confirms nothing
Hva blir fortalt og hva ser vi?

Kan det funderende, det politiske og det ordinære knyttes sammen til én fortelling? Det er det 
jeg jobber med. Jeg er opptatt av forholdet mellom form og innhold, eller snarere gapet mellom 
hva som er synlig og det som blir fortalt. Jeg jobber med fotografi, skulptur, installasjoner  
og publikasjoner. 

I dette verket jobber jeg spesifikt med det fysiske og visuelle rundt asyl. Gjennom en formal 
tilnærming, ønsket jeg å undersøke hvordan prekære politiske og sosiale forhold nedfeller seg 
i det hverdagslige og ordinære. Opptakene er fra Moria camp, Europas sannsynligvis verste 
flyktningleir, som blir brukt av greske og europeiske myndigheter som en skremselsgård.   Den 
midlertidige arkitekturen har en kunstnerisk attraktiv estetikk som står i konflikt med den 
 brutale virkeligheten. 

Susan Sontags «Regarding the pain of the others» er en naturlig referanse. Jeg er også sterkt 
inspirert av A Fortunate Man - The story of a Country Doctor (John Berger og Jean Mohr 1967,), 
og Morten Qvenild og Frode Grytten sitt verk Area 51. Det som løfter disse verkene for meg, er 
hvordan dagliglivet og det samfunnskritiske knyttes sammen til én fortelling. Dette er et tema jeg 
har arbeidet med over en lenger periode, og fordeler seg over flere utstillinger og publikasjoner 
med ulike innfallsvinkler, slik som ”It´s not easy to make history” (2016), ”Øvelser i norsk” (2016) 
og ”It is a light which objectifies everything and confirms nothing” (2018)

Mine verk ligger tett på en journalistisk, dokumentarisk stil. Klassiske katastrofefotografier som 
nå omgir oss, lammer oss fort, bildet blir fort mer et objekt enn en meningsbærer. I mine verk 
undersøker jeg hvor langt jeg kan gå med form i bildene, hvor langt unna kan jeg gå fra det 
dokumentariske, der det i første øyekast kanskje ikke ser ut som jeg forteller om noe annet enn 
estetikk. Det handler altså om hva som oppstår mellom verkene og betrakteren, samtidig som 
verket har en meningsbærende relasjon til en akutt virkelighet.
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Jadwiga B. Podowska
DOSENT

www.jadwiga-art.com

New Order of the World – leverer utopisk og ironisk fredsløsning for den konfliktfylte verden.

The Poem of the Walls – I konteksten av krigen i Syria skaper bildet metaforisk interferens 
mellom hus-kropp-poesi. Byen Homs som en sprengt kropp. Hvis denne betong kroppen er i 
slik forfall kan vi forestille oss et menneske kropp utsatt for like krefter? Er det mulig å helbrede 
kollektive sår? Hvor skal man begynne å reparere? Hvordan kan man fatte det som bildet vitner 
om? Rasjonalisere? 

Systematisere? Omskrive? Oversette? Alt for å unngå å innrømme eksistensen av denne 
virkeligheten. Former og valører bedøver smerten.

The Entropy of Prisoners – Et fotografi av russiske fanger er behandlet som en uforståelig 
mønster av former og valører som er dannet av anonyme kropper. Ved å dra (rive) fragmenter av 
fotografiet og systematisere disse i rekker og rad gjennom min «militære grid-tenkning» forvandler 
jeg det levende og organiske til uforståelige tegn. Det kan tolkes som hukommelsestap eller 
historieløshet. Hva er dokumentarisk fotografi den dagen ingen husker hva den fremstiller? Former 
og valører?

The Poem of Blod – det føles som budskapet er tydelig – alle nasjoner har blod på sinne hender. 
Det som skaper et nytt lag av betydning er referanse til dikt. Dikt – fortelling som er komprimert til 
essensen. Diktets ofte få ord kan omfavne hele verden, fortid, nåtid og fremtid. Bokstavene i dette 
diktet er utformet av menneskekonstruerte landegrenser som ofte er årsaken til internasjonale 
konflikter. Hos meg vekker det også en refleksjon rundt livets nådeløse, grunnleggende regel: det 
organiske liv opprettholdes ved å ta livet av og absorbere næring fra den andre.
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Joanna Magiercka 
FØRSTELEKTOR DRAMA 

www.magierecka.com/ruins

Installationen Ruins  
Det er de store verdensbegivenheder, der i allerhøjeste grad påvirker vores livsbane. Men det er 
gennem det nære og personlige, gennem tragedierne og glæderne, at vi skaber de mødepunkter 
hvor verdenshistorien bliver til vores egne fortællinger. Dette perspektiv, ved at flette sammen 
historierne, ønsker jeg for publikum at udforske i installationen Ruins. 

“I hope that…interweaving of different and diverging fragments, through forming our 
own personal performance dramaturgy and hence experience, will actually 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.” 

Ruins Ovartaci
I forlængelse af særudstillingen OVERGANG ved Museum Ovartaci ønsker jeg at skabe en installation 
med videofilm produceret med udgangspunkt i historier, elementer og visuel materiale hentet fra 
museets samlinger og fra de historier både besøgende, patienter, ansatte og andre tilknyttede 
personer ønsker at dele med mig. Under mit besøg ved museet har jeg filmet, researchet, hentet 
arkivmateriale og vævet dem sammen med det jeg allerede har produceret, til en ny helhed. 
Jeg håber at  installationen kommer til at repræsentere både mit eget ståsted som kunstner og 
menneske, og forhåbentlig også museets egen tematik og processen rundt overgangsfasen til nye 
rammer: BEING FRAIL IS WHAT BEING IS. Et værk i evig overgang, evig forandring, evig påvirkning, 
som vores egen psyke. 

Solberg Atelier
I forbindelse med arrangement ved Solberg Atelier ønsker jeg at præsentere uddrag fra Ruins 
Ovartaci. Installationen har en iboende performativ persona – Kustoden, der ønsker at stille op 
med en (slags) præsentation af Ruins. Kustoden har på mange måder en travelt program, hun 
tager vare på mange slags ruiner. Alligevel har hun fundet tid til at være til stede lørdag 8 december 
og møde de besøgende kunstpilgrimene. Vi håber begge to at tidspunktet er belejligt for alle.  



26 Kirstine Riis
FØRSTEAMANUENSIS 

DESIGN MED HJERTET. OMSORG, STØTTE OG HÅB I 
HVER MASKE

I mit kunstneriske udviklingsarbejde har jeg arbe-
jdet med udviklingen af mønster og opskrift til 
strikkede plagg, som kan bruges til at vise omsorg  
for kræftpatienter. 

Baggrund: Projektet startede høsten 2017, hvor jeg 
sammen med en kræftsyg ven startede idé- og møns-
terudviklingen af en kofte med mønsterelementerne 
firkløver, sløjfe og hjerte, som symboliserer henholdsvis 
håb, støtte og omsorg/kærlighed. Målet med projektet 
var at strikke en kofte til hende, samtidig som vores fæ-
lles, skabende proces kunne bidrage til at fjerne fokus 
fra sygdom og smerter. Et andet mål med projektet var, 
at arbejdet med koften kunne udvikles til opskrift til om-
sorg for andre kræftpatienter og pårørende. 

Min vens sygdom udviklede sig desværre alt for raskt. 
Arbejdet med koften blev efterhånden delt og fuldført i 
samarbejde med en gruppe fælles venner. Vi oplevede 
alle, at dette var en god og meningsfuld måde at vise 
omsorg på. Et halvt år efter vores vens død tog jeg 
arbejdet med strikkeopskriften op igen. Resultatet 
af dette arbejde blev præsenteret på Solberg Atelier 
december 2018. 

Proces og resultat: Udviklingsprojektet har været et 
samarbejde med tre kollegaer; Astrid Hus, Elisabeth 
Hovde Johannesen og Ingvild Mykland. I projektgruppen 
har vi gennemført omfattende udprøvninger af mønster, 
farvekombinationer, samt form på henholdsvis kofte, 
genser og lue, som vi har diskuteret og truffet valg for 
den videre udvikling på baggrund af. Vi startede med 
udgangspunkt i den rosa sløjfe, som forbindes med 
brystkræft, men dette har udviklet sig til at gælde alle 
kræfttyper og alle farver på de forskellige kræftsløjfer; 
hvid for lungekræft, grå for hjernekræft, gul for sarcom 
og blærekræft, lilla for alle kræfttyper, osv. 

Projektet har en ideel og ikke-kommerciel karakter. 
Resultatet er opskrifter til distribution og deling på 
internet, i butikker og via patientforeninger.



28 Linda Strømme
UNIVERSITETSLEKTOR

Det jeg presenterer her, er dokumentasjon av og refleksjon over en bildelagings-prosess i 
oppstartfasen. Denne prosessen, eller dette prosjektet, har forankring i faglig ståsted og 
undervisningspraksis.

Starten på en bildelagingsreisen er foreløpig kalt: Fra ett bilde til et annet. Å tegne for å bli kjent 
med seg selv.

STIKKORD FOR PROSJEKTET
Prosjektet bygger på at å tegne handler om kommunikasjon, og først og fremst handler det her 
om frihåndstegning, og i skolesammenheng – om å kommunisere med seg selv. Den som tegner 
«samarbeider» med og stimuleres til refleksjon over det som kommer til syne underveis. Å tegne er 
på en måte å flytte tanker til papiret, å gjøre tanker, men også følelser, visuelle, konkrete.

En strek på et underlag kommuniserer: Strekens utseende forteller om hvilket redskap og 
materiale som er brukt, om hvilken fart og med hvilken kraft den ble laget, om retningen den ble 
laget i. Plassering av strek og posisjonering av elementene i tegningen, antyder betydninger og 
holdninger. Retningen og lengden strekene har, kan si noe om følelser og grad av ekspresjon. 
Størrelsesforhold, både mellom strek og bildeflate og mellom strek innbyrdes – kan fortelle noe 
om hva som er viktigere og større enn noe annet.

• Prosjektet er fundamentert i undervisningserfaring gjennom mange år: Av følelsesanalogier, av 
at bilder kommer av bilder, av å holde på med «det samme» over tid, og mottoet: «alltid noe nytt, 
aldri alt nytt».

Det kunstneriske arbeidet preges ikke av systematikk, men av assosiasjoner, ideer, fornemmelser, 
impulser og «hugskott». Sammen med refleksjon og bildeanalyse blir arbeidet en trinnvis veksling 
mellom intuisjon og analyse.

• Arbeidet foregår i oppfølgende prosesser i en praksis-spiral (jfr. Hermeneutisk spiral): Det 
ene bildet bygger på det foregående.

Ideer, innhold og intensjoner med bildene kommer i løpet av prosessen, og er ikke forpliktende for 
de neste bildene eller et eventuelt «sluttbilde».

Hvert bilde blir laget som respons på eller reaksjon på det foregående.

• Dette er forestillingsbilder, i hovedsak: Ikke-planlagt eller planlagt bruk av bildekulturen, i 
form av imitasjon av, gjensvar eller replikker til andres bilder.

Prosessen starter i det intuitive, og blir forhåpentligvis, i økende grad, mer reflektert. Det samme 
skjer for hver ny tegning; samtidig som tegnehandlingen er spontan og usensurert, er den likevel 
påvirket av refleksjon over og analyse av foregående bilde.

• Arbeidet foregår med enkle materialer/redskaper og teknikker: Kullstift, fingre og knagummi 
på den ene siden, og pensel og stempel i Photoshop, med digital mus, på den andre.

Bildene utvikles for hånd, gjennom blant annet å gå «inn og ut» av det digitale. 

• I tegningene søkes en enhet mellom det kontrastfylte, mellom ekspressiv strek og mer 

bearbeidede flater, der innhold og betydning etter hvert blir stadig viktigere.

Alle bildene i prosjektet er selvstendige som stadier på veien. De er egentlig ikke skisser til noe 
endelig bilde.

Arbeidet er av didaktisk karakter; hva er vitsen med tegning i skolen? 

Å tegne kan gi en sjanse til ordløst å forstå seg selv og sammenhenger på. 

Tegning kan være viktig for alle, ikke bare dem som skal bli kunstnere, designere eller arkitekter. 
Ja, kanskje tegning er viktigere for alle de andre.

Her er oppstarten: Fysisk tegning med utgangs-
punkt i følelsesanalogi til glede, som intuitivt 
utvides med typiske «rabletegninger» av ho-
der/ansikter.

Her er oppstarten: Fysisk tegning med 
utgangspunkt i følelsesanalogi til glede, 
som intuitivt utvides med typiske «rable-
tegninger» av hoder/ansikter.
Å leke med ulike utsnitt av tegningen, 
åpner opp for ulike veier å gå. Jeg velger 
å fortsette med dette utsnittet, og lager 
mange variasjoner over det. 
Så speilvender jeg tegningen i datamaski-
nen, og gjør enkle endringer digitalt.

I prosessen er det vesentlig å lage mange 
bilder hvor hvert nytt bilde endrer seg litt 
fra forrige. Her nytter det ikke å sensurere 
seg selv og være redd for ikke å være flink 
nok. Her må man stole både på intuisjon og 
på egen evne til bildeanalyse. Man må være 
åpen og «lyttende» til hva det nye bildet 
har å fortelle, reflektere over og dvele ved 
det, for så å gå videre inn med justeringer i 
enda et nytt bilde …
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Marte Sørebø Gulliksen
PROFESSOR

Hovedfokus i kunstnerisk utviklingsarbeid: håndverk, utskjæring av tredimensjonale 
former i rått tre. Prosjekt presentert på Solberg atelier, desember 2018: Purkinje Serien

Purkinje serien består av skåler i osp laget i perioden 2015 (skål #1) til 2018 (skåler #2-5). Virket 
er hentet på småbruket Guvihaug i Sauherad, fraktet til og bearbeidet på Notodden og Oslo. Alt 
arbeid fra rundstokk til ferdig skål er gjort for hånd. 

Osp er et løvtre i poppelslekten av vierfamilien. Det kjennetegnes av hvit, ofte ispedd brune 
eller grå områder der treet har trukket med seg næringsstoffer fra jordsmonnet oppover. Disse 
næringsstoffene inneholder fin sand, og jord, noe som sløver redskapene. En skåret overflate i osp 
glimrer perlemorsaktig. Som rått virke er osp relativt lett å arbeide i.

Skålene har en skåret finish. Skålbollene er belagt med bladmetall. De er etterbehandlet med 
sanding sealer og voks med hvitt pigment. I utstillingen presenteres skål #2, #3 og #4. Skål #5 er 
uferdig og ligger ved for å vise prosessen. Skål #1 er i privat eie i USA.

Skålenes form er inspirert av en bestemt type nerveceller, Purkinje cellene. Disse cellene finnes 
i lillehjernen, Cerebellum, og kjennetegnes av en svært rik forgrening i dendrittene. Jeg har tatt 
store kunstneriske friheter med forgrening og også med overlappingen av greiner over/under, for 
å utforske former, trevirkets muligheter og mine treutskjæringsferdigheter. Det å visualisere en 
tredimensjonal form og snu den mentalt rundt i hodet (mental rotation skill), henger tett sammen 
med tidligere sanseerfaringer med fysiske objekter. I perioden jeg arbeidet med disse skålene (#2-
#5), mistet jeg midlertidig denne evnen pga. sykdom. Denne erfaringen med å miste en kognitiv 
evne er nyttig for å forstå underliggende begrensninger i hvordan former forstås og visualiseres.

Foto: Marek Podowski
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Martin Kuhn  
STEIN-BILLEDHOGGER – VISUELL KOMMUNIKASJON, SKULPTUR I LARVIKITT

Hvor fra kommer vi – Hvor står vi – Hvor går vi hen?

Billedhogger trekker konsekvenser av sitt arbeid fra dagen før og av forgjengergenerasjoner for 
å finne på løsninger for nåtiden.

Når vi blir bevisst av sanntidens unikhet respekterer vi historie og tradisjon.

 Det nyskapte vil bli til fremtidens historie og tradisjon.

Jeg er billedhogger og definerer sanntiden gjennom mitt medium stein som blir til mål og 
korrigerende for mine kunstneriske bestemmelser.

På Solberg atelier viste jeg steinalder verktøy og mobiltelefoner i stein. Verktøy med historisk 
lang avstand.
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Olav Bødtker-Næss
 UNIVERSITETSLEKTOR

Musikalske tekster - Kunstnerisk utvikling av kompositoriske ferdigheter og musikalsk /
performativt vidsyn gjennom renovering og nyskaping av eldre takter. 

Opplevelser av og med musikkstudentene fra de siste par årene, satte meg på tanken 
om å lete fram deler av mitt gamle komposisjonsmateriale fra studietiden og deromkring.  
Noe i stemmen og utrykket til en fjorårs student, gav assosiasjoner til sanger jeg komponerte til en 
med-studentsanger på Norges musikkhøgskole mot slutten av 1970 tallet. I årets studentgruppe 
befinner det seg en fiolinist med virtuose ferdigheter. På tilslag hentet jeg fram tre av sangene, 
bearbeidet dem etter min nåtidsmålestokk, og gav dem fra meg til de kapable studentene til 
innøving og framføring. Sangene heter «Ydmykhetens vold», «Smilet» og «Vuggesangen».

Eks. Smilet  
Sangen var i utgangspunktet fritonal med ekspressive og nyromantiske trekk, inspirert av Mahler, 
Debussy, Sjostakovitsj, Schönberg, Weill/Eisler, Fartein Valen etc. (–synes jeg å oppdage). I denne 
prosessen kjenner jeg det som om jeg utvider musikken i retning av noe «mer».  Komposisjonen 
var opprinnelig en slags sonate for sangstemme og klaver.

Som fornying legger jeg til en fiolin stemme – som gjør komposisjonen til en tilnærmet triosats i og 
med at den har en både solistisk og obligat funksjon. Melodilinjene forteller tekstens intensjoner 
og teksten i ord og konstellasjoner ble skrevet musikalsk tenkende. Inspirasjonskilden var stem-
ningen av og sangformidlingsevnen til en sopran jeg kjente på slutten av 70 tallet.  Akkompagne-
mentet er symfonisk tenkt –i akkordprogresjon, - lange melodiske linjer og synkoperte etterslep 
som beveger seg parallelt med stemmens melodikk.  Harmoniene (diss-) forekommer nesten så 
tette som intense solstråler til tider kan være. Grunnlagsideen var et mer harmonisk forløp som blir 
«utvidet/sprengt» med side – melodikk og harmonikk, bl.a. med sitatbiter av salmen «Jesus lever, 
graven brast». Salmetematikken bearbeides gjennom forløpet.

Bearbeidingen 2018  
Studentenes foretrukne sjangere som regel pop, rock, jazz og viser etc.  
I undervisningen og «hverdags»-arrangeringen av «deres» sjangerne, har jeg manet til leting 
etter nye lydbilder og kilder, alternative måter å dreie «planker» på. «Flashbacks» til opphavet 
i den skapende kunstmusikkens verden, gjør at jeg med letthet kan gi impulser f. eks. til 
dreiing mot alternativ tekstur, rytme og harmoni. Men jeg opplever også at arbeidet med 
musikk -studentenes ulike sjangere, har utviklet meg som helhetstenkende og «to the point»- 
kompromiss-løst individ også i ny-kunstmusikk komposisjons-prosesser. Sansen for og 
tilstedeværelsen i det mystiske «it» (kunstkreeringstrang/evne) synes mer til å ta og føle på.  
I arbeidet med mitt tonalitetsfrie materiale, er jeg tilbake i mitt sterkere element.

Nyrenoveringen av verket handler først fremst om nedstripping og tydeliggjøring i tråd med 
arbeidet med musikkstudentene. Ved å fjerne det jeg i dag føler er unødvendige toner i akkorder 
og å endre på noen «tendensiøse» progresjoner, søker jeg å gi lytterne pustepauser og tid til 
å absorbere detaljer samtidig som jeg forsøker å la publikum få med seg og oppleve helhet.  
 
Nyskapingen handler om å legge til en fiolinstemme, som i samhandling med 
klaverdelen gjør at lydbildet nærmer seg den orkestrale ideen jeg opprinnelige hadde. 
Dette får så konsekvenser for resten av musikkbildet, og fører til endringer i klaver og 
sangstemmene slik at komposisjonen fremstår som ny og dagsaktuell i mitt bilde.  
Fiolinen går inn og utvider omfanget i klangene når jeg lar den spille mye i det øvre registeret, 
noe som bevirker at den ikke divergerer med stemmen og klaveret. Bruk av lange melodilinjer 
og instrumentets legato og glissando muligheter, styrker orkester-fornemmelsen. Fiolinen gir 
også muligheter til å føye nok en parallell melodisk fortelling til det helheten. Jeg fornemmer at 
jeg nærmer meg den lydmessige kompleksiteten som stemningen bak det varme 70 talls-smilet 
rommet for meg. Innimellom lar jeg instrumentet leke og spille ut små kadenser i ulike tempi, lar det 
kommentere og svare på stemmens og klaverets utsagn og utdype musikkbildet med til dels store 
og «tvetydige» sprang. Jeg forsøker å ivareta det helhetlige lydmessige stemningsbildet, samtidig 
som jeg går over med pinsett på detaljene - tone for tone, -akkord for akkord, noe som også 
forårsaker nyskaping i renovasjonsarbeidet. Når jeg får en melodisk ide i fiolinstemmen forårsaker 
også den endringer i klaverets harmonikk og bevegelse, et par steder også i vokalmelodikken. 

Det er «ballasten» av de 40 årene etter at klaver og sang-satsen ble til, som snakker. En musikalsk 
sikkerhet har oppstått. Jeg vet nøyaktig hvor musikken skal og må. Et nytt utsagn får følger, 
«forbedrer» og fyller mitt musikalske budskap med fornyet kraft og spenning og tilfredsstiller mitt 
musikalske behov av i dag. Mitt nåtids meg har endt opp med et mer helstøpt produkt, som jeg 
tror på og kan høre mange ganger – sanger jeg på grunnlag av mine erfaringer håper og tror kan 
kommunisere med et bredere publikum. 
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Pål Runsjø 
USN FØRSTELEKTOR I MUSIKK

SANGEN «EN BEGRUNNELSE»

Tilblivelse
Jeg laget melodien på gutterommet i 1978, og jeg arrangerte den høsten 2018 for årsstudiet i musikk 
med tekst av Olav Bødtker-Næss: Kjenn hva jeg føler, føl hva jeg kjenner, i mylderet, flammen og 
fossen … av lyd og lukt og lys og smak … og sitr av ny vilje og styrke … «En begrunnelse» ble 
fremført av studentene med kor, sangsolist, bass, to fioliner, saksofon, piano og rytmeseksjon. 
I 1978 var det Jesusvekkelse i Bærum, og jeg ble i et karismatisk miljø og stiftet et band som 
het Jubelbrus. Den daværende teksten var nedtegnet i en typisk vekkelsesfolder publisert av den 
sveitsiske nonnen Moder Basilea Schlink: Etter lidelse og tukt kommer Guds undere. Det er jo et 
svært lang sprang i tid og i mening, men både Olavs og Basileas tekst handler om opplevelse 
og erkjennelse. Så for meg ble melodien til «En begrunnelse» et rennegarn som skapte spenning 
mellom fortid og nåtid, mellom tro, erotikk og underholdning, mellom unge studenter og eldre 
tilbakeskuende lærere.

Musikkpedagogisk motivasjon
«En begrunnelse» er bygget opp av musikalske virkemidler som studentene selv lærer å komponere 
med. Det er obligatstemme for saksofon, triosats for fiolingruppen og for koret, ostinater for bass 
og rytme, besifringsspill i piano, melodien i verset er som rappens, joikens og den tidlig-kirkelige 
sang på kun en tone som fremhever tekst, og i refrenget er melodien komponert med harmoniske 
elementer som medvirker til å skape goodfeeling.

Musikkteoretiske begreper som sier noe om musikkformidlingen
Det uttrykksfylte og musiske «går utenpå» arrangementet og skaper vi-opplevelser og vi-ansvar. 
Det kaller jeg musisk samhandling, musikalsk ledelsesansvar og intersubjektivitet. Det musiske 
handler om å være i samme følelse og refleksjon i den musikalske opplevelsen, og ledelsesansvaret 
er å føre musikken frem gjennom og med hverandre. Intersubjektiviteten er et musikkterapeutisk 
begrep. Det er å forstå som betydningsfulle musikalske møter, deling av musikalske opplevelser 
og refleksjoner, det syngende vi-et mellom forelder og spebarn og mestring og god helse.

Utdrag fra refrenget
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Per Ola Juusola
UNIVERSITETSLEKTOR
http://juusola.org/

De to bildene representerer arbeider laget i en didaktisk sammenheng, for undervisning innen 
digital bildebehandling. I en verden der teknologi og programvare man underviser innenfor utvikler 
og forandrer seg i et raskere tempo, er det viktig å praktisere det håndverksmessige. De to bildene 
jeg viste frem er slik sett arbeider med utgangspunkt i å utvikle kunnskap om hvordan slik teknologi 
kan brukes innen illustrativt arbeid. Her er deler fra flere ulike former for digitale billedskapende 
verktøy satt sammen til helhetlige komposisjoner. Denne bruken av ulike lagsammensetninger, og 
hvordan man kan få dette til å smelte sammen, er grunnleggende for mye av den undervisningen 
jeg arbeider med ved ulike studier. De digitale versjonene, som det ble vist utskrifter av, er 
eksempler jeg ofte bruker å vise til studenter i ulike undervisningssammenhenger. Bildene består 
av elementer jeg har produsert i flere ulike sammenhenger. Bilder fra 3D modellering, digital 
tegning og med detaljer fra fotografier jeg har tatt. Trær fra Fyresdal, himmel fra Flatdal, bygninger 
og en rakettmotor fra London, mm … Innholdsmessig er tematikken ganske dystopisk med relasjon 
til samtidens fokusering på katastrofer og «The end of the world»-scenarioer. I utgangspunktet er 
mye av det jeg skaper på slike måter også relatert til en interesse for uttrykksformer i fra moderne 
tegneserier, og slik sett er ikke nødvendigvis det helt naturalistiske et mål, selv om det godt kan 
la seg gjøre.

http://juusola.org/
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Stuart Ian Frost
PROFESSOR I KUNST

ENVIRONMENTAL ARTIST 
www.stuartianfrost.com 

“SPORE” a site-specific artistic intervention created for Parques de Sintra, Portugal a UNESCO 
recognized world heritage site.

As an environmental artist my creative output takes place within the International arena 
this has given me the opportunity to create site-specific art works all around the world. 
“Spore” the artwork as presented in this context is representative of one of these site –
specific interventions. “Spore” was created exclusively for the contemporary International 
Art exhibition “Point of View”, Portugal. 

The methodology I use before commencing a new site-specific project like the one in Pena 
Palace, is to carefully “scan” the location researching and collecting information and 
materials of interest and abundance. The past is all around us, mingling, merging, decaying 
and disappearing in the present. Using the methods of collection like an archeologist 
excavates a ruined site I do not discover the past but instead act as a mediator between 
past and present. Often discovering that common everyday mundane, unsympathetic, 
time consuming, rough and unsophisticated material, are charged with a wealth of power 
and potential. The intervention “Spore” was inspired by the exhaustive use of cork as an 
ornamental feature found within the chalet of the Countess of Edla. A building situated to 
the west of the Palace of Pena.  

Due to the technical aspects associated with the intervention, “Spore” was constructed on site, 
under my guidance with a team of four assistants, during a 14-day period. The artwork was crafted 
from individually hand cut cork squares, secured to a framework constructed from acacia wood 
measuring 400x200x200cm. The exhibition opened on May 25, 2016 in the Parques de Sintra a 
UNESCO recognized world heritage site. The year 2016 represented the bicentenary of the birth 
of Ferdinand II, also commonly known as the ‘artist king’, who in 1838 began construction of 
the National Palace of Pena and a Park spanning 85 hectares, which encapsulates the greatest 
romantic architectural landmark in Portugal. 

The contemporary art exhibition “Point of View” which my artwork Spore was an integral part of 
also featured nine other internationally renowned artists all of whom were invited to create a 
purpose-designed installation. These artworks were strategically located across different points 
of the Park of Pena and incorporated the natural materials that the Park had to offer. The works 
themselves remained on exhibition throughout the entire year attracting an incredible amount of 
visitors, 1,685,964 in total.

(Photographs by Stuart Ian Frost)

http://www.stuartianfrost.com
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DOSENT

Til arbeidene jeg presenterer på Solberg Atelier har jeg arbeidet med utgangspunkt i begreper 
som identitet, verdighet og massemigrasjon. Massemigrasjon som følge av klimaendringer, krig og 
terror er en overveldende utfordring. Det er krevende når mennesker med ulik sosial og kulturell 
bakgrunn møtes og må utvikle et felles samfunn. For oss i vesten kan det være naturlig å tenke at 
utfordringene kan løses gjennom demokrati, sekulariserte byråkratier, retningslinjer og vedtekter. 
Det er mye godt som kan skje ut fra denne samfunnsstrukturen. Samtidig lever store deler av 
verdens befolkning med andre samfunnsstrukturer og tankesett. Et betydelig antall mennesker 
lever for eksempel i en virkelighet som er sterkt influert av religion. For at mennesker med ulike 
verdi- og tankesett kan oppnå god dialog, kan verdighet være et nøkkelord.

Verdighet er et begrep som forstås og utvikles på ulike måter, både innen juss, religion, filosofi 
og kunst. Innen kunst er det mange sterke eksempler på kunstprosjekter som visualiserer og 
stiller spørsmål ved verdighet på svært uttrykksfulle måter, for eksempel kunstverk av Ai Weiwei 
og Marina Abramovic. Jeg arbeider ut fra et åpent verdighetsbegrep og bruker Christopher Mc 
Cruddens forståelse av dette. Et av McCruddens sentrale poeng er at mangfoldet av betydninger 
baserer seg på en minimum felles kjerne i forståelsen av verdighet, (1) at mennesket har en iboende 
verdighet, (2) at denne verdigheten innebærer at den også finnes i andre, og derved lar dette prege 
relasjonene (3) at staten må forholde seg til at individer har verdighet.

Hvorfor velge trematerialet som fremtredende uttrykksmåte til dette temaet? Trematerialet tilbyr 
opplevelser og erfaringer for både hørsel, syn, lukt og berøring. Berøring er den sansen som gir 
mest informasjon fra ulike deler av kroppen, fra hud og slimhinner, aller mest fra fingerspisser, 
ansikt og kjønnsorganer. Årringer, kvister, sprekker, tørkebevegelser, blankhet, ruhet osv 
er ulike uttrykksmuligheter i materialet. I en kube laget ut av en trestamme blir rotskuddet 
synlig. Det sammen gjelder kjerne- og yteveden, og årene som bygger seg på. Årringene 
forteller om gode og dårlige år. Hvert tre er unikt, det er ustyrlig og har egenrådighet, akkurat 
som menneskets iboende verdighet bør være. Selv om treet tørker og sprekker, så og si får sår 
og sprekker i fasaden, lever det videre selv etter at det er hugget i. I følge artsdatabanken er 
treslagene ask og alm(embla) utrydningstruet en del steder, som for eksempel i Sandefjord 
i Vestfold. Ask og Embla er også navnene på de første menneskene i norrøn mytologi. Det er 
et sterkt bilde at nettopp disse tresortene er utrydningstruet. Treet brukes også billedlig 
som menneske i andre religioner, for eksempel kristendommen. Treet kan ha potensiale 
til å representere noe menneskelig også i forbindelse med massemigrasjon og verdighet:  

Stammer vokser og spres 
I overganger øker spenningene 

Verdigheten settes på spill 
Det kjennes til margen 

Margsprekker går til kjernen  
Det skaper åpninger  

Tilbake står sprekker i fasaden 

I utstillingen er det arbeider som tilbyr interaktivitet, med for eksempel handlinger som å kunne 
berøre eller skrive og tegne. Ved denne vektleggingen av handlingene, så oppstår meningen/
kunstverket i det potensielle møtet mellom publikum og objektene. En intensjon er at de skal 
leve videre som performative også utenfor gallerirommet. Kan de store kubene for eksempel 
brukes som fothviler, til å legge fra seg dagens avis eller sette fra seg en kopp kaffe på? Kan 
kubene i en slik kontekst vekke nysgjerrighet og innby til samtaler og sterkere bevissthet om for 
eksempel klimaendringer, stammetilhørighet og sprekkene som oppstår i brudd? Hva kan i så fall 
økt bevissthet bidra til?
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Trond Fredriksen 
FØRSTELEKTOR – LEIRE OG SKULPTUR

Mine skulpturer har blitt til gjennom arbeid i eget verksted, ikke så mye planlagt på forhånd. 
Jeg forstår ikke meningen med å planlegge. Når jeg jobber tenker jeg først og fremst på form og 
uttrykk, ikke noen fortelling. Siden arbeidene er figurative, eller har figurative trekk, får de allikevel 
noe litterært ved seg, men ikke noe som er tenkt ut på forhånd. Arbeidene finner sine uttrykk der 
og da, i verkstedet, og gjerne ut fra bearbeiding av tidligere arbeider som jeg ikke føler meg ferdig 
med. Jeg har også en sterk interesse for arkeologi og keramiske brenningsteknikker, noe som nok 
gjenspeiles i det jeg lager.
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