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– NATUREN ER i veien for kunsten. Sånn
er det her, hver gang!

Det var en lokal kulturarbeiders halvt
oppgitte, halvt entusiastiske reaksjon idet
den internasjonale pressegruppa ankom
Fredriksenbruket på Bryggmannsholmen i
Henningsvær. Den tidligere bruksbygnin-
gen var fram til 1990-åra tilknyttet et av de
mange fiskemottakene i Henningsvær, og
er i år tatt i bruk som et av visningsromme-
ne på LIAF–Lofoten International Art Fes-
tival, som arrangeres på ulike steder i øyri-
ket hvert andre år. Fredriksenbruket ligger
nesten smertelig vakkert til–som alt annet
her–ytterst mot sjøkanten, med utsikt øst-
over mot Vestfjorden og det forrevne fjell-
panoramaet på fastlandssida, og den nær
tusen meter høye Vågakallen som skyter
opp fra strandkanten like til venstre.
Symptomatisk nok så minst halvparten av
den harde kjernen kunstinsidere sitt snitt
til å pile forbi inngangen til utstillingen og
ut på bryggekanten, for å ta det storslåtte
landskapet nærmere i øyesyn.

OM AVSTIKKEREN var en avsporing fra
tema, er derimot ikke sikkert. Naturen er
nemlig alltid tolvte mann på LIAF, og
kunsten fikk vi tidsnok sett. Selv om LIAF,
til tross for beliggenheten i Europas ytter-
kant, har ambisjoner om å være gjeldende i
det globale selskapet av betydningsfulle
kunstbiennaler, har årets kuratorpar Heidi
Ballet og Milena Høgsberg valgt å holde
mengden deltakere og kunstverk på et mi-
nimum. 

19 kunstnere og kunstnergrupper er for-
delt på fem steder rundt om i vesle Hen-
ningsvær med snaue 400 innbyggere. Det
er dermed overkommelig å både få med seg
hele utstillingen på én lang dag, og samti-
dig gjøre seg kjent over det meste av det
vesle fiskeværets topografi.

SOM ALLE ANDRE kuratorstyrte utstil-
linger av samtidskunst, er også LIAF ut-
styrt med en tittel og et tema som signali-
serer en dels teoretisk, dels samfunnsaktu-
ell, politisk motivert overbygning som
endrer seg fra gang til gang. For to år siden

var det en idé om verden omkring oss som
forsvinnende: naturen, arkitekturen, sosi-
ale relasjoner og teknologi–hvordan alt på-
virker og påvirkes av alt annet, og hvordan
vår mulighet til å selv forandre verden til
det bedre synes i ferd med å forsvinne.
«Dissapearing Acts», som utstillingen var
titulert den gang, inntok en rivningsklar og
uoversiktlig, labyrintisk bygningsmasse i
Svolvær sentrum som fungerte som en slå-
ende, både fysisk og metaforisk ramme
omkring utstillingens dystopiske ledemo-
tiv.

DENNE GANGEN er overskriften «I Taste
the Future», noe som jo virker å signalisere
et mer optimistisk syn på livet. I katalogen
som følger utstillingen skriver Ballet og
Høgsberg at de «ønsker å aktualisere ideen
om framtida uten å henfalle til apokalyp-
tisk tenkning». Motivasjonen var av mer
spekulativ natur da årets LIAF ble planlag-
t–med utgangspunkt i science fiction som
modell for tenkning og fortelling ble de in-
viterte kunstnerne bedt om å forestille seg
verden 150 år inn i framtida. Det var det
ingen av dem som tok bokstavelig, ble vi
fortalt under pressevisningen. Kunstnere
har det med å gå sine egne veier, og resulta-
tet har blitt en utstilling som løst og tema-
tisk vidt fabulerer omkring sted og histo-
rie, natur, teknologi og geopolitikk, men
som nok likevel ender opp i det dystopiske
hjørnet, om enn ad abstrakte og poetiske
omveier.

DET ER UUNNGÅELIG at Lofoten-land-
skapet trenger seg på som et billedskjønt
bakteppe, egnet til å avspore både hjemlige
naturromantikere og tilreisende urbane
kulturaktører. Men den ekstreme nærhe-
ten til elementene er også LIAFs styrke i
den voksende mengden kunstbiennaler
verden over, som alle kappes om å treffe,
eller helst skape, tidsånden.

De økonomiske, politiske og ikke minst
økologiske utfordringene verden står over-
for preger naturligvis samtidskunsten, og
grepet med å knytte slike temaer til science
fiction og futuristisk spekulasjon har vi
sett før. For eksempel var biennalen i Syd-
ney i fjor, med den beslektede tittelen «The
future is already here–it’s just not evenly
distributed» for en stor del viet science fic-

tion-inspirerte verker, og også årets Mo-
mentum-biennale i Moss er inne på det
samme. Men få andre kan skape den sam-
me intensiteten i samspillet mellom kunst
og omgivelser som det vi opplever her,
hvor det umistelig verdifulle i naturen
framstår som så åpenbart–og åpenbart tru-
et.

FOR ØVRIG ER science fiction-motiva-
sjonen mest til stede som idé–den som
venter seg VR-briller, hologrammer og an-
nen spektakulær teknologi vil nok forlate
utstillingen i skuffelse. I konkret form er
ideen presentert som et arkiv av litteratur,
fra H.G. Wells’ «Men Like Gods» fra 1922
til de uunngåelige referanseforfatterne in-
nen sjangeren, som J.G. Ballard og Arthur
C. Clarke. Et av de absolutte høydepunkte-
ne er et filmportrett av Donna Haraway,
kjent amerikansk teoretiker og feministisk
intellektuell, laget av Fabrizio Terranova.
Haraway ga i 1985 ut boka «A Cyborg Ma-
nifesto», og fikk gjennom den en sentral
posisjon i diskusjoner om forholdet mel-
lom kjønn, identitet og teknologi. Dess-
uten er hun en riktig vittig og karismatisk
type som evner å formidle sine visjoner om
kapitalisme og økologisk sammenbrudd
med optimisme og livskraftig nærvær.

HARAWAYS VERDENSBILDE synes i
det hele tatt å være det springende punkt
for kuratorduoens tilnærming til Hen-
ningsvær, naturen og den truende framti-
da. Utfordringen synes å være hvordan be-
holde troen på at vi i det hele tatt har en
framtid som vil være noenlunde levelig,
midt oppi all misæren. Ikke at de øvrige
kunstverkene gir noen form for trøst eller
eksplisitt håp, i overveiende grad. Tromsø
Folkekjøkken, et sosialt initiativ som ar-
rangerer temakvelder med gratis måltider
laget av mat som har gått ut på dato i bu-
tikkene, er kanskje det nærmeste man
kommer et konkret eksempel på løsnings-
orientert handling.

Det er likevel de mer overgitte, dvelende
og funderende innslagene som sitter ster-
kest igjen. Som Daisuke Kosugis lydvand-
ring på Henningsvær Stadion, et kjent mo-
tiv fra diverse spektakulære dronevideoer
på internett. Der lytter man til fortellinger
om risiko, død og umuligheten av å kunne
kontrollere framtida, alt mens man rusler
rundt og studerer mengden av mikroplast i
kunstgresset, som man får tro blåser til
havs rett som det er. 

ELLER ADAM Linders vakkermagiske «To
Gear a Joan», en underfull, lokkende sang
om framskritt og utnyttelse av naturen,
framført av Stine Janvin Motland vandren-
de sakte rundt i og omkring utstillingslo-
kalene, kledd i en beskyttende rustnin-
g–en åpenbar referanse til Jeanne d’Arc, og
en sorgtung oppfordring til kamp mot
ødeleggende krefter.

KUNST
arve.rod@online.no

AARRVVEE RRØØDD

MAGISK: Sangeren Stine Janvin Motland fram-
fører Adam Linders performance «To Gear a Joan»
i Henningsvær. Utstyret hun benytter blir både
rustning, stol og stativ for librettoen, som er pren-
tet inn i leggskinnen. FOTO:KJELL OVE STORVIK/NNKS

19 KUNSTNERE OG
KUNSTNERGRUPPER 
ER FORDELT PÅ FEM
STEDER RUNDT OM I
VESLE HENNINGSVÆR
MED SNAUE 400 
INNBYGGERE

Lofoten internasjonale kunstfestival ser inn i en dyster
framtid, og maner til kamp mot ødeleggende krefter.

KAMPEN FOR
TILVÆRELSEN
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Mikael Godø skriver om arkitektur og
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Han er også forfatter og har skrevet to
romaner og en faktabok om film for
ungdom.
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Arve Rød er skribent og kritiker, utdannet
ved Statens kunstakademi. Han har skrevet
kritikk, essays og andre tekster om norsk
og internasjonal samtidskunst i en rekke
publikasjoner siden 2000.
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VANDRING: På åpningsdagen inviterte Elin
Már Øyen Vister til tur og møter med sjøsamisk
historie, sangeren Elisabeth Misvær og den lule-
samiske språkarbeideren Heidi Birgitta Andersen.
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KULTUREN I NATUREN:
Landskapet er alltid tolvte mann
på Lofoten internasjonale kunst-
festival. Årets versjon sikter seg
inn på framtida, og trekker opp
perspektiver på natur, økologi,
teknologi og geopolitikk. Daisuke
Kosugi tar i bruk Henningsvær
Stadion for sin lydvandring «Good
Name (Bad Phrase)». 
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PERFORMANCE: LIAF 2017 viser mange performance-framføringer i løpet av de
kommende ukene. Eglé Budvytytés «Liquid Power Has No Shame» kan ses både i
Henningsværs gater og i landskapet, og som filmopptak i utstillingen. FOTO: ARVE RØD
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Mercedes Mühleisen inviterer til
videomagi i utstillingen «Dead
Cat» på Kunsthall Oslo. Ambi-
sjonen er å finne ut hva som
skjer i oss når vi dør, intet
mindre.

VIDEOMAGI
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MED MERCEDES

På Blomqvist i Oslo kan du se
fotografier av Christer Ström-
holm. «Post Scriptum» viser
svart-hvitt vintage fotografier fra
reiser til Paris, Spania, Japan og
USA. Det er bilder om døden og
livet, og av venner, men også
eksempler på tidlige abstrakte
komposisjoner samt portretter
fra den kjente serien med trans-
seksuelle fra Place Blanche i
Paris på 1950 og 60-tallet.

CHRISTER I BYEN
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POST SCRIPTUM

Signe Lidéns lydarbeid «Elap-
ses» i Den arktiske pyramide på
SALT på Festningsallmenningen
i Bjørvika er basert på lydopptak
i og rundt Svalbard globale frø-
hvelv. Førstkommende lørdag
inviterer Lidén med flere til
Havsnakk på kaikanten, og en
samtale om polar natur 
i endring.

SIGNES LYDER
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PÅ PLASS I BJØRVIKA


