
KLASSEKAMPENKULTUR&MEDIER KLASSEKAMPEN26 Onsdag 13. september 2017

Øivind Storm Bjerke
Professor i kunsthistorie og 
kunstkritiker

KUNST PÅ ONSDAG:
Klassekampen anmelder  
aktuelle utstillinger hver  
onsdag gjennom hele året.  
Våre anmeldere kan kontaktes 
på kunst@klassekampen.no

Hver måned byr vi i tillegg på 
essays, intervjuer og nyheter 
fra Kunst-Norge.

Tips til våre kunstsider kan 
rettes til Sara Hegna Hammer: 
sarah@klassekampen.no

Tommy Olsson 
Kunstner og kunstkritiker

Line Ulekleiv
Kunsthistoriker og 
kunstkritiker&kritikk

KUNST
kunst@klassekampen.no

«Lofoten International Art 
Festival 2017: I taste the 
future»
Henningsvær, Lofoten
Står til 1. oktober. 

ANMELDELSE
Framtidsdystopien 
preger ikke vakre 
Henningsvær. 
En asketisk, rustningskledd 
figur entrer kattemykt, men 
mekanisk Trevarefabrikken i 
Henningsvær. Kontrollert tar 
hun av og demonterer 
karbonfiberdrakten hun 
bærer, slik at den får nye 
funksjoner: et sittemøbel, et 
notestativ og en lydforsterker. 
En Iphone på låret gjør 
opptak, og gradvis synger 
hun flerstemt med seg selv, så 
vidt forskjøvet i realtid. Hun 
forlater rommet, som er 
preget av en lett eim av tran 
og utsikt mot havet, og hun 
glir uvirkelig gjennom 

bygningen, akkompagnert av 
mobilens tidvis fryste lyd-
bilde. En utsending fra 
framtiden?

Vokalperformancen «To 
Gear a Joan» av den austral-
ske koreografen Adam 
Linder, laget for og utført av 
sangeren Stine Janvin 
Motland, fanger på interes-
sant vis en scenisk og atmo-
sfærisk essens av LIAF 2017, 

med sin glassklare melankoli. 
Biennalens vektlegging av 
performance, og all sangen 
som lyder fra alle kanter, 
overskrider kunstmarkedets 
mest umiddelbare varelo-
gikk. Engasjementet i verden 
og omgivelsene er insiste-
rende, men kjølig kodet og 
subtilt. 

At LIAF 2017 opptrer i en 
brytningstid, næres av en på 
papiret fiks idé fra kuratorene 
Milena Høgsberg og Heidi 
Ballet. De oppfordret de 19 
inviterte kunstnerne til å 
tenke seg verden om 150 år, 
med utgangspunkt i Hen-
ningsvær. I liten grad har 
dette ført til bokstavelig 
illustrasjon, men fungerer 

snarere som et løselig ramme-
verk. Denne science fiction-
inspirerte vendingen mot 
framtiden er hyppig brukt i 
kunsten for tiden. I dette kan 
det ligge både protest mot 
handlingslammelse, et 
vidåpent hypotetisk rom, 
men også stilisert eskapisme. 
Som om nåtiden ikke lenger 
var helt mulig. 

Det er første gang LIAF 

foregår i Henningsvær, og 
likheten med klassiske 
science fiction-miljøer (tenk 
ørkenplaneten i Frank 
Herberts «Dune» eller 
dystopisk metropol à-la 
«Bladerunner») er ikke 
akkurat alarmerende i dette 
blendende vakre fiskeværet 
med 460 innbyggere. 

 
Biennalen er fint dimensjo-
nert, med sitt konsentrerte 
format og avgrensede utvalg 
kunstnere. Rundt halvparten 

av verkene er bestilt av LIAF. 
Det eksperimenteres som 
alltid også med det lokale, og 
en rekke kunstnersamtaler, 
organisert felleskjøkken, 
performancer gatelangs, og 
bruk av steder som Hen-
ningsværs fotballbane, åpner 
opp de ellers lukkede kunst-
rommene. 

Egle Budvytytes «Liquid 
Power Has No Shame», hvor 
tre hettekledde androgyne 
dansere bukter seg som 
sensuelt og glinsende sjøg-

ress gjennom gatene, ut mot 
havet, hvor de slurper 
sjøvann fra hverandres 
navler, fremstår som besnæ-
rende aparte. I koreografens 
uttalte motstand mot å bli 
trukket i den romantiske 
retningen omgivelsene 
opplagt inviterer til, testes det 
ut en motstand. 

På stort sett vellykket vis 
behandler biennalen framti-
den som en grunnleggende 
uregjerlig og uviss størrelse, 

Til årets utgave av Lofoten International Art Festival ble kunstnerne gitt i oppgave å se for seg verden om 150 år.

KUNST
Line Ulekleiv

Biennalen behandler 
framtiden som en  
uregjerlig og uviss 
størrelse. 

FAKTA: 

Lofoten International 
Art Festival (LIAF): 
n Kunstfestival startet i 1991 
med et regionalt og nasjonalt 
fokus. I 1999 fikk festivalen en 
internasjonal profil og endret 
navn til Lofoten International 
Art Festival.
n Hver festival utformes av 
oppnevnte kuratorer, og er ikke 
knyttet til permanente lokaler. 
Garasjer, skur, butikker og 
lagerbygninger er eksempler 
på rom som har vært brukt til 
kunstprosjekter. 
n Årets festival er kuratert av 
Milena Høgsberg og Heidi 
Ballet.

Framtidas mange tentakler



KULTUR&MEDIERKLASSEKAMPENKLASSEKAMPEN 27Onsdag 13. september 2017

Fredag er det duket for kulturnatt i både Oslo og 
Trondheim, med til sammen 350 kulturarrangementer. 
På Kunsthall Trondheim kan publikum få med seg 
Fabrizio Terranovas dokumentarfilm «Donna Haraway: 
Story Telling for Earthly Survival», om miljøfilosof, og 
kulturkritiker Donna Haraway. Filmen er omtalt i Line 
Ulekleivs anmeldelse av Lofoten International Art 
Festival i dag (se under). I Oslo kan du blant annet stikke 
innom  Bendik Kaltenborn sin retrospektive utstilling 
på Grafill.  Sara Hegna Hammer

Kunst på kulturnattOSLO: Kunstnerforbundet 
åpner tre utstillinger i 
morgen. Steinar Haga 
Kristensen viser 
utstillingen 
«Brun Periode 
– (Heimat)» i 
Overlyssalen, 
Ilija Wyller viser 
«Slivered Linings» i Vindussa-
len, og Marte Aas «Cité 
Europe» i 2. etasje.   SHH

BERGEN: Kunsthall 3,14 
åpner førstkommende lørdag 
Elsebet Rahlffs utstilling 
«World 
Flags». Flagg 
og flaggparafra-
ser har vært 
gjennomgangs-
tema i den nå 
77 år gamle kunstnerens 
karriere. Utstillingen står til 
24. september.  SHH

KUNSTANMELDELSER NESTE SIDE »
Til årets utgave av Lofoten International Art Festival ble kunstnerne gitt i oppgave å se for seg verden om 150 år.

ikke unndratt det sanselige. 
Dystre perspektiver og en 
følelse av nært forestående 
evakuering er til stede, men 
også verk som antyder 
science fiction-sjangerens 
iboende kraft til radikal 
nytenkning om samtiden via 
framtidige scenarioer.

Det politiske momentet i 
denne faktiske geografien har 

mulig oljeutvinning i Lofoten 
som omdreiningspunkt, et 
brennbart tema fra den 
akkurat avsluttede valgkam-
pen. Havområdene her oppe, 
og arktiske interesser, danner 
bakteppe for biennalen, slik 
den har gjort i de siste 
tapningene. Problematikken 
rundt truet natur og ressurser 
siver gjennom i verkene, men 

stort sett indirekte. Michala 
Paludans bildearkiv over 
Lofoten, med egne og histo-
riske bilder, fremstår slik det 
er utstilt som en noe tynn 
involvering med lokale 
forutsetninger i fiske-, olje- og 
turistnæring. 

En bevissthet rundt 
sjøsamisk historie og kultur 
er prioritert i biennalen, som 
retter lyset mot fortidens 
harde fornorskingsprosesser 
– særlig tydelig og smått 
romantisert i Elin Már Øyen 
Visters vandring langs havet, 
med gjenoppføringer av 
samiske ritualer. Også 
grønlandske Pia Arkes passer 
inn i dette narrativet, med sin 
parallelle tematisering av 
danskenes kolonisering av 
Grønland. På LIAF vises 
«Tupilakosaurus» (1999), en 
film Arke laget i samarbeid 

med Anders Jørgensen, som 
severdig spiller «vitenskape-
lig» dokumentasjon av 
okkulte skikker opp mot 
fiksjonen. Den såkalte 
tupilaken er kjent som et 
grønlandsk hevnmonster som 
sendes for å skremme livet av 
fienden, men kan også vende 
seg mot sin skaper. Koloniali-
seringens etterspill kommer 
på sikt til overflaten som tung 
og truende materie.  

 
Videokunst dominerer 
biennalen, huset av kalde 
bygninger som tidligere ble 
brukt i fiskeriindustrien. I 
Jimmie Durhams 
«Smashing» (2004) gestalter 
kunstneren selv en byråkrat 
som knuser enhver gjenstand 
lagt på skrivebordet foran 
ham, for deretter å kvittere ut 
et korrekt stemplet skjema 

– en infamt og absurd frem-
stilling av blind definisjons-
makt. Mer vinklet inn mot 
framtidens formbarhet er det 
som synes å være alles 
favoritt, nemlig Fabrizio 
Terranovas film «Donna 
Haraway: Story Telling for 
Earthly Survival» (2016), som 
med et vennlig og lekent 
blikk portretterer teoretike-
ren Haraways økofuturistiske 
tanker rundt identitet, 
teknologi og naturvitenskap. 
Perspektiver på alternative 
livsløp og dyrenes likeverdige 
betydning løftes fram som 
vitale premisser.

 
I filmens utstrakte bruk av 
green screen velter en 
kjempemessig blekksprut 
seg over Haraway i flere 
scener, og dermed knyttes det 
motivisk an til et annet 
sentralt verk: Ann Lisle-
gaards 3D-animasjon «Mal-
strømmen». Den er basert på 
Edgar Allan Poes «A Descent 
into the Maelstroem» fra 1841. 
Lofoten figurerer i denne 
fortellingen, som også er 
interessant fordi malstrøm-
men er beskrevet som et sted 
hvor fortid og framtid sam-
menfaller. Dermed rotes vårt 
konvensjonelle forhold til 
tiden som logisk utvikling til. 

Lislegaard har med 
utgangspunkt i sitt eget 
utseende skapt en animert 
cyborg som fremfører en 
monolog det er vanskelig å 
tyde, med innebygde feil og 
digital støy. Mangelen på 
entydig mening og retning 
blir et sentralt poeng i måten 
å tenke framtid på; den er 
simpelthen mange mulige og 
hittil utenkelige ting. Blekk-
sprutens mange fangarmer 
opptrer i animasjonen som en 
mobil masse styrt av både 
autonome og kollektive 
krefter, og som kunstneren 
selv poengterte i presentasjon 
av verket – med flere hjerner 
og hjerter. Lislegaards 
innspill til framtiden innlem-
mer dermed en ikke-lineær 
og paradoksal figur – en 
grunnleggende annerledes 
eksistensform til inspirasjon.

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no

FANGER ESSENSEN: Den australske koreografen Adam Linders 
performanceverk «To Gear a Joan» er framført av sanger Stine 
Janvin Motland.  ALLE FOTO: KJELL OVE STORVIK, NNKS

IKKE ENTYDIG: Ann Lislegaards tokanals 3D-animasjon «Malstrøm-
men». 

UT MOT HAVET: Egle Budvytyets performance «Liquid Power Has 
No Shame». 

Framtidas mange tentakler


