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lærere på Digermulen skole, ÅrsteinØya, Snarkjøp 
Digermulen, Lofoten Blue Harvest. 

Bidragsytere til gjestekunstneropphold og  produksjon 
på Ramberg: 6. klasse på Ramberg skole og  deres  lærer 
Berit Merete Lind, Rasmussen Transport, Seilmaker 
Peter Høeg, Akademigruppa, Beathe Dømbe, Martin 
Eggen, Astrid Dømbe, Britha Berre, Fred Einar 
Kristoffersen, Hege Louise Eltoft, Lars Lennertsen, 
Trude Rørtveit, Astrid Rørtveit, Grace Dillon, Arjen 
Mulder, Geir Olve Skeie, Peter Meanwell, Gerhard 
Augustin, James Wilson, Lynnee Marie Lorentzen, 
Hanstein Rommerud, Merethe Johansen, Ingrid Nygaard, 
Nubben Barnehage.

Bidragsytere til gjestekunstneropphold og produksjon 
i Skrova: Stig Hulsund, Ståle Olsen, Anniken Ellingsen 
Aarstein, Skrova skole, Galleri Skrova, Monica Ellingsen, 
Ungdomshuset i Skrova, Harald Linchausen, Aleksandar 
Protic, Álvaro Garrido, Ana Vidigal, Anniken Enger, 
Anže Peršin, Beatrice Løvdal, Colin Ginks, Diogo Bento, 
Elina Waage Mikalsen, Erik Braarud, Hilde Linchausen 
Blom, Kjell Ove Storvik, Magnus Holmen, Mané Pacheco, 
Marlene Olsen Jensen, Maria Bratt, Mona Sjåvik, Morten 
Enoksen, Museu Marítimo de Ílhavo, Nicolai Sarbib, Nuno 
Miguel Costa, Nuno Nunes Ferreira, Óscar Silva, Pedro 
Carneiro, Pedro Rodrigues, Ritha Johansen, Rui Ferreira, 
Sanjey Sureshkumar, Ståle Olsen, Tiago Alexandre,  barna 
fra Skrova og Henningsvær som lagde tegningene av 
tungeskjærerne, alle naboene til gjestekunstnerhuset.

Bidragsytere til gjestekunstneropphold og  produksjon 
på Valberg: Valberg menighetsråd, Valberg bygde-
lag, Elin Molaug, Evelyn Knutsen, Irene Riksheim, Rolf 
Riksheim, Åse Riksheim, Bjørn Bakken, Kurt Svendsen, 
Hege Steenhoff Hov, Sigurd Kjelstrup, Elias Haga Rotli, 
Kristoffer Vestå, Tim Hågensen, Jimmy Eriksen, 4., 5. og 

TAKKELISTE

LIAF 2019 ville ikke vært mulig uten…
 
Øyvind Novak Jenssen (kokk for kunstnere og produk-
sjonsteam), Karoline Sætre (kokkeassistent), Sanjey 
Sureshkumar (assistent for Damla Kilickiran), Martine 
Thon Bråthen (assistent for Kateřina Šedá), Viktor 
Pedersen (Talluz), Karen Helén Andreassen  (ekspertise 
om Anna Boberg), Ortrun Andrea Veichtlbauer (eks-
pertise om Nordland Panorama), Bärbel Reißmann 
(Nordland Panorama-dokumenter fra Stadtmuseum 
Berlin), Audhild Berthinussen, Inger Rottem (Kateřina 
Šedás campingvogn), Torbjørn Ollestad (tillatelse 
for plassering av Kateřina Šedás campingvogn), Eilif 
Jørgensen (Tricia Middletons funne objekter), Eirin 
Halden Rønning, Kjell Ove Storvik (dokumentasjon),  
Espen Søbye, Bente Tønsager, Chris Monsen (over-
settelse), Heather Malone  (korrektur, håndbok — en-
gelsk), Astrid Carlsen (korrektur, håndbok — norsk), Elina 
Waage Mikalsen, Maria Bratt, Jan Bull, Kenneth Göran 
Sävenstad, Edvart Falch-Alsos, Katja Eyde Jacobsen, 
Salzburg Museum (rettighets haver, Joseph Krieger-
studie), Stadtmuseum Berlin (rettighetshaver, Nordland 
Panorama dokumenter), OSL Contemporary (utlåner 
av Toril Johannessens arbeider), William Hakvaag (utlå-
ner av Anna Boberg-maleri), Thor Drechsler og Tommy 
Wårheim Seim (Lofotpostbygget), Svolvær filmteater 
/ Lofoten kulturhus, Jørn Kilvær (Gamle bruktbutik-
ken), Bergen senter for elektronisk kunst, kunnskaps-
bedriften SALT.

Bidragsytere til gjestekunstneropphold og  produksjon 
i Digermulen: Janny Jakobsen, Stein Håvard Jakobsen, 
Gunnar Årstein, Magnhild Kristiansen, Nikolai Bauer, 
Morten Eriksen, Henrik Lande Andersen, elever og 
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6. klasse på Svarholt skole, Pontus Hallin, Janna Thöle 
Juul, Odd Krane, Rhodri Hardy, Trond Jakobsen, Ellingsen 
Seafood, Lofoten aktiv, Lofoten  maritime  fagskole, Thon 
hotell Svolvær, Meieriet kulturhus, Richard Brattli, Jette 
Graaner, Vebjørg Hagene Thoe, Charlotte Halkier, Hedvig 
Kaspersen, Øistein Waage Johansen, Annika Wiström, 
Marielle Holmlund, Nordland kunst- og filmfagskole, Odd 
Arne Sandberg, Helge Vikjord, Loftr mannskor.

Økonomiske bidragsytere: Arts Council Northern Ireland, 
BarentsKult, Den kulturelle skolesekken Nordland, Den 
kulturelle skolesekken Vågan, Finnmark  fylkeskommune, 
Finsk-norsk kulturinstitutt, Fond for lyd og bilde, Frame 
Contemporary Art Finland, Fritt Ord, KiNs   regionale 
prosjektmidler, Kulturkontakt Nord/Nordic Culture 
Point, Nordland fylkeskommune, Nordisk kulturfond, 
Kulturrådet, Prosjektstøtte til Miljø- og  klimakrise — 
kunst og kultur (Kulturrådet), Sparebank 1 Samfunnsløftet, 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie NL, Troms fylkes-
kommune, Vederlagsfondet, Vågan  kommune, USAs 
 ambassade i Oslo.

Kulturnæringsstiftelsen
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Vi er også takknemlige for betydelig økonomisk støtte 
til årets festival fra Sparebank 1 Nord-Norge, Nordisk 
Kulturfond, Kulturkontakt Nord og Fritt Ord, samt LIAFs 
viktigste og faste bidrags ytere, Kulturrådet, Finnmark, 
Troms og Nordland fylkeskom muner og Vågan kommune.

Velkommen til LIAF 2019!

Svein Ingvoll Pedersen, 
Daglig leder, Nordnorsk kunstnersenter

FORORD

Med en historie tilbake til 1991 er Lofoten internasjonale 
kunstfestival en av de lengstlevende biennaler for sam-
tidskunst i Norden. LIAF har etablert seg godt som en 
arena for internasjonal kunst, med et blikk for den store 
verden og et spesielt fokus på vår egen,  nordlige region. 
Men biennalen har på ingen måte funnet sin  endelige form.

LIAF blir ikke arrangert i faste bygninger eller på et 
bestemt sted i Lofoten. Det gir oss et åpent utgangs-
punkt når festivalen skal gjenoppstå hvert annet år. 
Det gir oss muligheter til å prøve ut nye måter å knytte 
sammen kunst, mennesker og samfunn på — muligheter 
til å utforske hva som er kunstens potensialer.

Nettopp det har kuratorene for LIAF 2019 gjort. Hilde 
Methi, Neal Cahoon, Torill Østby Haaland og Karolin 
Tampere har både arbeidet i et større  geografisk 
 område i Lofoten, og over et lengre tidsrom, enn  tidligere 
 festi valer. Kunstnerne og kuratorene har  engasjert  flere 
mennesker og lokalsamfunn i  kunstneriske  prosesser 
og arbeid.

En festival er en kollektiv innsats, med mange invol verte. 
En spesiell takk til alle i Digermulen, Skrova, Ramberg og 
på Valberg, som har bidratt til LIAF  gjennom samarbeid 
med kunstnere fra høsten 2018 og fram til årets festi-
val. En stor takk går også til teknikere, monterings team, 
formidlere, frivillige og  lokale støttespillere i Lofoten. 
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Den femte, ikke-navngitte, armen er  dedikert til det 
uspesifiserte.

Ved å fordele seg over flere visningssteder,  omfatte 
et arrangementsprogram vi kaller «Høyvann», og et 
stort formidlingsopplegg rettet mot barn,  forsøker 
festivalen å videreføre det som startet med et  offentlig 
arrangement avholdt i Digermulen i oktober 2018.

Måten disse armene forholder seg til tidevanns-
situasjonen på vil forhåpentligvis både provosere og 
stimulere, men også fremme ektefølt trang til lek og 
utforskning. For her dreier det seg om alt fra  enorme 
 usynlige krefter og månens mystiske dragning, til nær-
vær av viktige og nesten usynlige økosystemer, så vel 
som vannmolekyler i seg selv. Utstillingen og pro-
grammet reiser også spørsmål knyttet til  marint liv og 
 ressurser som utnyttes av kommersielle  interesser, 
kulturer som er avhengige av vandrende fiskebestan-
der og deres livssykluser, ny dyrking og  høsting av tang 
i samme farvann, og historier, myter og  folkekultur som 
lever videre i kystsamfunn. Andre granskninger dreier 
seg rundt Lofoten-turismen som «springflo», hvordan 
den oppsto, og hvordan sosiale mediers  deltaker- og 
manipuleringsaspekter og det lettvinte ved plattfor-
mer som Airbnb nærer opp under ønsket om å reise 
til øyene. Her er det også interesse for de akustiske 
 sidene ved tidevannet, for hvilken rolle vinden  spiller 
over vannoverflaten, for menneskelige  bevegelser, 
identiteter og utvekslinger, og retorikk forbundet 
med global oppvarming. Her finnes stemmer knyttet til 
 flytende kjønn og seksualitet i  ikke-menneskelige sam-
funn; andre stemmer knyttet til en slags  performativ 
oppsamling av gjenstander, handlinger, steder og 
 materialer. Her finnes undersøkelser av været og måten 
vi  prater om det på, av feil og forstyrrelser, en lek med 
lys og lyd og refleksjoner rundt liv, fortelling og  poesi 
i  statistiske data.

INNLEDNING 

LIAF 2019 henter inspirasjon fra mylderet av innvånere, 
materialer, strabaser og prosesser i den svært brede 
tidevannssonen rundt lofotøyene. Årets utgave av LIAF 
har ikke noen overordnet tittel, for den har funnet sin 
form gjennom ulike undersøkelser knyttet til Lofotens 
tidevannssone gjennom det siste året. En rekke ulike 
tilnærminger, prosesser og flerstemte samtaler har 
 ledet fram til LIAF 2019.

I juli 2018 innledet biennalen samarbeid med  flere 
kunstnere, som alle skulle engasjere seg på ulike  steder 
og over lang tid øst og vest i øygruppa: i Digermulen, 
Ramberg, Skrova og Valberg. På disse stedene har det 
foregått en lang rekke samtaler og samspill, utflukter 
og offentlige arrangementer. Nå, i september 2019, er 
vi alle en del av dette mangfoldet, som er  videreført og 
videreutviklet, og som omgir oss som kunstverk, arran-
gementer, erfaringer og idéer; ‒et dynamisk  system, der 
hvert enkelt element er en oppfordring til nye forbin-
delser og nye sammenhenger.

Sjøstjernen er en del av tidevannssituasjonen, og vår 
kuratoriske følgesvenn. Den har hatt betydning for ret-
ningen denne utgaven av LIAF har fått; både i det som 
har funnet sted i forkant, og for  strukturen på selve 
utstillingen. I likhet med sjøstjernen har festivalen fem 
armer: Rett fra kilden er armen som ser på motstands-
dyktighet, fellesskap og kommunikasjon fra menneske-
lige og annet-enn-menneskelige perspektiver. Tenke 
tidevann, sanse skala retter  oppmerksomheten mot 
(natur)fenomener og instrumenter som hendelser blir 
registrert og målt igjennom. Plask, stress og tøyelighet 
er armen som ser på menneskelig og ikke-menneskelig 
migrasjon, sesongbasert turisme, areal, konkurranse og 
sykluser. Matte, materie og kropp  observerer forbin-
delser og spenninger mellom den  menneskelige krop-
pen, fast materie, algoritmer, gravitasjon og statistikk. 
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Fre 30 aug.
0610  33
1213  292
1822  42
Nymåne

Lør 31 aug.
0028  316
0655  17
1259  306
1907  35

Søn 1 sep.
0112  327
0740  10
1344  311
1951  35

Man 2 sep.
0156  328
0824  13
1429  307
2035  42

Tir 3 sep.
0241  320
0910  26
1513  295
2121  57

Ons 4 sep.
0327  302
0956  46
1559  278
2211  75

Tors 5 sep.
0415  278
1047  69
1649  259
2311  95

Fre 6 sep.
0508  252
1146  92
1746  241
Halvmåne

Lør 7 sep.
0027  110
0613  228
1257  109
1858  229

Søn 8 sep.
0154  115
0738  215
1417  116
2024  229

Man 9 sep.
0313  109
0909  216
1528  113
2138  239

Tir 10 sep.
0415  98
1015  228
1624  104
2231  252

Ons 11 sep.
0502  85
1102  241
1708  93
2313  265

Tors 12 sep.
0540  74
1140  254
1745  83
2348  275

Fre 13 sep.
0613  65
1215  265
1817  76

Lør 14 sep.
0021  282
0642  59
1246  273
1847  71
Fullmåne

Søn 15 sep.
0051  287
0711  55
1316  277
1916  69

Man 16 sep.
0120  288
0738  55
1346  278
1945  70

Tir 17 sep.
0150  287
0807  58
1415  276
2015  74

Ons 18 sep.
0221  282
0836  64
1446  271
2047  82

Tors 19 sep.
0253  273
0907  74
1520  263
2123  93

Fre 20 sep.
0330  261
0942  86
1558  254
2206  105

Lør 21 sep.
0412  247
1025  100
1644  243
2305  118

Søn 22 sep.
0504  232
1126  113
1744  233
Halvmåne

Man 23 sep.
0029  124
0616  221
1252  120
1906  230

Tir 24 sep.
0159  118
0750  222
1421  115
2033  241

Ons 25 sep.
0314  101
0916  238
1533  101
2142  262

Tors 26 sep.
0413  77
1018  262
1630  82
2235  286

Fre 27 sep.
0503  52
1109  287
1719  63
2322  309

Lør 28 sep.
0549  31
1155  307
1804  48
Nymåne

Søn 29 sep.
0007  326
0633  18
1239  320
1847  40

Ved å bli en festival som prøver å omfavne hele 
Lofoten, og ved å tenke bredt i stedet for å  begrense 
seg til ett enkelt tema, har LIAF 2019 ønsket å rette seg 
inn mot langsiktig tenkning, handling og  tilstedeværelse 
i ulike lokalmiljøer. Et besøk i tidevannssonen minner 
deg alltid på at noe er pågående. Denne utstillingen og 
det offentlige programmet er bare én av  flere måne-
der i et arbeid som har foregått i et helt år. Samtaler 
pågår, og Sjøstjernen vil fortsette å  strekke seg ut 
 mellom bablingen.

— Hilde Methi, Neal Cahoon, Karolin Tampere og Torill 
Østby Haaland

Tidevanntabell, LIAF 2019, Svolvær

Tid  cm Tid  cm Tid  cm Tid  cm
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KART

Svolvær filmteater
Storgata 29, 8300 Svolvær

Gamle Lofotpostbygget
Avisgata 5, 8300 Svolvær
Åpningstider: Tirsdag til søndag 12:00 – 19:00

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS)
Torget, 8300 Svolvær
Åpningstider: Tirsdag til søndag 12:00 – 19:00

Gamle bruktbutikken
Roald Amundsens gate 15, 8300 Svolvær
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Svolvær filmteater
Sammen med Den gamle bruktbutikken og Lofotpost-
bygget er Svolvær filmteater et av stedene for LIAF 
2019s Høyvann-program. Funkisbygget ble  tegnet av 
arkitekt Harald Sund, og sto ferdig i 1938. Mesteparten 
av det originale interiøret i kinoen er godt  bevart. Lenge 
var filmteatret et av Svolværs viktigste  møtesteder 
med sine 350 sitteplasser og to til tre  filmvisninger hver 
dag. Spesielt godt besøkt var det under  vinterfisket 
på 1950- og 60-tallet. Kinoen er sam lokalisert med 
Rådhuset som den i dag deler hovedinngang med. Den 
kommunale kinodriften ble overtatt av Lofoten kultur-
hus i 2015. 

Gamle bruktbutikken
Den gamle bruktbutikken vil benyttes til deler av LIAF 
2019s program «Høyvann». Opprinnelig ble bygget reist 
for å huse fotoatelieret til fotograf Høy rundt 1912. Fra 
1943 til 1996 drev Lofoten konfeksjon butikk her. Huset 
gikk under navnet Konfeksjon. Dette var stedet for å 
handle klær i Svolvær, og forretningen var kjent i hele 
regionen. De senere årene er  lokalene mest kjent som 
stedet Lofoten Industri hadde sin brukt butikk. De flyt-
tet til nye lokaler i 2017, og  siden da har lokalene stått 
tomme fram til LIAF nå tar dem i bruk.

VISNINGSSTEDER

Gamle Lofotpostbygget
Det gamle Lofotpostbygget er  hovedvisningssted 
for LIAF 2019-utstillingen. I tillegg vil bygget bli 
 aktivert gjennom Høyvann-programmet utenom 
 utstillingens åpningstider. Det ble bygget i 1963 for å 
huse Lofotposten, med både trykkeri og produksjons-
lokaler over fire etasjer, og kantine i 3dje etasje. Siden 
Lofotposten flyttet ut i 2011 har diskusjonen gått rundt 
hvorvidt det skal bli hotell, leilighetsbygg eller kontor-
lokaler. I mellomtiden har bygget stått tomt i lange 
perioder, men har blitt brukt som  midlertidige lokaler 
for både Svolvær skole og Aust-Lofoten  videregående 
 skole. Høsten 2019 vil en  omfattende renovering av 
bygget starte, og gjøre det om til et leilighets kompleks. 
LIAF 2019 rekker akkurat å innta  lokalene som de er, 
 ribbet for innredning, på en måte som understreker 
de arkitektoniske særegenhetene og beliggenheten til 
bygget i strandkanten. 

Nordnorsk kunstnersenters galleri
Deler av utstillingen til LIAF 2019 vil vises i Nordnorsk 
kunstnersenters (NNKS) lokaler, som er sentralt  plassert 
ved Svolvær Torg. Til vanlig huser det ytre  galleriet 
kunstnersenterets kunstbutikk, mens det  indre er vis-
ningssted for det løpende  utstillings programmet. NNKS 
er kunstnerstyrt, og feirer i år 40 år. Institusjonen dri-
ver en omfattende virksomhet over hele landsdelen, 
men har sin base i Svolvær, Lofoten. NNKS har eid og 
organisert LIAF siden 2009.
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KUNSTVERK
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omkranset av seks mindre sidebilder. De er alle omgitt 
av en utførlig ramme i dragestil. 

Som historisk hendelse dreide Trollfjordslaget seg 
om rettighetene til havets ressurser. Bak opprøret lå 
også mange generasjoners erfaringer med væreiere. 
Hendelsen fikk politiske konsekvenser: Fiskerne  klarte 
å mobilisere støtte, notfiskernes framferd ble sett på 
som et brudd på allemannsretten. I mars 1891  vedtok 
Stortinget endringer i Lofotloven, som blant  annet 
 forbød bruk av not under lofotfisket.

Væreiersønnen Gunnar, som etter anbefaling fra 
kunst neren Adelsteen Normann hadde fått  studere 
kunst i Düsseldorf, sikret ettertiden det eneste  visuel le 
vitnesbyrdet fra Trollfjordslaget. Han døde ung,  allerede 
tre år senere. På underfundig vis endte  maleriet opp 
med å bli loddet ut i Tyskland. Den  lykkelige vinneren var 
ingen ringere enn Adelsteen Normanns  datter, Emma 
Normann, som senere ga maleriet til Svolvær by med en 
intensjon om at det skulle være  tilgjengelig for al lmenn-
heten. I dag er Slaget i Troldfjorden lånt ut av Vågan 
kommune til Galleri Gunnar Berg på Svinøya. Der vises 
det sammen med den private samlingen av Gunnars 
verker, som tilhører hans etterkommer John Berg. Det 
lyktes dessverre ikke Vågan  kommune og LIAF å få til en 
avtale om å vise  maleriet som en del av vår offentlige 
utstilling (maleriet var imidlertid del av festivalutstil-
lingen i 1999). I LIAF 2019 vises i stedet de  eksakte pro-
porsjonene til arbeidet i form av en opptegnet kontur. 
Maleriets fravær er med på å understreke motsetnin-
gen mellom privat og offentlig eierskap på ny. Det fysis-
ke maleriet Slaget i Troldfjorden kan ses etter avtale 
med Galleri Gunnar Berg på Svinøya mot en inngangs-
pris på 50 kroner.

Gunnar Berg (1863 – 1893) var en kunstmaler fra 
Svolvær som virket i Lofoten, Düsseldorf, Paris 
og Berlin. 

Hva tilhører fellesskapet?
6. mars 1890 satt kunstmaler Gunnar Berg i en robåt 
og observerte opptøyene som foregikk i Trollfjorden 
øst på Austvågøya. Faren til Gunnar eide en av fire 
dampdrevne notbåter, som sammen med et par  mindre 
fartøy sperret adgangen inn til fjorden for de  mindre 
fiskebåtene. Utgangspunktet for håndgemenget som 
etter hvert oppsto, var all skreien som befant seg der. 
Dampbåteierne krevde avgift for å slippe  fiskerne 
inn i fjorden. Gunnar skildret sju ulike stadier av det 
som skjedde. Et større bilde som viser selve slaget er 

Gunnar Berg
Slaget i Troldfjorden, 1890
Olje på lerret og plate, 128 × 93,5 cm. Arbeidet er 
representert på Nordnorsk kunstnersenter.
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de neste tiårene. Maleriet som presenteres som en 
del av LIAF-utstillingen er malt på Reine,  antageligvis 
i 1912, i forbindelse med en reise dit sammen med 
 fiskeriinspektøren. På denne tiden hadde Anna begynt 
å male med grove strøk og tykke malingslag. Hun 
 nærmest modellerte landskapet med penselen, og lot 
båt ene gli i ett med det. Forgrunnen, her i form av en 
delvis snødekket fjære, tar på karakteristisk vis opp 
store deler av bildet. Den er med på å understreke hen-
nes egen tilstedeværelse i landskapet, samtidig som 
den gjør det enklere å bestemme hvor i Lofoten  bildene 
hennes er malt. 

I likhet med de andre såkalte lofotmalerne, var Anna 
opptatt av å formidle dette stedet til resten av Europa. 
Derfor tok hun med seg så og si alle  bildene sine hjem til 
Sverige. Men Annas tilknytning til Lofoten skapte ring-
virkninger som gikk utover det å ta med seg lofotland-
skapet ut. Portrettet hennes henger på Kunstnerhuset 
på grunn av hennes engasjement for kunstnerisk virk-
somhet i Lofoten, og det faktum at hun la grunnsteinen 
for det viktige oppholds- og  arbeidsstedet for kunst-
nere som Kunstnerhuset er. I 1904 fikk hun sin arkitekt-
mann til å tegne et  atelier på Svinøya, ved innløpet til 
Svolvær havn. Det ble  senere skjenket til den norske 
billedkunstnerorganisasjonen, og det fungerte som et 
svensk/norsk kunstnerhus fram til krigen. Da ble det 
revet. I 1952 ble det erstattet med det større kunst-
nerhuset som ligger på en høyde på en annen del av 
Svinøya. Gjennom gjeste bøkene får man et inntrykk av 
hva dette stedet har betydd for et mangfold av gjes-
tende kunstnere opp gjennom tidene, og hvor viktig 
arven fra Anna Boberg fortsatt er i dag.

Maleriet er lånt ut av William Hakvaag.

Anna Boberg (1864 – 1935) var en kunstner som jobbet 
i Lofoten på jevnlig basis.

I takt med tidevannets sykliske bevegelser, har kunstne-
re reist til og fra Lofoten. I Svolvær er det Kunstnerhuset 
på Svinøya som har vært, og fortsatt er det  viktigste 
stedet for gjestekunstneropphold, blant annet for 
kunstnere som tar del i LIAF. Hvis man  tilbringer litt 
tid i dette huset, blir man  ganske snart oppmerksom 
på en skikkelse ved navn Anna Boberg. Portretter av 
henne henger i huset. Som en slags  polfarer av en plein 
air-kunstner poserer hun fullt kledd opp i selskinns-
klær. I et av fotografiene ser det ut som det våkne blik-
ket hennes er rettet mot en som er i ferd med å lage 
et  annet portrett av henne; et som ikke avslører at den 
hvite bakgrunnen er et laken, og som må ha gjort illu-
sjonen om den polfarende  kunstneren i isødet komplett.

Anna levde imidlertid opp til den romantiske  myten 
om kunstneren som eventyrer. Den første  gangen hun 
kom hit til Lofoten, var til fots over fjellene hele  veien 
fra Kiruna i 1901. Det var møtet med dette stedet 
som virkelig satte fart i den kunstneriske  produksjonen 
hennes, og hun oppholdt seg her over lengre perioder 

Anna Boberg og 
 Kunstnerhuset  
i Lofoten
Uten tittel, ca 1912
Olje på lerret, 38,5 × 29 cm. Arbeidet vises på 
Nordnorsk kunstnersenter.
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Small Talk #4: Everything Weather er en leken fort-
settelse av Michaela Caskovás pågående interesse 
for atmosfæriske observasjoner og hverdagslig prat. 
Prosessen startet under en LIAF-ekskursjon med forsk-
ningsfartøyet Helmer Hanssen, som var i farvannet 
rundt Lofoten i april og mai 2019. De 14  diktene ut gjør 
en slags værrapport, formidlet ved hjelp av  samtaler 
som hun overhørte mellom en gruppe forskere som 
var på toktet for å kartlegge tilstedeværelsen av en 
dyre planktonart, hoppekrepsen Calanus  finmarchicus. 
I Michaelas installasjon kombineres disse  skriftlige felt-
opptakene med korte personlige  refleksjoner og små 
fotografier av himmelen. Samlingen er plassert ved 
 siden av en observasjonsstol vendt mot visningsstedets 
minst iøynefallende vinduer. Her inviteres  besøkende til 
å sitte, se på, og skrive om været som ses,  overhøres 
eller føles.

Small Talk #4: Everything Weather er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk 
kunstnersenter (NNKS).

Michaela Casková (f. 1988) er en kunstner som bor og 
arbeider i Finland.

Michaela Casková
Small Talk #4: Everything Weather, 2019
Tid (å se ut over horisonten i timevis, å lese him melen, 
vente på hvaler), ører, øyne, tale, kikkert, penn, papir, 
akvarell, spiker, skyer, vind og tre. Arbeidet  vises i 
Gamle Lofotpostbygget.
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Intertidal Shelter del I er en arkitektonisk  intervensjon 
i littoralsonen som stiller spørsmålet: Er det mulig å 
legge til rette for et intimt møte mellom livet på grunt 
vann og oss mennesker?

Inspirert av samspillet mellom gjær og brygger i 
 utviklingen av kveikstokker*, presenterer Devil’s Apron 
et spekulativt forsøk på å skape nye skulpturelle rom for 
beboerne i tidevannsbeltet. Kunstnerduoen, som  jobber 
med tang som råvare for brygging, har  observert hvor-
dan makroalger får økende oppmerksomhet som en kil-
de til blant annet mat og brensel i gryende industrier. 
Devil’s Apron ønsker å ta et skritt tilbake og bli bedre 
kjent med algene. 

Ved full fjære lørdag den 31. august, vil en  skulpturell 
hage reise seg gjennom en performance i tidevanns-
sonen utenfor Lofotpostbygget. Del II av  verket vil 
foregå under Tangkongressen fra 20. til 22. september.

* Strukturer i tre brukt til konservering av gjær mellom brygge-
øktene. Redskapet ble utviklet lenge før vitenskapen fikk kjennskap 
til mikroorganismer.

Intertidal Shelter del I og II er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk kunst-
nersenter (NNKS)

Devil’s Apron (2016) er en kunstnerduo bestående 
av Kåre Grundvåg og Trond Ansten. De bor og arbei-
der i Tromsø.

Devil’s Apron 
(Kåre  Grundvåg 
og Trond  Ansten)
Intertidal Shelter del I og II, 2019
Utskårne trestokker, performativ skulpturell 
inter vensjon. Arbeidet vises i fjæra ved 
Gamle Lofotpostbygget.
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Et blindt barn spør, «hvilken farge har vinden?» ...
Vi svarer i et relasjonsteater der språk viker for 
lyd og lys, ord viker for undring, der replikkene ikke 
 memoreres, men trer frem fra vindens veiledning.

Solen, panoramaet, rektor, veien, Digermulen, 
scenen — et tomt svømmebasseng
overfylt av en endeløs sol,
13 skolebarn,
deltakernes ansikter
opplyst av et flakkende lys fra utallige speil på havet1,
solens gjenskinn,
vekker liv i fantasien og de legemlig kaputte,
et kor,
lunger fylt av nordavind,
en fabels sang,
en kamp,
et magisk bord (tøy som gir mat når det åpnes),
en gubbe dynamitt, en geit som (driter) gir gull,
en vindmølledrevet presse trykker manuskriptet du nå har lest.

1 Et tåkete minne om en tekstlinje skrevet av kunstneren Geir Tore Holm, 
et sted ikke så langt unna Lofoten, «Sørfinnset  sommerskole», i 2017.

Wind Theater er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk kunstnersenter 
(NNKS). Futurefarmers tok del i LIAF 2019s gjestekunstnerprogram.

Medvirkende: Gunnar Aarstein, Digermulen skole, veien. Film: Regis-
sert av Amy Franceschini, filmet og redigert med Henrik Lande An-
dersen. Scenografi: Futurefarmers. Settproduksjon: Futurefarmers 
med Max Pairon + Wiebe Moerman. Lyd: Niklas Adams

Futurefarmers (Amy Franceschini [f. 1970] + Lode 
Vranken [f. 1962]) er kunstnere med base i San 
Francisco og Gent.

Wind Theater, 2018 – 2019

A. Gjestekunstneropphold: Et lengre opphold i byg-
da Digermulen. Futurefarmers jobbet tett med 
elevene og rektor ved Digermulen grunnskole —   
en skole uten lekser.

B. Skulptur / Arkitektur: En vinddrevet  trykkpresse 
installert på Årstein (9× 4 × 4 meter) — tre,  metall, 
pleksiglass. Panoramabilde, (12 × 12 × 5 tommer), 
tempera på papir.

C. Film: Tre gitte retninger — sør, øst, vest ... et 
panorama ... og nord ... står alene, skjermløs — 
en optisk illusjon som inviterer til undring for 
å fange vår tale. En trekanalsfilm presenterer 
 vignetter av de forskjellige virkelighetene i spill 
i Digermulen.

Arbeidet vises i Gamle Lofotpostbygget og 
Nordnorsk kunstnersenter.

 Futurefarmers 
(Amy  Franceschini 
og Lode Vranken)
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Thank you for carrying er en mørk og poetisk  feiring av 
hestenes liv, og de dype og varige båndene som  dannes 
mellom hest og menneske. Hypnotisk og grublende dve-
ler videoen ved strukturer og  mønstre i hestens pels, 
på ansiktstrekk og -bevegelser, og på frembringelsen 
av seremonier knyttet til disse  dyrenes død eller slakt.

 Under arbeidet med videoen, og i samarbeid med to 
hester på et eldgammelt offersted på Öland i Sverige, 
utførte kunstneren en rekke seremonier med levning-
ene av en høyt verdsatt  lipizzaner-hingst. Et alter ble 
bygget i en stall for å hedre hestens 6000 års  gamle 
historie blant mennesker. I filmen anerkjennes  dette 
dyret som transportform, som kampfelle i krig, som 
hjelper under jakt, som matkilde, som underholdning 
og som følgesvenn. Musikken er en komposisjon med 
heste hår som instrument, elektronisk gjengitt som et 
dramatisk og rørende akkompagnement til bildene.
 
Signe Johannessen (f. 1978) er en kunstner som 
 arbeider i Gnesta i Sverige.

Signe Johannessen
Thank you for carrying, 2016
Video, 8 min 42 sek. Arbeidet vises på Nordnorsk 
kunstnersenter.
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Words and Years (2010 – 2016) er en rekke grafer  basert 
på data fra forskjellige akademiske tidsskrifter og 
 nyhetsmagasiner. Her er hyppigheten av  bestemte ord 
kartlagt ved å søke gjennom digitale arkiver fra tids-
skriftenes publikasjonshistorikk, fra de første utgavene 
og fram til i dag. Grafene ble laget som  undersøkelser 
rundt hvorvidt — ‒og i så fall hvordan —  historien, hen-
delser og «tidsånden» gjenspeiles i språket. Grafene 
er flertydige og inviterer til åpne tolkninger, siden den 
metaforiske betydningen av de valgte ordene endres 
med kunnskapsområdene kildene representerer.

Serien består av til sammen 16 trykk. Et utvalg av 
 disse er del av LIAF-utstillingen.

Toril Johannessen (f. 1978) er en kunstner som bor og 
 arbeider i Tromsø.

Toril Johannessen
Words and Years, 2010 – 2016
Silketrykk, 76 × 56 cm. Arbeidene vises i Gamle 
Lofotpostbygget og Nordnorsk kunstnersenter.
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Ziggy and the Starfish ser på seksualitet fra livet 
i havet sitt perspektiv. En visualisering av blant annet 
sjøsneglers, blekkspruters og sjøstjerners sexliv, og 
deres levende og forførende, utøvende lek trekker til-
skueren inn i en intim og hallusinatorisk seksuell ver-
den. Hydrosfæriske klimaendringer er  utslagsgivende 
for endringer i seksualitet blant havets beboere. Ved 
å ta perspektivet til ikke-menneskelige «andre», og 
å prøve å forstå de komplekse nettverkene vi er en 
del av,  belyses nye perspektiver og konkrete følger 
av klima endringene. I stedet for katastrofe pregede 
fremstillinger er tilnærmingen leken, humoristisk og 
full av undring.
 Tittelen refererer til David Bowies  utenomjordiske 
 figur Ziggy Stardust, en biseksuell og promiskuøs mars-
boer som er bekymret for verdens  undergang. Hos Anne 
Duk Hee representerer Ziggy  havets  seksuelle mang-
fold, fremmed og annerledes. Sjøstjernen er en slags 
motsetning til Ziggy. Den er en av jordens  eldste skap-
ninger, eldre enn dinosauren. Den er  aseksuell og kan 
reprodusere seg selv. Kapp den i to, og en ny sjø stjerne 
oppstår — mange små tentakler glir rundt i havet, en 
hær av skumle kryp med avtagbare  syreholdige  mager, 
som svelger alt.

Ziggy and the Starfish ble bestilt av Tabakalera International Center 
for Culture 2016, Riga International Biennal of Contemporary Art 
2018. Starfish og Ghost Shrimp er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk 
kunstnersenter (NNKS).

Anne Duk Hee Jordan (f. 1978) er en kunstner som 
 arbeider i Berlin.

Anne Duk Hee Jordan
Ziggy and the Starfish — How one becomes One 
with a Fish, 2018
Videoinstallasjon, seng, fiskegarn, puter, 
to  énkanalsvideoer, farge, lyd. 16 min 28 sek. 
Arbeidet vises i Gamle Lofotpostbygget.

Ziggy and the Starfish — A Documentary, 2016
Video, 21 min 01 sek.

Starfish, 2019
Skulptur av svart lateks, metallkjeder, o-ringer, 
fyllstoff. Kroppsdiameter: 36 cm, tentakler: 120 cm.
 
Ghost Shrimp, 2019
Skulptur av PVC-soft, kinetisk 3D, PVC, 
polystyrenkuler, silikon, tekstiltråd, analplugg. 
120 × 273 × 50 cm.



3736

Barns forsvinninger og vandringer var et vanlig tema 
i tidlig østafrikansk historiefortelling. Havets både 
destruktive og livgivende karakter dukket også ofte 
opp som et tema. Black Birds er inspirert av denne 
 fortellertradisjonen, samt et øyeblikk Jackie  opplevde 
under et opphold i Kampala i Uganda, der hun så et barns 
uskyld bli knust av sin mor. Med «en boks som inneholder 
en vind full av historier fra havet» som  utgangspunkt, 
formidler teksten i videoen jenters overgang fra barn 
som går ned i havet, til voksne  kvinner som stiger opp 
igjen. Bildene i videoen er skapt  gjennom eksperimen-
ter med tegninger og gjenstander ført gjennom en 
 lysbildeprojektor. Lydsporet består av fengslende 
fuglesang fra et sted i verden som er i ferd med å våk-
ne opp. Paradoksalt nok  understreker teksten — i må-
ten den er løst knyttet til assosiasjons skapende bil-
der og lyd — den åpne og  fabulerende egenskapen ved 
muntlig fortellertradisjon, samtidig som fortellerens 
stemme er fraværende. 

Jackie Karuti (f. 1987) er kunstner med base i Nairobi.

Jackie Karuti 
Black Birds, 2017
Svart/hvit video, lyd. 4 min 3 sek. Arbeidet vises på 
Nordnorsk kunstnersenter.
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dannelsen av «selvet», og som er med på å utvikle krop-
pens egen billedproduksjon. Denne billedproduksjonen 
foregår først og fremst i drømmen og gjennom det Jung 
kaller synkronisiteter. Begge disse fenomenene bryter 
med en lineær forståelse av forholdet  mellom kroppen 
og resten av verden; kroppen og verden rundt er sna-
rere en del av samme helhet enn to separate enheter. 
Resultatet blir en menings produksjon som  unndrar seg 
en  årsak-virkningsmodell, og som på mange måter står 
nærmere den levde  erfaringen enn den logikken som 
preger samfunnet vi lever i i dag. 

I Psykografier sonderer tause animasjoner  rommet og 
og fremstår som avtrykk fra søkende  sinnsstemninger. 
Damlas projeksjoner består av digitalt  bearbeidede 
bilder hentet fra samtidens kollektive  minnearkiv: 
 kyberrommet. De abstraherte glyf-lignende  figurene gir 
assosiasjoner til det transcendentale, til  mate matiske 
former som møbiusbåndet eller vesica piscis og til fa-
beldyr som Fugl Fønix.

Historisk sett har psykografen som spiritistisk verk-
tøy blitt reinkarnert i ulike former. De oppstår ved 
hjelp av et medium i transetilstand, og fungerer som 
tran skripsjoner av forbindelsen mellom den  materielle 
 verden og de parallelle sfærene. I nyere tid har den 
blitt kjent som automatskrift eller automatisme 
 gjennom surrealistbevegelsen, som brukte den til å få 
 kontakt med det underbevisste. I Damlas  psykografier 
er  rommet og de projiserte figurene sammen med på 
å skape et landskap som kun kan leses der språket 
tar slutt. Denne parallelle fortellingen belyser ikke hva 
rommet har vært eller hva det skal bli, men snarere 
de materielle egenskapene som er rommets  egentlige 
 fundament, dets kropp og alfabet. 

Damla Kilickiran (f. 1991) er en kunstner som bor og 
 jobber i Oslo.

Anteckningar i rymd er en serie tegninger som har opp-
stått i daglige seanser der språket settes i parentes. De 
kan forstås som en slags analogi til eksperimenter som 
har foregått innen parapsykologien siden  1950-tallet, 
der ytre inntrykk reduseres for at noe  annet skal kunne 
tre fram. Det som trer fram er en skjult økologi i form 
av psykiske plantegninger fra en kroppslig tilstand som 
kan sammenlignes med  meditasjon. Blikket har vendt seg 
tilbake mot seg selv.

Mer spesifikt har Damla tatt utgangspunkt i C.G. Jungs 
begrep «individuasjon». Ifølge Jung er  individuasjon en 
konstant psykologisk prosess som er karakter istisk for 

Damla Kilickiran
Anteckningar i rymd, 2015
78 tegninger, 30 × 30 cm. Skulptur i tre, 2 × 4 m. 
Arbeidene vises i Gamle Lofotpostbygget.

Psykografier, 2018
4 animasjoner med variabel varighet: 10 min 49 sek, 
8 min 10 sek, 6 min 11 sek, 6 min 39 sek. Konstruksjon 
med betongrester og tre, 450 (l) × 246 (h) × 383 (b) cm. 
Arbeidene vises på Gamle Lofotpostbygget.
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I løpet av våren 2019 strakk Signe Lidén et 28  meter langt 
lydlerret opp langs fjæra på Ramberg i Lofoten. Det 
fungerte som en mikrofonmembran, og  gjorde  opptak 
i tidevannssonens rytme. I ukesvis ble deler av mem-
branen dekket av vann og bølger ved flo, ved  lavvann 
vibrerte den i vind og vær. I utstillingen er  lerretet om-
gjort til en høytalermembran,  pulserende av lydoppta-
kene fra tidevannet, denne  verdensomspennende bøl-
gen som knytter månens bane til det  intime og lokale.

Arbeidet med prosjektet The Tidal Sense åpnet opp 
for en serie med spørsmål, som for eksempel: «På  hvilke 
måter kan tidevannet som figur gi innhold til langtids-
tenking?» Spørsmålene utgjorde også utgangspunktet 
for en samling intervjuer med Grace Dillon (litteratur-
viter), Arjen Mulder (biolog og medieviter) og Geir Olve 
Skeie (nevrolog og musiker), samt for samtaler med barn 
fra den lokale skolen på Ramberg og andre som besøkte 
lydlerretet mens det var plassert i fjæra. Intervjuene er 
igjen utgangspunkt for en podcast, fotografier og en 
ordbok vist på skjerm. Sammen med  lydinstallasjonen 
utgjør disse  arbeidene The Tidal Sense. 

The Tidal Sense er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk kunstnersenter. 
Signe Lidén tok del i LIAF 2019s gjestekunstnerprogram. 

Signe Lidén (f. 1981) er en kunstner som for tiden har 
base i Oslo.

Signe Lidén
The Tidal Sense, 2019
Hamp-lerret, 28 × 6 m. Elektronikk, lydopptak, 
fotografi, tekst, podcast. Podcasten er produsert 
av Peter Meanwell, og ordboken er laget i samarbeid 
med Grace Dillon. Fotografiene er tatt av Signe 
Lidén og Rolf Larsen. Arbeidet vises i Gamle 
Lofotpostbygget.
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selvstendige betraktninger fra rollefigurene selv, 
understreker hvordan vi alle vanskelig lar oss rokke i 
vår oppfatning av hva som er rett og galt.

Den engelske tittelen Shallow Water Blackout er en 
term brukt innen fridykking. Den betegner en  situasjon 
der dykkeren blir bevisstløs rett under vann overflaten 
som resultat av en manipulering av  kroppslige  funksjoner. 
Som en metafor på samtidens tilstand betegner den 
hvordan man i et forsøk på å klare å holde pusten  lenger, 
i realiteten er i ferd med å drukne seg selv. 

Den veganske tannbørsten er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk kun-
stnersenter (NNKS). Filmen ble spilt inn på Valberg i Lofoten, der 
Trygve tok del i LIAF 2019s gjestekunstnerprogram. 

Foto: Mário Melo Costa, Lyd: Alan Stones, Musikk: Gunnar Iden-
stam, Produsent: Anže Peršin, Produksjonsleder: Elisabeth Færøy 
Lund. Produsert av Lukt Studios, co-produsert av Stenar Projects. 
 Medvirkende: Zoe Winther-Hansen, Runar Arn James Paulsen, Runhild 
Olsen, Helle Goldman, Alexander Bollingberg, Kristian Louis Jensen, 
Doris Fiodorowicz, Trygve Luktvasslimo, Ole Jørgen Farstad, Ragna 
Gaustad, Elisabeth Færøy Lund, Tone Kvamsdal.

Ice without Water er et vevd teppe av syntetiske ma-
terialer som polyester, gore-tex, polarfleece, nylon og 
neopren. De er alle menneskeskapte membraner som 
brukes som beskyttelse mot eller utnyttelse av natur-
lige omgivelser. Her er rester av overlevelses drakter, 
allværsjakker, dykkeutstyr, fallskjermer, militærbekled-
ning og jaktutrustning; bekledning og utstyr som utgjør 
utrustning for utfordrende klimatiske forhold.

Ice without Water ble gjort som en del av Trygves 
deltagelse i PolArt i 2011, et prosjekt i regi av Tromsø 
kunstforening i samarbeid med forskningsnettverket 
Arctos og Troms fylkeskommune, der kunstnere  deltok 
på forskningstokt i Nordishavet og gjestekunstner-
opphold i Tromsø.

Trygve Luktvasslimo (f. 1978) er en kunstner som bor 
og jobber på Valberg i Lofoten.

Den veganske tannbørsten er en novellefilm som for-
teller historien om en gruppe cruisepassasjerer, noen 
kajakkturister og et par gjestearbeidere innen fiske-
industrien. De ulike rollefigurene representerer for-
skjellige sider ved klimadebatten: Her finner man 
klimafornektere, bioliberale, klimadystopikere, miljø-
forkjempere og økoturister; alle med et personlig 
 utvalg klimafakta filtrert gjennom egne betraktninger. 
Sentrale skikkelser i historien er barna Amelia og Steven 
som begår mytteri ombord på  luksusleilighetsskipet 
The World. De er motivert av erkjennelsen om at radi-
kal endring må til for å  redde verden. 

Som allegori og satire problematiserer filmen hvor-
dan menneskelig psykologi og identitetssøken spiller inn 
når vi tar ståsted i en presserende  samfunnsdebatt, 
og retter et ironisk blikk mot troen på nye produk-
ter som løsningen på klimautfordringene. Trygves 
 stiliserte  filmatiske språk, der dialogen fremstår mer 
som  innøvde monologer fra ulike forbilder enn som 

Trygve Luktvasslimo
Den veganske tannbørsten, 2019
Film, 40 min. Arbeidene vises i Gamle 
Lofotpostbygget.

Ice without Water, 2011
Vevd tekstil, 300 × 460 cm. Arbeidene vises 
på Gamle Lofotpostbygget.
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Å finne er å gjentatte ganger søke en form eller et 
 fenomen i luft eller vann over tid, å kretse rundt 
 konturene, helt til en åpning — som er umerkelig med 
 vanlige metoder — blir tilgjengelig. Å krysse gren-
sene over til denne mystiske sfæren av innsamlede 
 ikke- varige objekter — som ikke søker å avsløre stort, 
men som dykker ned i selve formen eller fenomenet for 
å  finne det man søker, og for å skape en forbindelse, 
hvor enn flyktig — krever en sterk dedikasjon til det å 
la seg flyte rundt i ukjente tilstander som av nødven-
dighet innebærer omveier. Å selv være som en konstant 
form for forandring.

— Tanker samlet av kunstneren langs fortauet i løpet av 
en gåtur mot Sacré-Cœur, morgenen den 17. mai 2019. 

Tekstilarbeider av fransk og italiensk silke og bomull 
(syntetiske og naturlige fargeprosesser, industrielle 
og hjemmelagde); tekstilbånd; ull; samlede gjenstander 
i porselen, glass, krystall, glasert og brent  keramikk, ut-
stoppede dyr, figurer, andres hjemmelagde håndverks-
produkter; maleri; fotografier; collage;  gjenstander 
og assemblage i lufttørket keramisk leire, malt, ikke 
brent; voksstein; diverse skrot, samlet utendørs; løse 
eller ødelagte fragmenter samlet i atelieret; støv; 
lyd; stemme.

Bidragsytere: Frantz Jørgensen (funne  gjenstander, 
en langvarig performance rundt Lofoten med båt, 
1975 – 1995); Cynthia Mitchell (maleri, eiendomme-
lige kles kjøp over internett); Celia Perrin Sidarous 
 (fotografi, kostymer).

- - - - - - - - - - er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk kunstnersent-
er (NNKS). 

Tricia Middleton (f. 1972) er en kunstner som bor og 
arbeider i Montréal, Canada.

Tricia Middleton

- - - - - - - - - - , 2019
Arbeidet vises på Nordnorsk kunstnersenter.
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Flat out sender lyd direkte fra åpne mikrofoner på øya 
South Walney i Cumbria i England, der vade fuglers 
rop følger tidevannet i fuglenes søken etter mat. De 
 beveger seg nærmere eller lenger unna mikrofonene i 
en dialog med mudderflatenes bevegelser, og danner 
en slags «mudderklokke». Arbeidet inviterer publikum 
til å delta i langvarig lytting, og til å bidra med svar, 
spørsmål og forslag som en del av en  online-utveksling 
med kunstnerne, som selv vil lytte fra andre steder. 
Samtalen vil bli del av en engangspublikasjon som 
 utforsker det å være kollektivt oppmerksom på  disse 
lydene over lengre perioder. Soundcamp er interessert 
i sammenfall og forskyvninger som kan spores mellom 
Walney, Svolvær og andre steder eller situasjoner der 
folk lytter.

Mikrofonene i South Walney er plassert i et utsatt 
område som er stengt for publikum, der kjerne fysiske 
anlegg, naturreservater, vindmølleparker og trekkfugl-
ruter møtes.

Soundcamp (grunnlagt 2013) er et kunstnerkollektiv 
med base i London.

Soundcamp
Flat out, 2019
Direktesendt overføring av miljølyd, tegninger 
på papir, samtale. Arbeidet vises på Gamle 
Lofotpostbygget.
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er turistene mer geografisk spredt, og skaper det 
Kateřina anser som en slags «usynlig turisme». For å 
snu om på denne usynligheten, lar hun seg inspirere av 
det norske samfunnets åpenhet og transparens. 

Uavhengig av geografi, anses turisten ofte som en 
som trekker noe ut fra et sted. De er på  kortvarige 
besøk, der målet synes å være å ta noe med seg fra 
stedene de besøker. Politikere hevder ofte at  turister 
også bidrar til samfunnene de besøker: De skaper 
 arbeidsplasser og betaler for innkvartering og mat. 
Men er det nok? I Something for Something fore-
slår Kateřina en rolle for turisten som innebærer å 
være en mer positiv ressurs. En som er blottstilt, 
og som kan bidra med noe annet enn å forsterke 
gentrifiseringsprosesser. 

Gjennom prosjektet har Kateřina infiltrert Airbnb-
systemet, et viktig element innen usynlig turisme. 
Airbnb har blitt kritisert verden over for å omgjøre 
hele bysentre til friluftsmuseer, og nå begynner dette 
 fenomenet også å sette sitt preg på Lofoten. De  siste 
årene har det blitt vanskeligere for de som bor og 
 jobber her å finne bolig for helårsleie, da hus eiere fore-
trekker å leie ut i det mer lønnsomme Airbnb-systemet. 
I Something for Something blottstilles både innkvar-
tering og turist: En campingvogn er plassert uten-
for Lofotpostbygget, et av lokalene under LIAF 2019. 
Gjennom Airbnb tilbys den gratis til turister som er 
villige til å betale med en synlig og positiv handling 
som gagner lokalsamfunnet. På denne  måten  setter 
Kateřina forholdet mellom  Airbnb-systemet, den 
 individuelle turisten og lokalbefolkningen i fokus for å 
se om en alternativ byttemodell kan være mulig.

Something for Something er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk 
kunstnersenter.

Kateřina Šedá (f. 1977) er en kunstner som for tiden 
har base i Brno i Tsjekkia.

Kateřina Šedá

Kateřina Šedá bruker ofte handling for å skape utveks-
ling og kommunikasjon mellom mennesker i  deres hver-
dagslige rom — der byplanlegging og hverdagens 
 politikk står på spill. I sitt verk for LIAF 2019  utforsker 
hun et gjentakende tema i sin praksis, nemlig  turisme. 
I Lofoten skiller dette temaet seg fra de mest  kjente 
desti nasjonene i Europa, der det oppstår boliger 
uten fastboende og butikker ingen trenger. I Lofoten 

Something for Something, 2019
Sosial samhandling, ulike medier. Variable 
dimensjoner. Arbeidet aktiveres på utsiden 
av Gamle Lofotpostbygget og på ulike 
steder i Svolvær.
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Plumb Line er en serie fotografier som bunner i en vag 
besettelse for rør, ledninger, kanaler, passasjer, åp-
ninger, fordypninger, beholdere, avtrykk, linjer, osv. 
De er ofte resultater av å ha fulgt noe  fundamentalt 
 eller grunnleggende, som for eksempel en  forskjøvet 
 struktur eller funksjon. Serien søker å fange slike 
 bilder i sammenfallet mellom fotografi og  omgivelser. 
Tittelen refererer til et instrument som brukes til 
å finne vanndybde eller fastslå vertikalplanet på en 
 stående  flate. Ved hjelp av en snor med et lodd festet 
til seg  bruker loddlinja elementære krefter til å vise 
 eller  skape retning. En loddlinje er alltid rettet mot 
jordens tyngdepunkt.

Morten er opptatt av ontologiske aspekter ved foto-
grafiet. I sitt bidrag til LIAF 2019 har han vært opp-
tatt av det Jeff Wall kalte «flytende intelligens», et 
begrep som ble lansert i en tid da det begynte å bli 
klart at fotografiteknologiens fremtid var  elektronisk 
og digital. I 1989 spådde Wall en fortrengning av 
 vannets rolle innen fotografering, der kjemiske bad i 
 frem kallingsprosessen snart ville bli avleggs. Bildene 
antar en form for selvrefleksivitet i avbildningen av 
ting som vann, strømledninger, glass, infrastruktur, 
planteliv,  hydraulikkdrevne maskiner, lys, rørledninger, 
 motorer og andre materialer.

Morten Torgersrud (f. 1972) er en kunstner som bor 
og arbeider i Kirkenes.

Morten Torgersrud
Plumb Line, 2019
Fotografi-serie, blekkutskrift på papir. 24 × 36 cm and 
36 × 24 cm. Arbeidet vises i Gamle Lofotpostbygget.
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Unk’uña, eller istalla, er et lite teppe som brukes av 
kvinner til å bære kokablader, mat eller niste, og til å 
ære Pachamama (Moder Jord) under  seremonier som 
begravelser, ofringer og bryllup. Teppene lages av 
 fiberstoff eller alpakkaull som er behandlet med natur-
lige fargestoffer fra stilker, blader, røtter eller blom-
ster. De veves i forskjellige farger, og de fire endene 
har frynseornamenter som gjør dem lettere å knyte.

 Mønstre og formgivning som tradisjonelt har vært 
knyttet til urfolk og den kvinnelige sfæren, settes i et 
nytt lys i Paolas arbeider. Serien består av tre  unk’uñaer, 
opprinnelig solgt som håndverksprodukter til turister 
i Lima, for deretter å bli omarbeidet av kunstneren. 
Ved bruk av lydvisualiseringsteknikker dannes brudd 
i mønstrene; brudd som er knyttet til sammenhenger 
og omstendigheter rundt teppenes tilblivelse. I hvert 
arbeid blir disse elementene (som kunstneren omta-
ler som «forsvinnende stemmer») vevd inn i tekstil ene 
igjen, ved hjelp av prosesser som ikke bare peker på 
forsvinningen (eller degenereringen), men som også 
 innebærer et brudd med den tradisjonelle veveteknik-
ken fra Andesfjellene.

Selv i dag, etter utviklingen av statistikk, digital tek-
nologi og kybernetikk (og det medfølgende  behovet 
for matematiske beregninger og algoritmer), blir møn-
stre gjerne sett på som ornamenter. Tradisjonelt 
har de hovedsakelig blitt brukt i kretser ansett som 
 ikke-vitenskapelige, knyttet til dekorasjon,  tekstiler, 
utsmykninger, eller assosiert med førmoderne  samfunn, 
tilsynelatende adskilt fra intellektuelle oppgaver. 
For kunstneren er imidlertid disse to sfærene nært 
sammen koblet, en vevers mentale prosesser ligner de 
hos en matematiker eller programmerer.

 
Paola Torres Núñez del Prado (f. 1979) er en kunstner 
som bor og arbeider i Göteborg.

«På treffende vis kan vi si at den analytiske  maskin 
vever algebraiske mønstre på samme måte som 
 jacquardveven vever blomster og blader.» 

— Ada Lovelace

Paola Torres 
Núñez del Prado
The Lost Code 2017 – 2019
Serie på tre tekstilarbeider. Hver på 34 × 30 cm. 
Arbeidet vises i Gamle Lofotpostbygget.

Space Invaders, 2017
Tekstil 
 
No One Understood Me, 2019
Tekstil 
 
Textile Collisions, 2017
Elektronisk broderi over tradisjonell 
brokade fra Andesfjellene
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Torskens semiotikk utforsker forholdet mellom Portugal 
og Norge ved å bruke torsk (bacalhau) —  råvare for  utallige 
portugisiske retter — til å analysere og  dekonstruere 
portugisiske forestillinger om denne fisken. Med dette 
utgangspunktet griper de fatt i historiske, politiske, øko-
nomiske og sosiale spørsmål. Gjennom en undersøkel-
se av handelsrelasjoner knyttet til  fisk eriet, og  gjennom 
byggingen av et performance/ installasjonsområde i ut-
stillingen, utforsker kunst nerne sammenhenger knyttet 
til kapitalisme, seksuali tet og kjønn.

 Performance-delen av arbeidet, som foregår  under 
festivalens åpningshelg, har samme format som et mat-
lagingsprogram, med kunstnerne som kokker og vert-
skap. Under arrangementet inviteres publikum til å lære 
om og smake på en av de mest tradisjonelle portugisis-
ke rettene: «Bacalhau à Braz» — laget med torsk fanget 
i Norge, kjøpt i Lisboa, og brakt tilbake til Lofoten. Mens 
måltidet tilberedes i samarbeid, presenteres og disku-
teres kunstnernes oppdagelser og funn fra undersø-
kelsene de gjorde under sitt gjeste kunstneropphold på 
Skrova. En publikasjon med utgangspunkt i prosjektet 
er tilgjengelig i  installasjonsrommet under utstillingen.

Semiótica do Bacalhau / Torskens semiotikk er bestilt av LIAF 2019 / 
Nordnorsk kunstnersenter (NNKS). João Pedro Vale og Nuno Alexandre 
Ferreira tok del i LIAF 2019s gjestekunstnerprogram.

João Pedro Vale (f. 1976) og Nuno Alexandre Ferreira 
(f. 1973) er  kunstnere med base i Lisboa.

João  Pedro 
Vale & Nuno 
 Alexandre Ferreira
Semiótica do Bacalhau / Torskens semiotikk, 2019
Performance, installasjon, publikasjon. Arbeidet vises 
i Gamle Lofotpostbygget.



5756

ganger. Men hvordan fikk han i det hele tatt vite om 
dette stedet? Wilhelm II hadde angivelig sett  malerier 
av Digermulen i Tyskland, og disse inspirerte ham til 
å reise for å se denne forrevne kystlinjen med egne 
øyne. Bilder av disse maleriene har imidlertid aldri blitt 
 presentert sammen med denne historien. Man har kun 
fått dem beskrevet, og det som en «illusjonsmaskin». 

Historien kan spores tilbake til et maleri med titte-
len Nordland-Panorama, referert til i enkelte kilder. 
Nordland-Panorama var blitt utstilt i Wilhelmstrasse 
10 i Berlin mellom 1888 og 1891 som en enorm 115 gan-
ger 20 meter stor rotunde, skapt av kunstnerne Josef 
Krieger og Johann Adalbert Heine. Etter utstil lingen 
ble panoramaet revet. Det finnes ingen informasjon om 
hva som skjedde med maleriet i årene etter rivningen, 
og det ble ikke oppført i noen inventarliste.
Enda mer eiendommelig og relevant blir fortellingen 
når «illusjonsmaskinen» og panoramaet som  format 
ses som en kommentar på vår samtid. Den gir et inn-
blikk i forholdet mellom kunst, sted og  visuell frem-
stilling, samt det innstendige ønsket om å  reise. 
 Nordland-Panorama-utstillingen fremmet det 
 «eksotiske nord», samtidig som keiserens besøk selv 
ble reklame for kunstutstillingen. Her blir gjenklangen i 
dagens kultur tydelig: internetts deltagende natur, der 
massemedier og sosiale plattformer som Instagram, 
Twitter og Facebook fungerer som egne «illusjons-
maskiner». På samme måte som Nordland-Panorama 
formidlet en følelse av «å være der», gir disse platt-
formene også seeren mulighet til å «reise dit», og til 
å bli en del av bildet. 

Som en del av undersøkelsesprosessen om temaet 
ble det funnet frem til dokumenter i Staatliche Museen 
zu Berlin og en malt studie av Joseph Krieger i Salzburg 
Museum. Reproduksjoner av disse  presenteres i utstil-
lingen sammen med en skriftlig redegjørelse om 

ANDRE STRØMNINGER

Lesing av statistikk
Da det ble klart at vi kunne bruke det tidligere Lofotpost- 
bygget i Svolvær som utstillingssted for LIAF, vir-
ket det åpenbart å lage en avis. Lofotposten var i sin 
storhetstid en avis svært mange med interesse for 
fiskeri nyheter — fra Finnmark i nord til Bergen i sør 
— abonnerte på. Inspirert av filosof Espen Søbye sine 
arbeider basert på statistikk, presenteres her utdrag 
fra hans  artikkel Karneval i Lofoten? (2001) og boka 
Folkemengdens bevegelse 1735 – 2014 (2014). I tillegg 
inneholder avisa et utvalg statistiske tabeller relatert 
til kildemateriale for disse tekstene. 

De statistiske registreringene fra Lofotfisket strek-
ker seg tilbake til rundt midten av 1800-tallet. Bak sta-
tistikk over så lange tidsspenn, ligger det et stort og 
nitidig kollektivt arbeid, utført av utallige tjeneste-
personer gjennom generasjoner. I lesningen av  slike 
tabeller med kategorier, mengder og årstall star-
ter man gjerne å lete etter mønstre, sammenhenger 
og forbindelser ut fra den kunnskapen man har fra 
før. Under høytlesning av tabellene oppstår det i til-
legg en egen rytme, poesi og stemning. Statistikkene 
vi presenterer i avisa vil fungere som et manuskript 
for en opples ning i det Gamle Lofotpostbygget den 
14.  september. Vi søker frivillige høytlesere! 

Med blikk på illusjonsmaskinen
Om man ser nærmere på turismen i Lofoten, og  spesielt 
om man besøker Digermulen, vil man fort dumpe  borti 
historien om den eventyrlystne tyske keiser Wilhelm II — 
«Der Reisekaiser» — og hans besøk til øyene i 1889. I dag 
er stien til Keiservarden (384 meter) en  populær tur som 
gjør det mulig for besøkende å gå i keiserens fotspor. 
Det vakre landskapet er en åpenbar  forklaring på hvor-
for Wilhelm II reiste hit, og dessuten kom tilbake flere 
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prosessen rundt de nye funnene som er gjort i tilknyt-
ning til det tapte verket.

Gjenstander fra fjæresonen
Utstilt på forskjellige steder i utstillingslokalene er en 
liten serie gjenstander presentert i dialog med sam-
talene knyttet til de kuratoriske armene. Samlingen 
inneholder en historiebok laget av elever fra 1989 og 
noen eldre, tradisjonelle læringsverktøy fra Digermulen 
 skole; blant dem et apparat som brukes til å demon-
strere corioliskraften (laget av rektor Gunnar Aarstein), 
samt noen små standardiserte verktøy og gjenstander 
som tidligere ble brukt i klasseromsforsøk for å vise 
elektrisk strøm, og for å forklare brøk. 

Som en del av utstillingen er også  gjestebøkene fra 
Kunstnerhuset på Svinøya ‒— et arbeidsted og bolig for 
kunstnere, bygget i 1952 med Anna Bobergs opprin-
nelige Kunstnerhus i tankene. Disse gjestebøke-
ne inneholder skisser og kommentarer fra en rekke 
 kunstnere som har reist til Lofoten for å arbeide med 
kunst prosjekter de siste tiårene. I utstillingen er de 
tenkt som en parallell til det gjestekunstner-forma-
tet som har vært så sentralt for LIAF 2019. Med dis-
se  bøkene fremvises et type fellesskap som fortset-
ter å  eksi stere i Svolvær og Lofoten. En ny gjestebok 
 inviterer LIAFs besøkende til å bidra med egne notater, 
skisser og kommentarer.
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David Grubbs og Susan Howe
Souls of the Labadie Tract [excerpts], 2008
Dette verket er det andre i en serie samarbeid  mellom 
David Grubbs fra Gastr Del Sol og poeten, akademike-
ren og essayisten Susan Howe. I Souls of the Labadie 
Tract deler det talte ord rom og tid med  laotisk 
munnspill og en VCS3-synthesizer. I opptakene tas 
 tilfeldighets-poesi i bruk.

Diana Deutsch
Phantom Words and Other Curiosities, 
 [excerpts], 2003
Diana Deutschs lydverk representerer en innsiktsfull 
serie eksperimenter som fokuserer på lydillusjoner og 
andre lydoppfattelser som utforsker de paradoksale 
forholdene mellom tale og musikk.

Elatu Nessa
520 [excerpt], 2016
Elatu Nessas 520 er en 52 minutter lang ettermiddags-
meditasjon spilt inn på en kald og mørk vinterdag i 2016. 
Musikken ble skapt ved snødekte jorder og en dal full 
av flaggermus og tomme fuglereder.

Éliane Radigue
Adnos I, II & III 1975, 1981, 1983
Den komplekse minimalismen i Éliane Radigues Adnos 
I, II, og III er komponert på en ARP 2500-synthesizer. 
Hos oppmerksomme lyttere som er villige til å følge de 
subtile bevegelsene og endringene i tone som oppstår 
i   ytterkanten av vår oppfatningsevne, kan komposi-
sjonene starte en meditativ respons. 

( )

At tidevannet kommer og går er universelle  hendelser 
som kan forutsies og legges inn i et skjema, men på 
et lokalt nivå oppstår mange uforutsigbare  hendelser 
som følge av disse større bevegelsene. ( ) på LIAF 
2019 er et område i utstillingen tilegnet en samling 
 lyd-,   musikk- og spoken word-verk som danner en va-
rig komposisjon med gjenlyd i tidevannsskiftet og den 
gjennom snittlige 6 timer og 12,5 minutter lange over-
gangen mellom lavvann og høyvann. Hver dag vil  disse 
verkene komme i en ny rekkefølge som bestemmes 
 tilfeldig. ( )-spillelisten inneholder:

Bob L. Sturm,
Music From the Ocean [excerpts], 2002
De utvalgte utdragene fra dette lydverket  sonifiserer 
et års data fra år 2000 samlet inn ved en bøye i nær-
heten av land ved Oceanside i California. Hver 30 
 minutter lange observasjon fra bøyen er gjengitt i 40 
millisek unders lydsnutter, som deretter sømløst er satt 
sammen til en komposisjon.

Codfish 
Sounds of flirting cod, 2017
På havets dyp er lyd og hørsel langt viktigere enn lys eller 
syn. Havforskningsinstituttet har vært så  elskverdige å 
låne oss disse eiendommelige  opptakene av kommunika-
sjon blant gytende torsk. Vi vil  spesielt takke prosjekt-
et 3S — (Sonar, Safety, Sea  mammals). Dessverre vil 
 seismisk aktivitet under olje leting, bruk av sonar, og 
økt skipstransport medføre støy som kan være både 
 forstyrrende og skadelig for  mangfoldet i havet. 
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Tomoko Sauvage
Clepsydra, 2017
I over ti år har Tomoko Sauvage brukt hydrofoner til å 
undersøke vannets og keramikkens soniske egen skaper 
i forskjellige tilstander, kombinert med  elektronikk. 
I Clepsydra (vannklokka) hører vi tilfeldig perkusjon 
fra opphengte isklosser som smelter og drypper ned i 
stemte vannskåler.

Cecilia Vicuña
Kuntur Ko [excerpts], 2012
Kuntur Ko er en samling dikt av poet og kunstner Cecilia 
Vicuña. De ble skrevet for vannånden og komponert 
som respons på ødeleggelsen av Chiles isbreer. Kuntur 
er forfedrenes ånd, isbreenes vokter, som vever  vannet 
når det beveger seg fra isbre til hav og tilbake igjen. 

Green Music
Twin Emerald Dolphins, 2017
Med Twin Emerald Dolphins blir vi presentert for es-
sensen av musikken til duoen Green Music (kunstnerne 
og musikerne Francesco Cavaliere og Tomoko Sauvage). 
Her gir de liv til en tenkt filmmusikk av «grønne» histo-
rier med skulpturer og ikoner som er vekket til live av 
dyrestemmer, vind og undervannsflora.

Heike Vester
Marine Mammals and Fish of Lofoten and Vesterålen 
[excerpts], 2009
De utvalgte lydklippene fra 2009-utgivelsen til biologen 
og grunnleggeren av Ocean Sound, Heike Vester er tatt 
opp med hydrofoner i farvannene rundt Lofoten. De gir 
lytteren muligheten til å høre sang og pludring fra  flere 
av de marine fastboende og besøkende rundt øyene.

Laurie Spiegel
Kepler’s Harmony of the Worlds, 1980, 2019
The Expanding Universe — debutalbumet til kompo-
nisten og datamusikkpioneren Laurie Spiegel fra 1980 
— brakte med seg nye metoder for live-interaksjon 
med datamaskinbasert logikk. Det utvalgte verket i ( ), 
Keplers Harmony of the Worlds, var med på gullplaten 
sendt ut med Voyager 1-romfartøyet i 1977. 

Pauline Oliveros & Ione
Water Above Sky Below Now (Part 2), 2015
Dette verket er et samarbeidsprosjekt mellom avant-
garde-komponisten og trekkspilleren Pauline Oliveros 
og sangeren, healeren og lydkunstneren Ione. I flere 
tiår har de også ledet Deep Listening Institute sammen. 
Water Above Sky Below Now (Part 2) ble opprinnelig 
fremført ved Live Ideas Festival i New York i 2015. Den 
består av Oliveros trekkspilling og Iones spoken word.
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Matte, materie og kropp: 
lørdag 14. september (fullmåne)
Matte, materie og kropp observerer forbindelser og 
spenninger mellom den menneskelige kroppen, fast ma-
terie, algoritmer, gravitasjon og statistikk. Høyvannet 
denne lørdagen drar med seg en work shop i kropps-
delsstøping med Martha Todd, en demonstrasjons-
performance i tekstil- og elektronikk med Paola Torres 
Núñez del Prado, en filmvisning av Laurie Spiegel’s 
Voyages (1979), høytlesning av eldre fiskeristatistikk fra 
Lofoten, forelesninger ved kunstner Toril Johannessen 
og statistiker Kajsa Møllersen, og en musikalsk per-
formance med tittelen kuu maakuu kuumaa maata av 
Elatu Nessa.

Rett fra kilden: 
fredag 20., lørdag 21. og søndag 22. september
Fra den kuratoriske armen kalt Rett fra kilden sprin-
ger «tangkongressen» ut: et tre dager langt  offentlig 
program som utforsker kunstneriske og  kulturelle 
dimensjoner knyttet til tang og andre makroalger. 
Arrangementet har oppstått ut fra en nysgjerrighet for 
den økende betydningen tang har fått i bransjer som 
energi, mat, ernæring, landbruk, kosmetikk og medisin, 
for så å se nærmere på performative, narrative, kon-
septuelle og materielle tilnærminger til tang. Gjennom 
hele Tangkongressen får tang og tare hovedrollen innen 
kunstneriske og kuratoriske måter å skape på, og blir 
en samarbeidspartner for kulturell respons innen nå-
værende og fremtidige samtaler om økologi og miljø.

Av innslagene i Tangkongressen kan nevnes åpne ateli-
erer, forelesninger av professor Cecilia Åsberg og pro-
fessor Astrida Neimanis, performancer og kunstneriske 
intervensjoner med Devil’s Apron, Signe Johannessen, 
Julia Lohmann og Sabine Popp samt presentasjoner fra 
følgende tre kunstneriske forskningsretninger:

HØYVANN

Det omfattende offentlige programmet «Høyvann», 
som pågår gjennom september måned, følger formu-
leringene i de kuratoriske armene. Programmet finner 
sted i Svolvær filmteater, i den Gamle bruktbutikken 
og i utstillingene. En detaljert tidsplan er tilgjengelig 
på nett på liaf.no.

Åpningshelg: 
fredag 30. august (nymåne) og lørdag 31. august
Åpningen av LIAF-utstillingen består av et program 
med performancer av Biret Ristin Sara og Ravna Anti 
Guttorm, opplesning ved Tricia Middleton og en per-
formance-forelesning ved João Pedro Vale og Nuno 
Alexandre Ferreira. Samtaler mellom kunstnere og 
 kuratorer vil også finne sted, i tillegg til visning av  filmen 
Den veganske tannbørsten av Trygve Luktvasslimo i 
Svolvær filmteater og en performativ skulpturell inter-
vensjon av Devil’s Apron. DJ-ene PLO Man og Hashman 
Deejay bidrar med et klubbsett som korresponderer 
med den gjennomsnittlige overgangen på 6 timer og 
12,5 minutter mellom lavvann og høyvann. Som en del av 
åpningshelgen vil også en  performance av Talluz, med 
tittelen Songs of the Uncontained,  finne sted, samt 
en konsert med Emmanuel Holterbach der de tidli-
ge  elektroniske komposisjonene til Éliane Radigue blir 
brukt i samspill med rommets akustikk.

Tenke tidevann, sanse skala: lørdag 7. september 
Tenke tidevann, sanse skala retter oppmerksomheten 
mot (natur)fenomener og instrumenter som hendelser 
blir registrert og målt igjennom. Dette høyvannet be-
står av en lyd-performance av Signe Lidén, en kollek-
tiv lytte-sekvens, en samtale mellom kunstner Signe 
Lidén og Arjen Mulder (biologi og medieteori), samt en 
 performance med perkusjonisten Greg Fox.
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Coast, Line ledet av Futurefarmers (Amy Franceschini 
og Lode Vranken), med Janna Holmstedt, Sergey 
Kostyrko, Julia Lohmann, Janice McEwen, Julia Parks og 
Alexander Rishaug.

Kelp Diagram Collective ledet av Sabine Popp, med Anne 
Louise Blicher, Robin Everett, Heidi Hart, Marcellvs L. og 
Francisco Beltrame Trento.

Kelp Curing ledet av Sarah Blissett, med Aoife Casby, 
Tinna Gudmundsdóttir, Tiina Arjukka Hirvonen, Paola 
Ruiz Moltó, Marietta Radomska, Angela Rawlings og 
Cecilia Åsberg.

Plask, stress og tøyelighet: 
lørdag 28.  september (nymåne)
LIAF 2019 avsluttes med Plask, stress og tøyelighet-pro-
grammet, som ser på menneskelig og  ikke-menneskelig 
migrasjon, sesongbasert turisme, areal,  konkurranse 
og sykluser. Det er delt i to deler: et for dagen og et 
for kvelden. Dagprogrammet, som er  co-kuratert 
med Berit Kristoffersen og Alexander Arroyo, vil inne-
holde forelesninger og diskusjoner om  temaer rundt 
 turisme i Lofoten og beskyttelse av havet samt 
 premieren på filmen Tauba i bevegelse av Camilla 
Figenschou. Kveldsprogrammet inkluderer musikk og 
 video-performance med Informals / Неформалы (Paolina 
Medvedeva og Andreas Kühne),  improvisasjon med en 
gruppe kunstnere fra Murmansk (co-kuratert med 
Fridaymilk), samt et eget DJ-sett med Andreey.
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bidrar barna til å lage collager av materialer og av lyd 
med bakgrunn i det de  opplever i utstillings rommet. 
Disse collagene går i arv fra en oppsetning til den 
 neste. Akkurat som tidevannet drar barna noen ting 
med seg inn til land, og tar noen ting med seg ut igjen til 
havet. Gruppen Alibier har jobbet med levende rollespill 
innen kunst og kulturformidling siden 2014. Historiene 
 barna skaper gjennom Drømmeveverne spiller seg ut 
i det samme  magiske  universet som Alibiers tidligere 
 oppsetninger Kunsthjernen (2015 og 2016) og Levende 
 bilder (2014). 

Kristina Juntilla har utviklet et lekent opplegg for 
de minste skolebarna (6 – 8 år). I omvisningen vil barna 
kunne dykke inn i temaer knyttet til LIAF 2019, og bli 
omsluttet av tidevannssituasjonen: legge seg ned lavt, 
klatre høyt opp, gå baklengs, stille spørsmål, lete  etter 
skjulte skatter, og forestille seg ting å høre, ta på og se. 
Kristina Junttila (f. 1977) er performancekunstner som 
jobber ut ifra en vid definisjon av hvilke former ei fore-
stilling kan ta, alene og i samarbeid med andre. 

FORMIDLING TIL BARN OG UNGE

Siden 1999 har aktiv formidling av kunst vært en vik-
tig del av LIAF, ledet av kunstpedagog Kristin Risan. 
Formidling til skolene er en sentral del av LIAFs  program, 
og hvert år besøker 1500 barn fra hele Lofoten festi-
valen. Den visuelle kunsten har en mindre plass i den 
 norske skolen enn i mange andre land. Dette ønsker 
LIAF å være med å veie opp for. Kristin liker å si at LIAFs 
 intensjon med kunstformidling for barn er delt i to: det 
vi vil gi dem og det vi trenger fra dem. Det å få kunn-
skap og gjøre seg erfaringer om kunst fra ung alder er 
 viktig. Barna er neste generasjons voksne, og gjennom 
en større kunnskap om det visuelle språket, om sam-
tidskunsten og de refleksjonene den åpner opp for, vil 
de bli bedre rustet for å møte fremtiden. På samme tid 
trenger vi barnas språk. Innen kunstfeltet kan det være 
lett gå i fellen med å kommunisere for  internt. Barnas 
måte å stille spørsmål om, og å sette ord på, det de 
opplever, kan åpne opp for nye perspektiver og andre 
måter å si ting på. 

I år har Kristin Risan, i dialog med kuratorgruppa, 
 invitert flere ulike aktører til å utvikle formidlings-
opplegg for skolene som en del av festivalen. Alibier, som 
 jobber med levende rollespill, står bak Drømmeverne 
som  retter seg mot de større barna. Kunstner Kristina 
Junttila vil ta med seg de mindre barna på lekne og san-
selige opplevelser inspirert av utstillingen. I tillegg vil 
formidlerne Øystein Voll og Emma Gunnarsson ha opp-
legg for ungdomsskolen.

I Drømmeveverne (2019) trer barna inn i  rollen som 
kunstvesen — magiske skapninger som lever av å sver-
me for kunst og kreativitet, og som  planter nye  ideer 
og  inspirasjon i mennesker gjennom  drømmene sine. 
I  rollene som kunstvesen går de inn i  utstillingen og 
 opplever den gjennom en linse der barnas egne referan-
ser blandes inn i fiksjonen. I løpet av formidlingsperioden 
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«Tangsamfunnet» bidra til LIAFs Tangkongress, som fin-
ner sted mellom 20. og 22. september.

Vagant
LIAF 2019 har samarbeidet med Vagant — et nordisk 
tidsskrift for litteratur, kunst, film, musikk, ideer og 
samfunnsdebatt. Som en del av dette samarbeidet har 
tre av skribentene deres (Susanne Christensen, Mats 
O. Svensson og Joni Hyvönen) vært på gjesteopphold 
i Lofoten. Tekstene er trykket i en egen spalte, kalt 
Tidevann, i Vagants 2019-utgivelser.

Nordland kunst- og filmfagskole
Nordland kunst- og filmfagskole har laget fire film-
program som en respons til LIAF 2019s tematiske 
 armer. Programmene vises hver torsdag i september 
på Svolvær filmteater. Informasjon om filmvisningene 
finnes på liaf.no. 

Kollektivet HÆRK (Johanne Brandtzæg Slaatta, 
Magnus Holmen, Anna Näumann, Johanna Nyström, 
Hamid Waheed) har i samarbeid med Erik Martinson 
kuratert programmene. Programarbeidet for visnin-
gene har hatt stedet Lofoten som utgangspunkt, for 
derfra å utforske globale sammenhenger og politiske 
forbindelser. Gruppen har sett og diskutert et bredt 
spekter av filmer, valgt ut med tanke på aktuelle tema.

 
STRESSOR feltundersøkelse
Forskningsfartøyet Helmer Hanssen hadde med 
seg to LIAF-kunstnere fra 27. april til 12. mai under 
forskningstoktet «stressor». Her ble fjernsensorer 
brukt som en del av forskningen på noen ørsmå men 
ytterst viktige skapninger, nemlig  dyreplanktonarten 
raudåte. Disse små hoppekrepsene er blitt kalt 
 «hovedaktørene i det norske havøkosystemet» på 
grunn av den  sentrale rollen de har som matkilde for 
fisk og sjø pattedyr. Forskningsprosjektleder Sünnje 

SAMARBEIDSPARTNERE

Samarbeid med Fridaymilk i Murmansk
Gjennom et utvekslingssamarbeid med kultur- og 
 mediekollektivet Fridaymilk, og deres festival Inversia, 
presenterer LIAF 2019 kunst under festivalen i 
Murmansk i februar 2019 og 2020, og er med på å vi-
dereføre verksteder for kulturkritikk i Barentsregionen. 
I september er LIAF vertskap for flere Fridaymilk-
produksjoner, blant annet for verkstedet «Speculative 
Documentation», der utvikling av en ekstern inter-
nettplattform for publisering danner utgangpunk-
tet. Verkstedet er et samarbeid med kunstkritikeren 
Hilde Sørstrøm, pågår 26. – 29. september, og deltage-
re fra Barentsregionen er invitert gjennom en åpen 
 utlysning. Under avslutningshelgen for LIAF-utstillingen 
bidrar også musikere og performance-kunstnere fra 
Murmansk til programmet, og lørdag den 28.  september 
har vi gleden av å kunne presentere performance- 
dokumentaren Informals av Andreas Kühne og Polina 
Medvedeva, som ble produsert til Inversia 2019. 

Tangkongress-nettverket 
LIAF 2019, har sammen med Annette Wolfsberger, 
 initiert tre kunstneriske forskningsområder. De ser 
nærmere på tema som tangens materielle kvaliteter, 
tangens kulturelle betydning, prosesser for deling 
og utveksling, og kunstnerisk praksis som tar for seg 
 dagens og fremtidens forvaltning av havets ressurser 
— både i Lofoten og globalt. 

Med innspill fra partnere i kunstnerdrevne institusjo-
ner og forskningssentre i Norden og  Nordvest-Russland 
— ArtLab Gnesta, Fridaymilk, Laboratory for Aesthetics 
and Ecology, Mustarinda, Posthumanities Hub, 
Skaftfell —  Center for Visual Art og The Department 
of Seaweed, samt internasjonale deltagere — vil dette 



7372

Linnéa Basedow ved fakultet for biovitenskap,  fiskeri 
og  økonomi ved UiT — Norges arktiske universitet, 
og  professor Stig Falk-Petersen ledet det norske 
 initiativet ved dette norsk-kinesiske samarbeidet.

Toril Johannessen og Michaela Casková, de to kunst-
nerne som deltok på ferden, har begge praksiser som 
gjorde det mulig for dem å engasjere seg i forsk ningen 
og økologien knyttet til prosjektet fra  alternative 
 vinkler. Michaelas arbeid fra feltundersøkelsen har 
tatt form som en installasjon i LIAF-utstillingen. Toril 
 brukte opplevelsen som grunnlag for en forelesning 
som vil  finne sted under «Høyvann»-programmet Matte, 
 materie og kropp den 14. september. Et utvalg tidlige 
verk av henne — som er relevante både for forskningen 
ved «stressor»-prosjektet og de kuratoriske armenes 
samtaler — vises som en del av utstillingen.
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i det lokale samfunnshuset, på Ramberg skole og i 
barne hagen på Ramberg. Fig. 2 (foto: Hilde Methi)

Skrova
En liten øygruppe og et fiskevær i Øst-Lofoten, en 
40 minutters fergetur sørøst for Svolvær. Stedet har 
ca 200 innbyggere. Skrova var lenge et senter for 
 fiske og hvalfangst, med tusenvis av sesongarbeidere. 
Fiskeværet klarer seg fortsatt godt; i dag er det lakse-
oppdrett som er hovednæringen.

Fra begynnelsen av mars til slutten av mai 2019, tok 
João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira del i LIAF 
2019s gjestekunstnerprogram på Skrova. Her var de 
med på å formidle sin egen kunstneriske praksis for 
Skrovas befolkning, og utviklet sitt arbeid Semiótica 
do Bacalhau / Torskens semiotikk. Fig. 3 (foto: João 
Pedro Vale)

Valberg
Ei lita bygd med ca 100 innbyggere, som befinner seg  
på innersida av Lofoten, på sørsida av Vestvågøy. 
Tidligere var dette et viktig sted for både jordbruk og 
fiske, men i dag er Valberg preget av fraflytting. Den lo-
kale skolen ble nedlagt i 2011. Den lokale  velforening en 
har  fortsatt med å arrangere kulturelle aktiviteter og 
sammen komster. Landskapet på Valberg er preget av 
en spesielt bred tidevannssone.

Trygve Luktvasslimo var, som del av LIAF 2019s gjeste-
kunstnerprogram, på arbeidsopphold i sitt eget hjem på 
Valberg fra november 2018 til juni 2019. I løpet av denne 
perioden lagde han filmen Den veganske  tannbørsten, 
som ble spilt inn lokalt. Han tok også del i samtaler og 
arrangementer både inne i Valbergstua, i Valberg kirke 
og ute i tidevannssonen. Fig. 4 (foto: Doris Fiodorowicz)

GJESTEKUNSTNEROPPHOLD

Digermulen
Ei bygd lengst øst i Lofoten, på den sørlige delen av 
Hinnøya. I 2013 ble det lokale oppdrettsanlegget  solgt 
og mange arbeidsplasser forsvant. Dette  sårbare 
 samfunnet, med sine 140 innbyggere, har fortsatt skole, 
barnehage og dagligvarehandel. Et nytt taredyrkings-
anlegg har blitt startet for å gi ny giv på stedet. Det 
er ikke like mye turisme i Digermulen som i mange 
 andre deler av Lofoten, men på mange måter var det 
her cruiseskip-turismen startet, da den tyske Keiser 
Wilhelm II reiste hit i 1889, Lokket av landskaps malerier 
fra området.

Fra oktober 2018 til juli 2019 tok Futurefarmers (Lode 
Vranken og Amy Franceschini) del i LIAF 2019s gjeste-
kunstnerprogram med flere besøk og arbeids opphold 
i Digermulen. I løpet av denne tiden var de involvert 
i lokale arrangementer, samtidig som de utviklet og 
gjennomførte sitt Wind Theater. Fig. 1 (foto: Amy 
Franceschini)

Ramberg
Et fiskevær på Flakstadøya, i den vestlige delen av 
Lofoten. Tettstedet har ca 300 innbyggere, og  ligger 
på nordvestsiden av øya, ut mot storhavet, ved en lang 
sandstrand. Rambergstranda er berømt for sin spekta-
kulære beliggenhet, med utsikt mot midnatts sola. 
Europavei 10 går igjennom Ramberg, som er admini-
strasjonssenter og handelssenter for Flakstad kom-
mune. Hovednæringene er fiskeri, turisme og jordbruk.

Signe Lidén og sønnen hennes Eirik startet sitt 
gjeste kunstneropphold på Ramberg i slutten av februar 
2019, og ble der til juni. I tidevannssonen i dette  området 
utviklet og installerte Signe sitt store lytte lerret 
The Tidal Sense. Her gjorde hun  lydopptak i samspill 
med tidevannet, og tok del i samtaler og presentasjoner 
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SVOLVÆR OG LOFOTEN

Svolvær (fra samisk Spållavuolle eller Suolu-vær = 
«Øy-været») er en havneby på den sørøstlige delen av 
Austvågøy med rundt 5000 innbyggere. Som anløps-
havn for Hurtigruten, og administrasjonssenter for 
Vågan kommune, er byen et senter i Lofoten.

Lofoten er en øygruppe nord for polarsirkelen. Den be-
står av seks kommuner, hvorav fire har veiforbindelse 
til fastlandet (Værøy og Røst er forbundet med  ferge). 
Øyene har vært et senter for torskefisket  siden middel-
alderen, noe som pleide å mangedoble  befolkningen 
hvert år mellom januar og april. Fisket er grunnlaget 
for bosetning på disse øyene, og har fortsatt stor 
 betydning for samfunnet, selv om antall arbeids takere 
knyttet til fisket er sunket til omtrent ti prosent av 
hva det engang var. Turisme kan sies å ha erstattet 
den sesong avhengige befolkningsveksten tidligere 
 forbundet med fisket, for befolkningen øker med flere 
hundre prosent i sommermånedene.
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Fig. 3
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