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Noen ganger er det van-
skelig å se forskjell på en 
kunstfestival og en felles-
samling for politikkens 
grønne venstreside.
Hvordan skal vi vurdere kunst? Er det 
estetikken vi skal snakke om? Er det 
ideen bak? Eller kan vi snakke om 
kunst som en engasjert ytring om 
samfunnet vi lever i?

Mye av samtidskunsten er alt 
sammen på en gang, men årets 
versjon av Lofoten International Art 
Festival er kanskje i særlig grad preget 
av engasjerte ytringer. Denne kritik-
ken handler derfor om meningsmang-
fold.

 LIAF 2017 handler i stor grad om en 
verden som henger i en tynn tråd. Det 
er ikke så rart. Klimaendringene 
skremmer oss alle sammen, og ingen 
vet hva framtiden bringer. Og nettopp 
framtiden har vært utgangspunktet 
for kuratorparet Heidi Ballet og Milena 
Høgsberg. De inviterte en gruppe 
kunstnere til å tenke 150 år fram i tid, 
med utgangspunkt i Henningsvær. 
Science Fiction skulle være en 
ledetråd, og det burde borge for et vell 
av alternative scenarier. Det har det 
ikke egentlig gjort. For det første er 
det mange som er mer opptatt av 
fortid enn av framtid, og for det andre 
har en stor del av festivalen samme 
grunntone. Den er kanskje aller 
tydeligst formulert av kuratorene 
selv: ”Må det et globalt øko-diktatur 
til for å tvinge oss ut av handlingslam-
melsen?”

Monomane fortellinger
Problemet med årets festival er ikke 
det skremmende i et slikt løsningsfor-
slag. Problemet er monotonien. Hvis 
LIAF skal leses som samfunnsdebatt, 
tegner denne festivalen konturene av 
et ekkokammer der publikum ikke 
levnes muligheten til å gruble over 
store spørsmål fra særlig mange sider. 
Kapitalismen, kombinert med tapet av 
urbefolkningens egentlige måte å leve 
på, ser ut til å være årsaken til all ver-
dens elendighet. Denne ensidigheten 
kan imidlertid ikke kunstnerne som 
fyller festivalen lastes for. Det er kura-
torenes ansvar.

 Her er kunstverk som vil ”fortelle 
andre fortellinger enn de kapitalismen 
fremmer” (Story telling for earthly 
survival, Fabrizio Terranova). Her er 
sangtekster som handler om hvordan 
troen på fornuften har ledet til 
utplyndring av naturressurser (To 
Gear a Joan, Adam Linder – en for 
øvrig helt fantastisk vakker perfor-
mance), her er en video som kritiserer 
”volden som ligger i kjernen av 
systemer for styring og byråkratisk 
kontroll” (Smashing, Jimmie Dur-
ham).  Her er i det hele tatt en jevn 
strøm av statements som sjelden blir 
motsagt eller diskutert via andre verk. 
Eller som en mann jeg kom i prat med 
uttrykte det: - Hvis man ikke føler seg 
hjemme i denne politiske fortolknin-
gen av verden, er det ikke så altfor 
mye å hente.

Uklare grenser
Flere av kunstverkene kombinerer 

dessuten fakta, intervju, historisk ma-
teriale og kunstnerisk bearbeidelse. 
Det er ikke en helt uproblematisk 
kombinasjon, for hva er egentlig hva? 
Hvor går grensen mellom kunst og vi-
tenskap? Kunst og eksotisme? Kunst 
og mytebygging?

 Jeg tok følge med kunstner Elin Már 
Øyen Vister og en stor gruppe uten-
landske publikummere på en sanselig 
lydvandring rundt omkring i Hen-
ningsvær. Øyens arbeid Kjære 
Henningsvær og havet som omkran-
ser deg! er basert på ulike typer 
research, og skal synliggjøre den 
sjøsamiske siden av Lofotens historie 
gjennom tekst, lyder, joik. Spennende 
og viktig, selv om temaet ”framtid” 
var nokså uklart. Men jeg reagerte 
først og fremst på kunstnerens 
foredrag underveis i vandringen. For 
hva mener hun med at Norge driver en 
pågående kolonialisering av samiske 
områder? Er Lofoten et slikt område? 
Og er det sant at den norske staten 
ikke ønsker at vi skal synliggjøre 
landsdelens multikulturelle historie? 
Hvorfor viser Øyen Vister fram samer i 
samekofter som står ved et bål og 
joiker, mens de er omgitt av gamle 
redskaper og snakker på engelsk om å 
holde onde ånder unna med et 
bjørkeris? Er det en gest til en tradi-
sjonsrik og viktig kultur, eller er det 
eksotisme?

 På tre store bord har Michala 
Paludan montert fotografier fra 
Henningsvær og Svolvær. De viser 
fiskerirelaterte situasjoner og turisme-
relaterte situasjoner. Dette er et 
bestillingsverk i anledning festivalen, 
og er en fin, mangefasettert kollage 
med gløtt inn i ulikt liv. Allikevel; jeg 
leser det som en vemodig refleksjon 
over et øysamfunn som endrer seg. 
Fra det ekte og opprinnelige, til det 
urbane og moderne. Kanskje jeg leser 
verket vrangt, men for meg føyer 
dette seg inn i en kunstberetning om 
nord som jeg synes er problematisk.

Myter og fordommer
Jeg ser ganske mye kunst i Nord-Nor-
ge, både teater og visuell kunst. Jeg 
har flere ganger påpekt hvordan 
kunsten, særlig den som lages av 
tilreisende kunstnere, om og om igjen 
dyrker forestillingen om det rene, 
vakre nord. Et sted befolket av de 
ville, edle som dessverre har blitt 
besudlet av privat næringsliv, olje-
funn og dertil hørende kapitalisme. 
Det er ikke bare et svært nostalgisk 
perspektiv. Det er også veldig foren-
klet. Verden er et komplekst sted, og 
nord er en del av verden.

 Jeg sier ikke med dette at årets LIAF 
var dårlig, eller at jeg ikke fant noe å 
glede meg over. Tvert i mot, her er 
flere sterke kunstneriske arbeid. 
Særlig performancene gjorde inn-
trykk, og det gjorde også Daisuke 
Kosugis lyttearrangement på Hen-
ningsværs fotballbane. Dette kunst-
verket handlet i stor grad om konse-
kvensene av å skade kloden, men 
hadde i seg mye av det jeg savnet på 
festivalen ellers: Mange lag og 
komplekse rom for opplevelse, 
refleksjon og forståelse.

 Anki Gerhardsen, kritiker

Vi som vet 
hvorfor verden

 går under

KOMPLEKSE SVAR: Performancene er noe av det 
mest interessante LIAF har å by på. Her er ensemblet Eglé 
Budvytytès: Liquid Power Has No Shame.

MOTSTAND MOT FORNUFT: 
Adam Linder står bak vokalperforman-
cen To Gear a Joan med Stine Janvin 
Motland som aktør. En fantastisk vakker 
performance med en spesiell tekst. Den 
handler om hvordan troen på fornuften 
har ledet til utplyndring av naturres-
surser.

FAKTA om LIAF
n Lofoten International Art 
Festival
n En av Norges viktigste 
biennaler for samtidskunst
n Etablert i 1991, eies av 
Nordnorsk Kunstnersenter som 
igjen eies av kunstnerorganisa-
sjonen i Nord-Norge.
n Årets utgave: I Taste The 
Future  arrangeres i Hennings-
vær fram til 1.oktober.
n Kuratorer: Heidi Ballet og 
Milena Høgsberg (Brussel/
Berlin/Oslo/København).
n Årets tema: De inviterte 
kunstnerne ble bedt om å 
forestille seg verden om 150 år.


