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– Vi ønsker å gi folk en enkel 
introduksjon i hva LIAF er. 
Mange har hørt om festivalen, 
men vet kanskje lite om den. I 
tillegg vil vi gjerne bli litt bedre 
kjente med Henningsvær og de 
som bor her. Håpet er nemlig at 
festivalen skal inviteres inn til 
stedet, og ikke at befolkningen 
her skal føle seg invadert, 
smiler Milena Høgsberg.

KUNST OG HISTORIE
Sammen med Heidi Ballet utgjør 
hun kuratorene for årets LIAF. 
Sistnevnte er frilanskurator med 
base i Berlin og Brussel, mens 
sistnevnte arbeider til daglig 
som seniorkurator ved Henie 
Onstad Kunstsenter. Begge har 
dessuten arbeid med store, 
internasjonale utstillinger på 
samvittigheten – og de vil begge 
være tilstede på onsdagens 
folkemøte. Dette starter klokken 
18 og arrangørene lokker 
dessuten med både kaffe og 
va� er.
– Her vil også de utvalgte 
lokalene for utstillingene 
presenteres. Vi har nemlig 
fått til et samarbeid med 
eierne av Trevarefabrikken, 
Fredriksenbruket og Nordbrygga. 
Disse tre bygningene er alle 
ulike, men eies i dag av folk 
med framtidsvisjoner – som 
også samtidig har respekt for 
sine bygg og dets historie. Dette 
er noe som appellerer til oss, 
sier Høgsberg. 
– Ved å vise samtidskunst i 
slike bygg, håper vi å senke 
terskelen for folk. Mange føler 
seg skremt i møte med museer, 
mens her får kunsten � ytte inn i 
byggene på deres vilkår. Og den 
sammensmeltingen som skjer 
mellom kunst og et historisk 
bevart miljø er spennende. Vi 
mener at samtidskunst kan 
vises overalt – også der det 
lukter tran, tilføyer hun.

INNE OG UTE
LIAF 2017 vil gå av stabelen 
1. september til 1. oktober. 
Og det er første gang at det 
som er en av Norges største 
kunstfestivaler arrangeres i 
Henningsvær. Kuratorene har 
tidligere uttalt at de ønsker 
å se på og implementere 
Henningsværs historie og 

Folkemøte om LIAF
Onsdag avholdes det et åpent møte på Festiviteten om årets Lo-
foten International Art Festival (LIAF) – som for første gang skal 

arrangeres i Henningsvær.

Milena Høgsberg (t.v.) og Heidi Ballet er kuratorer for LIAF 2017 og inviterer alle som vil vite mer om årets festival til folkemøte i Festiviteten 
onsdag 15. mars. Arkivfoto: Mari Rokkan 
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framtid i tilknytning til resten av verden i 
festivalen.
– Fiskeriene har jo vært sentrale for norsk 
økonomi til alle tider, og også vært landets 
fremste eksportbransje. Med bakgrunn i 
dette er det også interessant å utforske 
stedets internasjonale forbindelser, 
både før og nå, sa Ballet da Våganavisa i 
september i fjor presenterte nyheten om at 
LIAF � ytter til Henningsvær. 
– Et fokus på havet, rytmer og strømmer, 
og hvordan disse til alle tider har påvirket 
stedet, vil også være en essens i konseptet 
vårt, tilføyde hun.
– Hvordan går det med de praktiske 
forberedelsene?
– Det går framover, men fortsatt er ikke alle 
kunstneren som skal delta plukket ut. Vi vil 
derfor ikke kunne si noe om dette før det 
nærmer seg, sier Høgsberg. 
– Men det vi kan avsløre er at det i tillegg 
til utstillinger i de nevnte bryggene, også 
vil foregå mye ute i det åpne rom. Folk 

kan forvente seg � ere performances i 
nærområdet, avslører hun. 

NYE BRILLER
At Henningsvær er et lite og oversiktlig sted, 
mener kuratorene også taler til dets fortrinn 
som festivalområde.
– For oss er det naturlig å � ytte festivalen 
hit til Henningsvær. Vi ble umiddelbart 
forelsket i stedet da vi besøkte det første 
gang, og det passer perfekt inn i konseptet 
vi har planlagt for festivalen, forteller 
Høgsberg.
– Ambisjonen vår er nemlig å forlate 
en måte å tenke på der fastland utgjør 
det primære og viktigste, og i stedet 
anerkjenne havet som det essensielle og 
sammenbindende elementet. Med tanke på 
at Henningsvær � kk fastlandsforbindelse 
sent i sin historie, vil denne visjonen passe 
perfekt inn her, tilføyer hun.
– Hvordan tror du festivalen vil bli mottatt 
av lokalbefolkningen?

– Vi er opptatte av å ufarliggjøre kunst og 
kommer til å snakke en del om at det er 
helt normalt at kunst ikke alltid kan forstås. 
Men det vi ikke kan forstå kan likevel gi 
oss en spennende og tankevekkende 
opplevelse. Man trenger derfor ikke ha 
kunstfaglig bakgrunn for å ha utbytte av 
å gå på en samtidskunstutstilling, sier 
Høgsberg. 
– Jeg håper og tror at mange vil se 
Henningsvær på en annen måte når man 
får se hva festivalen bringer med seg. 
Målet vårt er å gi folk noen andre briller 
som de kan se sine omgivelser gjennom, 
og det håper og tror vi at mange synes er 
spennende, avslutter hun.

Mari Rokkan


