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Kuratorene bak årets Lofoten Internasjonale Art  
Festival (LIAF) er lei av kravet om velartikulerte  
formuleringer som klarlegger kunsten. I stedet ønsk-
er de å engasjere oss til å gjenoppdage magefølelsen 
i de spontane reaksjonene som oppstår i vårt møte 
med samtidskunsten. 

Amalie Marie Selvik

I år var LIAF-festivalen lagt til Kabelvåg, og med tittelen Something in the Way ville 
kuratorene Thora Dolven Balke og Linn Pettersen benytte festivalen til å peke på noe 
tåkelagt, uklart og udefinert ved kunsten i dag. Helt ferske verk av 14 norske og inter-
nasjonale kunstnere var derfor valgt på bakgrunn av at de utfordrer og tester kunstens 
mulige ytre grenser. Den gamle Tønnefabrikken på Prestskjeia, Kolflaatbrygga, Smed-
vika, ulike byrom og Galleri lille Kabelvåg fungerte som robuste visningslokaler og 
gav festivalkunsten en særpreget ramme. Det var imponerende å oppleve så mange 
spennende kunstnere og sterke verk samlet i en slik liten festival. Installasjon, tegning 
og videoverk var sterkt representert, og mange av verkene tråkket utover de vanlige 
dimensjonene. Men særlig radikalt grensesprengende var ingen av dem.

Desperat sorteringsbehov
Flere av høydepunktene var å finne blant de svært gode videoverkene. I varierte rom-
lige installasjoner viste mange av kunstnerne å beherske mediets eksperimentelle 
muligheter til historiefortelling. I den gamle Kolflaatbrygga stod fransk-amerikanske 
Michael Auder (f. 1945) bak en overveldende innfløkt videokonstellasjon av ni plas-

maskjermer. En komplisert simultanfremvisning av ulike filmede scener og lyder fra 
eget nabolag i New York og fra et snøkledd Lofoten. I Silent Hurdler ruller et rolig 
observerende blikk over, fiskehjell, rullende bølger, fjell og fiskere i oransje regnbuk-
ser. I New York derimot spioneres det, med ustø kameraføring, på mennesker inn 
soveromsvinduer i nærliggende leiligheter, eller nede på gaten. Dessverre fremstår 
kontrastsammenstillingen som et direkte klisjeaktig møte mellom en travel men-
neskefylt metropol i intim spenning og et rolig øde kystlandskap av fiskere. Instal-
lasjonen var allikevel fascinerende betraktning i sin visuelt forførende fremtoning. 

Døden nær
Helt andre kvaliteter gjorde videoverket til norske Ida Ekblad (f. 1980) til 
tankevekkende betraktning. I motsetning til Auders fargefylte rikholdige bildekaos 
dveler Ekblads korte film, Time is on our side, over få detaljer, i en tidvis uskarp nær-
filming av et interiør. Kameraet glir sidelengs over blasse lampetter, en brunbeiset 
seksjon med årganger av Hvem-Hva-Hvor, og et salongbord med porselensfigurer og 
tinnvaser. Tomt for menneskelig nærvær skaper Ekblad et dystert og nakent bilde av 
en stue som godt kan tilhøre et eldre menneske. I detaljene kan vi lese gjenkjen-
nelige tegn på et hjem preget av alderdom. Her finnes ikke energi til å pusse opp. 
Tiden har lenge stått stille – og er kanskje på vei mot sin slutt. Vi vet ikke. Imens ruller 
kameraet igjen og igjen over  
   I polske Anna Molska (f. 1983) sitt diptyk, The Moaners Glasshouse (2010), er en 
annen side ved livets slutt tematisert. Her utfoldes to handlinger parallelt. I den ene 
filmen vimser en ung mann ikledd skinnbrynje og en pisk i hånden i et tomt drivhus. 
I den andre følger vi seks polske gråtekoner i en vakker sal med store vinduer. Sam-
tidig som mannen romsterer villrådig, naivt og klosset rundt innenfor glassveggene,  
synger kvinnene triste folkesanger om døden, djevelen, og om å begraves i mod-
er jords favn. Overgangen mellom liv og død ordsettes i gjentagende strofer som  
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understreker sorgen og beklagelsen. Kvinnene forteller også skøyeraktige historier, ler 
og tøyser med hverandre, og Molska gir således et hjertevarmt innblikk i livene til en 
gruppe kvinner som utøver en tradisjonell funksjon vi i Norge ikke har et forhold til.

Kuriøst, ømt og bestialsk
I den gamle nedlagte Tønnefabrikken hadde britiske Lindsey Seers (f. 1966) 
spesialkonstruert et betraktningskammer formet som et hus til sin videoinstallasjon, 
Monocular. Her fortelles det om en uvanlig engelsk norskættet mann med ett blått 
og et brunt øye som alltid har betraktet sitt ene øye til å tilhøre hans ufødte tvilling-
bror. Kuriøse fakta om fenomenet, hans sviktende syn og familiebakgrunn fremstilles 
gjennom bruddstykker av arkivmateriale, og egne filmopptak. Det teatralske ved den 
konstruerte fortellermåte skaper en usikker følelse om dette er fiksjon blandet med 
virkelighet. 
   Det var imidlertid innlysende at tsjekkiske Habima Fuchs (Astrid Sourkova) (f. 1977) 
har gjort et dypdykk i et mytologisk landskap med sin installasjon, The Bestiary of 
Habima Fuchs (2010). Gjennom naivistiske folkloreaktige strektegninger i jordfarger 
og fryktinngytende keramikkskulpturer, er hennes bestarium inspirert av middelalde-
rens illustrerte manuskripter om fabeldyr og beist. Hun iscenesetter en hedensk my-
tologisk tid da herskere bar sverd og overnaturlige vesener hersket i utkanten av ver-
denskartet. En fantasiverden mange til daglig entrer gjennom spill, film og litteratur. 
   Storkjeftede monstre med lange klør finner også tilholdssted i tegningene til Simen 
Dyrhaug. Han døde i 2008 bare 29 år gammel, men under glasset på et bølget frem-
visningsbord i Tønnefabrikken fikk man et sterkt møte med hans mørke univers. Hans 
enkle strektegninger i sort tusj ligner ungdomsskriblerier med skremmende mas-
sakre motiv og overstrekte dystre setninger som; ”Whatever you do don’t flirt with 
occultism, it will fuck you up”, eller “You are free to struggle”. Følelsen av sårbarhet 
fremtrer derimot i En pyramide av kompromissløs kjærlighet der en gutt løftes opp av 

en gruppe kvinner omgitt av tegnede hjerter. Et av flere uventet motiv av vakre og 
ømme fremstillinger i talentfull strekføring. Dyrhaug blottlegger og visuelt formulerer 
en intens tankestrøm få andre tillater seg i sin hverdag. Men det er nærliggende å 
trekke paralleller til Bjarne Melgaards energiske malerier i lignende fragmentarisk 
billedspråk. 

Stedspesifikk
Som for å avverge et smalt fokus på video, tegning og installasjoner i dunkle rom, 
bidro stedspesifike verk av Kjersti Andvig (f. 1978) og Ann Cathrin November Høibo 
(f. 1979) til å ivareta den kunstneriske bredden som har festet seg karakteristisk ved 
LIAF. I My Social Sculpture Holiday Inn hadde November Høibo spredt ulike materialer 
utover gresset i Fengselsparken. I en rå eksponering av flak med gjennomsiktig plast, 
grønt imitasjonsskinn og sølvfolie lå de utover i et usammenhengende collage. Skyg-
ger fra trærne, refleksjoner av solen og kondens fra gresset bidro til et flyktig spill av 
strukturer i overflatene. En effekt som dermed ble fraværende i den lignende instal-
lasjon hun viste innendørs i Galleri lille Kabelvåg.
Andvig trakk også inn omgivelsene i dialog med sitt lydverk, The Believers. En varde 
av grønn Masi kvartsitt fra Finnmark bygget ute på et nærliggende skjær. Vardens 
monumentalitet knyttes meningsfylt til dets tradisjon som sjømerke langs kysten. 
Havets egen puls regulerer tilgangen til skulpturen. Kun under fjære sjø er det mulig 
å krysse stranden ut til skjæret for legge øret inntil varden, og lytte til sørgelige  
østeuropeiske cellotoner. 

I årets LIAF var en nødt til å skjerpe sansene. I den visuelle motstanden som møtte 
det betraktende blikket var det kun ved å innta, delta, eller å gå nært inntil verket 
mulig å oppleve noe meningsfullt. 

Se flere bilder og kommenter LIAFs utstilling på skinn.org

Anna Molska The Moaners Glasshouse (2010) i Kolflaathbrygga.

Inne i Lindsay Seers spesialkonstruerte installasjon med videoen  
Monocular (2011) i Tønnefabrikken. 

Ann Cathrin November Høibo My Social Sculpture Holiday Inn (2011) i Fengselsparken.


