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Når hjertet slår doble slag 
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P U L S

Det skjer meg ofte, så jeg går ut fra at det skjer 
flere. Man blir i noen sammenheng introdusert 
for nye mennesker, og av en eller annen grunn – 
enten man blir utsatt for et direkte spørsmål eller 
det er ens egen feil - kommer det frem hvor man 
har fast adresse. Nesten uten unntak vil respon-
sen være ”Nesodden, ja, der bor det jo mange 
kunstnere?”. Årene går. Det forandrer seg ikke. 
Man mister telling på hvor mange ganger man 
har hørt det relativt fort. Det bor mange kunstne-

ROCKERS, Lars August Stensli



  
  

Totalt 21 kunstnere til P U L S, verkenes Titler: 
AAmmuunnddsseenn,,  AAnnnniikkeenn, Verk 1 Utsatt, på ubestemt tid 
AAuurrttaannddee,,  LLaarrss, Verk 2 Fabelsvane, fiberarmert betong h. 80 cm 
BBeerrggaauusstt,,  KKrriissttiinn, Videoverk i prosjektrom 
BBrroonnggeerr,,  SSiigguurrdd, INVITERT, 5 verk i monter 
CChheeaannnn,,  VVeerroonniiccaa,  
EEnnggaaaass,,  JJuulliiee Fra prosjektbeskrivelsen: Arbeidet er work in progress. Sommeren 2020 blir den 3. sommeren jeg maler groblader. Det er foreløpig 
111 bilder à 25x25 cm. pluss et par litt større bilder. Bildene vises samlet som ett verk, opphenging kan tilpasses rommet   
FFrreeddrriikksseenn,,  HHiillmmaarr   
GGuullbbrraannsseenn,,  WWeenncchhee, Skulptur i massivt kirsebærtre og bjerkefiner. 
KKaallaannttaarryy,,  FFaarrhhaadd,, photographic work 50x70 cm paper and mounted on foam board. Arb. Nr. 2 “Places, 2015” 
LLaannddee,,  KKjjeerrssttii, Inside Out EErr  ttiillddeelltt  eenn  vveegggg  22xx22  mmeetteerr  (ousideinno3) bilde nr. 6 og (softforest) bilde nr. 7.  
LLiittsszzeess,,  IIssttvvaann, skulptur 
NNoorruumm,,  TToonnyy  CChhrriissttiiaann, INVITERT (skulptur i metall ute, 2-3 malte verk på vegg) 
OOuussllaanndd,,  TTuurriidd a 120x120cm, øks/kryssfiner, Tue 4  
PPaakkaarrkkllyyttee,,  RRuuttaa, bilde nr. 3 «Transformasjon i svart hvitt og rødt»   
RRoollffsseenn,,  AAnnnnee, Forbindelse, Gouache, 45x64 cm. malt i 2020 
RRyytttteerr,,  HHeeddvviigg  LLiieenn, Bilde nr 4 «There is a place for us X” 127x157cm   
SStteennssllii,,  LLaarrss  AAuugguusstt, akrylmaling på lerret. Tittel: "fra filmen 'rockers'", bildet er 149 x 90 cm 
SSvvaabbooee,,  UUnnnnii,, akryl på lerret verk 4  Framkomstmidler i det fjerne 87x87       og         4,5 «Husmodell» 100x100 cm  
VVaattnn,,  GGuunnhhiilldd «Botsøvelser, keramisk kunst, Får tildelt en større veggplass slett, ikke-hvit vegg. 
AANNTTAATTTT  MMEEDD  NNYYEE  VVEERRKK,,  eetttteerr  aavvttaallee  mmeedd  kkuurraattoorr::  
IInnggrriidd  OOuussllaanndd,, Skogafoss VIII, pastell, 2016, 45x54 cm 
BBrriittaa  SSkkyybbaakk, ny tegning, kull 
 

UNDER FØLGER BILDER AV VERK SOM SKAL VISES PÅ UTSTILLINGEN: 
Titlene står oppført etter kunstnerenes navn. 

VERKENE NEDENFOR ER OPPFØRT I TILFELDIG REKKEFØLGE 
 

Farhad Kalantary: 

 

re på Nesodden. Det er kanskje riktig, men det høres bestandig 
ut som det bare er kunstnere som bor på Nesodden når noen 
sier det, og som alt annet som blir gjentatt vegrer man seg 
til slutt. Det bor da også mange kunstnere i hovedstaden, på 
andre siden av vannet, uten at det i noen særlig grad er blitt 
en resirkulert sannhet de fastboende må plages med. Jeg skal 
ikke ta i for hardt, for dette er ikke noe som holdt meg våken 
om nettene, men det er altså påfallende. Og det har lenge stått 
i kontrast til infrastrukturen for formidling av billedkunst lokalt, 
som jo har vært, skal vi si, sporadisk. Kunstnerne kanskje bor 
her, og arbeider her, men det er forholdsvis sjeldent de har 
stilt ut her. Så forandrer det seg, sakte men selvfølgelig – siden 
alt forandrer seg – om ti år kan det ligge både kunsthall og en 
McDonalds i Flaskebekk-krysset. 

Utsagnet om Nesodden som en kunstnerkoloni, 
som oftest med et usikkert spørsmålstegn helt på 
slutten, er aller mest der som en tynn forklarings-
modell for noe som oppfattes som annerledes. 
Selv om det slett ikke bare er kunstnere som 
er fastboende – her er også yogainstruktører, 
skuespillere og forfattere må vite – er det en del 
åpenbare faktorer som spiller inn og gir denne 
halvøya et mytisk skimmer for dem som ikke har 
vært her, og de er jo de som vedlikeholder spørs-
målets gyldighet. La oss være oppriktige; heller 
få drar ut hit hvis de ikke har noen business her. 
Men jeg tror kanskje det er tenkt i feil rekkefølge; 
at Nesodden ikke er annerledes på grunn av de 
som bor her, men at vi bor her fordi det er anner-
ledes. Hva denne annerledesheten faktisk er, kan 
være litt vrient å helt sette fingeren på, men det 
har i hvert fall noe med tid å gjøre. Tiden oppfø-
rer seg på en annen måte på Nesodden. Det kan 
være kontrasten til Oslo, hvor et par timer kan gå 
på fem minutt, som understreker det, men det er 
ikke så mye det at tiden går saktere, selv om den 
også gjør det. Det er mer følelsen av at det ikke 
er gitt at den beveger seg fremover. Ikke sånn at 
den går direkte i revers, men noen ganger kan jeg 
fornemme at den gjør en brå sving til siden, eller 
går litt på tvers, som om den på sommerdekk 

 
 
 
LARS AURTANDE: 
Korrekt tittel:“Fabelsvane”, fiberarmert betong  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fabelsvane, Lars Aurtande

Places, Farhad Kalantary



 
 

 
 
 
 
 
SIGURD BRONGER 
 
Glassmonter str: 148 cm x 28 cm x h. 30 cm, dette må stå på en sokkel med samme flatemål 

 Nautilus av Bronger, - et tidligere verk 
 

sklir over isen uten noen særlig kontroll. Noen ganger stopper 
den helt – og det kan være både forferdelig og fantastisk. For 
å knytte dette surrete, semi-metafysiske resonnementet opp til 
det aktuelle prosjektets tittel: Nesodden har en annen puls. En 
uregelmessig puls, og en rytme ulik alt annet. Selv om aktivi-
teten er frenetisk garanterer avstanden til alt annet en slags 
elastisitet i forhold til hva man får gjort på en time. Det er veldig 
gunstig, særlig for oss skrivende mennesker som produserer 
under presset til å levere i tide.

Gruppeutstillinger og prosjekter som er bygget opp rundt 
geografisk tilhørighet eller nasjonalitet forekommer med en 
viss frekvens, og er aldri en gitt størrelse. Den er egentlig svært 
problematisk, på opptil flere måter, men kanskje nettopp derfor 

er det heller aldri uinteressant. Det faktum at 
kunstnere ikke per automatikk blir en homogen 
gruppe bare fordi de bor i den samme kommu-
nen, eller verdensdelen, er enten et postkoloni-
alistisk mareritt eller kuratorisk ønskedrøm. Det 
gjør resultatet av det å samle kunstnere rundt det 
geografiske utgangspunktet heller uforutsigbart; 
tidligere oversette eller helt usynlige forbindel-
seslinjer kan bli sjokkerende åpenbare. Uover-
stigelige forskjeller i kunstsyn, eller ideologisk 
distanse – for ikke å snakke om personkjemi og 
misforståelser i forlengelse av dette - kan bidra til 
enten å skape en voldsom dynamikk som virkelig 
setter ting i sving, eller føre til fullstendig oppgitt 
kollaps – men selv i et slikt worst case scenario 
vil en blottlagt nerve ligge der og dirre, enten 
utgangspunktet er Afrika (for å ta et nærliggende 
eksempel), eller Nesodden (enda mer nærliggen-
de). Det er det samme paradokset hvor vi lever og 
puster ellers; det er mislykket allerede som tanke, 

Tue, Turid Ousland

Tiger-Nautilus, Sigurd Bronger

Gillette spoon, Sigurd Bronger



men fører bestandig til ny innsikt i praksis. Enten 
modellen er å sende kuratoren ut i det ukjente 
på oppdagelsesferd, eller – som her - la de som 
oppfyller kriteriene sende søknad, og benytte seg 
av muligheten til å spesielt invitere noen som ikke 
gjør det, selv om også dette i høy grad er et wild 
card som kan slå ut på den ene eller den andre 
måten.

Jeg har, i forbindelse med denne teksten, tatt 
del av tekster og bildemateriale fra de kunstnere 
som er med i P U L S. Selv om jeg vet det ikke lar 
seg gjøre har jeg prøvd å lokalisere noen form 
for fellestrekk, enten med det analytiske blikket, 
eller den intuitive mavefølelsen – fordi jeg kan 
ikke la være, jeg gjør det automatisk, og selvsagt 
er jeg blitt både forvirret og dønn sikker av det. 
Fordi man aldri vet hva det faktisk er før det er 
ferdig, og fordi det man ser på forhånd bestandig 
vil være delene og ikke helheten. Fordi alt som 
involverer 22 kunstnere bestandig vil bety en ut-
fordring når det kommer til det å finne fellestrekk 
i selve arbeidet, og selv om det er av underord-
net betydning er det altså sånn at jeg ikke kan la 
være, og det er uansett bare et spørsmål om å 
grave dypt nok – for de er jo som oftest tilstede, 
om enn aldri så sublimt manifesterte. Og la meg 
avrunde med å si noe viktig; Det er en god ting å 
være forvirret – det gjør meg bestandig i godt hu-
mør, fordi det indikerer at der er mer enn jeg ser. 
Det er svært uheldig hvis jeg bare er dønn sikker 
– seriøst, hvor interessant ville det vært?

Dette blir veldig bra. øverst: Husmodell, Unni Svaboe 
nederst: Framkomstmidler i det fjerne, Unni Svaboe 
foto: Jens Hamran

Botsøvelser, Gunhild Vatn 
foto: Jamtøy, Bergersen
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