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 Av Anki Gerhardsen, kritiker

Nordnorsk Kunstmuseum er vertskap for en sammensatt og spennende
tenkning over mennesket, tiden vi lever i, skjønnheten og truslene. Gå og se!
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Nordnorsk Kunstmuseum: Årsutstillingen 
En juryert utstilling som viser norske kunsthåndverkeres arbeider. 
Utstillingen skal vises fram til 14. mars 2021

«Årsutstillingen». Dette er liksom kunsthåndverkernes høstutstilling. Kunstnere fra hele landet er med. Full av ulike
blikk. Full av ulike former. Her er gamle, solide travere. Her er ferske nykommere. Her er skinn, tre, plast, leire, glass,
sølv og silke. Et sted er det latter på lur. Et sted er det en avgrunn av angst. Der er det rå begjæret; mørkt, stort, farlig
og forlokkende. Der er det plutselige streif av lys i frostet glass.

I alt 46 kunstnere er representert med tilsammen 64 kunstverk. En nasjonal jury der også kurator Lise Dahl fra
Nordnorsk Kunstmuseum er representert, har plukket det beste fra totalt 947 innsendte bidrag.

Mangfold og kvalitet er de begrepene som best oppsummerer hovedinntrykket, men i tillegg er det et overraskende
stort spekter av re�eksjoner over alt menneskelig. Det gjør inntrykk. Flere av arbeidene synliggjør også et stort
engasjement for vår tids presserende utfordringer, men uten å bli overtydelig og bombastisk.

So�a Karyo�lis abstrakte skulpturer med tittelen «Etter tørke» kan få fungere som et eksempel. I spinkle snorer fra
taket henger en stor mengde forvridde og �ortynne metall�ater. Ruglete, sprukne, hullete, harde. De minner både
om forsteinet treverk og om slaktedyr. Det er noe med størrelsen og stillheten. De livløse bevegelsene som settes i
sving av tilfeldige drag i lufta. Kunstneren sier selv at arbeidet er inspirert av sommeren 2018. Da ga varme og tørke
store utfordringer også for det norske landbruket. Klimaendringene var ikke lenger en teoretisk størrelse, men noe
påtrengende nært.

Det er et åpent, fritt rom for egne tanker, assosiasjoner og emosjoner i Karyo�lis skulpturer, og denne friheten er
gjennomgående i hele utstillingen. Den er i Mette Paalgårds glass�gurer med tittelen «embryo». Eller i det
gjennomgripende broderiet med mennesket og piggtrådgjerdet av Marsil Andjelov Al-Mahamid: «You Can Leave
Camp But Camp Never Leaves You». Eller i den store fjellbjørk-roten som Marianne Brock har gjort forsiktige
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Flere saker

utskjæringer i. Om og om igjen blir jeg både oppslukt og usikker, begeistret og beveget, og det er den kombinasjonen
som gjør kunst til en så nødvendig faktor for både samfunnet og enkeltmennesket.

Jeg har tidligere kritisert deler av samtidskunsten, og også Nordnorsk Kunstmuseum, for å presse på med
ferdigtygde påstander. For ikke å greie å være både aktuell og komplisert.

Denne utstillingen er noe annet, og den tre�er også gjennom stor materialmessig og uttrykksmessig variasjon.

Og kanskje viser den også at det begrepsmessige skillet mellom «kunsthåndverk» og «kunst» er kunstig. Den som
venter å �nne blå tekopper i keramikk og håndblåste vinglass, kommer i alle fall til å bli sku�et.

Les mer om: Nordnorsk kunstmuseum Kunst Kultur
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Flere kommunetopper har søkt på omdiskutert
lederjobb

200 på torget til TIFF-åpning: - Årets festival skulle hylle fellesskapet

Mads �yttet til Japan for å studere i, men så ble han
stoppet på gata: – Jeg ser kanskje litt spesiell ut

TIFF 2021 blir heldigital. - Gjøres med tungt hjerte
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