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Utstillingen «Retrospektiv.
Film- og videokunst i Norge,
1960-90» tematiserer et
område av norsk
kunstpraksis som både har
vært dårlig bevart og
sparsommelig dokumentert.
Den kunstnerdrevne
organisasjonen Atopia har
tilbakelagt år med
omfattende detektivarbeid,
og har i stedet for stram
kategorisering valgt å la
verkene fortelle historien
selv.
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Her kan du lese om det som har skjedd i kunstverdenen siden forrige
nummer av Billedkunst.

Trakk seg fra Carnegie Art Award
Grunnet dårlig økonomi skal Carnegie ha trukket finansieringen til å fullføre den planlagte
utstillingsrekken i forbindelse med Carnegie Art Award. Kunstnerne som har blitt valgt ut vil
likevel ikke få vist kunsten sin i Beijing, London og Nice. Billedkunstner Kjersti Andvig
reagerte med å trekke seg. –Min erfaring med de som jobber med det kunstneriske på
Carnegie har vært ensidig positiv, men jeg anser et samarbeid med en så stor
finansinstitusjon som en gjensidig utnyttelse. Da Carnegie valgte å kutte vekk nesten halve av
det planlagte programmet er denne balansen borte, sier Andvig til Billedkunst.

Preus museum på Flickr
Preus museum i Horten har lagt ut deler av samlingen på flickr.com, et nettsted for deling av
fotografier. Flickr har over fire milliarder bilder og besøkes av brukere over hele verden. «Vi
har valgt å delta for å nå nye brukere. Vi vet at dette er brukere som er interessert ikke bare
i å legge ut sine egne fotografier, men også i andres fotografier – og kanskje også i
fotografienes historie», skriver Preus museum i en pressemelding.

Munch på nett
Nå skal all skriftlig dokumentasjon etter Edvard Munch legges ut i et digitalt arkiv på nett
under eMunch.no. Munchs brev, notater, handlelister, selvangivelser og litterære tekster blir
alle tilgjengelige i et søkbart, kommentert og forskningsbasert arkiv. – Vårt utgangspunkt var
at materialet skulle bli tilgjengelig for alle, ikke bare for forskere. Det har også vært viktig å
ha respekt for materialet i måten vi løste dette på rent teknisk, slik at folk kan se det originale
håndskrevne, med overstrykninger og alt, men samtidig lese vår avskrift ved siden av, sier
prosjektleder Mai Britt Guleng til Billedkunst.

Galleri NoPlace i Gamlebyen
Oslo har fått et nytt kunstnerdrevet galleri ved navn NoPlace i Gamlebyen. Initiativtaker er
Karen Nikgol i samarbeid med Stian Gabrielsen, Kristian Skylstad og Petter Buhagen.
Kunstnerne har planer om å vise både utenlandsk og norsk kunst, og i tillegg til utstillinger ha
noen akustiske intimkonserter samt filmfremvisninger. – Vi har ikke noen programfestet
agenda utover å vise bra kunst. NoPlace er en satellitt som vender ryggen til den
institusjonaliserte delen av kunstfeltet. Vi står med ryggen til – folk kan prikke oss på ryggen,
men vi reagerer ikke nødvendigvis, uttaler kunstnerne til Kunstkritikk.

Svensk kunstner skal lage amfikunst
Åsa Maria Bengtsson har fått i oppdrag å lage et kunstprosjekt i amfiet utenfor det nye
konserthuset i Stavanger. Bengtsson arbeider i et utvidet, tverrfaglig kunstfelt, og ofte med
tepper i ulike materialer. I det nye konserthusets amfi vil hun benytte glassmosaikk supplert
med lys. Budsjettet for kunsten i amfiet er de knappe 2,3 millioner kronene som er igjen etter
at Studio Acconcis prosjekt havarerte i fjor høst.

Håkon Bleken frastjålet bilder
Rett før jul i fjor var det innbrudd i Håkon Blekens atelier i Trondheim, og tyvene tok med seg
åtte av billekunstnerens malerier og ett av Arthur Alstad, med en totalverdi på næmere to
millioner kroner. Bleken mener selv at Alstad-bildet var av høyest verdi, og uttalte i media at
det ville bli svært vanskelig å skulle få solgt bildene siden de er svært lett gjenkjennelige. Et
av bildene er et selvportrett mens et annet er et portrett av Arne Nordheim. Syv av maleriene
ble skåret ut av rammene og dermed ødelagt. Maleriene ble funnet i dårlig stand og er nå
tilbake hos billedkunstneren.

Galleriet .NO i New York
Et nytt kunstnerdrevet galleri ved navn .NO åpnet i starten av februar på Lower East Side i
New York. Den norske kunstneren Sol Kjøk står bak åpningen, og den italienske
kunsthistorikeren Serena Ghilardi er daglig leder, mens kunstner og forfatter Kjetil Skøien vil
fungere som prosjektkoordinator. Åpningsprosjektet heter «The North Stars». Frank
Brunner, André von Morisse, Mikkel Wettre, Stefan Schröder, Åsil Bøtun, Lotte Konow
Lund, Ane Graff, Finn Graff og Kurt Johannessen er noen av kunstnerne som vises.
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