
KUNST    HOKKSUND UNGDOMSSKOLE



Øvre Eiker kommune, ved kultursjef Lidia 
Ivanova Myhre, sendte 14. januar 2011 søknad til 
Kunst i Offentlige Rom (KORO) om konsulentbistand 
og støtte til kunstprosjekter ved den nye 
ungdomsskolen i Hokksund. Kommunestyret hadde 
da allerede bevilget kr. 3 100 000,- til kunstprosjektet.
KORO behandlet søknaden med imøtekommenhet 
og bevilget kr. 300 000,-, samt støtte til å engasjere 
to konsulenter, oppnevnt av RSU-Buskerud 
(Regionalt Samarbeidsutvalg) og KORO.

Kunstutvalget ble konstituert 18. mai 2011. 
Kunstprosjektet ble formelt ferdigstilt og offisielt
åpnet 14. februar 2014.

«En stor takk til alle bidragsytere som har gjort dette 
prosjektet mulig. Jeg er helt sikker på at kunsten 
vil glede og inspirere kommunens innbyggere i 

generasjoner.»

Ann Sire Fjerdingstad,
Ordfører 
Øvre Eiker kommune



3

  HOVEDORGANISERING AV FUNKSJONER

Hokksund ungdomsskole (HUS) erstatter eksisterende                   

ungdomsskole og er tegnet for opp til 400 elever fra 8. til 

10. trinn. Skolen, som inkluderer en 1000m2 idrettshall og en  

kultursal, har en kompakt og effektiv organisering. Bygget 

er plassert mot nordsiden av byggegrensen, noe som gir et                                     

attraktivt uteareal og et felt på søndre del av tomten som får sol 

hele dagen. Alle undervisningsrom, samt kaféen, plasseres i to 

plan mot syd, mens mer lukkede fellesfunksjoner som kultursal, 

garderober, administrasjon, drift, tekniske rom og idrettshall, 

legges mot nord. Søndre og nordre del av bygget splittes av 

vestibyle og en gjennomgående ganglinje med heis og trapper. 

Vestibyle går delvis over tre plan med atkomst til tak. Idrettshall 

med garderober og lager er plassert i underetasje for å få anleg-

get så kompakt som mulig. Hovedinngang ligger mot Rådhus-

gata i øst, mens biinngang ligger mot jernbanen på vestsiden. 

På nordsiden av bygget er det atkomstvei til parkering, vare-   

leveranser og teknisk bygg med avfallsrom. 

  VESTIBYLE

Alle sentrale funksjoner i anlegget henvender seg direkte til 

vestibylen. I nærhet av hovedinngangen ligger informasjons-   

torvet, garderobe, trapp og heis, kultursal og kafé, samt 

bibliotek og verdensborgerrom. Disse funksjonene er 

sentrale, både for skolen og for bygget som lokalt kultursenter. 

Fra vestibyle er det også direkte atkomst til tribune i idrettshall 

og en terrasse med amfi på taket.

  FASADER 

For HUS er det tatt utgangspunkt i et lett og dynamisk uttrykk 

med fasader i kobber og glass. Fasade mot forplass og Rådhus-

gata er underdelt i tre volum med variasjon i høyde for å gjøre 

bygget lett lesbart og skalert i forhold til omgivelsene. 

Øvrige fasader har også underdelinger og knekkpunkter for 

å gi variasjon. Hovedinngang med vestibyle og biinngang er 

tydelig markert med høyere lanterner som splitter de to hoved-            

volumene og slipper dagslys ned midt i bygget. 

Utdrag fra arkitektens beskrivelse
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  KUNSTNES OVERORDNEDE MÅL

Kunstprosjektene skal være med på å gi skolen identitet og  

karakter. Skolen får en sentral funksjon i byens sosiale liv, som 

ungdomsskole, idrettshall og kulturell møteplass. Det er ønskelig 

at de kunstneriske arbeidene kommuniserer med brukergrup-

pene og evner å berøre lokalsamfunnet, skape engasjement og            

refleksjon. Det er likeledes også et poeng at kunsten stimulerer 

til undring, fantasi og kreativitet. Kunsten skal spille sammen 

med, eller opp mot, byggets arkitektur.

De ulike kunstprosjektene gis rammer i forhold til plassering       

og ønsket utrykk/materiale. Utover dette står kunstnerne fritt 

i utformingen av sine kunstprosjekter. Vi ønsker likevel å åpne  

særskilt for at kunstnerne kan arbeide opp mot skolens sterke 

profilering av toleransearbeid og ta dette i betraktning i arbeidet 

med prosjektene. Det er også mulighet for å utvikle kunstprosjek-

ter med utgangspunkt i Hokksunds historie. 

Hokksund har sterk håndverk- og industrihistorie, med Nøstetan-

gen glassverk, cellulosefabrikk og Hassel jernverk. Hoenskatten 

ble funnet her i 1834 og er Norges største funn av gullsmykker 

fra vikingetiden. I. C. Dahls store maleri av laksefangst i Hellefos-

sen henger i Nasjonalgalleriet. Sammen med andre verk, av blant 

annet Fritz Thaulow, vitner det om at Hokksund har hatt en viktig 

plass i norsk kunsthistorie.

Dersom de historiske elementer danner utgangspunkt for kunst-

nerisk bearbeidelse, er det viktig at utrykket forankres i vår tid og 

evner å kommunisere med unge brukergrupper.

  LYSSKULPTUR I VESTIBYLE 

Den store glassfasaden er skolens «ansikt». Den viser til skolens 

inngangsparti og markerer byggets retning og struktur. Innenfor 

glassfasaden ligger det et stort, luftig og godt rom. 

Det ligger til rette for en ytterligere markering av denne                           

situasjonen, og vi ønsker en tydelig lysskulptur/installasjon som 

skal fungere i forhold til innesituasjonen så vel som å gi lys ut – 

synes godt utenfra og gjennom det være med å gi skolen identitet. 

Tre kunstnere inviteres til konkuranse om dette oppdraget.

  TEGNEPROSJEKTER

HUS er et gjennomtenkt og kraftfullt bygg. En tydelig akse, som 

understrekes av en markant eikespilevegg, går gjennom hele  

skolen og gir bygget trygghet og soliditet. En utstrakt bruk av  

tegning vil gi bygget en positiv spenning. Varhet, følsomhet,    

nærhet, og direkthet er begreper vi forbinder med tegning og 

som her vil stå i positiv kontrast til byggets stramme arkitektur 

og materialbruk. 

Hokksund har en industriell historie som tilvirker av cellulose og 

papir, og det oppleves derfor naturlig at tegning er en del av det 

kunstneriske bidraget til HUS.

Utdrag fra kUnstPlanen
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  VERDENSBORGERROMMET

Som en del av skolens overordnede mål -«å være en spydspiss i         

holdningsskapende arbeid innenfor toleranse, menneskerettigheter, 

antirasisme» - er det avsatt et rom kalt «Verdensborgerrommet». 

Rommet er tenkt brukt av skolens elever, av elever fra andre skoler og 

til kursing av lærere fra fjern og nær. Det er viktig at rominnstallasjonen 

forankres i vår tid og i forhold til skolens målsetting om å ha fokus 

på relasjoner, kommunikasjon, menneskerettigheter og særlig som en  

videreføring av skolens og Øvre Eiker kommunes antirasistiske arbeid.

   VIDEO/FOTO-PROSJEKTER

Skolen har kunst og håndverk som én av to profilerte linjer. Det satses 

på nye medier, både som en del av skolens profil og skolens peda-

gogikk. Ungdom er storkonsumenter av film/tv og nett. 

Dette er forhold vi tar i betraktning i kunstplanen. Vi ønsker å initiere et 

relasjonelt prosjekt der to video/fotokunstnere arbeider sammen med 

en gruppe elever med formål å produsere en temporær utstilling for 

skolen og en permanent fotoserie fra arbeidsperioden. Gjennom dette 

arbeidet vil elevene tilegne seg større bevissthet om disse medienes 

muligheter og, ikke minst, bevege seg fra konsument til å skape eget 

utrykk. 

Vi ønsker at skolen inngår et samarbeid med Atelier Nord om et          

visningsprogram med presentasjoner og samtaler om  ulike represent-

ative videoverk. Skolen velger tema, Atelier Nord kuraterer og presen-

terer programmet.

   DIREKTE INNKJØP 

Direkte innkjøp foretas når øvrige prosjekter er i havn.

Sidsel Palmstrøm og Egil Martin Kurdøl, 

Kunstkonsulenter
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ÅPent aggregat
dyveke sanne
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  BESKRIVELSE/INTENSJON

En kopi av Øvre Eikers kommunale høiere almen-

skole fra 1902 henger fra taket i vestibylen i den nye 

ungdomsskolen i Hokksund. Selve skolen fra 1902 

er ikke lenger synlig utenfra, men rommene fortset-

ter å være en del av den nye skolens indre. Kopien 

i vestibylen er konstruert som en åpen struktur av 

aluminium, speilende flater og lys. De speilende            

flatene vender utover og speiler det nye bygget og 

de som ferdes her. Den ytre formen skapes som et 

resultat av disse speilingene. Det nye trekkes inn i 

det gamle og samtidig synliggjøres både den gamle 

og den nye skolen. Som et åpent aggregat, en kilde 

til lys og energi, tegnes innsiden av den skalerte gam-

leskolen med et klart, hvitt lys. På samme måte som 

den gamle bygningskroppens innside ligger fast i den 

nye skolens indre, vil dette faste, hvite lyset kunne 

oppleves som det mest konstante ved installasjonen.

Med sin fysiske tilstedeværelse i rommet, represen-

terer «Åpent aggregat» en mulighet for en langsom 

lesning over tid, der kroppens egne bevegelser er 

bestemmende for hva man til enhver tid ser. Den     

lysende innsiden forskyves i forhold til den speilende 

yttersiden ettersom man beveger seg rundt i den nye 

skolen, på grunnplanet, i trappeløpet og langsmed de 

ulike reposene. I forskyvningen mellom det indre og 

det ytre ser man bruddstykker av en helhet og nye 

sammenhenger. Man kan speile seg selv og andre, 

se tvers igjennom til den andre siden og fange bildet 

av det fellesskapet man er en del av.

Forskyvningen kan også referere til en annen type 

foranderlighet, til rommet mellom dagen og gårs-

dagen. Den nye skolen viser oss nåtidens tanker om 

gode møteplasser og læringsmiljøer. Den forteller 

historien om her og nå. Den gamle skolen fyller ut bil-

det av dette samfunnet langs elven – som i 1902 var 

modent for sin første allmenne skole. Fram til midten 

av 1700-tallet var de fleste nordmenn analfabeter, og 

selv om det ble 7 års skoleplikt i 1936, var skolen ikke 

lik for alle. Det var store forskjeller på undervisningen 

i forhold til sosial stand, kjønn og om man kom fra 

byen eller landet. 

Ethvert sted og ethvert menneske har sin egen, lokale 

historie. Kjenner vi vår egen, kan vi lettere gjenkjenne 

andres. Historien forteller tydelig at vårt liv, slik vi 

lever det, ikke er en selvfølge. Analfabetisme er 

stadig en av de største utfordringene til like 

muligheter og likeverd i verden. Vi trenger kanskje å 

gjenkjenne  historien for å kunne se nåtiden og  foran-

dre fremtiden.

Aggregat kan bety flere ting:

  En samling av mennesker eller en folkemengde   

 som ikke danner en ens sosial gruppe.

  Gruppe av samvirkende maskiner og 

 strømturbin eller annen driftsmaskin og elektrisk 

 generator.  

  Sammensatt masse av flere krystallindivider. 

  En samling av elementer som er samlet sammen  

 til en total mengde.

  Samlede materialer brukt i byggekonstruksjonen,  

 herunder sand, grus, pukk, slagg eller resirkulert  

 knust betong.

  I buddhismen refererer det til en kategori av   

 sanseopplevelser (Kilde: Caplex og Wikipedia).

Aggravated og aggitated (eng.) betyr forsterket 

og urolig, eller fritt tolket: Konsentrert og tilstede.

Dyveke Sanne

www.dyvekesanne.com

ÅPent aggregat     
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lUftlinJer
torgeir Husevaag og Catrine thorstensen
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lUftlinJer  

Luftlinjer beskriver retteste og korteste avstand      

mellom to punkter, ofte brukt i sammenheng med   

reiser. For å følge luftlinjer bør man ha vinger. På tross 

av tittelen beveger vårt prosjekt seg langs en nokså 

vinglete linje med store og små avstikkere, men 

vinger er i hvert fall en fellesnevner. Det ble  laget

spesielt med tanke på sin destinasjon: Hokksund  

ungdomskole.

Hva har vinger å gjøre med en skole eller en inn-

landskommune uten flyplass? På en måte finnes 

det faktisk en flyplass i nærheten: fuglereservatet            

Fiskumvann, en velbrukt mellomstasjon for trekk-

fugler i begge retninger og dermed et slags binde-

ledd ut til verden. En ungdomsskole kan også føles 

litt som en transitthall for elever som er i en over-

gangsalder hvor alt er i bevegelse. 

Vinger (og flyving) er veletablert som symbol og klisje: 

på frihet, selvstendighet, beherskelse, beskyttelse, 

triumf etc. Klisjeer kan ikke tas helt på alvor, men kan 

være befriende, man kan jobbe lekent og humoristisk 

med dem. Forhåpentligvis kan resultatet engasjere 

og avsløre at det finnes flere lag under etter hvert. 

For klisjeer blir ikke populære uten å resonere til noe. 

Og i en aldersgruppe «på vei ut av redet», «i ferd med 

å ta vingene fatt» (etc), treffer det noe. Alle har vel 

fått med seg idol-deltagere synge «I believe I can fly» 

med stor innlevelse…

Luftlinjer blander panorama, fugleperspektiv, og      

detaljer som man må tett innpå for å oppdage. 

  VINGESPENNET

Det store vingespennet er det mest iøynefallende 

arbeidet, malt direkte på veggen i kantina. Bare           

tuppene av vingene stikker ned langs veggene, selve   

fuglen befinner seg utenfor «billedrammen» – i taket? 

Etasjen over? På vei ut gjennom vinduet? Tankeflukt? 

Vingespennet omfavner rommet og binder elemen-

tene i prosjektet sammen. For å få med seg resten, 

må man gi opp det store overblikket og gå ned på 

detaljnivå.     
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  ORIENTERING OG MIGRASJON 

OG DRØMMEN OM Å FLY

Alle trenger å orientere seg: i geografien, i nærmiljøet 

og verden, i hverdagen og livet. Med utgangspunkt 

i vitenskapelige plansjer over trekkfugler og deres 

migrasjonsmønstre, har vi tegnet reisevanene til          

forskjellige bevingede eksistenser (for eksempel    

logoer og tegneseriefigurer). 

Så støtte vi på begrepet «vagrant birds» («vagabond-

fugler»). Dette er fugler som havner på villspor og 

kan bli funnet hundrevis av mil utenfor sitt naturlige     

habitat eller reiserute. Noen mener at de har en 

hjernefeil, et misvisende indre kompass, som fører 

dem på avveie.  Andre mener disse fuglene funger-

er som en slags speidere på vegne av arten, som 

kan slumpe til å finne nye «matfat» eller områder å 

kolonisere. Vi så dem som et bilde på pionérer, 

avantgardister, eller avvikere av alle slag, - de som 

går på tvers av felleskapet og driver med ting som 

ikke fremstår som meningsfullt eller forståelig for 

de fleste. Ved Fiskumvannet ble det i 1837 (eller 

34) skutt to albatrosser, eneste gang denne arten er 

funnet på den nordlige halvkule. Gjennom en ti-delt, 

illustrert fortelling blir bakgrunnen til denne hendels-

en skildret, i et rim på ca. 80 vers, hvor mysteriet                 

omkring fuglenes «umulige» reise blir oppklart. Men 

selv om alt nøstes opp og brikkene faller på plass, er det 

(i tråd med bevegelsesmønsteret til villfarne fugler) 

en springende fortelling, med mange sidespor, åpen 

for fortolkning og uten noen tydelig moral. En eks-

pedisjon- eller reiseskildring som tar turen innom              

tegneserier, eldre og nyere vitenskapelige illustras-

joner, futurisme, situasjonisme, myter, barneregler, 

Disney, reality-TV, poeter og forfattere som Coleridge, 

Melville, Agatha Christie, og Oscar Wilde, samt 

forunderlige fakta fra naturen. En maritim skrøne 

kan fremstå som et fremmedelement på en skole i 

landlige omgivelser, og det er det jo på samme måte 

som to albatrosser i et tjern er…

Albatrossene i rimet strekker seg godt utover sine 

naturlige grenser. For mennesker går drømmen om 

å kunne fly langt tilbake i tid. De første forsøkene       

(for eksempel Da Vinci’s fascinerende konstruksjon-

er) gikk ut på å lage vingesubstitutter som simulerte  

fugler eller insekter. Inspirasjon går jo begge veier, så 

i dag er det rimelig å tro at naturens flyvere vil hente 

noe tilbake, - altså adaptere og dra nytte av men-

neskets tekniske nyvinninger. En serie små blyant-

tegninger undersøker hva resultatene av dette kan 

bli, spesielt blant insekter, - små vesener med store 

ambisjoner. 

Takk til fuglemerker Anders Hals fra Ornitologisk 

forening Øvre Eiker for interessant input.

Torgeir Husevaag og Catrine Thorstensen

www.torgeirhusevaag.com  /  www.catrine.no
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strUCtUra
liv tandrevold eriksen



20

Ideen for tegningen er individet og dets muligheter. 

Man er født med visse forutsetninger, men gjennom 

læring og utforsking lager man nye veier for seg selv.

Man staker ut kursen med de oppdagelsene man gjør 

og kunnskap man opparbeider seg. I dette ligger det 

både en frihet, og et ansvar for egen fremtid.

I tegningen ser man små tegnere som konstruerer 

og trekker linjer, fargelegger og former andre men-

nesker. Noen streker er rette, andre mer organiske. 

Stjernehimmelen, som danner bakteppet for tegnin-

gen, er både knyttet mot astronomi og astrologi. Det 

ene er en vitenskap, det andre har med spådommer 

om fremtiden å gjøre. Astronomi kan også symbol-

isere drømmer om fremtiden. Denne tosidigheten av 

hva man forbinder med en stjernehimmel kan også 

ses i sammenheng med at noe er bestemt via natur-

lover; hvordan f.eks. et menneske eller en plante skal 

se ut, samtidig påvirker våre egne valg og vurderinger 

hver enkelts fremtid. 

Videre syns jeg det er interessant at vitenskapen blir 

brukt som bevisføring av drømmer og fantasi. For 

eksempel er romfartsteknologi et resultat av men-

neskets drøm om å gå på månen; noe som i tidligere 

tider var en absurd idé. Nå i dag, bruker vi romfart til å 

bevise liv på andre planeter.

Jeg håper tegningen kan trigge nysgjerrigheten        

og fantasien til ungdommene, og den har derfor         

gjenkjennelige elementer som inngangsporter til mer 

abstrakte og løse elementer. 

Ved å oppleve tegningen over tid, kan man stadig 

vekk finne nye ting og tolkinger.

Tegningen er utført med indian ink og gouache på    

papir, montert på aluminium.

Liv Tandrevold Eriksen

www.livte.com

strUCtUra  
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UnderkaMre
Maja nilsen
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Mitt prosjekt «Underkamre» tar utgangspunkt i min 

fascinasjon for naturvitenskap og i dette tilfelle ento-

mologi. Entomologi (fra gresk: det som er delt i biter/

segmentert) er vitenskapen som studerer insekter. 

En entomolog samler og katalogiserer f. eks biller, 

sommerfugler og veps.

Til dette prosjektet har jeg              

jobbet likt en entomolog, men 

med collagen som teknikk 

og papirutklipp som 

mine «insekter». Jeg 

samler og leter alltid                   

etter bøker for å 

finne de interessante 

elementene som skal 

få nytt liv og foreviges 

i nye konstellasjoner. 

De fleste av bøkene 

jeg dissekerer er gamle 

bøker om naturviten-

skap, bøker som skal opp-

lyse oss om naturfenomener, 

teorier, oppdagere og jordens 

utvikling. Det at collagematerialet 

er hentet fra gamle opplysningsbøker, blir     

derfor en viktig del av prosjektet og det faktum at 

kunstverket er laget for en læreinstitusjon.

Insekter som tema fletter seg inn i en lang rekke      

arbeider hvor blant annet begrepet metamorfose 

har stått sentralt for meg. Metamorfose-begrepet 

refererer til biologi, geologi, mytologi og illusjon (tryl-

ling), og viser til transformasjon; en gjennomgripende 

fysisk forandring som individer gjennomgår i løpet av 

levetiden. Metamorfosen refererer også til elevenes 

alder og skolen som institusjon og inkubator, som 

igjen kan gi verket flere nivåer av tolkning og 

forståelse. Verket leker med de fire stadiene i insek-

tenes livssyklus, såkalt fullstendig forvandling; egg, 

larve, puppe og voksen. 

Korrespondansen mellom mikro og makro utgjør en 

viktig del av mitt kunstnerskap. Inspirert av barokkens 

Wunderkammer (Cabinet of Curiosities), arbeider jeg 

frem iscenesatte mikrokosmos, og hvor objektenes 

kategorier fortsatt er udefinert. Hvor mine collager 

ofte befinner seg i grenselandet mellom det mytolo-

giske og det naturvitenskapelige.

Wunderkamrene var også en blanding av fiksjon og 

fakta og ble selve grunnlaget for våre naturviten-

skapelige museer. De illustrerte naturens mange 

tvetydigheter og metamorfoser, samtidig som de 

stilte spørsmål til klassifisering av objekter; Hva er 

egentlig en korall? Er en forgylt kokosnøtt natur eller 

kunst? Hvordan ser enhjørningens horn ut?

Jeg ønsket med dette prosjektet å arbeide skulpturelt 

med collage. Ved å feste collagene på nåler i ulike 

størrelser, kan jeg jobbe lag på lag, og dermed skapes 

en romlighet og en helt ny arbeids teknikk. 

Det jeg finner interessant ved collagen som teknikk, 

er dens tilfeldighetslogikk. Med denne teknikken kan 

jeg arbeidet frem sammensetninger og møter som 

jeg ikke kunne ha forutsett. Jeg er opptatt av trans-

formasjonen i det de ulike elementer møtes, smeltes 

sammen og danner helt nye konstellasjoner. Ved å 

klippe ut elementer fra sin opprinnelige sammen-

heng, må man klare å se materialet med nye øyne for 

deretter å gi dem  ny  betydning. Nytt liv. Ny mening.

I kontrast til mange store utsmykninger, ønsker jeg 

med dette prosjektet å arbeide med mange små 

elementer, ha fokus på detaljer og bruke et skjørt 

materiale. Med dette grepet ønsker jeg å invitere 

publikum til å stoppe opp og se nærmere, studere 

detaljene av nysgjerrighet, noe jeg tror kan være en 

fin kontrast til den lange korridoren med mye ferdsel.

Mitt håp er at verket kan danne nye forestillinger 

om det store ukjente, fabuleringer rundt det som er 

usynlig for øyet og alt det rundt oss som fortsatt er 

uoppdaget. Og kanskje kan det skape undring og 

bidra til å skape diskusjoner innen f.eks. filosofi, 

forskning, og naturvitenskap. 

Maja Nilsen

www.majanilsen.com

UnderkaMre     
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tO dØde flUger Og alt det andre
kurt Johannessen
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  LITT OM ARBEIDET

Eg arbeider meir med spørsmåla enn med svara. På 

ulike vis prøver eg å lage gode spørsmål som eg sjølv 

kan gå inn i, og med det kanskje andre og. Kunsten 

vil då bli meir ein aktivitet enn noko stilleståande i eit 

rom. Eg er med andre ord mykje meir glad i verb enn 

substantiv. Substantiv er noko som står stille. Verb er 

noko som er i rørsle, i live, endrar seg, utviklar seg. 

Kunst kan i beste fall vere ein del av viktige endringar 

til kunstnaren og dei som opplever kunsten. Desse 

tankane er noko som har kome til meg etter lang tids 

arbeid med performance og bøker. Eg er ikkje så vel-

dig oppteke av kunst, men veldig glad i «å kunste». 

Slik kan ein møte alt. Møter ein til dømes eit tre, kan 

ein sjå at treet «treer» - det endrar seg. Det er veldig 

lett å sjå eit tre ut frå det ein allereie veit om treet, 

ikkje det ein opplever i møte med treet i den tid ein 

møter treet. 

Mykje av mitt arbeid har ofte med to spørsmål å 

gjere. Kva er det som går føre seg?, og kva vil det 

seie å vere menneske? Eg har lenge arbeida i eit en-

kelt, poetisk og minimalistisk formspråk, og stundom 

med ein god dose humor. Dei siste åra har eg blitt 

oppteke av kaos, kompleksitet og det faktum at små 

hendingar kan ha stor innverknad. Det er noko vi alle 

kan erfare i det daglege - menneske vi møter og en-

kelt hendingar kan føre til store endringar i liva våre, 

utan at vi på førehand heilt veit kva møte og hendin-

gar som vil bli viktige. Dette arbeidet starta med den 

surrealistiske boka «Fotball med meir» (2005). 

«To døde fluger og alt det andre» heng i hop med 

andre arbeid. Til dømes boka «Den andre hendinga» 

(2010) og mange performancer dei siste åra.

Eg prøver å famne om både det vesle rommet og 

det store rommet. Det ubetydelege og det heile.            

Som her: Dei døde flugene og tekstane på speila. 

Små vare omgrep som audmjuke, skjøre, kviskre, 

men  viktige  kvalitetar i vår ferd inn i framtida. Det 

er viktige apparat for å sanse ein sjølv og det omkring 

ein. Viktige omgrep for å kunne vise empati for det 

omkring og tørre møte det som er ukjend. Korleis 

sansar vi eigentleg. Korleis tek me til oss inntrykk? 

Kva vil det seie å vere audmjuk? Kva er skjørt? Kva 

er forskjellen på å rope ut i store bokstavar, eller å 

kviskre. Blir noko meir sant, eller viktigare om ein 

skrik og ropar det ut? Korleis kommuniserer vi? Kva 

vil det seie at noko festar seg under føtene våre i det 

vi går framover. Kan vi sjølv avgjere kva som skal fes-

te seg? Kva gjer vi med det som festar seg? Kva er 

viktig av det som festar seg? Kva er framandt? Kvifor 

er noko framandt? Er vi redd det som er framandt? Er 

det som er framandt farleg?  «… og det kjem mot ein/ 

og ein trur ein går inn i det/ og ein går ikkje inn i det/ 

og det går inn i ein …

Frå «Og O»

I dei siste åra har eg arbeida mykje med frø, særskild 

innan performance, og litt i bøker. I 2000 laga eg boka 

«All», som hadde berre ein kort tekst på ei av sidene. 

I den teksten samanlikna eg universet med eit frø. 

Seinare laga eg boka «Samtalar» (2002), der eg pre-

senterte ulike stjerner saman med ulike frø. Frøet veit 

om sola, men veit sola om frøet? I universet er jorda 

vår som eit lite frø, eit spesielt frø fylt med alt dette 

vakre og gåvmilde livet som vi alle er ein del av. Vi er 

til og med så heldige at vi er menneske i dette livet. 

Kva er eit frø? Kan ein sjå eit menneske som eit frø? 

Kan ein sjå ei ide som eit frø? Kan ein sjå ein jordklode 

som eit frø? Kan ein sjå eit univers som eit frø?

Kva ser ein når ein ser inn i ein spegel? Ser ein seg 

sjølv? Er spegel bildet vårt det same som ein sjølv. 

Strengt tatt ser ein litt inn i fortida når ein ser seg sjølv 

i spegelen, kvifor det? Kva er likeeins og kva er ann-

leis? Er vi den same i dag som vi var i går? Er dagen 

i dag den same som den som var i går? Ser vi den 

same sola i dag som vi såg i går?

Kurt Johannessen

www.zeth.no

tO dØde flUger Og alt det andre   
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Prosjekt i to deler:
tO Ukers WOrksHOP - HØsten 2012
MOnUMent - PerManent fOtOserie 

Marte aas og Jon benjamin tallerås
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tO Ukers WOrksHOP - HØsten 2012                                        

I oktober 2012 gjennomførte vi en workshop på 

HUS som en del av kunstprosjektet for den nye                

skolen. Målet var å skape diskusjon rundt medie-

kultur og kamerabasert kunst, samt å lære elevene om 

fotografiet som uttrykksmiddel, både teoretisk og 

praktisk. Vi forsøkte å diskutere hva det betyr å være 

deltager i en fotografisk kultur hvor både vurdering-

er, identiteter, idealer og makt artikuleres og utøves 

gjennom og med fotografier. Og vi var interessert i 

å finne ut av hvordan mening skapes i fotografiet og 

hvordan vi selv kan skaffe oss redskaper til å konstru-

ere historier om oss selv og vår egen identitet. 

Vi var innom mange tema og teknikker i løpet av de 

to ukene vi tilbrakte sammen med elevene. Både 

det generelle kunstbegrepet og spørsmål som; hva 

er kunst? og det mer spesifikke, knyttet til kamera-      

basert kunst, ble diskutert. Alt dette ble også grunn-

laget for elevenes egne forsøk og oppgaveløsninger.

Et overordnet tema for workshopen var begrepet   

toleranse, knyttet til elevenes skoletur til Tyskland og 

ulike konsentrasjonsleirer der. Workshopen besto av 

undervisning på skolen, gruppeutflukter i Hokksund, 

utstillingsbesøk i Oslo og praktiske oppgaver. Vi ble 

godt kjent med elevene, og de jobbet iherdig og la-

get mange gode oppgaveløsninger i løpet av work-

shop-ukene. Ukene ble avsluttet med en utstilling på       

skolen med et utvalg av elevenes arbeider. I tillegg 

sto elevene selv for underholdning, performance og  

gjennomføring av utstillingen, med alt fra presse-

melding, plakatdesign og servering. Utstillingen ble 

høytidelig åpnet av kultursjef Lidia Ivanova Myhre 

med klipping av rødt silkebånd. 

Fotoserien «Monumenter» (i samarbeid med Adrian, 

Anna Kristine, Elisa, Elisabeth, Frida, Ida, Ina, Ingrid, 

Maren Kristin, Maren, Ragnhild, Stian, Stine Mari, Tine 

Marie, Tiril og Tuva) som henger i kantineområdet på 

skolen, er gjort, som tittelen beskriver, i samarbeid 

med elevene og inspirert av de oppgaveløsningene 

de leverte under workshopen. Vi startet hver under-

visningsdag med et foredrag som endte i en praktisk 

oppgave. Elevene fikk tilbakemelding på oppgaveløs-

ningen og, i dialog med oss, hjelp til å spisse uttrykket 

sitt ytterligere. Det er disse løsningene som ligger til 

grunn for vår fotoserie.
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  EKSEMPLER PÅ OPPGAVETEKSTER
Det er lang avstand mellom maleren Rubens tykke, små engler og Morten 
Viskums rottefoster på olivenglass. Allikevel kaller vi begge for kunstnere. 
Hva er kunst? Hva kan kunst være? Hvordan kan vi forstå kunst? Kan vi 
selv benytte oss av kunst? 

Fotografi er en moderne teknikk som alle har tilgang til og kan bruke. 
Vi ser tusenvis av fotografier hver dag og mobiltelefonene og Facebook-
sidene våre er fulle av dem. Fotografiene ligner på virkeligheten og det 
er lett å tro på at et fotografisk bilde er sant. Hvorfor er det slik? Hvordan 
kan vi bli bevisste i forhold til fotografiet? Hva er et kunstfotografi i forhold 
til fotografier generelt? Hvordan har fotografiet blitt brukt i kunsten opp 
gjennom historien?

Da videokameraet kom på markedet på 60-tallet begynte kunstnere straks 
å bruke det til å lage kunst med. En av årsakene til dette var at videoforma-
tet var relativt billig og lett å bruke, - et demokratisk medium tilgjengelig 
for alle. Vi ser på videokunst fra ulike tidsepoker i kunsthistorien og prøver 
å forstå hvordan og hvorfor denne kunsten ble til og hva den gjør med 
kunstbegrepet.

Vi er vant til å gå i teatret for å se en teaterforestilling og på kino for å se 
en film. Kan kunst også skapes etter de samme prinsippene som en slags 
forestilling? Kan kunst være noe som foregår mellom mennesker eller 
i møtet mellom mennesker? Vi ser på performancekunsten og hvordan 
denne kunsten er nært knyttet sammen med foto- og videokunsten. 

Marte Aas og Jon Benjamin Tallerås

www.marteaas.com  /  www.jontalleras.com

MOnUMent / PerManent fOtOserie
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videOPrOsJektet

kurator: susanne Ø. sæther

Produsent: atelier nOrd ved ivar smedstad
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  PROGRAM I: KROPP/IDENTITET

Programmet tematiserer forholdet mellom kropp og 

identitet. Arbeidene utforsker hvordan kroppen gjen-

nom performative og symbolsk ladede handlinger, 

som lakkering av negler, påkledning med hijab eller 

forming av kroppen gjennom bestemte former for 

trening, bidrar til konstruksjon av identitet. 

Spenningsrommet mellom egen frihet og ytre            

forventninger står sentralt i dette programmet. 

JUMANA MANNA

7 MEN ON A VAULT, 2009

«7 Men on a Vault» viser en gruppe på syv gymnasi-

aster som står på hendene på gymnastikkapparatet 

hest. Dette er en ikonisk øvelse, som ble utviklet på 

1920-tallet av den danske, høyreorienterte sports-

pedagogen Niels Bukh. Øvelsen er i dag fortsatt et 

symbol for dansk gymnastikk. Gjennom sin historie 

og sin estetikk representerer den en kollektiv kropp-

slig anstrengelse karakterisert av balanse, kontroll og 

makt. 

CHARLOTTE THIIS EVENSEN

UTEN TITTEL, 2012

Videoarbeidet viser tvilen tre somaliske jenter 

opplever omkring valget om hvorvidt de skal bruke 

hijab eller ikke. Selve valget visualiseres gjennom 

opptak av at de tre jentene tar av/på seg en hijab. 

Opptaket er gjort med et såkalt high-speedkamera og 

avspilt i forsinket hastighet, slik at minimale detaljer 

i handlingen trer tydelig frem og prosessen antar 

abstrakte kvaliteter. Arbeidet tematiserer både det 

konkrete valget omkring hijab for jentene og samtidig 

spørsmålet om individuell frihet i videre forstand, som 

i møte med ulike sett med forventninger. 

MATTIAS HÄRENSTAM

PORTRAIT OF A SMILING MAN, 2010

Verket er en form for utholdenhetsperformance, og 

viser en mann i mørk dress som tvinges til å holde 

et stivt smil så lenge som mulig. Etter hvert som 

tiden går brytes smilet ned til en stadig mer grotesk 

grimase. Fra et sammenhengende opptak som varte i 

nesten 40 minutter er videoen redigert ned til fire og 

et halvt minutt. 

KRISTINE ØKSENDAL

UPCOMING LEGENDARY, 2008

Videoarbeidet viser unge jenter som forbereder seg 

til en danseforestilling. Filmen veksler mellom nær-

bilder av lakkede negler, hvitsminkede ansikter og 

gester  og lengre sekvenser med oversiktsbilder som 

viser abstrakt, rytmisk dans. Upcoming Legendary 

tematiserer hvordan «kostymering» og kontrollert  

anvendelse av kroppen er vesentlig for produksjon 

av kjønn og identitet og utforsker spenningen mellom 

fri utfoldelse og koreografi, mellom privat øvelse og     

offentlig fremføring. 

HANS GERHARD MEIER, 2010 

SONS OF BITCHES

Mens han filmer en danseforestilling med barn i 

alderen seks til ni år, blir regissøren plutselig klar 

over sangens tekst. Foreldrene som ser på konsen-

trerer seg om den visuelle opplevelsen og deres eget 

barn og er naivt uoppmerksomme på det støtende 

innholdet. Arbeidet reiser spørsmål om hvilke kulturelle 

referanser vi som nordmenn har og hva en under-

bevisst opplevelse servert i engelsk innpakning inne-

bærer.

Atelier Nord v / produsent Ivar Smestad og kurator Susanne Ø. Sæther, samarbeider med HUS 
om kunstvideovisningsprogram for elever og ansatte. Skolen velger tema, Atelier Nord kuraterer 
og presenterer hvert program i møte med elevene. Programmet vises så jevnlig på storskjerm i 
skolens vestibyle i 1-2 måneder. Tilsammen seks programmer produseres over en periode på tre 
år, hvert program består av flere filmer.

kUratOr Og PrOdUsent: atelier nOrd
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  PROGRAM II: NYE FORESTILLINGER

Programmet presenterer videoarbeider som man-

er frem en rekke alternative forestillingsverdener, 

hvorav alle er skapt gjennom video- og filmmediets 

særegne muligheter for bildeproduksjon. Gjennom 

formal utforsking av medienes plastiske egenskaper 

eller klare referanser til eksisterende bilder, frem-

stiller arbeidene imaginære, utopiske eller dystopiske 

universer, hvor fakta og fiksjon, historie og fremtids-

visjon sammenveves. 

MARIUS MØRCH

PASSAGE, 2010

Arbeidet er bygd opp av «samplede» sekvenser 

fra filmer om Supergirl og Superman. De ikoniserte 

tegneserieheltene brukes i dette tilfellet symbolsk 

for å beskrive konflikter relatert til kjønn og identitet. 

Verket kommenterer også heltebildet som fenomen. 

Ved bruk av found footage, skaper han en subjektiv 

virkelighet basert på referanser, symboler og klisjeer 

fra filmmediet.

UNN FAHLSTRØM

TIME-CUT-SPACE, 2009–2011

Time-cut-space utforsker en rekke av de ulike for-

male grepene videomediet tilbyr, som oppdeling av 

bildeflaten i felt, destabilisering av forholdet mellom 

forgrunn og bakgrunn og ulike former for visuell 

«støy» eller forstyrrelser i bildeflaten. Samtidig tema-

tiseres omfanget av den menneskelige inngripen 

i verden: En menneskehånd geleider oss gjen-

nom ulike formale universer og antyder den skjøre 

balansen i forholdet mellom natur og menneskeska-

pte former og strukturer. 

MATTIAS HÄRENSTAM

CLOSED CIRCUIT, 2011

Filmen er inspirert av et maleri av Peter Tillberg (Midt 

i Sverige 1972 – 73) og viser en gate i et rolig villa-

strøk, med et stort hull i enden av gaten. Kameraet 

kjører langsomt langs gaten, ned i hullet, blir slukt 

av en gapende munn og dukker opp på den samme 

gaten igjen. Denne gang er gaten og lyden forandret, 

mørkere og rødere. Kameraet fortsetter sin ferd langs 

gaten og forsvinner på ny ned i hullet som denne  

gangen fører gjennom et tarmsystem. Vi ender atter 

på den samme gaten og videoen begynner på ny.

MAI HOFSTAD GUNNES

AN EVERYWHERE OF SILVER, 2009

I An Everywhere of Silver sammenblandes opptak   

fra en rakettutskytingsbase med en historie 

iscenesatt av to kvinnelige dansere. De to kvinnene                   

representerer to forskningsfartøy, henholdsvis 

Miriam (Main Inflated Reentry Into the Atmosphere 

Mission test) og Regina (Residual Gas Inflation test 

for Archimedes). Sammenstillingen av dansere og 

rakettforskning uthvisker grensene mellom doku-

mentar og fiksjon. Arbeidet rommer klare referanser 

til romalderens begynnelse og den kalde krigen, så 

vel som til Bauhaus-bevegelsen, og spesielt til Oskar 

Schlemmer’s Triadische Ballett. 

IVAR SMEDSTAD, 2009

MEKANISK <-> ORGANISK

Arbeidet viser den enorme skipsheisen i Oder-

Havel-kanalen i Tyskland, som gjennom en dynamisk 

bildemetamorfose langsomt forvandles til et øde 

landskap av død skog. Punktet for forandringen er 

vanskelig å skjelne: Det skjer langsomt, gradvis og 

på kanten av hva det er mulig å oppfatte. Mekaniske 

og organiske strukturer og former flyter sømløst over 

i hverandre.   

www.ateliernord.no
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direkte innkJØP

fra skyggen av et tre / testaMente til en evigHet ii

anne Pfeffer gjengedal

sCienCe Of Planting fOrest/ Making UP fOr Missed tiMe

rune guneriussen

yOU dOn’t need a WeatHerMan tO knOW WiCH Way tHe Wind blOWs

lars-andreas tovey kristiansen
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HUS har noen mindre «tomme» veggflater hvor vi ytterligere kan binde 
sammen og forsterke så vel skolens karakter som kunstprosjektenes 
kommunikasjon med hverandre og bygget. 
Vegger ved resepsjonen, biblioteket, lærerværelset, område for           
lærer- elev- og foreldresamtaler, ønsker vi å plassere direkte innkjøpte          
kunstverk. Utrykk og innhold i kunstverkene skal referere seg konkret 
til skolens funksjon som undervisningssted.

direkte innkJØP
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Jeg studerer bolet som vepsen har bygget.

Jeg undrer meg over naturens mangfold.

Gjennom mine arbeider tolker jeg det jeg ser for 

bedre å kunne fatte det jeg ikke kan begripe.

Anne Pfeffer Gjengedal

www.annepg.com 

 

fra skyggen av et tre / testaMente til en evigHet ii 
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Det tidkrevende enmannsarbeidet som 

inngår i å lage en installasjon, setter i gang 

en viktig kunstnerisk prosess. Denne 

involverer objektet, historien, lokasjonen 

og ikke minst tiden det er skapt i. Det er en 

innfallsvinkel til balansen mellom natur og 

mennesket og alle mekanismene som inngår i  

basis for vår eksistens. Alt arbeid er gjort 

utelukkende på lokasjon, og fotografiet viser 

installasjonen slik den er lagd. Bøkene finner 

sin naturlige plass, kommuniserer godt med 

selve naturen og dets budskap. I en tid hvor 

distansen mellom natur og mennesket blir 

stadig lengre, er det lett å glemme hvor vår 

kunnskap stammer fra. Naturen sitter på 

løsningen for oss alle hvis vi forvalter den riktig.

Rune Guneriussen

www.runeguneriussen.no

 

Making UP fOr Missed tiMe / sCienCe Of Planting fOrest
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Making UP fOr Missed tiMe / sCienCe Of Planting fOrest

En hjemmelaget vindmølle har blitt brukt 

til å generere strøm til belysning i tomme 

bygninger på en nedlagt papirfabrikk i Moss. 

Belysningen i bygningene er dokumentert 

med foto trykket på gjennomlysbar film og er 

presentert i lyskasser. Slik skapes der en egen 

syklus av generering og konsumering av energi 

i verket. 

Fabrikken som et tomt rom er et faktum i 

hele Norden: Store og små byer forandres, og 

produksjon erstattes av andre typer virksom-

heter. Gjennom de forlatte bygningenes karak-

ter og sparsomme belysning drevet av vind-

mølleenergi, hintes det også til en posta-

pokalyptisk setting.

Lars-Andreas Tovey Kristiansen

www.toveykristiansen.com

yOU dOn’t need a WeatHerMan tO knOW WiCH Way tHe Wind blOWs
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  KUNSTUTVALGET HAR BESTÅTT AV:

Leder: Lidia Ivanova Myhre (kultursjef)

Skolens representanter:  
Kjølv Eidhammer (rektor) og Siri A. Baklid (fagleder)

Arkitekt: Michael Ross

Kunstkonsulenter v/ KORO:  
Egil Martin Kurdøl og Sidsel Palmstrøm

  KOORDINATOR/SEKRETæR:

Reidun Bollerud (kulturkonsulent) og 
Tone Sørensen (leder kunst- og kulturformidling)

  REFERANSEGRUPPEN HAR BESTÅTT AV:

Kommunestyrerepresentanter:  
Gard Firing (AP) og Borghild Lobben (H)

Elever og lærere ved Hokksund ungdomsskole
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