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HVA JOBBER DU 
MED I DISSE  
KORONADAGER?

Det er ikkje slik at ting blir borte når ein ikkje ser det. Men somme ting, kan bli meinings
lause om det ikkje blir sett. Som kunsten når samfunnet har lukka sine dører. Somme 
dører kan kjennast meir stengde enn andre, og for mange er kunstutstillingar noko ein 
opplever som eit lukka rom. Me vil med dette synleggjere det lokale kunstfeltet, og opne 
opp slik at det oppleves som mindre lukka. Utan nokon å kommunisere med, blir liksom 
kunsten meiningslaus. Då samfunnet stengte ned grunna korona, jobba kunstnararne 
vidare bak lukka dører. Ein kan ikkje delta i dei offentlege samtalane i samfunnet, utan 
å nå ut til folk. Difor vil me med dette prosjektet vise kva dei lokale kunstnarane jobba 
med under koronatida. Og vonar med dette at vegen mellom stovedørene, og galleri
romma i byen kan vere litt kortare.

Både oss kunstnarar, og publikum er for tida redusert til usikre menneske, som ikkje 
veit kva morgondagen kjem slepande med. Me veit berre at alt er blitt noko anna. I 
omveltings tider er kunsten enno viktigare. Ikkje fordi den inneheld fasitar, men fordi 
den kan snakke om alt me ikkje har ord for. Somme gonge treng me å snakke, og tenkje 
først med hendene. Hendene som let tankane flyte fritt, flyte vekk frå det vanskelege. 
Hendene som leitar. Som samlar tankane. Leitar etter noko ein kan gripe fast i når verda 
fell frå kvarandre. For me skal ikkje i same retning heller. Og kanskje treng me å stoppe 
heilt opp. Litt. Før me snublar vidare. 

Dette er ei open dør. Ei dør inn til litt av mangfaldet som eksisterer innanfor det lokale 
kunstfeltet. Både ateliera, og galleriromma. På same måte som innanfor ord, inneheld 
kunsten eit spekter som strekker seg frå politisk, til poetisk, til materialutforskande, 
leikande, forbanna, spørjande, påståeleg, pervertert, samfunnskritisk, stille, samtidsre
latert, underleg, undrande, og som ein telefonkatalog som ligg att etter stormen.

Av Brynhild Grødeland Winter

Ingrid Bjørnseth, side 8 Anne Tveit Knutsen, side 13

HENDENE SOM SAMLAR TANKANE

Bildende Kunstneres Forening Hordaland sendte ut spørsmålet til 
alle våre medlemmer. Her er noen av svarene vi fikk.
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Kurs, utstillinger, møter og reiser har blitt avlyst mens atelieret har blitt et fint arbeids-
sted for fullføring av påbegynte og halvferdige prosjekt. Bildene viser bokobjekt fra 
serien HERBARIUM ARCTICA som nå endelig har blitt ferdig. Deler skal stilles ut i 
Kristiansand kunsthall i januar-mars 2021. Jeg er i en privilegert situasjon med et 
langt stipend, dermed blir ikke økonomien min umiddelbart utsatt for problemer.

Vanskeligere er det for Trykkeriet hvor jeg er styreleder. Daglig leder Asbjørn Hollerud 
har jobbet intenst med å sikre driften videre. Umiddelbart merket vi effekten av alle 
tiltakene i samfunnet selv om Trykkeriet holder åpent som normalt. Fra 1–2 henvend-
elser per dag har frekvensen sunket til 1-2 for uken når det gjelder små og store opp-
drag. Planlagte kurs og møter er avlyst, og kunstnere som skulle komme utenbys 
fra for større produksjoner nå i april og mai har selvsagt måtte avlyse. Trykkeriet er 

Jeg har fått min utstilling i Visningsommet USF utsatt på grunn av Covid 19. Prøver 
å forholde meg til det. Jobber sakte videre med skulpturelle objekter og mine Dag-
boknotater. På plakaten er det foto av Dagboknotater fra 2019, et fingeravtrykk hver 
dag i 365 dager, tre ulike farget råbrent leire. Tenker på solidaritet og tilhørighet 
knyttet opp mot menneskeverd. Det individuelle- ulikhet-samhørighet. Respekt og 
felleskap. Kanskje enda mer viktig i denne Coronatiden. Montert sammen til en 
helhet blir dette et større verk på ca 240x320.

Nå arbeider jeg videre med Dagboknotatet 2020 som er fotavtrykk i terra cottaleire. 
Prøver å holde igang det daglige med rytme og gjentagelse av det enkle og hver-
dagslige. Går til studio på USF hver dag. Jobber alene men har litt kontakt med kolle-
ger. Tar inn skiftinger i vær og vind, våren som er på vei, landskaoet som forandrer 
seg og de spirende grønne fargene som langsomt trer fram. Ser fram til sommer og 
samvær med familie og venner. 

Jeg sitter i styret til Kunstgarasjen. Vi har hatt flere styremøter på nett i denne tiden, 
og hatt bekymringsamtaler om driften, utstillingene, salget av kunst og økonomien. 
Hvordan vi skal takle situasjonen? Når vi kan åpne opp? Nå er vi heldigvis der at vi 
har åpnet utstillingene lørdag og søndag i tiden framover.

BARN OG UNGDOMS KUNSTUTTRYKK AKKURAT NÅ
Jeg er billedkunstner og pedagog, og det jeg har lyst til å fortelle om fra Coronatiden 
handler om mitt arbeid med barn og ungdom. – Et lite innblikk i en annerledes 
kunstundervisning, med nye oppgaver, nye møtepunkter, alternative veilednings-
former og ikke minst nye kunstutrykk fra barna og ungdommenes side.

Jeg er ansatt som faglærer ved Bergen kulturskolen hvor jeg underviser i visuelle 
kunstfag. Kulturskolen ble stengt samtidig med skolene og samfunnet for øvrig. Nå 
åpner skolene opp igjen, men kulturskolen, som arbeider desentralisert og har mye 
av sin undervisning fordelt rundt på ulike skoler, sitter fortsatt litt på vent. Skolene 
har bedt om tid til å finne ut av den nye situasjonen før de kan huse oss igjen.

I all god undervisning handler det om å møte eleven og, som Søren Kierkegaard 
sa det; «passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der». Nedstengingen 
ble en ny begynnelse for min undervisning. Halvårsplaner måtte revurderes, og 
mye ble lagt til side. På ny måtte jeg tenke over: Hvor er elevene mine nå, hvilken 
situasjon befinner de seg i, hvilke opplevelser kan det tenkes at de har? Hvordan 
kan kunstundervisningen nå, med de begrensninger som tiden bærer med seg, 
komme elevene i møte, gripe fatt i situasjonen og bidra med noe som gir mening 
for dem. Troen på at det å få arbeide kunstnerisk, enten du er barn eller voksen, 
kan veie opp for tap eller mangler, har drevet meg i denne perioden. En av mine 
ungdomselever uttrykte det slik: «det er en rar situasjon, men jeg er uendelig glad 
for at jeg har kunsten».

Jeg har laget nye oppgaver til elevene, fylt på med bilder av relevante kunstverk 
og gjort øvelser selv, som jeg har filmet eller fotodokumentert. «Min verden» er blitt 
overskrift for oppgavene jeg sender ut. Det handler om sansning, fortolkning og 
forestillinger knyttet til de nære omgivelser. – Det handler om jeget og om den store, 
rare verden. Materialmessig gjelder prinsippet om å bruke det du har og det du kan 
finne; kull rett fra ovnen, gjenbruk av sokker, knapper, garn, pappemballasje. Gå ut 
og samle naturmaterialer. 

Inspirert av Hockney, Munch og Lars Elling har elever tegnet utsikten sin både slik 
de så den og slik de drømmer at den skal være. Mange elever, og særlig de yngste, 
har hatt glede av å arbeide med naturmaterialer, med inspirasjon fra Andy Golds-
worthy og andre Landart-kunstnere. Som svar på collageoppgaven «En rar verden», 
m/inspirasjon fra Duchamp m/ flere, har elever gitt uttrykk for politiske holdninger 
og observasjoner knyttet til den verden vi lever i. Jeg har også fått tilsendt film/
rollespill og en lengre tegneserie som, fra barnas ståsted, forteller om situasjonen 
vi er i. De som sender meg arbeider forsøker jeg å gi en faglig tilbakemelding til. Og 
det viser seg at noen blir veldig glade av dette. Kanskje har jeg ikke vært så tydelig 
i min tilbakemelding til disse elevene før. Kanskje er det for noen en ny opplevelse 
å få sitt eget arbeid beskrevet og tolket, slik jeg forsøker å gjøre. 

Ungdommene har jeg pratet med, veiledet og undervist via Skype. Jeg har prøvd, 
godt hjulpet av elevene selv, å legge til rette for at de kan få møte hverandre, dele 

arbeider og gi hverandre respons. Den planlagte helgen med landskapsmaleri (for 
ungdommene i fordypningsprogrammet vårt) ble en godværshelg, og opplegget 
ble gjennomført på Coronasikkert vis. I Messengergruppen kom det inn situasjons-
bilder fra Mjølfjell og mange andre fine steder hvor elevene hadde installert seg 
utendørs med staffeli og malesaker (En ordning med materialpakker og utlån av 
staffelier, sikret utstyret). Selv om jeg underviste via nettet, var jeg bevisst på at 
hver elev ikke skulle behøve å være pålogget så mye. Flere meldte at de kjente på 
en ro ved å stå ute og arbeide slik de gjorde. Ellers har jeg sittet helt stille og stirret 
ut i luften foran skjermen min, mens elever i andre enden har tegnet meg. Så har 
elevene, en etter en, gjort det samme. Det er en måte å se hverandre på, tenker jeg. 
Mye har vært fint og lærerikt, men jeg kjenner på en uro for de jeg ikke når, og en 
tristhet for det kjærlighetsspråket som vi blir bedt om å legge bånd på i lang tid 
fremover: Den fysiske nærheten, de spontane klemmene, hendene som arbeider 
sammen, armen om skulderen som henter deg tilbake når du har falt litt ut. Dette er 
barnas språk, og mitt. Det er en del av den jeg er- og vil være som lærer.

Mens vi venter på at ting skal bli som før, håper jeg vi blir mer bevisste de redskapene 
vi står igjen med – at vi styrker evnen til å se, lytte, oppmuntre, spørre og fortelle. 
At vi skjelner mellom det som gir nærhet og det som skaper avstand. At vi bruker 
potensialet som ligger i å dele sanseopplevelser i naturen og kunsten. Coronatiden 
har også åpnet et refleksjonsrom, som jeg håper vi benytter. Vi satte på bremsene, 
og det fikk ulike konsekvenser. Hva vil vi og hva vil vi ikke at skal bli som før?

RITA MARHAUG

LINDA ØGAARD

arbeidsplass for flere kunstnere; samlet 3,4 årsverk, og egeninntekten vår ligger på 
70 %, resten er driftstilskudd fra kommune og stat. Slik det ser ut i øyeblikket blir 
det permitteringer fra mai og dette er ikke særlig hyggelig. Men det offentlige har 
lansert ulike pakker som vi håper også vil gi et positivt bidrag til vår situasjon. Vi 
venter også på respons fra huseier ang husleie – sikkert en situasjon for flere i byen.

Selv har jeg også brukt noen dager på et nytt prosjekt nettopp på Trykkeriet – som 
har produsert 6 nye dyptrykkplater til KARBONAVTRYKK. Dette prosjektet er initiert 
av Kjellaug H. Lunde på Kunstkvarteret Trykk i Lofoten, med på laget vårt er også 
Åse Anda som er knyttet til Tou Trykk i Stavanger. Foto viser prøvetrykk og plater 
som skal bli til nye kunstnerbøker og vegginstallasjoner, etter hvert! Trykkplatene 
viser teleskopbilder av karbonstjerner og er trykket med karbon-svart.

I have for the first time since moving my studio to the historic Kolonial shop in Støle-
gaten/Bergen decided to use the shop windows to display my most recent series of 
drawings/watercolours.

The series is called PANTOMIMES OF SELF-AMPUTATION FOR SURVIVAL IN 
THE NORMAL KINGDOM and is inspired by the play “Amputation – Texts for an 
Extraordinary Spectacle” by the Norwegian writer Jens Bjørneboe.

Meanwhile, safe inside, I’m experimenting with traditional oil portraiture which will 
serve as the foundation for a pending series of works.

FERNANDA CHIECO

KARI AASEN
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Jeg arbeider mot en utstilling sammen med min søster Elisa (keramikk), på Galleri 
Langegården som åpner 20.mai.

Gjennom disse vårmånedene har arbeidene mine blitt mer fargeløse, oppløste, 
gjennomhullete, fragmenterte.

Teknikken er Laminering av papirkvaliteter og tekstil, som jeg trykker og maler på 
(på «Messefall» har jeg brukt BT sider som omhandler korona.) I arbeidet «Tellustale» 
har jeg brukt aviser som omhandler miljøutfordringene, i hovedsak BT. I klipparkiv 
har jeg klippet opp papirbiter og plassert dem mellom to glassplater så skyggene 
faller på bakveggen. De er klippet med en gammel saks jeg arvet av min mormor 
i USA som ble 107 år. På det siste bildet maler jeg en vegg i galleri Langegården. 

Jeg er hos min gamle mor på 88 i Porsgrunn. Hun får 
mindre hjelp av kommunen i disse korona tider, så her 
er jeg og fungerer som pleier.

Jeg har med et stort broderi, som etter planen skal 
vises på Christinegård i september. Teksten er fra en 
barnesang jeg lærte på søndagsskolen som lita jente. 
Det å ha mulighet for å jobbe utenom verkstedet er jeg 
veldig takknemlig for.

Jeg har også vært på joggeturer, noe jeg ikke har gjort 
siden gymtimene på videregående!!! Så noe godt 
kommer det ut av disse korona tider.

Ha det godt der du er!

BIRGIT EIDE

Fragmenter fra atelieret, mars 2020.

Prosjekter er blitt avlyst og mann skal finne et annet fokus. Online møter med kolleger 
og digitalundervisning. Skype samtaler med studenter som sitter hjemme, kommer 
ikke inne på deres atelier, har ikke tilgang til verksteder og materialer. Alle må omstille 
seg og jobbe med hva de har, her og nå.

Siden jeg har reist mye, pendlet mellom Bergen og Trondheim i snart 6 år, jobbet 
veldig prosjekt-basert med utgangspunkt i samarbeid med andre kunstnere og 
musikere, er det uvant å bare være på eget atelier dag etter dag!

Jeg filmer nesten hver dag. Det som (ikke) skjer utenfor huset. Min kamera ser ut 
gjennom atelier vinduet. Det er mest været som registreres. Det ligner på “slow tv” 
bare at det sendes ikke. Til slutt kan det bli en ganske lang film der det skjer veldig 
lite. Jeg husker den gammel sang av Talking Heads fra “Fear of Music”: Heaven Is A 
Place Where Nothing Ever Happens.  Er det sant?  Men at det skjer lite plager meg 
egentlig ikke for tiden. Jeg har kommunisert med studenter rundt stilhet, “Silence”, 
John Cage sine tanker, og lignende.

Dert kommer i posten utstillingsinvitasjoner fra gallerier og museer her og der. 
Utstillinger som muligens ingen kommer til å besøke. Men jeg lager min egen 
utstilling med invitasjons kortene. 

Jeg går tur i skogen eller på fjell nesten hver dag. A ha hund gir motivasjon for å 
komme seg ut. Det finnes mer en nok å se på; små og store endringer i landskapet, 
lyset, været. Ellers sitter jeg ved skrivebord og tegner i notatbøker. Abstrakte teg-
ninger, visualisering av tankeprosesser. Jeg vet ikke om det blir kunst av det og 
det spiller forsåvidt ingen rolle for tiden. Kanskje det er bare terapi å holde på med 
dette, men det er en måte å rense hode for alt for mange tanker.

JEREMY WELSH

Jeg arbeider med den volden som vi enda er fanget av kriger og deres fordreide 
historie. Vi gikk slik til krig i Libya uten grunn og ødela dette samfunnet som nær-
mest var nr 1 i Afrika og som slik hadde midler!  for å virkelig etablere den Afrikanske 
kongressen- dvs hele Afrika og samlet inn penger fra sin oljeformue for å drive fram 
Afrika som forente land eller forente stater, og slik endelig en samling av Afrika OG  
uten styring og bruk og missbruk av andre land via deres imperialisme. Endelig 
skulle Afrika komme seg ut av helvetet som startet med kolonialiseringen gjennom 
at de rikes prestene kunne slå fast at afrikanerne ikke helt var mennesker, og slik 
det påfølgende bestialske forbruket av Afrika fra Europa og USA. Først ca 20!!!!! år 
etter 2 verdenskrig, fikk afrikanerne- de svarte, “negrene” i USA, borgerrettigheter, 
mens Europa lydig rocket etter Las Vegas-og Maifa- tullingen Elvis. 
 
Vanskelig da nærmest samtlige politiske partier i Norge !!!  var enige om at Freds-
prislandet skulle gå til krig !!! laaaangt utenfor sitt land og laaaaangt fra noen virkelig 
grunn !!!!
 
De fleste i mitt “hjemland” var enigë i denne de-humane volden ... 
også de fleste tiende kunstnerne.
I all hast og “lammet” på tredje mnd av sykdom..
Men humøret er som alltidt, godt! 

Kunstens politiske sprengkraft
Kunststunt på Torgallmenningen, “Friheten”, 2016,
Bergen Foto: Roger Gjerstad

Kunstens politiske sprengkraft 
 

		
Kunststunt	på	Torgallmenningen,	"Friheten",	2016,	
Bergen	Foto:	Roger	Gjerstad 
 
 

ROGER GJERSTAD

Jeg arbeider i naturen, med stedspesifikke performancer, der store deler av pro-
sessen består av lange vandringer i landskapet. Vandringene er en del av research 
arbeidet, der jeg forsøker å arbeide meg inn i landskapet ved å tilbringe tid i det. Og 
hadde våren 2020 store planer om lengre reiser og kunstneropphold på Svalbard. 
De er nå blitt avlyst eller utsatt. Og det har gått endel tid på omorganisere, og prøve 
å få flyttet endel av planene. Istedet har jeg brukt lokalmiljøet og egen hage, dog de 
store vandringene har ikke helt blitt til enda. 

Samtidig så har jeg kjent at det har vært vanskelig å omstille seg, da de planene 
jeg hadde, føltes viktig for arbeidsprosessen og prosjektet jeg arbeider med. Spise-
bordet er blitt til kontor og atelier, og jeg forsøker å nullstille meg og starte litt opp 
på nytt. Jeg leser, tegner, skriver og syr, og lager et nytt bibliotek av skissearbeid.

Så jeg har lagt ved bilde av spisebordet jeg.

ANETTE FRIEDRICH  
JOHANNESSEN

IDA C. HELLANDHANSEN
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Atelieret er blitt klasserom.
Jeg sitter på atelieret mitt i C Sundtsgt.55 og underviser, jeg underviser på KiB nå. Corona situasjonen gjør at 
dette skjer digitalt. Denne perioden på KiB er en fordypningsperiode, i tillegg holder vi opptaksprøve for nye 
studenter nå. Atelieret mitt har blitt rydda. Jeg har sortert arbeider, gjort et valg på hvilke jeg skal ta vare på, og 
hvilke som skal bli nye arbeider. Noen arbeider trenger litt vedlikehold. Det er fint å være her, fint å kunne gå rett 
på atelierjobbing etter at undervisning og møter for dagen er unnagjort. Jeg er her allerede, mitt rom som jeg er 
så glad i. Når jeg ikke har tid til å være her, hender det at jeg stikker innom likevel, bare for å si hei! Jeg har ingen 
konkrete utstillinger nå, jeg tegner og prøver meg på porselensleire. En følelse av langsomhet har prega tilværelsen. 
Nå er hjemmeskole over, det åpner seg litt og litt. Viser foto av arbeider som blir bearbeidet på forskjellig vis.

LISBETH JOHANSEN SJØVOLL
Det påvirker blant annet konsentrasjonen, men jeg har 
begynt å lage litt nye rutiner etter permittering. Som å 
gå en 10 min tur før hjemmekontor eller til studio.  

Jeg har fikset nettsiden min, oppdaterte den med siste 
utstilling fra Oktober i København, et samarbeidspro-
sjekt med Juanma González i galleriet Eks-Rummet. 
Det er litt rart å se arbeidet nå, en følelse av at det har 
endret seg på grunn av perioden vi er i. Jeg har i det 
siste hatt videosamtaler med Juanma, han har base 
i Stockholm, men er nå i Madrid. I Oktober jobbet vi 
med tegning og installasjon. Om kartlegging, rom, 
grenser og etterligning av advarsels tape/sperrebånd.
link til prosjektet: 
ingridbjornseth.com/2019-collaborative

Og nå i slutten av April skulle jeg arrangert en utstilling  
i Prosjekt Rommet til Isotop med Robin Everett og 
Samuel Brzeski, dette blir nå utsatt på ubestemt tid.

Ellers jobber jeg for Utstillingsguide for Bergen så om 
noen har prosjekter som er online eller som kan ses i 
forhold til de reglene som er satt for COVID-19 . Send 
gjerne bidrag til : 
utstillingsguide.no/bidrag/
eller via messenger på FB:  
facebook.com/Utstillingsguide/

Avslutter med en link, som har for meg siden bachelor  
tiden vært en fin inspirasjon – Letter to Eva Hesse from  
Sol LeWitt: brainpickings.org/2016/09/09/do-sol-lewitt- 
eva-hesse-letter/

INGRID BJØRNSETH

Eg har i ein lengre periode jobba fram mot utstilling til Masfjorden. Opninga skulle 
vera 21. mai. Det vart så usikkert, kanskje det ikkje blei før august. Men no har 
me heldigvis bestemt at utstillinga skal vera open frå 2.juni, og avsluttast med eit 
arangement i 23 august.

Materialet mitt er metalltråd. No har eg arbeidt meir med fargar og det har vore viktig 
for meg jobba opnare utan eit bestemt tema som definere heile utstillinga. Det 
har vore spanande å byggja store biledflater med lag på lag av det strikka metal 
trådsnettet mitt. Landskap og natur er bakteppet. Eg har og laga ein serie med 
små portretter, denne gang 3. dimensjonale og nokre andre store veggobjekt.. No 
held eg på å ferdigstilla dei siste arbeida. Eg kjem til å ha ei veke monteringstid i 
utstillingslokalet.

Sidan eg har atelier på USF Verftet og bur nære, har ikkje koronaen påverka så mykje  
anna enn økonomien, men det merkast. Kontantstøtta og andre støtteordningar 
fangar ikkje opp oss med blandingsinntekt. Det ser ut som det helst er arangørar og 
store institusjonar som får hjelp i kultursektoren og ikkje oss skapande. Det påverka 
og arbeidet mitt at det ei tid var usikkerhet om når utstillinga kunne vera.

Eg likar, og synst det er viktig å stilla ut utanfor dei vante galleria. Eg har hatt eit 
godt samarbeid med kommunen i Masfjorden som inviterte meg. Det er berre 1700 
innbyggjarar der, og dei har utstilling, konsertar og andre arangement kvar sommar. 
Utstillingsstaden er i Kvamsdals Fargeri på Masfjordnes som er eit lite museum 
over verksemda som vart driven der fram til slutten på 50talet. Tørkeloftet er tomt 
og vert brukt til kunstutstillingar. 

MARTA NERHUS
Som kunstner og assistent i Steinerskolen så har jeg 
heldigvis hatt mulighet til å arbeide som før, i denne  
tiden. Jeg har hatt 3 dager med hjemme kontor og ellers 
vært på skolen hver dag for å gi omsorgs- og under-
visningstilbud for de som måtte trenge det. Med korte 
arbeidsdager på skolen er er det fint å gå direkte til 
studio og arbeide videre.

Jeg var så heldig å rekke å stille ut på Visningsrommet 
USF i februar-mars rett før alt stoppet opp, og pande-
mien slo inn på et greit nok tidspunkt for min del, med 
tanke på den obligatoriske motivasjons-duppen etter 
endt utstilling. Studio så lenge ut som et dass med rot 
og sjelløse hvite vegger som ikke akkurat inviterte til 
kunstnerisk aktivitet. Etter noen uker med Steinerskole 
(Koronaskole), Netflix og pandemi-vibber ble det på 
tide å organisere seg igjen. Nå ser studio sånn noen 
lunde innbydende og jeg er i gang med noen nye arbeid 
til ny utstilling til høsten igjen. 

RUBEN EIKEBØ 

https://www.ingridbjornseth.com/2019-collaborative
http://utstillingsguide.no/bidrag/
https://www.facebook.com/Utstillingsguide/
https://www.brainpickings.org/2016/09/09/do-sol-lewitt-eva-hesse-letter/
https://www.brainpickings.org/2016/09/09/do-sol-lewitt-eva-hesse-letter/
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Jeg har begynt å arbeide med en liten serie av Sitater.
Her fra Bibelen, Johannes 11.

ARNE RYGG
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Upretensiøst.
Dagene er merkelige, uten store høydepunkter eller nedturer. Dagene glir inn i hver-
andre. Døgnet snus iblant på hodet. Kjøkken, stue, soverom, arbeidsrom. Og en-
kelte turer ut. Det meste går i ett. Og nyheter som strømmer på. Med Erna, Trump 
og mister Høie, som for lengst brukt opp kvotene sine. Mens HBO og Netflix har 
blitt mine nære venner. 

Parallelt med at koronaviruset inntok landet vårt, gjorde jeg avtale med en kollega 
om at hun skrulle skrive en tekst om min kunstneriske praksis innen video helt fra 
1988 og frem til i dag. For bruk i forbindelse med separatutstillinger av video og foto 
kommende år i Visningsrommet USF i Bergen og i Bryne kunstforening på Jæren.

ØYVIND JOHNSEN

Nærmere 30 videoer ble lagt på en minnepinne og postlagt. Etter at jeg hadde for-
sikret meg om at de så greie ut. Rart var det å se igjennom det jeg hadde gjort. Mye 
av livet mitt kom tett innpå meg. På godt og vondt.

Én enkelt video skilte seg ut. Ved å være aldeles upretensiøs. Og dessuten svært 
kort. Den har tittelen ”Presens”, er fra 1988 og varer i bare to minutter og to 
sekunder. Her er den: vimeo.com/25463338

Råmaterialet i videoen er en liten bit av et opptak av ansiktet til en skuespiller. Gjort 
på tampen av et opphold på Ryvarden. Vi var en gjeng kunstnere av ulike slag som 
bodde i huset ved fyret og skulle jobbe med et teaterprosjekt. 

Det skar seg underveis. Men opptaket tok jeg tak i. Brukte den gangen et svært 
enkelt redigeringsprogram med små muligheter for store sprell. Hentet for hånd ut 
cirka hver tredje video-frame og la dem etter hverandre og sydde dem sammen 
med transitions. Og fant et lydbilde som funket. Videoen pretenderer ikke å være 
noe som helst. Jeg har til og med kalt den en skisse. Og det blir direkte banalt 
å koble det som skjer i videoen opp til det mennesker i store deler av verden nå 
opplever pga. et sterkt invaderende virus som tar knekken på mange, og da særlig 
menn i min aldersgruppe.

Nei, ”Presens” sikter seg vel heller inn mot det helt enkle og nære. Jeg ble bare så 
fascinert og betatt. Av hva et ansikt kan uttrykke.
Og optimistisk er den vel også; videoen, – til syvende og sist?

SIMONE HOOYMANS 
When Corona with its additional restrictions hit us we 
were (my husband Hans Pulles and I ) in the middle of 
a new animation project called ´Plantenes Stemme´. A 
commissioned animation / 5 screen video installation 
for the new Deichman library in Oslo and my first art 
commission for public space in Norway! A long term 
wish I had and now coming true.

The new Deichman building would have its opening 
for public at 28th March with a huge party! We were 
very much looking forward to this. But than the Corona 
restrictions came and every thing was postponed.  
Luckily we did not get sick and we stayed at home. 
What wasn´t so different for us as we always work at 
home. We sometimes joke a bit to our dutch family 
saying that we are already living in quarantaine for 10 
years in Norway. We are living and working at Kunst-
narhuset Messen, the international artist residency in 
the small village of Ålvik. We organize open studios 
and maintain the residency and the publicity on social 
media and website and help the artists with their pro-
jects if needed. For my work a lot changed. As for so 
many artists who are also parents of young children, it 
became even busier that before. The residency is still 
running (with its limitations of new artists coming in) 
and we still had to work. The positive thing about this 
was that we had more time now to finish up the anima-
tion, since the deadline was also postponed. Definitely 
less stressful. But what I kind of forgot is that also our 
two children would be at home and be around us all 
the time. Don’t get me wrong they are the sweetest 
boys of the world (they really are) but there is no way 
that we could continue to work as we did before.

To keep the good work flow alive, we decided to divide 
the work. One person is working further on the anima-
tion, while the other one keeps the children happy and 
helps with home schooling. Hallelujah for good part-
nership ! But somehow it felt also as if we got stuck 
into a snail body… everything went suddenly soooo 
slow… But it was nice to keep on working despite of 
the situation, which gave us also a cosy family time. 
And because the animation made us so happy and 
aware of the upcoming spring. ´Plantenes Stemme´ 
It is an animated magical garden where flowers and 
plants communicate in their own musical language. 
This language is made by 12 different composers and 
musicians from different countries. A complicated ani-
mation with lots of challenges and very rewarding.

Today we came to the point that we are rendering our 
last version of the animation, meaning it is almost finis-
hed. And at the same time a small team in Oslo was 
working on mounting the wallpaper that I made as part 
of the installation. All the names of the composers and 
musicians are on the wallpaper under the flowers they 
represent. The curator had send me pictures of the re-
sult. That gives hope! The library will open and so will 
my new art work. Exactly when is still uncertain, but it 
will happen and than we celebrate! We will celebrate 
that art is part of live, creates live and keeps us alive!

More information about the animation: simonehooy-
mans.com/plantenes-stemme/

Eg har lese i nyheitene at det er viktig med is i magen... 
difor et eg is, medan eg jobbar med teikningar til fire 
seperatutstillingar; Møre og Romsdal Kunstnersenter  
(hausten 2020), Det Gule Huset, Asker (januar 2021), 
Galleri Christinegaard (2021) og hovudgalleriet i 
Haugesund Kunstforening (2021). Utstillingane skal 
ikkje innehalde dei same arbeida. Eg jobbar med tid-
krevjande teikneinstallasjonar. Utan arbeidsstipend er 
det utfordrande både å få tid, og råd til å gjennomføre 
utstillingane i møte med korona-utfordringane i tillegg. 
Det betyr at det òg går med ein del tid på å utarbeide 
strategiar, og alternative planar. Har fått ganske solide 
strategiar ned på papiret, så er det berre å jobbe for 
at minst ein av dei blir realiserbar i verkelegheita. Midla  
som blir utdelt som korona-krisepakkar berre gjeld 
prosjekt her-og-no, og ikkje pågåande prosjekt, som 
skal visast litt fram i tid, men som blir ramma av den 
noverande økonomiske situasjonen. Eg har ikkje tid 
eller overskot til å utvikle kortsiktige digitale prosjekt 
som eg kan søkje støtte til, for det vil bety at eg må 
ta pause frå alt det andre... Stikkord frammover: is i 
magen. Fullt fokus på strategiane mine. 

BRYNHILD GRØDELAND WINTHER

Jeg begynte å lage små tekstiler til b-open, som skulle være 18-19. april. Tenkte 
det kunne være aktuelt med små arbeider for en gangs skyld, og dermed også ha 
litt nytt å vise.  Har i grunnen alltid hatt litt motforestillinger mot å lage små arbeider 
med det tykke garnet, med skitt au.

Begynte friskt, og det var faktisk ganske moro.

Så ble det slutt på alt, men da var jeg igang, og siden har jeg fortsatt. Det blir en serie 
med «dagens lille øvelse». En om dagen, men det er det ikke blitt, bare nesten. Bruker 
bare rester etter billedvevgarnet jeg har farget selv, og trådene er limt på ymse gamle 
pledd. De er 21x25cm, og er ikke montert ferdig. Og ikke alle får  være med på «neste 
reise», hvorenn og når den går. Noen er for dårlige til det, spør du meg.

Hovedsaken er å ha noe å glede seg til å gjøre  hver dag, særlig nå. Jeg går på jobb, 
handler i butikk, og er så heldig å ha kollegaer å snakke med daglig (med avstand) 
her på USF. Dessuten har Kafe Kippers åpnet litt. Bor i byen, slipper kollektivtrafikk. 
Men det er det jo selvfølgelig ganske deprimerende likevel –  i perioder. Også p.g.a. 
været. OG – jeg er jo i risikogruppen p.g.a. alder. Men er foreløpig frisk og rask.

Det heldige er at jeg ikke har noen kommende, utsatt utstilling, har pensjon, (litt 
penger i banken, holder ikke med bare minstepensjon), og har dessuten nettopp 
fått stipend – så rent økonomisk skal det gå tålelig bra. 

Men savner VELDIG og se kunst – mer enn på facebook….

SISSEL BLYSTAD

https://vimeo.com/25463338
https://www.simonehooymans.com/plantenes-stemme/
https://www.simonehooymans.com/plantenes-stemme/
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Hjemmeskole + hjemmeatelie + teltur i stuen 
= mange ting på en gang

Denne våren skulle et utsmykningsoppdrag ferdigstilles. Prosjektet heter «Vår hylle 
er fylt med historier». En hylle der elever og personale fra Åsane vgs. skal donere 
gjenstander, og setninger fra skolehverdagen fra den gamle skolen i bytte mot vafler 
og kaker.  Mye var planlagt, to av mine gode kollegaer fra PAB var klar for å være 
med som assistenter, sette opp en kul stasjon på Åsane vgs, få inn masse gøy til 
prosjektet og gi litt sosial hygge til elever/lærere og ansatte.  Jeg hadde en liten 
mistanke om at vafler og kaker ikke er så lurt i disse Korona tider og tanken slo meg 
at skolene kunne bli stengt. En uke før innsamlingen fikk elevene hjemmeskole, 
innsamlingen måtte utsettes. Det ble  også hjemmeskole for mine barn. Hjemme-
atelieet ble klasserom, vi lagde teltplass i stuen, steikte marshmallows i peisen. Min 
konklusjon i alt rotet ble at det kanskje er like greit at alle gjenstandene fra innsam-
lingen ikke er på hjemmeatelieet akkurat nå. 

Ute skinner solen, og det er bare noen dager til skolen for mine yngste barn starter 
igjen. Teltleiren er ryddet ned, men det å ha noen annerledes dager i stuen ga mye 
hygge. På vinduet henger en fargerik tegning av en regnbue fra barnas hjemme-
skole med ordene: “Det blir bedre”. Den tegningen har vi sett på hver dag denne 
mnd. Jeg tenker med meg selv, håper de som bestemmer har et kunstverk i hjemmet 
sitt, eller har sett en digital forestilling, konsert i disse tider og tenker det samme 
som meg, kunst og kultur er viktig både før, under og etter unntakstilstander.

En liten rapport fra Sandviksbod 19.

Det er mye som er helt vanlig her i sjøboden. Her har vi verksteder og her bor vi. Om 
vi ikke omgås så mange folk akkurat, driver vi på med våre prosjekter.

Men noe er forandret. I et år med flere utstillingsprosjekter enn på lenge, er alt blitt 
omkalfatret. Først ble B-open flyttet til høsten. Så ble min store separatutstilling i 
Kunstgarasjen som skulle åpnet 8.mai, utsatt til høsten en gang, men produksjonen 
går for fullt, så jeg er ikke redd for det. 17.mai skulle mine Blå Båter ha utstillings-
åpning i Mariendom i Andernach (Rhindalen) og være kirkeskip der en periode. Så 
ble det utsatt til høsten, og så avlyst. Kan hende det ordner seg til neste år?

Men på plussiden så vant jeg konkurransen om minnested for Florvågslaget. Det 
var rett før koronanen slo til. Det står på vent nå.

Inger-Marit driver på med bilder. Store format med mye lyse fine farger. Vannbaserte 
teknikker, etter mange år med olje og løsemidler.

Men vi har også et stort vedprosjekt nå. Stokker fra skogrydding på Koengen har 
havnet i hauger her, og mellom regn, snø og vind, tar vi økter med kapping og 
kløyv ing med tanke på å varme oss om et par års tid. Det er vel omtrent så lang tid 
en ordentlig vedatørking tar?

Også har vi masse vekster på gang. Litt kaldt ennå, men i drivhuset er det sukker-
erter og i vinduskarmene venter tomater og mye annet godt. Ruccolaen som har 
overvintret ute, er blitt et lite tre, og den skamklipte seljen har våknet igjen. Humle-
hekk er satt og bambusen sloss mot vinden. Mye artig.

Også er jeg endelig i ferd med å få meg nettside. Kommer vel om en ukes tid, etter 
noe sånt som 20 år med somling?

INGERMARIT SAASTAD + JOHN AUDUN HAUGE 

KUNST I OSEANA

SOMMAR 2020

HAUST 2020

Opningstider: Tir–fre 11–16.30 • laurdag 11–16 • søndag 12–18 
Sommarope 22.06.–16.08: Man–fre 11–16.30 • laurdag 11–16 • søndag 12–18 
Oseana kunst & kultursenter, Mobergsbakken 20, 5200 Os, tlf. +47 917 50 231 
www.griegsamlingen.no   |   www.oseana.no    

13.06.–02.08.
Griegsamlingen og Galleri Hvelvet
Sommarutgåve med verk frå  
samlinga. Utstillingsopning:  
Laurdag 13. juni kl. 14–16

15.08.–06.09. 
CECILIA JONSSON 

Contemporary Diagram – Berlin 
Utstillingsopning: Laurdag 15. august kl. 14–16

Griegsamlingen og Galleri Hvelvet held til 
i Oseana kunst & kultursenter som ligg  
vakkert til med utsikt mot Bjørnafjorden  
og badestrand i Mobergsvikjo rett ved. 
Opningstider for restauranten finn du 
på www.oseanakafe.no.  
Velkomen!

Alf Rolfsen, Leiv Eiriksson oppdagar Amerika, 1938

19.09.–11.10. 
MORTEN HOLMEFJORD, FRIDTJOV URDAL OG MATEJ GABRIS  

Røynda rundt 
Utstillingsopning: Laurdag 19. september kl. 18–21

24.10.–15.11. 
INGER-JOHANNE BRAUTASET OG GUDRUN GUNNARSDOTTIR 

HAVET lever fint uten oss 
Utstillingsopning: Laurdag 24. oktober kl. 14–16

28.11.–17.01. 
HARALD E. TØRRESEN 

Arv og miljø 
Utstillingsopning: Laurdag 28. november kl. 14–16

MIA ØQUIST 
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BERGEN  
KUNSTHALL

JOAR NANGO
FESTSPILLUTSTILLINGEN
4.9. – 8.11. 2020

WWW.KUNSTHALL.NO

Kunsthall 3,14 stiller spørsmålstegn ved samtiden for å kunne 
forstå framtiden. Vi skaper dialog gjennom kunst og støtter opp 
om prosesser som fremmer analyse og felles forståelse. Både 
kunsten vi viser og prosjektene vi jobber med må være relevante 
og tett på de viktige spørsmålene vi må ta stilling til i vår tid. 
Denne tilnærmingen innebærer at vi aldri må være redd for også 
å jobbe med politiske spørsmål.

Kunsthall 3,14 har et globalt perspektiv og presenterer viktige 
kunstneriske bidrag med utøvere fra hele verden. Institusjonen 

følger aktivt opp nye unge kunstnere og deres prosjekter sam-
tidig som en presenterer betydningsfulle kunstnere og øker 
bredden av kunstneriske praksiser og på den måten lar publikum 
oppleve et større spektrum kunstverk.

Kunsthall 3,14 bidrar til å vise publikum det ukjente, og bidrar 
til å utfordre etablerte sannheter i kunsten. Dermed er institu-
sjonen  et senter for kunstnerisk nybrottsarbeid og en institusjon 
som også altivt implementerer tverrkulturelt og transnasjonalt 
samarbeid og forståelse.

[ Wed. - Sun.: 11:00 - 16:00  |  Free entrance ] 
KUNSTHALL 3,14 | VÅGSALLMENNINGEN 12 - BERGENW W W . K U N S T H A L L 3 1 4 . A R TW W W . K U N S T H A L L 3 1 4 . A R T

Litt om hva jeg har gjort, og gjør i disse koronatider. 
For å få fart på dagene, gir jeg meg selv små stunt-
oppgaver, som en igangsetter for dagen. Et av disse 
stuntene er å tegne ett selvportrett hver dag i denne 
tiden, og samle dem i en bok. (kanskje blir det flere 
bøker, det blir spennende å se, i en annen bok er det 
en setning hver dag, eller ord hver dag)

Jeg har laget meg en plan for arbeidsperioden frem-
over, og har laget et tankekart med utgangspunkt i 
korornaviruset.

I tillegg til lesing, fordypning og ideutvikling med tanke 
på nye fremtidige filmer, har jeg også sydd flere bøker i 
et bokprosjekt jeg har gående, jeg oppdaterer og flikker 
stadig på min nye nettside, og har begynt å skrive på 
bloggen. Jeg tenker at bloggen på min nettside kan 
være en fin måte i disse dager å nå ut til mine med-
mennesker. Jeg bruker også sosiale midler som en slik 
kanal. Eks instagram og facebook. Både innlegg og 
stories.

Jeg har også en stor skissebok, hvor jeg hver dag skriver 
litt om hva jeg har gjort, eller tanker, ideer annet. Ellers 
ser jeg denne perioden som en mulighet til fordypning, 
som jeg var inne på i starten, i form av å lese alle de 
bøkene jeg tenker har betydning for mine prosjekt, og 
som kan bringe meg videre. Om bøkene er litt tunge, 
setter jeg meg mål: eks 1o sider hver dag; jeg fascine-
res av hva museskritt kan gjøre, at selv museskritt på 
de oppgavene som ikke er så lystbetonte, at jeg også 
da kommer videre.

Når det gjelder filmen, TVILLINGSONG, gjenstår kun  
fargekorrigering, (det må gjøres når vi kan sitte 
sammen og finne rette fargebalansen), og filmen er da 
klar for premiere. Å, som jeg gleder meg. Les gjerne 
mer om Tvillingsong på min nettside, både under arbei-
der, og på bloggen.

Da koronakrisen brått gjorde sitt inntog ble hverdagen som kunstner snudd på 
hodet. En betydelig andel av arbeidstiden som normalt ville blitt brukt til egen 
kunstpraksis ble nå anvendt i rollen som hjemmeskole-lærer for min åtte år gamle 
sønn, i kombinasjon med hjemmekontor for Fakultet for kunst, musikk og design. 
Alle prosjekter ble umiddelbart parkert i påvente av en endring i FHIs anbefalinger.

Likevel vokste et videoverk frem fra denne uvanlige situasjonen. Det planlagte per-
formance-arrangementet PAB Open Session / March Equinox, avholdt 20. februar, 
måtte omgjøres fra en samling med publikum tilstede til en serie performancer 
utført på separate steder. Dokumentasjonen av disse ble deretter lastet opp til 
arrange mentets Facebook-side. Jeg og min partner plasserte oss på takterrassen i 
leilighetskomplekset der jeg bor. Iført operasjonsbekledning, donert fra Haugesund 
sykehus tilbake i 2009, undersøkte vi nærhet mellom individer satt opp mot smitte-
vern-situasjonen verdenssamfunnet nå opplever.

JANE SVERDRUPSEN

Skulle ha opna «Den amerikanske draumen om Norge» som ein vanlig fotoutstilling. 

i dag 15. april, men har i staden opna den som ein virtuell utstilling med 360-visning 
på draumenomnorge.no

Interessant å utforska nye måtar å formidla på. 

INGERID JORDAL

ANNE TVEIT KNUTSENLene  
Baadsvig  
Ørmen
26.06 - 02.08

http://www.draumenomnorge.no/
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REDAKTØRER
BKFH STYRET (V/BO MAGNUS)

TEKST
BRYNHILD GRØDELAND WINTHER

FORSIDEBILDE
STILLBILDE FRA VIDEOVERKET «CARESS»  
AV JANE SVERDRUPSEN

DESIGN
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BKFH.NO
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UTGITT MED STØTTE FRA

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) er en faglig 
sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland 
– vi er både fag- og interesseorganisasjon. 

Fra BKFHs vedtekter § 2: FORMÅL
«BKFH skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, 
ideelle og sosiale interesser i Hordaland.»

Foreningen ble etablert i 1931 og er den eldste fagorganisa-
sjonen for billedkunstnere utenfor hovedstaden. BKFH er 
tilsluttet den nasjonale paraplyorganisasjonen Norske Billed-
kunstnere (NBK). Vi har om lag 260 medlemmer.

BKFH har initiert, og vært delaktig i etablering av, flere tiltak av 
betydning for regionen, som Hordaland Kunstsenter, B-open, 
Vestlandsutstillingen, VISP og andre.
 
Gjennom representanter valgt på årsmøtet fremmer vi fag-
kompetanse i ulike styrer og utvalg, og bidrar til evaluering av 
kunstnerisk kvalitet gjennom deltakelse i lokale og nasjonale 
juryer og stipendkomiteer.

Fra v. Agnes Nedregård, Bo Magnus, Elke Karnik og Gabriel Kvendseth  
(Hedvig Thorkildsen var ikke tilstede da bildet ble tatt)

bilde: detalj av akvarell utført av Anne Mette Dahl Jacobsen, 2020

www.gallerivox.no

du finner oss i Strandgaten 223

Visningsrommet USF 
Vi holder åpent hele sommeren 2020. 

Sjekk visningsrommet-usf.no
 @visningsrommetusf

Bilde: Fra Nina Griegs utstilling. Mapping the interior, februar 2019 

PERFORMANCE ART BERGEN

WWW.PERFORMANCEARTBERGEN.NO

Inga S. Søreide
DET BRER SEG

Manuel Portioli
THE PROMISED LAND

Kunstgarasjen
Vestlands største galleri for samtidskunst

kunstgarasjen.no
Møllendalsveien 15

postmaster@kunstgarasjen.no

Fredag–søndag 12–16
Utstillingene står til 21. juni

Grafisk design 
og arkitektur

ok-kontor.no
Domkirkegaten 11, 5017 Bergen

Bildende Kunstneres Forening Hordaland
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Eikebø Ruben
instagr.com/rubeneikeboe/

Eldøy, Åsne 
aeldoy.com

Elliot, Scott Henry 
codapress.no

Etten, Ingunn Van 
ingunn.vanetten.no

Farstad, Øyvind Pål 
oyvindfarstad.no

Fevåg, Endre 

Filiu,  
Ramon Eduardo Haiti 

Finborud, Kristian
finborud.no

Folgerø-Holm, Jan Willy 

Frantzsen, Gerd 
gerdsmaleri.com

Fuchs Emma Sjövall 

Frøysaa, Kjetil 

Førde, Helene 

Geest, Mathijs Van 

Gjerde, Noomi Louise
 
Gjerstad, Alf Bugge 

Gjerstad, Roger 

Gomo, Guro 

Gransort, Marcin 
gransort.com

Grieg, Nina 
ninagrieg.com

Hansen, Carl Martin 
carlmartinhansen.no

Hareide, Vigdis 

Hartveit, Berit 
berithartveit.no

Hauge, John Audun 

Haugland, Bente 
bentehaugland.no

Haugland, Jan 

Haukedal,  
Camilla Lingås 

Hauso, Evelyn Lillestøl 
evelynlh.no

Haverkamp, Reinhard 
reinhardhaverkamp.com

Havnerås, John Petter 
havneras.com

Heggren, Silje 
siljeheggren.com

Heien, Jannecke Knudsen
janneckeheien.no

Heilevang,  
Sara Kollstrøm  

Henschien, Tone 

Heradstveit, Synneva 
synnevaheradstveit.net

Herman-Hansen, Olav 
 
Herteig, Karina 
herteig.no

Hessen, Anniken Jøsok 
annikenjosokhessen.com

Him-Jensen, Lisa 
lisahimjensen.com

Hisdal, Trude 
trudehisdal.com

Hjelmen, Øyvind 
oyvindhjelmen.com

Hjertholm, Kari 
karihjertholm.no

Hoegee,  
Kirsti Kosmo Van  
kvhoegee.no

Hoem, Christine 
 
Holan, Solvor 
solvorholan.com

Holm-Olsen, Håkon 
hholsen.wordpress.com

Hooymans, Simone 
simonehooymans.com

Hvoslef, Line 
instagr.com/hvoslef_art

Høstmark,  
Cathrine Abelvik 

Håland, Arve 

Imwinkelried,  
Branko Boero 
altgarbra.no

Ingvaldsen,  
Arne Heglum 
arneingvaldsen.no

Inman-Simpson,  
Rhiannon 
rhiannoninmansimpson.com

Iversen, Sveinung 
sveinungiversen.com

Jaeger, Trudi 
trudijaeger.no

Johannessen,  
Aggi Folgerø 
aggifojo.com

Johannessen,  
Anette Friedrich 
anettefj.squarespace.com

Johannessen, Haakon 
 

Johannessen, Kurt 
zeth.no

Johnsen, Augon 
augon.no

Johnsen, Øyvind 
sensistens.no

Jordal, Ingerid 
ingeridjordal.no

Jonsson, Cecilia 
ceciliajonsson.com

Jost, Sarah 
sarahjost.com

Joung, Erik 
joung.no

Jørgensen, Hilde 

Keegan, Kristen 
kristenkeegan.com

Kierulf, Annette 
kierulf.info

Kierulf, Caroline 
kierulf.info

Kipphoff, Karen 
 
Kirkebø, Kay Arne 
kayarne.net

Kittilsen, Dora Sofie 
dora-s-kittilsen.com

Kjøde, Vibeke Rød 

Knutsen, Anne Tveit 
annetveitknutsen.no

Koke, Merthe 

Kolbjørnsen, Elke Karnik 

Konttinen,  
Hannu Tapani 
konttinen.no

Kosmo, Tom Stian 
tomkosmo.no

Kovär, Sieglind Mæhlum 

Krzywinski, Bjørn 

Kuczma, Piotr Rajmund 
piotrkuczma.com

Kulakac,  
Solomon Cagla 
caglakulakac.com

Kun, Eva 
evakun.no

Kvalbein, Åse  

Kvamme, Morten 

Kvendseth,  
Gabriel Johann 
gabrielkvendseth.com

Larsen, Nina Bang 
ninabanglarsen.no

Lennström-Örtwall 
malinlennstromortwall.com

Lerøy, Anne-Britt 
annebrittleroy.com

Lettmayer, Johanna 
johannalettmayer.net

Li, Tonje 
tonjeli.no

Lillebostad, Sissel 

Lin, Feng Xian

Lofthus, Lars Korff 
larskorfflofthus.no

Lossius, Trond
trondlossius.no

Lozano, Tatiana 

Ludvigsen, Klara Sofie 
klarasofie.com

Løland, Cato 
catololand.blogspot.com

Bjørn-Henrik Lybeck 
bjornhenriklybeck.com

Løvgren, Åse 

Løvstakken, Marit 

Magnus, Bo 
bomagnus.com

Marhaug, Rita 
ritamarhaug.com

Marsh, Dillan 
dillanmarsh.com

Maufe, Imi 
imimaufe.com

Mac-Fall, Oscar 
altgarbra.org

Mcgarrighan, Astrid 
amcg.no

Meisfjord, Katrine 
kmeisfjord.com

Melseth, Odd 

Michalsen, Charles 

Minck, Eli 

M’Kadmi, Samir 

Moen, Magnar 
magnarmoen.no

Molden, Morten 
mmmolden.no

Molnes, Rune Werner 
runemolnes.com

Monsen, Rolf 
rolfmonsen.net

Morild, Marianne 

Møxvold, Svein 
moxvold.com

Nedregård, Agnes 
altgarbra.org

Nel, Kobie 
kobienel.com

Nerhus, Marta 
martanerhus.no

Nerland, Marie 
marienerland.no

Nicolaysen, William 

Nieminen, Suvi 
suvinieminen.no

Nikolaisen, Heidi 

Nilssen,  
Elisabeth Rydland 
ern.no

Nordahl, Magnhild Øen 
magnhildnordahl.com

Nøst, Torill 
torillnost.no

Ohma, Ragnhild 
ragnhildohma.no

Olsen, Marit Charlotte
  
Pamer, Anita Rufus 
anitarufuspamer.com

Paulen, Karina 

Persson, Daniel 
danielpersson.no

Petersen, Gro Lygre 
gropetersen.no

Pettersen, Arvid 

Pettersson, Jan 

Polden, Lars Gunnar 
osa.no/polden.html

Popp, Sabine 

Porter, Julie Lillelien 
julielillelienporter.net

Prestegård, Elly 
ellyp.com

Presthus, Lillian 
lillianpresthus.com

Rahlff, Elsebet 

Rahm, Petra 
petrarahm.wordpress.com

Rasmussen,  
Eva Britt Bitta 

Robbestad, Janne
spindelmaker.com

Rustand, Anngjerd 
anngjerd.no

Rygg, Arne 
arnerygg.no

Røed, Vilde Salhus 
vildesr.com

Rønning, Svein 
sveinronning.net

Røvik-Larsen, Bodil 
bodilroevik-larsen.com

Saastad, Inger-Marit 

Shebeta,  
Mekdes Weldehanna 
mekdeswshebetaart.net

Sjøvoll,  
Lisbeth Johansen 

Skaansar, Anne 
anneskaansar.com

Skard, Sigmund 
httpsigmundskard.com/

Skavhellen, Janne 
 
Skeide, Susanne 

Skjeggestad, Hilde 
skjeggestad.org

Skjeldal, Gro 

Skog, Karen 

Skudal, Atle 
skudal.com

Skåre, Kent Fonn 
kentfonnskaare.com

Sletteland, Kjersti 
kjerstisletteland.com

Solberg, Aurora Lund 
aurorasolberg.com

Stoltz, Gerhard 
gstoltz.no

Stray Torild 
tstray.com

Strømme, Hildegunn 

Strømsnes, Anne Mette 

Stub, Alexander 
alexanderstub.no

Sund, Torgrim Wahl

Sundland, Kjersti 
kjerstisundland.com

Sverdrupsen, Jane 
janesverdrupsen.com

Sæland, Anne 
annesaeland.no

Søreide, Inga S. 
ingassoreide.com

Tadesse, Torild 
torildtadesse.wordpress.com

Taranger, Bjørg 
bjorgtaranger.com

Thorkildsen, Dag 

Thorkildsen, Hedvig Sønstabø
hedvigthorkildsen.no

Toorn,  
Wilhelmus Van Den 
wimvandentoorn.com

Trengereid Linda Soh 
lindasohtrengereid.com

Tørresen, Harald E. 
haraldtorresen.net

Udd, Maria 

Uldal, Turid 
turiduldal.no

Ulltang, Åse Berit Skeie 
soeda.no

Unneland, Sveinung R. 
sveinungunneland.com

Unstad, Grethe 
gretheunstad.com

Urstad, Maia 
maia.no

Valderhaug, Torunn 
  
Vangen, Anne Kristin 
annekristinvangen.wordpress.
com

Vasstrand,  
Karen Rebekka 
  
Vatne, Ivar 
ivarvatne.com

Verbiesen, Marieke 
marieke.nu

Vevle, Judy Sirks 
judysirksvevle.com

Waage, Jan Sigurd 

Wallin, Gøril 

Welsh, Jeremy 
jewelsh.blogspot.com

Wille, Anne Knutsdatter 
anneknutsdatter.no

Willgohs, Jan Erik 
willgohs.info

Winther, Brynhild Elvira 
brynhildwinther.no

Øgaard, Linda 

Øquist, Mia 
miaoquist.no
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