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Leder

Dette nummeret er en hyllest til fotografiet.
Fra sin spede begynnelse som var oppfyllelsen av en gammel drøm.
Til nøye uttenkte bilder, fremkalt i
mørkerommet. Ment å skulle være
Kristina Ulset tar selfie med nevøen Tejas. Fra prosjektet Tangen Doku.Foto: Sidsel Jørgensen
bestandige, og kunst på samme måte som
maleriet. Til dagens digitale uoverskuelige
billedstrøm med programmer som bare viser
et bilde i noen sekunder før det er borte for alltid. Det er fotografiet som sterkest og mest direkte bringer oss i kontakt med
virkeligheten. Blikket forsyner oss med 80 % av informasjonen. Når vi tenker på atombomben, AIDS epidemien eller 22
juli, så er det fotografi eller film vi ser for oss.
Vi feirer 1814 i år, men det er fjernt for oss. Noe vi kjenner av omtale. Fotografiet kom ikke før 1839, så det vil for alltid
være fjernt, på en annen måte enn alt som har skjedd etter fotografiet. Før var det fortellingen, nå er det bildene.
Vi presenterer i dette nummeret Tangen Doku, et prosjekt som nå konkluderes etter 10 års årlige utstillinger. Det er et
eksempel på hvordan fotografiet ofte dokumenterer og overskrider den tanken fotografen hadde der og da. Plutselig er det
selve tiden som trer fram.

VIL DU ABBONNERE PÅ FAKTOR X - Send mail til: johanow@online.no
JOHAN OTTO WEISSER: Redaktør, skribent, kritiker, billedkunstner
SIDSEL JØRGENSEN: Redaktør, fotograf, billedkunstner

Redaksjonen avsluttet 02.05.2014
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Fotoboken AMERICAN NIGHT av Paul Graham leker med blikket vårt og viser oss både det vi ser,
og det vi ikke ser. Når du trodde det ikke var flere måter å skildre dagliglivet på, her er enda en.
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FOTOBOKA

TEKST: JOHAN OTTO WEISSER
FOTO: SIDSEL JØRGENSEN

Historien om fotografiet er langt på vei historien om fotoboka. Mange av de fotografiene som nå går for
store summer er bilder ment for trykk. Dette har for en stor del skjedd utenfor museumsverdenen , som
ganske sent kom på banen. Selv om de nå er kommet etter i stor grad, så er det fortsatt fotoboka som er
den fremste måten å få tilgang på interessant fotografi.
Fotografiet kommer i mange ulike former, med mange ulike innfallsvinkler. Det er svært demokratisk, alle med en mobil
kan ta bilder, og det tas uendelig mange bilder. Alt fra ”selfies” til enorme bilder satt sammen av mange enkelteksponeringer. Reklame, familiebilder, illustrasjoner og tekniske foto, stjerner og mikroskopiske ting, alt kan fortograferes. Kameraene blir stadig bedre, stadig billigere og mer tilgjengelig. Det digitale har gjort etterarbeide lett og sikrer at bildene har en
utrolig kvalitet.
Tilgjengeligheten på billige fargeskrivere og mulighet til enkelt å laste bilder opp på nettet, eller å vise dem på en skjerm,
gjør at vi konsumerer enorme mengder bilder. Det gir oss også stor kompetanse på å gjenkjenne og forstå hva bilder sier.
Det har også gitt oss erkjennelsen at et bilde ikke er ”sant” og i hvert fall ikke objektivt. Men til tross for at nesten alle kan
fikle med et fotografi på en datamaskin, og endre det til det ugjenkjennelige, så har vi fortsatt en følelse av at det på en
eller annen måte har en link til virkeligheten som vi ikke finner i noe annet medium. Mot bedre viten har vi en rørende tillit
til fotoet, en direkte fornemmelse av å være tett på virkeligheten.
Det gjør at mistenksomheten, for ikke å si angsten for fotografiet, er mye mindre enn mot mye annen kunst. Grensene for
hva som vises som kunst og hva som er reportasje eller reklame er flytende. Til sammen gir dette fotografiet en særstilling
som et fleksibelt og kommuniserende medium.
Den digitale utviklingen er ikke bare avgjørende i prosessen med å ta bildene, men også i publiseringen. Før var det sett på
som avgjørende å ha et seriøst forlag, men nå er det blitt vanlig å selv publisere bøker. Dette kan gjøres relativt rimelig og
distribueringen skjer via nettet.
I det hele tatt kan fotografen selv gjennomføre alt fra å fotografere til å publisere og distribuere uten å gå veien om noen
som skal godkjenne eller styre prosjektet. Derfor publiseres det mye. Mye bra og enda mer dårlig.
Fotograf og fotobokentusiast Martin Parr har sammen med Gerry Badger gitt ut tre store bind om fotoboken på Phaidon
forlag. Her presenteres fotoboka i alle tapninger og versjoner. Anbefales.
The Photobook: A history vol I - III
Martin Parr, Gerry Badger
Phaidon
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Det Tyske forlaget
STEIDL holder alltid
høy kvalitet på sine
utgivelser både med
valg av papir og
design. Denne boken
med bilder av Trent
Park er nesten som å
bla i en bunke original-kopier. Samlingen
underlige bilder har
fått tittelen :
MINUTES TO
MIDNIGHT

Den Polske fotografen Magda Hueckel som tidligere har stilt ut på Fotohuset i Kristiansand har
nylig gitt ut ANIMA. En fotobok fra Afrika med der hun utforsker det mystiske og det mytiske.
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Rinko Kawauchi

Den Japanske fotografen Rinko Kawauchi har gitt ut en rekke nærmest gåtefulle bøker. Denne tar utgangspunkt i et område hvor man har tradisjon for å brenne gresset en gang
i året. Hun har vært i området flere ganger og fotografert. Bildene er poetiske meditasjoner mer enn
dokumentasjon.
Aperture
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CECILIE NISSEN
Daglig leder av KRISTIANSND KUNSTHALL
TEKST: JOHAN OTTO WEISSER FOTO: SIDSEL JØRGENSEN

Kristiansand kunsthall har i løpet av få år etablert seg som en av regionens
sterkeste kunstinstitusjoner. Hva skjedde?
I 2010 var vi i en svært vanskelig økonomisk situasjon, hvor vi var tvunget til
å stenge og si opp alle ansatte. Siden 2006 -7 hadde vi snakket om å legge om til
kunsthall. Men det stoppet opp på grunn av situasjonen vi var i. Vi fikk etter hvert et
tilskudd fra Cultiva for å utrede hva som skulle skje med Christiansand Kunstforening.
Vi skulle undersøke tre ting; nye driftsmodeller, bedre utnyttelse av lokalene og nye
samarbeidspartnere. Så vi laget en utredning som startet mer eller mindre på scrath.
Situasjonen var; vi har et museum, et kunstnersenter og et privat galleri, men ingen
kunsthall. Enhver by på en noenlunde størrelse bør ha en kunsthall. Så det bestemte vi
oss for å bli. Vi måtte gå i oss selv for å se hva vi er gode på, hva som kan utvikles og
hvilke rolle skal vi spille i forhold til de andre institusjonen. Utredningen resulterte i
en søknad til Kulturrådet og til Cultiva hvor vi fikk ca 1,2 mill til å bygge om lokalene
og til å få en modernisert logo og et helhetlig preg.
Vi hadde et åpent og langt rom fra før, som det var vanskelig å lage utstillinger i. Det
var en del diskusjon i forhold til å dele opp rommet. Men etter ombyggingen som
delte opp og gav oss et nytt rom, er vi veldig fornøyd. Lokalene er mer hensiktsmessige og det er lettere å sette sammen kunstnere på en god måte. Når det gjaldt samarbeidspartnere var vi rundt for å se hvem vi kunne samarbeide med og samtidig spare
penger. Men det var ikke så lett. De vi ønsker å samarbeide med har gjerne like dårlig
økonomi som oss.
Vi startet med nye ansatte, jeg har 60% stilling, vi har en tekniker og en som jobber
med økonomi. Til sammen har vi omtrent en full stilling.
Var overgangen fra Kunstforening til kunsthall vanskelig?
Nei overraskende nok var det lite. Noen var motstandere av å skifte navn, men økonomien var elendig og det var nok en erkjennelse av at noe måtte gjøres. På den tiden
gikk det en diskusjon om kunsthallnavnet, var det ikke bra nok å være kunstforening
osv. men i ettertid viser det seg at det ikke var publikum som mente dette. Mange
forbant kunstforeningsnavnet med noe lukket, som var for medlemmer. Men begrepet
kunsthall ble oppfattet som mye mer inviterende.
Hvordan ser du på forholdet mellom det lokale og det nasjonale. Kunstforeninger
blir gjerne betraktet som noe som hører til på et kommunalt nivå?
Det er jo litt av strategien vår. Vi vil definere oss som det vi faktisk er; et nasjonalt
visningssted for kunst, ikke bare et tilbud til en kommune. Dette er det lettere å
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kommunisere som kunsthall. Vi er tilknyttet et nettverk av institusjoner som har gjort
det samme som oss, Stavanger, Oslo, Porsgrunn og Tromsø. Vi som har ansatte og
en liknende profil har andre utfordringer enn en liten kunstforening som ofte drives
på dugnad. Vi får større gjennomslagskraft på denne måten. Vi håper på sikt å nå gjennom med en forståelse for dette.
Med det mener du mer penger?
Ja.
Hvordan skal kunsthallen utvikle seg videre?
En kunsthall jobber profesjonelt på et nasjonalt og gjerne på et internasjonalt nivå.
Det er vårt mål. Vi har valgt å stille ut mange som har en regional tilknytning, men
som holder et internasjonalt nivå, og de er det ganske mange av her. Unge kunstnere
som har reist utenlands, som vi har hentet tilbake. For oss er det viktig å ha den lokale
forankringen som kanskje var litt borte en stund. Det er veldig mange gode kunstnere
med tilknytning til Sørlandet. Så når vi får en bedre økonomi, vil vi satse mer nasjonalt og internasjonalt. Men vi skal ikke gå bort fra den lokale forankringen.
Dere fikk et kutt i bevilgningene fra kommunen. Var det et utrykk for misnøye
med det dere har oppnådd?
Det var det aldri noen som sa, selv om jeg ringte og spurte. Jeg fikk aldri noe svar på
hva det bunnet i, så for meg virker det som om det var budsjettprioriteinger som ikke
gikk i vår favør denne gangen, ikke en staff for et eller annet.
Altså et offer for en hestehandel?
Ja, antagelig.
Hva er økonomien i KH?
I år har vi et budsjett på 1,2 mill. Og det går ikke. Mye av dette er basert på egeninntjening, salgsinntekter og midler søkt fra andre steder. Vi har bare 560 000,- fra
Kriatiansand kommune, pluss ca. 100 000,- i medlemskontingent, som faste inntekter.
Vi har en stor søknad til kulturrådet og er også i dialog med kommunen og søker
fylkeskommunen hvert år. Målet er å få et fast tilskudd derfra.
Hvordan er kontakten med politikerne?
De er både hyggelige og imøtekommende når man snakker med dem, men det er
skuffende at det ikke er noen som kjemper for kulturen.
Dere har et samarbeide med biblioteket?
Vi skal etablere et kunstbibliotek her og åpne direkte adkomst fra biblioteket. Vi skal
også samarbeide om å være en debattarena med et felles program for hele huset. Dette
jobbes det med.
Dere har også mange fra det litterære miljøet som er involvert. Hvordan påvirker det profil og planlegging?
En del av profilen vår er at vi skal jobbe med andre kunstmiljøer. Vi skal ha et samarbeide med Punktfestivalen senere i år, og vi har samarbeidet med forfattere om
publikasjoner med litterære responser til utstilinger. Mange kunstnere jobber i mange
ulike sjangre, så det er helt naturlig å gå i dialog med andre deler av kunstfeltet. Vi har
jobbet med dansere, musikere og forfattere. Det vil vi forsette med.
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Fra Åpningen av Kristiansand Kunsthall høsten 2012. Cecilie Nissen med styreleder Randi Øverland og leder av Kulturstyret Randi Haukom. Nåværende ordfører
Arvid Grundekjøn og tidligere kultur-direktør Edvard Brøvig er også tilstede.

Foto: Sidsel Jørgensen

Hvordan ser du på forholdet til Bomuldsfabriken?
Vi snakker alltid om at vi må samarbeide mer. Men det er ikke like lett å få til i praksis.
Vi har et godt forhold til alle de andre institusjonene. Men jeg hadde ønsket meg et forum hvor vi som jobber innen dette feltet kunne møtes for å diskutere hvordan man kan
styrke kunstlivet på Agder.
Flere toneangivende personer har uttrykt skuffelse over at ikke opprettelsen av
Sørlandets Kunstmuseum har gitt større synergieffekt for kunstmiljøet i regionen?
Jeg har også hørt det. De er en stor institusjon med helt andre budsjetter enn oss. De har
mange ansatte så jeg kan forstå at de holder på med egne prosjekter, og ikke har så stort
behov for å samarbeide med oss andre. Men vi har jo samarbeidet med dem i konkrete
prosjekter, og håper å fortsette med det. Dessverre er det jo slik at direktørene har vært
der litt for kort tid, og man trenger tid til å finne ut hva man kan gjøre sammen.
Dette handler om penger, samarbeide koster. Museet har penger, alle de andre har ikke.
Hva kan museet egentlig gjøre for å samarbeide?
Dette går begge veier. Man må sette seg ned for å se hva man har felles, hvordan vi i
fellskap kan løfte kunstlivet i regionen. Museet kan godt være lokomotivet i regionens
kunstliv. Det er naturlig at direktøren med sin posisjon kan lobbyere for hele kunstlivet.
Mye handler om å samordne, vi er enige om at en viss koordinering av aktiviteter er
veldig positivt. Det er mye å hente på å samarbeide, og jeg tror institusjonene har kommet nærmere hverandre. Vi står sterkere sammen.
Hvordan legger dere opp utstillingsprogrammet?
Vi har jo en strategi som ligger i bunnen. Vi skal bl.a. satse på yngre kunstnere og kuratorer som har markert seg ute, og invitere og utfordre kunstnere i etablerte og anerkjente
posisjoner.
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. Samt å undersøke grensene mot andre kunstarter, så når vi velger kunstnere så ser vi
det i lys av denne profilen.
Hvem er publikum?
Etter at vi la om til kunsthall har vi fått et mye yngre publikum. Vi har fortsatt det
gamle publikummet. Nå har vi åpningene på kveldstid og vi ser at kunstnerne vi stiller
ut trekker med seg andre typer publikum, andre nettverk.
Når kan du si at dere har lykkes med et prosjekt?
Det er mange kriterier der. For det første må man være fornøyd selv. Så hjelper det å få
en god kritikk. Så er det gøy når det kommer mye publikum. Klaffer alt dette så er vi
fornøyd!
Du nevner ikke salg?
Selvfølgelig hadde det vært fantastisk om alt var usolgt, men skjer svært sjeldent. Det
er litt underlig, men kunstmarkedet i Kristiansand er smalt. Alt vi har et til salgs, men
folk kjøper lite kunst. Det er noen få kunstnere som selger. I løpet av et år legger jeg
inn kunstnere som f. eks. selger godt i Oslo, men som ikke selger noe som helst her.
Så det er ikke mulig å forholde seg til salg som et suksesskriterium?
I Kristiansand er det ikke det. Men vi definerer oss jo som et ikkekommersielt galleri.
Da sier du egentlig at det er noen andre som må gå inn og dekke kostnadene. Det
er vel det offentlige?
Ja, det er det offentlige. Målet vårt er å få statsstøtte.
Hvorfor bør dere få statsstøtte?
Vi er et viktig nasjonalt, regionalt og lokalt kunstgalleri som er en viktig del av det
man kan kalle et økosystem innen kunstverdenen. Vi er en mellomting mellom museer
og private gallerier. Unge kunstnere får ikke stille ut på museer og de får ikke en gallerist med en gang. Vi har en viktig funksjon med å finne det som er bra og vise det.
Slik er vi en viktig del av det som gjør at kunstverdenen henger sammen. Dersom
man la ned Agder kunstsenter og oss, så ville man kun sitte igjen med et privat galleri
og et museum, da ville det være mange som ikke fikk vist hva de driver med, og som
publikum ville gå glipp av.
Hele kommunens satsing på Odderøya og kunstnerverksteder ville jo da kunne
fortone seg som meningsløs? Jeg vil si det. Man kan ikke bare satse på verksteder,
folk må jo få vist tingene sine. For meg er dette helt innlysende, men jeg synes ikke
det virker som om politikere og byråkrater helt ser dette. Det virker ikke som om de
ser at utstillinger er en aktivitet i seg selv. Det er et av hovedmålene med det å lage

kunst er jo å få stilt det ut. Dessuten bygges det jo miljøer omkring disse utstillingsstedene, som er viktige i lokalmiljøet.
Hva er din bakgrunn?
Jeg er utdannet billedkunstner fra akademiet i Trondheim og har et mellomfag i kunsthistorie.
Hvorfor valgte du å jobbe med drift i stedet for egen kunst?
Det var litt tilfeldig. Jeg satt i styret, så bød det seg en mulighet som jeg følte at jeg
måtte ta. Det blir på en måte som et kunstprosjekt, det å utvikle en kunsthall er for
meg mye av det samme som å drive et eget prosjekt.
Er det et savn?
Ja, det er det jo. Men jeg jobber jo litt med egne prosjekter, selv om det ikke blir på
samme måte som før. Men jeg ser på det som noe jeg kan gjøre en annen periode i
livet. Men akkurat nå er det her jeg er.
Hva gjør du for å holde deg faglig oppdatert?
Jeg leser mye på nettet. Det er en av konsekvensene ved å være alene i en 60% stilling
at jeg ikke kommer meg så mye rundt som jeg gjerne skulle. Jeg drar på de viktigste
utstillingene som Venezia biennalen og Documenta. Så tar jeg en tur til Oslo eller
London iblant. Men stort sett er det internett som gjør det mulig å holde seg oppdatert
i Kristiansand med så lite reising.
Hva gjør dere med en knapp stilling på deling, for å bygge opp institusjonen?
Jeg har heldigvis ikke vært syk, men det går ikke i lengden. Men vi er nødt til å ha en
helt annen solid finansiering. Vi jobber for å få en statlig finansiering på 3 mill. I året,
og av de så skal 1,2 mill. gå tilbake til kunstnerne. Det er viktig at institusjonen har
penger til drift, produksjonsmidler og honorarer til kunstnere. Det betyr maktspredning, innholdsproduksjon og midler til kunstnerne. Det mener jeg er god kulturpolitikk.
Er det aktuelt å selge deler av samlingen som dannet grunnlaget for etableringen
av Sørlandets Kunstmuseum for å få penger til driften?
Det er ikke aktuelt nå. Men avtalen med kommunen hadde noen forutsetninger som
skulle oppfylles. At vi skal fortsette å være i disse lokalene og at vi skulle få midler til
å videreutvikle oss slik at vi i stadig større grad skulle kunne utføre de oppgavene vi
har. Utgangspunktet i -94 var kr. 465 000,- nå er vi på 560 000,-. Det er ikke mye på
19 år. Med det kuttet vi fikk i fjor snakker vi mer om en nedbygging enn en oppbygging. Men vi er i en prosess med kommunen og saken skal opp i kulturstyret i mai og
i bystyret i juni, så dette er en spennende vår.
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FOTOGRAFI OG POESI
Forordet til boken KRISTIANSND KULTUR OG RITUALER som bygger på fotoprosjektet Tangen Kultur Doku av Sidsel Jørgensen.

Tekst: Robert Meyer, professor i fotografi
“Fotografi er lett, veldig lett … kanskje det letteste I verden
Det er bare en ting som kanskje er lettere – det er poesi.
I poesien har vi alle ordene; det er bare å velge de rette ordene
og sette dem sammen. I fotografi må vi faktisk være tilstede,
velge rett ståsted og ta bildet i rett øyeblikk.”
Fritt etter John Szarkowski, MOMA, New York
Bilder av små, hverdagslige situasjoner, fotografert bare slik de fremkommer blir oftest karakterisert som dokumenter (i
beste fall). De ligner litt på amatørfotografiene, men kanskje mer på bildene vi finner i nyhetsmediene. Dette betyr at de,
I beste fall, vurderes som nøytrale og sannferdige. Med andre ord eier ikke billdene kunstnerisk tyngde, så det har ingen
hensikt å dvele ved dem. De skal kun bekrefte hva vi allerede vet – og vi skal bare kjenne igjen. Denne holdningen til fotografi, som noe uvesentlig og nærmest verdiløst er i stor grad resultatet av nyhetsmedienes misbruk av fotografiske bilder
som sannhetsvitner, for å gi et inntrykk av at de presenterte sannheten. Bildenes hensikt var egentlig å bekrefte og støtte
teksten.
Med årene erfarte imidlertid de samme nyhetsmediene at sannhets-begrepet kunne diskuteres. Og det gjorde man også.
Under opprullingen av Watergate-skandalen (1972) i USA forklarte redaktøren av Washington Post at de ikke søkte å
fortelle sannheten, men at de bare fortalte hva folk sa. Etter dette ble nyhets-journalistikken mer individualisert i form og
vinkling, mens målet nå var å skape en subjektiv troverdighet. Med TV fikk naturtligvis papirmediene en tøff konkurranse,
og publikum fikk mange versjoner av hendelser. Med tiden ble fotografiene redusert til illustrasjoner til teksten, og nyhetsog aktualitetsstoff skulle måtte vekke sterkere interesse. Mediene trengte lesere (og seere) og man prioriterte snart underholdningsverdien som redaksjonell bærebjelke.
Det er litt vemodig å oppleve hvordan det fotografiske bildet er blitt redusert gjennom historien. Man oppdager ikke hvor
viktige de er før de blir gamle og eksotiske. Massemediene sluser ut så mange bilder at leserne (seerene) ikke lenger dveler
ved det enkelte bilde. Man mister etter hvert evnen til å se og forstå fotografier – og snart sløves også nysgjerrigheten.
Men vi må ikke overse at det er vi som sløves … ikke bildene.
Sidsel Jørgensens fotografiske prosjekt kan lett forveksles med tidligere tiders fotografiske dokumentasjonsprosjekter. Et
raskt overblikk bekrefter at det handler om fotografier av hverdagslige situasjoner og hendelse fra en periode på 10 år.
Men Sidsel Jørgensens fotografier inneholder mye mer enn forflatede sannheter – de inneholder mange lag – og hun vet
å bruke dem. Selfølgelig handler det om lokale hendelser og situasjoner fra Kristiansand. Men ikke alle betraktere er fra
Kristiansand, og da blir bildene langt mer generelle og handler om mennesket i stort, men satt sammen av løse fragmenter
fra forskjellige sider ved livet: fra lek og alvor til kunstneriske og religiøse ritualer – og til døden.
Dette generelle perspektivet finner vi også i den store, multikulturelle fotoutstillingen Family of Man (1955) fra Museum
of Modern Art i New York. Men her var nok den overordnede intensjonen å vise et mer sosialantropologisk blikk på menneskeheten. Men Sidsel Jørgensens prosjekt har ikke slike ambisjoner. Bildene hennes vitner om en klar bevisst vilje til en
fotografisk estetikk gjennom bruk av optikk, farger og former, men helt avgjørende om bruken av lyset.
Tar vi oss tid til å dvele ved ett bilde og lar det falle til ro i bevissthten slik at våre personlige assosiasjoner og nysgjerrighet kommer til orde, vil det trolig åpne for en bedre forståelse av hva bildet kan by på. Setter vi to forskjellige bilder
sammen og gjentar en slik langsom betraktning, oppdager vi snart at to bilder sammen åpner helt nye betydningsnivåer vi
ikke oppfattet i bare det ene bildet. Denne prosessen er ikke vanskelig, men den er ofte svært overraskende. Og det er her
at Sidsel Jørgensens prosjekt virkelig blir spennende. De aller fleste bildene står veldig godt for seg selv, og evner både å
stimulere blikket og engasjere betrakter. Men betrakter vi prosjektet som en enhet, kanskje som et mangefasettert kaleidoskop, åpnes det utallige relasjoner og nye overraskende nivåer … da kan boken åpne seg som en dynamisk diktsamling
hvor hvert dikt forandres for hver gang vi ser på bildlene, og begreper som ‘dokumentasjon’, “sannhet”, og “virkelighet”
mister betydning. Dette verket bæres av Sidsel Jørgensens engasjement, hennes kjærlige blikk og intuitive kreativitet …
med andre ord, dette handler om poesi. Bildene gir så mange muligheter for opplevelser og fortolkninger at prosjektet som
sådan er en rikholdig skattekiste – ikke fyllt av gull og edelstener,
men av noe som er langt viktigere i livet: FOTOGRAFIER!
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TANGEN KULTUR DOKU
Fotoprosjektet som ble til boken

KRISTIANSAND KULTUR OG RITUALER
TEKST OG FOTO: SIDSEL JØRGENSEN

Da jeg flyttet tilbake til hjembyen min rundt århundreskiftet
hadde jeg en ide om å dokumentere noe av det som rører seg i
byen.
Vi hadde et symfoni-orkester som dukket rastløst opp her og der,
et optimistisk fotballag og en Quart-festival med suksess.
Samtidig fikk byen en stiftelse som skulle overrisle byen med
kultur-penger, Cultiva. Det var store forventninger i kulturlivet.
Jeg startet prosjektet Tangen Kultur Doku. I løpet av ti år ville
jeg fotografere kultur-livet, og allierte meg med en gruppe ungdommer fra Tangen vidergående skole. De bidro i prosjektet, og
fikk foto-undervisning innenfor en realistisk ramme. Hvert år har
vi holdt utstilling og gitt ut katalog.
Nå er det tid for oppsummering av min egne bilder, Ti år er lenge
samtidig som det å fotografere en by egentlig er uten ende. Hva
med alt jeg ikke fikk sett, hørt eller vært med på. Kultur er noe
som endrer seg langsomt. Nesten umerkelig er noe borte, mens
andre ting plutselig blir sett på som del av rutinen. De små gestene som gjør oss til de vi er, skjer i det daglige. I det vi repeterer.
Rytmen i ritualene. Det spektakulære tilhører øyeblikket, og blir
fort glemt.
I løpet av disse årene har symfoniorkesteret fått sin egen storstue
med kulturhuset KILDEN, Quart-festivalen er et fjernt minne, og
Cultiva stiftelsen er det få som snakker mer om. Men feiringer av
livets ulike merkedager og veksling i årstidene går sin gang.
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TRYGT Marie var med i en av de første katalogene i Tangen Doku prosjektet, og har holdt på Goth-stilen hele tiden. Nå har hun også fått seg hund
som passer. Å leve enkelt på hyttetur om sommeren må vi vel kunne si er et
klassisk innslag i Norsk - og ikke minst sørlandsk kultur.
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HURRA Da Mette Marit giftet seg og ble kronprinsesse, ble det populært å
invitere henne til åpninger. Her kaster hun glans på Barnefilmfestivalen. Ikke
like glamorøst å spille i korps i regn. Russen begynner feiringen tidlig. En av de
første russekroene har tema NISSEKRO.
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BILDER HANDLER OM NÆRVÆR
TEKST: RANDI BERGE WANDRUP
I forrige nummer av Faktor X møtte vi bloggeren André Løyning (30) og hans
tanker om fotografiet. Denne gangen snakker hans spesielt om pressebildet.
André Løyning kom utenfra og inn i avisverdenen. Han hadde ingen utdannelse innen
journalistikk eller foto. Kun videregående yrkesfag med fagbrev som typograf. Uten
fullført påbygning. Uten karakter i norsk. Etter tre og et halvt år som byssegutt på
Color Line fikk han et halvt års vikariat på desken i Fædrelandsvennen.
- Vi hadde en masse allmøter. Alt skulle evalueres og evalueres igjen. Midt oppe i
dette stod fotosjef Arild Jakobsen på hvert eneste møte og prentet inn at fotografi
handler om tilstedeværelse. På det tidspunktet var det et vanvittig utstyrsjag blant fotografene som Arild var sterkt mot. Da alle fikk nye kameraer, minst to hver, telelinser
og masse blitzer, sa han fra seg alt utstyret og brukte bare et kompaktkamera. Han
fremsto som enda rarere, helt motstridig. Jeg syntes de var tøffe, de velutstyrte.
- I ettertid genierklærer du nærmest Arild Jakobsen?
- Han fikk det til å høres så lett ut å fotografere. Hans tanker førte til at jeg kjøpte et
kamera. Jeg tenkte at det der, det kunne jeg også få til. Arild hadde en fast spalte på
denne tiden som het «I nærheten». Et tospalters foto med skjevt, humoristisk blikk på
ting og situasjoner.
Da Jakobsen dro på ferie, tok André Løyning over spalten. Uten å informere ham om
det. - Tilstedeværelse, blikk, den der lille spalten får jeg til, tenkte jeg. På de to ukene
gikk det opp for meg hvor vanskelig det var, dette lette, lille. Hvordan man bruker
blikket ute, hva man vanligvis aldri får med seg. At man må begynne å se helt annerledes på omgivelsene, bruke blikket ikke bare praktisk, som retningssans, men opp,
ned, rundt og over alt. Det trigget meg, jeg ville finne ut av det. Etter hvert har jeg
skjønt hva Arild egentlig sa.
- Og hva var det?
- Avisfototo handler dessverre sjelden om tilstedeværelse. De dreier seg om fotologistikk. Man tar bilder av en person til et gitt tidspunkt, går rettt ut av situasjonen og over
i noe annet. Praktiske bilder. Tilstedeværelsen har uteblitt fra pressefotografiet. Arild
var en fin forsvarer av nettopp den, som han dessverre ikke fikk godt nok gehør for
innad i Fædrelandsvennen. I dag har ikke avisen lenger egen fotosjef. Bildepolitikken
er overlatt til den enkelte fotograf og desken.
- Jeg er veldig opptatt av pressefotografiet med alle dets funksjoner. Det skal portrettere et menneske, beskrive en hendelse, vise oss virkeligheten, fortelle oss hvordan det
var. Når kjente personer dør, kjører nettaviser spalter som «Se personens liv i bilder».
Utvalget er selektivt. Hva slag bilder vil vi få se av kjendiser som i dag er 30-40 år
når de engang dør? Hvor mye tid brukes egentlig på å portrettere et menneske nå? Et
eneste bilde kan bli ens ettermæle.
André Løyning jobbet i Fædrelandsvennen i tre år før han dro til Oslo med en trillekoffert og begynte i et tre måneders vikariat i Aftenposten. Uten sted å bo. Han sov på
sofaen til kompiser, tok på seg skjorta om morgenen og gikk i operaen. Utsendt som
reporter i Puls, Aftenposten Aften. En kontrastfylt tilværelse.
- Jeg savnet etter hvert å være til stede i et redaksjonelt miljø, ha fotografer rundt
meg, mennesker som jobbet målrettet mot produktet. Aftenposten er svær. Nærmest
fylkeskommunal. Du skriver, tar noen bilder og det hele forsvinner inn i en svær pott.
Plutselig er det på trykk. I stort eller lite format. Helt utenfor mitt nærvær.
Etter to og et halvt år begynte han som vaktsjef i Klassekampen hvor han fremdeles
befinner seg.
- Pressefotografiet hadde altså større mening før? Sterkere tilstedeværelse?
- Ja. Fotografer har generelt vært veldig dårlig til å posisjonere seg i avisene. Ingen hadde lyst til å overta jobben etter Arild Jakobsen da han gikk av som fotosjef i
Fædrelandsvennen. Dermed mister de et talerør i ledelsen. Klart, det kan være kjedelig
å være leder, spesielt mellomleder, men det må ha en verdi utover ens eget ønske om
å utøve sitt fag. At man tar ansvar. Det gjenspeiles i avisene hvorvidt vaktsjefene er
interessert i foto. I klassekampen sitter fotografene på desken. Dermed er de i stand

til å påvirke. Vi kan bruke dem som fagfolk i stedet for sjåfører, som ofte er tilfelle i
andre aviser. Det er synd at mennesker som står for et slikt viktig fag, ikke befinner
seg i rom hvor avgjørelser tas, at de vegrer seg for ansvaret det er å ta grep om eget
håndverk ved å lede. - Hvordan fungerte det i Aftenposten?
- Jeg savnet etter hvert å være til stede i et redaksjonelt miljø, ha fotografer rundt Der var foto en tjeneste vi bestilte på Intranett, på samme måte som vi bestilte toalettpapir og penner. Jeg skjønte at jeg måtte fotografere selv. Hadde du egne foto fikk du
mer plass til saken din.
- Dagens utfordring er at fotografer ikke lenger vil ha fast jobb. Avisene ønsker det,
men fotoøkonomien har flyttet ut fra avisen. For eksempel sitter Fritt Ord på masse
penger. Det har til dels ødelagt pressefotografiet. Man kan jobbe andre steder. Avisene
kan selvfølgelig kjøpe bildene, men fotografiet mister sin gjennomslagskraft når det
ikke kommer fra redaksjonen. Hadde avisen satset, ville tilstedeværelsen bli synlig
gjennom plassen pressebildet da hadde fått. Det har utviklet seg til å handle om logistikk og ansvarsløshet. Hva er pressefotografiet uten ansvar? Ingen ting.
Hvilken betydning har Internett hatt på utviklingen?

Foto: Andre Løyning

- Da nettavisene kom, tenke mange at fotografene ble overflødige. Nå kunne alle ta
bilder. En feilslått tanke av dimensjoner. Plutselig fikk speilreflekskamraene videofunksjon og fotografene ble høyst nødvendige igjen. De har ikke vært flinke nok til
å forsvare sitt eget yrke og sin egen posisjon i avishusene. Typografene, derimot, har
vært de aller verste til å forsvare sin plass. Som nyutdannet typograf var det ingen som
løftet en finger for meg. Ingenting ble gjort for at unge skulle bli rekrutert inn i jobb.
Du møtte stengte dører over alt. Da jeg til slutt fikk jobb som typograf var de eldste
mest opptatt av rettigheter til ferie med svært lite fokus på rekrutering og etterutdanning. Faglige spørsmål stod langt ned på listen.
- Tilfører du pressen noe med bloggen din?
- Hvis jeg skal være litt pompøs, har jeg sett at mine bilder og fortellinger om norsk
musikk er med på å nyansere historien. Jeg har gått tett inn på musikere før de har
slått skikkelig igjennom. Intervjuene er søkbare. En journalist med dårlig tid, som
ønsker å formidle historier om for eksempel Stein Thorleif Bjella, «Tønes», Frank
Tønnesen, eller Erlend Ropstad, kan finne stoff på bloggen min.
- Hva er spesielt med måten du presenterer dem på?
- I møte med store kunstnere ønsker jeg å vise dem i deres eget miljø. Googler du
Odd Nordstoga, finner du bilder med sixpence og busserull på et gårdstun i Vinje.
Han bor på Lambertseter i Oslo. Fremstillingen av ham er veldig karikert og eksotisk.
Han jobber som alle andre, kanskje bare med andre ting og til andre tider. Jeg var
med Nordstoga på en jobb i Røros. På bildene mine har han på seg utvaskete jeans,
en sliten skjorte og et ustylet hår. Mitt bidrag til fortellingen om Odd Nordstoga er et
bilde av virkeligheten hans.
- Hva oppnår du med det?
- Jeg vil være med på å nyansere fortellingen om hvordan folk er, utvide bildet. Ikke
drive heltedyrking. Ikke stille dem opp og stille dem ut. Slik er ikke virkeligheten.
Nå som alle driver med selfies på gode dager, må noen også ta gråværsbildene.
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KURATOR FOR EN DAG
TEKST: JOHAN OTTO WEISSER FOTO: SIDSEL JØRGENSEN

Ved en skjebnens ironi er jeg blitt tvunget inn i rollen som kurator. Intetanende
og i god tro hadde jeg sagt ja til å hjelpe til ved monteringen av en utstilling. Det jeg så for meg var å holde når jeg fikk beskjed om det, svare på enkle
spørsmål, og ellers bistå med en positiv og hyggelig tone.
Imidlertid måtte kunstneren, som også er min kone, plutselig dra samme dag
som monteringen skulle begynne. Da var situasjonen at enten måtte utstillingen
utsettes, ellers måtte noen ta over monteringen. Utsettelse var ikke en opsjon,
så jeg tok over. Etter en kort periode med mild panikk skred jeg til verket!
Den første problemstillingen som jeg måtte ta stilling til var grunnleggende:
Skulle jeg forsøke å gjøre det slik kunstneren ville og delvis hadde uttrykt,
eller skulle jeg overta det hele og gjøre det slik jeg så det. Det var er viktig
valg, som gikk rett inn i det dilemmaet jeg som kunstner selv har sett som et
av problemene med forholdet mellom kuratoren og kunstneren. Heldigvis var
kunstneren ikke tilgjengelig for tvil og anfektelser. Så jeg måtte forholde meg
til et prinsipielt vanskelig , men i praksis ganske enkelt valg; jeg kan ikke gå
inn i kunstnerens hode, så dersom jeg hadde forsøkt å finne ut hva kunstneren
til enhver tid ville valgt, så hadde resultatet vært en famlende og høyst usikker
tilnærming til det hele. Da var det bedre å ta hele ansvaret. Dessuten utrolig
mye morsommere.
Det var i det hele tatt en interessant og svært givende opplevelse. Plutselig
satt jeg med full råderett over tre års intenst arbeide, som skulle bli en optimal
presentasjon av et prosjekt.
Jeg slapp unna det ofte langsomme og svært slitsomme prosessen med å tvile,
tenke ut nye ting og forkaste andre. Jeg trengte ikke forholde meg til kunstnerens valg av materialer, hvordan gjøre prosjektet tilgjengelig eller spørsmål
om rammer og kostnader til katalog, verksted, materialer eller hva det nå måtte
være.
Det eneste jeg måtte gjøre var å levere et helhjertet forsøk på å lage en så god
utstilling med de verkene som var for hånden. Det tok meg fire dager.
Det er ikke lett å montere, og det fortjener respekt når det er godt gjort. Det er
selvfølgelig vesentlig for opplevelsen av en utstilling. Det er også en selvfølge
at mange kuraterte utstillinger innebærer et helt annet ansvar og forarbeide enn
det jeg har beskrevet. Men prinsippet er det samme. Kuratoren bruker kunstneres arbeide som råvare for å fortelle sin historie. I beste fall er kuratoren en
som kan realisere kunstverk og kunstnerskap på en meningsfull måte. I verste
fall en som tar en plass og posisjon på bekostning av kunstnere som ikke
tilfører noe av verdi.
Kuratoren burde ha samme funksjon i hierarkiet som en forlagskonsulent; en
viktig medspiller for forfatteren, men som ikke kommer i veien for boken.
I stedet er det noen som ser på kuratoren som et nivå over kunstneren, og at
i siste instans er det kuratoren som skal bestemme hvordan en utstilling skal
være. Jeg kan forstå at noen opplever det slik, men det er feil. Det er kunstneren, ikke kuratoren som er den skapende, det er kunstnerens arbeide og prosess
som er grunnlaget for den verdien en utstilling har. I det hele tatt er jeg skeptisk
til hvordan begrepet kurator ukritisk benyttes om alt fra gjennomarbeidede
museumsutstillinger hvor nye perspektiver undersøkes og dokumenteres, til det
jeg gjorde; monterte en separatutstilling, eller å henge opp en juleutstilling.
I første tilfelle er det riktig, i det andre tvilsomt, mens det i det tredje er meningsløst.
Stand-up komikeren Amir var kurator noen minutter på åpningne av Kristiansand Kunsthall 2012.
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Trond Nicholas Perry på atelieret på Odderøya. Detalj fra atelieret. Foto: Sidsel Jørgensen
Installasjon i vann. Foto: via Trond Perry

Trond Perry

Etter 7 år som kunstner i Polen, flyttet Trond Perry tilbake til Kristiansand.
Vi møtte han i verkstedet på Odderøya, hvor han nå er i gang med prosjekter.
Mye av tiden går med til å jobbe med musikk og fortellerstemmen til en dokumentarfilm han er regissør for om det berømte K.Y.S. prosjektet, Båten han
laget sammen med Erik Pirolt og Stian Pollestad.
Hvorfor Kristiansand?
Jeg savnet naturen og skjærgården. Dessuten kunstmiljøet i Kristiansand. I
Warszawa var det så stort at det var lett å bli usynlig, mens i Kristiansand
kjenner alle hverandre, og alle venter at man skal gjøre noe. Jeg er nok et
flokkdyr, så jeg liker at noen forventer noe av meg.
Arbeidet med K.Y.S. satte på mange måter en standard for meg. En viss
skranglete og heimemekka estetikk som jeg liker. Det handler om å få en ide
som så skal realiseres, Hva skal til for å løse alle de tekniske problemene. Og
det er greia med Kristiansand; her på Odderøya har vi verksteder i nærheten
av hverandre, miljøet fungerer flott- med en gang jeg kom inn hit begynte ting
å skje.
Flere sammen får større og galere ting til å skje!
Tekst: Johan Otto Weisser Foto: Sidsel Jørgensen

KJELL NUPEN 1955 -2014

Fra 1975 til 1985 arbeidet jeg tidvis tett sammen med Kjell Nupen. Først og fremst med etablering og
drift av Fellesverkstedet Myren Grafikk.
Dette var en periode der billedkunstnernes mangeårige kamp for bedre kår resulterte i at mange av
kravene ble innfridd.
Kampen ble ført med klassiske venstre-side, fagpolitiske metoder: styrke allianser til det eksisterende
miljøet på venstresida ut til distriktene og folket. Sjølproletarisering var in.
Det førte bla til dannelse av fellesverksteder som GRAS i Oslo, som arbeidet politisk på venstresida,
både med plakater og aksjoner.
Det ble etablert kunstnersentre i distriktene. Opprettet innkjøps og vederlags ordninger,
avtaler for offentlig utsmykking og kunstavgift, Styrking og desentralisering av utdanningstilbudet.
Det var en blomstringsperiode for kunsten, og Sørlandet tok også del i veksten.
Kjell Nupen var initiativ-taker og pådriver i hele denne utviklingen.
For etablering av Myren Grafikk, Kunstnersenteret og RSU.
Han arbeidet kunstfaglig og fagpolitisk i Kunstforeningen og NBKA.
Og bidro til tverrfaglig samarbeid med musikk, drama, og litteratur.
Han var en sterk pådriver til å løfte status og respekt for billedkunsten.
Du skal ha takk for det Kjell.
Håkon Henriksen, billedkunstner.
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Foto: Sidsel Jørgensen
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FAKTOR X

GRATULERER !

Elisabeth Haarr. Foto: sidsel Jørgensen

Elisabeth haarr har blitt tildelt Rune Brynesatds Minnestipend som deles ut på Kunstnernes Hus 12.
juni. Gratulerer !

Vi noterer også at Sparebanken Sør Kunstpris 2014 er tildelt Lasse Årikstad.
Prisen er på 150.000 kroner.
Gratulerer!
Og både Erik Pirolt og Trond Nicholas Perry som du kan lese om på side 26-27 har fått
arbeids-stipend. Gratulerer !
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Bjarne Melgaard, Untitled, 2013. Olje på lerret (utsnitt)
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