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INTRODUKTION

menter i de tre landes selvforståelse og nationale
identitet. Gennem de seneste år har en række internationalt anerkendte designere imidlertid ofte
set bort fra den lokale tradition, eller de er begyndt at udforske og udfordre traditionerne med
eksperimenterende og avantgardistiske fortolkninger af praktisk og symbolsk beklædning. Denne
nytænkning har afstedkommet diskussion og debat, for hvad sker der, når traditionelle modeller,
mønstre og ornamenter indgår i en ny sammenhæng. Taber de kraft og betydning, eller tilføres
de ny energi?

Kunst fra Grønland, Island og Færøerne har gennem årene været i fokus i Kunstetagerne. Nogle husker måske den nordiske grafikudstilling i
2008, andre Tórbjørn Olsens færøske malerier i
2010 eller Jette Bang og Kirsten Kleins fotografier fra Grønland i 2016. Nu retter vi igen blikket
mod Nordatlanten. Efterårets store særudstilling
NORDATLANTISKE STREJFTOG præsenterer aktuel
billedkunst og mode fra Grønland, Island og Færøerne, skabt af en række af de tre landes førende
kunstnere og designere.

Udstillingens kunstnere er udvalgt efter anbefalinger fra museumsdirektør Nivi Christensen, Nuuk
Kunstmuseum, projektleder Ásta Stefánsdóttir,
Nordatlantens Brygge, Jan Andersson, Steinprent,
Færøernes Grafiske Værksted, Tórshavn og billedkunstneren Randi Samsonsen. Alle takkes for værdifuldt input i forbindelse med udstillingens planlægning. En stor tak også til kunstnerne og til Sine
Lundberg Hansen, Rosannguaq Rossen, Heiðar
Kári Rannversson og Kinna Poulsen for katalogartiklerne.

I alle tre lande har billedkunsten først fået fat inden for de seneste godt 150 år. Den er dermed
født ind i kunstens opgør med virkelighedsskildringen, som tog fart i sidste halvdel af 1800-tallet og
blev en uomgængelig drivkraft i det 20. århundredes mange stilretninger og ismer.
I den nordatlantiske billedkunst – så forskellig den
er og har været – har landskabsskildringen tidligere stået stærkt. I dag, hvor kunstnerne ser sig som
spillere på en global, international kunstscene, er
naturen blot én klangbund for de eksperimenter
og dybt personlige udtryk, som præger samtidskunsten. Anderledes forholder det sig med det
nordatlantiske beklædningsdesign, som trækker
på lange traditioner. Traditionel beklædning som
færøske og islandske striktrøjer og grønlandsk
sælskindstøj og perlebroderi er stadigt vigtige ele-

Endelig skal en varm tak rettes til de fonde og sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: HANDMADE
Nordisk Kulturfond, A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond, Den Grønlandske Fond, Dansk-færøsk Kulturfond, Aase og Jørgen Münters Fond samt Mariagerfjord Kommune.
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STEDET HVOR MENNESKET
LEVER OG BOR
Af Stine Lundberg Hansen,
cand.pæd. i pædagogisk antropologi,
formidlingsinspektør, Nuuk Kunstmuseum

Da Gukki Nuka bruger nøgne og blottede selvportrætter til at bearbejde et traume efter seksuelt
misbrug, er værkerne på én gang skræmmende
og skønne. Han udstiller en sårbarhed, og han
bruger sig selv i sine kunstværker til at sætte en
dagsorden og til at forholde sig til et traume og et
tabu, som ikke kun var hans eget. Der er en skrøbelighed, som samtidig er en styrke, i Gukki Nukas
kunst. Han sætter sig selv i spil – ikke for at pege
på sig selv – men for at skabe et udtryk og med
kunsten sætte en dagsorden. Hans kunst balancerer mellem en skrøbelighed og sårbarhed og heri
en massiv styrke, spændstighed eller overvindelse.

Det er ikke en storslået, grønlandsk natur, der står
på kunstnerne Ivínnguaq Stork Høegh, Gukki Nuka
og Bolatta Silis-Høeghs dagsorden; ej heller en traditionel, grønlandsk motivverden med kajak, hundeslæde, isbjerge eller sagn og myter. Derimod
står samfundet på dagsordenen. Det samfund de
dagligt lever i eller lever på afstand af; et samfund
de alle er født og opvokset i og har tæt inde på
livet. Det er det grønlandske samfund med alle
dets indre spændinger, modsætninger, konflikter
og gnidninger, men også et samfund med en rig
kulturel baggrund; en smeltedigel af inuit og kristendom, af noget traditionelt og noget moderne,
af grønlandsk og dansk, af koloni og selvstændighed, af natur og kultur og så videre. Hverken natur
eller samfund er for de tre kunstnere et sceneri,
der kan nedfældes i et skønmaleri. Det er det sted,
hvor mennesker lever og bor.

Bolatta Silis-Høegh bruger også sig selv – i en vekselvirkning mellem noget ydre funderet i samfundet og noget indre funderet i sig selv og egne fø4

lelser. Følelser knyttet til den politiske dagsorden,
som i udstillingen ”Lights On, Lights Off”, hvor
hun i selvportrætter viste personlige følelser og
stemninger i forhold til uran-debatten i Grønland.
Hendes kunst indeholder en afmagt og samtidig
et oprør – noget mørkt som indeholder lyset – og
som bliver et indspil i den politiske og menneskelige hverdag.

Den politiske billedkunst, som tager stilling til og
kommenterer samfundet, er ikke ny i Grønland. I
1970erne og årtierne frem skabte flere af kunstnerne tilknyttet Grafisk Værksted (i dag Grønlands
Kunstskole) samfundskritiske værker – en linje som
kan ses helt op til i dag. Som Grønland i 1970erne
bevægede sig mod hjemmestyret, bevæger Grønland sig i dag mod mere og mere selvstændighed
– mod at definere sig selv som samfund og politisk
som stat. Det er en brydningstid.

Selvom Ivínnguaq Stork Høegh ikke som de to andre har brugt sig selv direkte i sine værker, så tager
hendes digitale fotocollager afsæt i den grønlandske, politiske hverdag. Ord og billeder fra hverdagen – fra gadens graffiti til familiebilleder og med
slagord fra kunst, kultur og politik – mødes i den
digitale collage og skaber politiske kommentarer
ikke bare til det grønlandske samfund som et hele,
men også til det enkelte menneske, som lever i
det.

Ivínnuaq Stork Høegh, Gukki Nuka og Bolatta Silis-Høeghs kunst kredser ikke om myter, sagn eller
en overvældende natur, selvom de står på skuldrene af den billedkunst, der gør. Deres kunst begynder ved dem selv, som menneske i et samfund;
et samfund som for mange har meget tilbage at
ønske, men også et samfund i bevægelse. De er
performative i deres udtryk og i måden, de bruger
sig selv og deres egen historie. De vil noget med os
og med det grønlandske samfund.
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BOLATTA SILIS-HØEGH
Sønder Boulevard 59, 4. tv
1720 København V
Tlf. 26 36 81 18
E-mail: bolattash@gmail.com
www.bolatta.com

ISTID · NUTID er den grønlandske kunstner Bolatta
Silis-Høeghs perspektiv på de globale klimaforandringer og deres konsekvenser for naturen i Norden.
Selvom samfundene i det nordiske Arktis, som
Bolatta Silis-Høegh repræsenterer, står for en forholdsmæssigt ubetydelig del af verdens samlede
CO2-udslip, er det i Arktis, at konsekvenserne af de
globale klimaforandringer ses tydeligst.
Igennem maleri, installation og skulptur viser
Bolatta Silis-Høegh det uforudsigelige klima i sit
hjemland, forureningen af naturens råvarer, og
tankerne om en ny istid i Norden, hvis Golfstrømmen en dag stopper.

Bolatta Silis-Høegh. Uden titel, 2018
Silke
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Bolatta Silis-Høegh. Efterår, 2015
Akryl på lærred, 150 x 200 cm

7

IVÍNNGUAQ STORK HØEGH
Radiofjeldet 45-44
3900 Nuuk, Grønland
Tlf: +299 52 82 02
E-mail: anuivik@gmail.com
Instagram: my_graphic_worldie

vil sige det – sådan ubegrænset. Hvordan jeg har
det i mine tanker, det er dét, der sætter mig i gang;
hvad jeg føler, og hvad jeg ser. Altså, jeg kan ikke få
det ud med ord, men jeg kan godt få det ud med
billeder. Nogle gange har jeg et billede i mit hoved,
og det prøver jeg at lave; andre gange har jeg ikke
og ser først til sidst, hvad jeg laver. Når jeg laver
noget, som åbner den tanke, jeg har herinde, så
tænker jeg ’yes’!”

“Jeg håber, at jeg har givet nogle tanker til andre
mennesker. Det er jo ikke bare billeder, jeg laver
for at provokere.”
Ivínnguaq Stork Høeghs digitale fotocollager er
manipuleret, tegnet, malet og sammensat af billedfragmenter af fotografier taget af kunstneren
selv. Og så indeholder flere af dem samfundskritisk
stillingtagen. De balancerer mellem et udfordrende, samfundskritisk indhold og collagens sammensatte æstetik.
”Når jeg laver kunst, er jeg fri, så er der ikke noget, der stopper, hvordan jeg vil sige min mening.
Kunsten er sådan, jeg tænker, og det er sådan, jeg

Ivínnguaq Stork Høegh
Arctic Lifestyle. Dangerous Workplace I, 2018
Digital print, 297 x 420 mm
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Ivínnguaq Stork Høegh
Arctic Lifestyle. Dangerous Workplace II, 2018. Digital print, 297 x 420 mm
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GUKKI NUKA
Vejlands Allé 114
2300 København S
Tlf. 28 94 90 60
E-mail: gukki@bysigu.com

Jeg har lavet kunst, siden jeg var 14. Ubevidst brugte jeg kunsten som selvterapi i mange år. Det var
min måde at overleve et traume, jeg ikke under nogen andre, jeg blev voldtaget af min fodboldtræner
som 14-årig.
Gukki Nuka.
Fra serien Revner i sjælen, 2016-18
Tryk

Kunsten er min levevej men først og fremmest mit
liv. Uden den levede jeg ikke i dag.
10

Gukki Nuka. Fra serien Revner i sjælen, 2016-18. Tryk
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GRØNLANDS ANSIGT UDADTIL
– MODEDESIGNERNE FRA ARKTIS
Af Rosannguaq Rossen
Adjunkt med ph.d.-forløb
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet

ne i Grønland, hvor deres designs nærmest har erstattet den grønlandske nationaldragt. Grønlandsk
design er kommet for at blive.

Aldrig har der været så mange grønlandske designere, der har udtrykt deres kunstneriske præg
igennem moden, som der er i dag. Grønlandsk
kunst og design bliver brugt til at markedsføre
Grønland på ny, de unge grønlændere bruger den
grønlandske kultur bevidst til at markedsføre sig
selv og som et håb om et selvstændigt Grønland.
Globaliseringen er nået til Grønland, og grønlænderne er kommet med i kampen om at markedsføre sig selv gennem de sociale medier, som mange
unge rundt i verden gør. Én af måderne at gøre
det på, er gennem grønlandsk mode og design.
Designerne, der både har en forbindelse til Grønland og Nordatlanten, bruger deres grønlandske
identitet og kultur til at udtrykke sig i den nordatlantiske og globale modeverden, som er blevet taget godt imod blandt mange modeforbrugere fra
hele verden. Det kan man også se af de tre mode
designeres popularitet ved f.eks. højtideligheder-

Louise Lynge Berthelsen fra Nuuk Couture
Med sloganet ”Sapinngilagut” (Vi tør selv) er designeren Louise Lynge Berthelsen fra Nuuk Couture gået forrest som den eneste syerske og designer, der masseproducerer sit design fra Grønland.
Brandet, der har eksisteret siden 2010, ejes og
styres alene af den 40-årige designer, der er født
og opvokset i Nuuk. Louise Lynge Berthelsen kommer fra en stor familie i Nuuk og med en farmor,
der selv har syet mange vestgrønlandske nationaldragter til familiens kvinder og piger. Hun tager
selv udgangspunkt i den vestgrønlandske nationaldragts ”avittat” (broderier) og skaber sin egen
fortælling, der er bygget på baggrund af respekt
for grønlandsdragtsyerskerne. Hendes design stiler efter den moderne kvinde, der gerne vil vise
den grønlandske kultur frem på en stille og æstetisk måde.
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Bibi Chemnitz

Rita og Nickie Isaksen fra Isaksen Design

Ikke alle designere med tilknytning til Grønland
bor i Grønland, selvom deres designs repræsenterer ideen om en arktisk kultur med brug af de
kulturelle etnosymboler. Én af dem er Bibi Chemnitz bosat i København. I samarbejde med partneren og grafikeren David Røgilds bruger hun sit
eget navn som brand. Et brand, der udtrykker Bibi
Chemnitz’ grønlandske identitet mixet med globalisering og streetstyle. Bibi Chemnitz er født
og opvokset i Grønland, men i dag bosat i København. Hun reflekterer ikke kun direkte sit tidligere
hjemland. Hun genfinder også og ser tilbage på
sit hjemland ved at bruge symboler som det grønlandske flag, Grønland, inuittatoveringerne og ikke
mindst den kvindelige anorak med snippen og den
vestgrønlandske nationaldragt i et moderne design. Brandet Bibi Chemnitz er populært blandt de
unge modeforbrugere, som kan lide at vise, at de
har et tilhørsforhold til Grønland, men at de også
er en del af en globaliseret verden.

Isaksen Design har også til huse i København og
var i begyndelsen af 2000erne de første designere
til at masseproducere kunstnerisk modetøj med
referencer til Grønland og den grønlandske kultur.
I dag er deres modetøj noget af det mest populære i Grønland. Rita Isaksen flyttede med sin familie
til Danmark, da Nickie Isaksen stadigvæk var barn.
Designerne Rita og Nickie Isaksen bruger også de
kulturelle etnosymboler i deres designs med symboler, der er kendte for nutidens såvel som de tidligere beboere i Grønland. Der er klare ligheder
med specifikke elementer af den natur og kultur,
der er karakteristisk for nationen.
Designerne bruger deres grønlandske baggrund
som et springbræt, men på grund af deres dobbeltkulturelle baggrund er de også åbne over for
at omfavne andre kulturer, såsom det nordiske i
deres designs – med en tydelig reference til deres
hjemland, og hvor deres hjerter bor – Grønland.
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NUUK COUTURE v. Louise Lynge Berthelsen
Hj. Rinksvej 9, 1 tv.
3900 Nuuk, Grønland
Tlf.: +299 58 88 88
E-mail: nuukcouture@yahoo.com
www.nuukcouture.com

NUUK Couture er skabt for at vise Inuit-kulturen
respekt. Tøjet er inspireret af Grønlands nationaldragt og bæres i dag af kvinder og børn over
hele kloden. Vores signaturmønster Avittat er inspireret af broderi med indfarvet skind på skindbukser.

Nuuk Couture. Maalia jakke, Pia bukser, 2018
Viscose polyamid, bomuld
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Nuuk Couture. Randy kjole, 2018
Viscose polyamid
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ISAKSEN DESIGN v. Rita og Nickie Isaksen
Hvidsværmervej 147
2610 Rødovre
Tlf. 28 10 37 24
E-mail: nickie@isaksen-design.com
www.isaksen-design.dk

Rita Isaksen: ”Jeg vil gerne være med til at sætte
grønlandsk inspireret designertøj på verdenskortet. Mine kollektioner giver mig muligheden for at
udleve min helt store passion og lave det, som jeg
elsker mest, nemlig at designe tøj, som er praktisk,
funktionelt, moderne, kvalitetspræget og bæredygtigt. Modetøj, jeg selv elsker, inspireret af mit
hjemland, Grønland.”

ISAKSEN Design blev grundlagt i 2002 af Rita og
Nickie Isaksen, der begge er født og delvis opvokset i Grønland. Kollektionerne er ofte inspireret af
den grønlandske natur, historie og spirituelle verden og rammer lige ind i kernen af den moderne
kvindes garderobe med statement styles og cool
enkeltdele, hvis rene, klassiske linjer blandes med
sport og street wear. En unik blanding af mode,
kultur og cool street look.
Designerne siger: ”Vi vil gerne designe kollektioner, der tager udgangspunkt i den internationale
modeverden, og som er inspireret af vores hjemland Grønland.”
Nickie Isaksen: ”Jeg kan slet ikke lade være med at
blive inspireret af vores smukke natur, klædedragthistorie og spirituelle verden. Med mine designkollektioner vil jeg vise, at fashion design og kultur
sagtens kan forenes og appellere bredt samt indgå
i den øvrige modegarderobe. Det er klart, at der er
en del følelser lagt i designet, men jeg har et stort
fokus på, at det også skal være tøj, der kan bruges
internationalt”.

ISAKSEN Design. Børne t-shirts i jersey bomuld /
elastan med isbjørnepotetryk og moskuskranietryk.
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ISAKSEN Design. Jerseykjole i viskose/elastan med
Avittat- og tattootryk. ISAKSEN denim jakke i bomuld/elastan,
ISAKSEN Ulo øreringe i sølv og resin.
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BIBI CHEMNITZ v. Bibi Chemnitz
Brolæggerstræde 4
1211 København K
Tlf.: 23 33 60 11
E-mail: info@bibichemnitz.com
www.bibichemnitz.com

BIBI CHEMNITZ trækker på to vidt forskellige universer: Grønlands kolde, mørke sletter og Københavns brostensbelagte stræder. Brandet tog fra
begyndelsen afsæt i beklædning til den globalt bevidste. Tøjets sporty udtryk favner dengang og nu,
skabt til at møde, hvad dagen måtte bringe.
I BIBI CHEMNITZ’ innovative og slidstærke design
smelter lillebyen Nuuk og den gamle Inuit-kultur
sammen med den moderne storby. BIBI CHEMNITZ
giver et originalt take på snit, gennemført skrædderarbejde og smart fritidstøj – grafisk, struktureret og udenfor gængse standarder.
BIBI CHEMNITZ’ karakteristiske dobbelthed formidles i dag af bevidste og engagerede forhandlere
verden over.

BIBI CHEMNITZ. Denim Inuit, 2018. 10 Oz Denim
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BIBI CHEMNITZ. Black Anorak, 2017. 50 % bomuld, 50 % nylon
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Naturen, historien og en række nye
blik - Om udstillingens islandske
billedkunst og design
Af Heiðar Kári Rannversson
Kunsthistoriker MA, kurator

skæftigelse fra midten af 1900-tallet. Som eksempel tæller, at afdelingen for modedesign ved Islands
Kunstakademi først blev oprettet efter år 2000.

Sammenlignet med Danmark er den islandske
kunsthistorie ganske kortfattet. Selvom man kan
spore en billedkunstnerisk tradition inden for folkekunst og kunsthåndværk tilbage til bosættelsen
på øen i 800-tallet, så blev kunst ikke anerkendt
som professionel beskæftigelse før sidste halvdel
af 1800-tallet. Inden for maleriet anses Þórarinn
B. Þorláksson (1867-1924) for Islands første, professionelle kunstner. Efter uddannelse på Kunstakademiet i København udstillede han som den
første moderne maler i Reykjavík i 1900. Gennem
sin karriere skildrede Þórarinn næsten udelukkende det islandske landskab, sådan som en lang
række kunstnere senere skulle gøre det op gennem 1900-tallet med Jóhannes Sveinsson Kjarval
(1885-1972) som den bedst kendte.

Denne mangel på historie er både en gave og en
forbandelse. Mens landskabsmaleriet er den eneste genre med nogen form for kunsthistorisk vægt
i Island, og dermed en af de få genrer at forfølge, hvis man ønsker tilknytningen til traditionen,
så giver manglen på historie også en enestående
mulighed for at finde historier andre steder. Hos
udstillingens islandske billedkunstnere og designere finder man både traditionelle og progressive
tendenser, og ser man nøje efter, opdager man,
at flere af kunstnerne stræber efter at integrere
begge tendenser i deres praksis.
Udstillingens tre islandske malere følger nok landskabstraditionen, men de føjer et nutidigt natursyn til genren. Þórunn Bára Björnsdóttir refererer
således ikke til Jóhannes Sveinsson Kjarvals malerier af lavaområderne ved Þingvellir, når hun
maler sine detaljerede skildringer af vegetation

Islands designhistorie er meget kortere end kunsthistorien, idet design først blev en professionel be20

på mager jord. Hun maler øen Surtsey, som blev
formet ved et vulkanudbrud ud for Islands sydkyst
i 1963. Surtsey er i dag fredet som Verdensarv på
grund af sit enestående, økologiske miljø. Her har
Bára gennem de seneste år fundet hovedparten af
de motiver, hun skildrer i sine serier af udviklingen
af flora og fauna på det, der engang var en sort,
gold sandø.

Hilda Gunnarsdóttir, designeren bag brandet milla snorrason, arbejder med både anvendelig og
æstetiseret beklædning inden for den skandinaviske tradition. Ligesom udstillingens kunstnere
henter Hilda inspiration i de lokale omgivelser,
ofte fra det omkringliggende landskab. Derfor er
hver kollektion opkaldt efter det sted, der har givet inspiration. På den måde anerkender hun islandsk natur samtidig med, at hun oversætter den
til moderne former og grafiske mønstre.

Þorgrímur Andri Einarssons finder en anden form
for motiver i sine observationer af det islandske
landskab, ofte med spor efter menneskets færden,
så som mennesketomme stier eller forladte huse.
Han skildrer sine motiver næsten fotorealistisk for
at indfange Nordatlantens lys og stoflighed, som
træder frem i den akvarelagtige vådt-i vådt teknik,
som han bruger på sine lærreder. Resultatet er
stærkt stiliserede billeder, der ikke desto mindre
står i gæld til landskabstraditionen.

Eygló Margret Lárusdóttir, som står bag brandet
EYGLO, søger også at skabe noget både nyt og
fantasifuldt, ofte med en udstrakt brug af humor.
Til sin sidste kollektion samarbejdede designeren
med billedkunstneren Egill Sæbjörnsson, som repræsenterede Island ved Venedig Biennalen 2017.
Eygló skabte i den sammenhæng tøj og accessories inspireret af hans mytiske troldeverden. Her
som i sine tidligere kollektioner arbejdede Eygló
med usædvanlige materialer som fx guldbelagte
troldeklør i porcelæn. Kollektionen var på én gang
design og billedkunst og et godt eksempel på de
aktuelle bestræbelser på at skabe noget nyt og
samtidsrelateret gennem en kunstnerisk fortolkning af de myter og den natur, der en bærende
i Islands kulturarv. Her støder tradition og fremskridt sammen.

María Sveinsdóttir Kjarval ser på det islandske
landskab udefra, da hun har boet i Danmark siden
1970erne. Marías malerier udspringer af minderne om barndommens islandske landskab, som
skildres forskelligt fra maleri til maleri alt efter det
enkelte motivs behov.
Udstillingens islandske designere er begge uddannede på Kunstakademiets designafdeling. De repræsenterer begge en ny generation af designere,
som oftere søgere inspiration i den globaliserede
verden, end de følger lokale traditioner.
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ÞÓRUNN BÁRA BJÖRNSDÓTTIR
Grenimel 21
107 Reykjavík, Island
Tlf. + 354 662 18 45
E-mail: thorbara@gmail.com
www.thorunnBára.is

Jeg vil gerne fremhæve naturen, dens skønhed og
kaos.
Jeg er på den ene side optaget af forholdet mellem
menneske og natur og på den anden side af forholdet mellem kunst og videnskab.
Jeg tror på, at vores overlevelse på Jorden og vores
livskvalitet er afhængig af en bedre forståelse af
de miljømæssige spørgsmål, vi står overfor i global
sammenhæng. Jeg fokuserer derfor på den kolonisation, som livet udfolder, og på hvordan planter
overlever på den nyskabte, islandske ø Surtsey.
Jeg håber, at disse malerier vil inspirere og vise vej
til en dybere forståelse og værdsættelse af naturen
og vores plads heri.

Þórunn Bára Björnsdóttir. Laver på lava, 2018
Akryl på lærred, 70 x 70 cm
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Þórunn Bára Björnsdóttir. Laver og planter – Pionerer i sandet, 2018
Akryl på lærred, 100 x 120 cm
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ÞORGRÍMUR ANDRI EINARSSON
Höfðabakki 9b
108 Reykjavík, Island
Tlf.: +354 863 33 64
E-mail: thorgrimur@thorgrimur.com
www.thorgrimur.com

Þorgrímur Andri Einarsson. Vejen, 2018
Olie på træplade, 27 x 32 cm

Þorgrímur Andri Einarsson. Gul rose, 2018
Olie på træplade, 20 x 25 cm

På det sidste har vejret i Island været ganske forfærdeligt med næsten konstant regn og kulde. Deri
findes også skønhed og stemningsfulde motiver.
Netop det faldt jeg over i dette motiv. En velkendt
jordvej, skabt af en eller andet for længe siden,
blev pludselig gådefuld i den mættede atmosfære.

Jeg bliver ved med at vende tilbage til blomstermotivet. Den gule rose er med tiden blevet et af mine
yndlingsmotiver. Jeg holder meget af at studere
dens kompleksitet og opdage overraskende farver,
hvor jeg aldrig havde forventet at se dem.
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Þorgrímur Andri Einarsson. Forladt, 2018
Olie på træplade, 40 x 40 cm

Dette er min favorit blandt de forladte bygninger,
jeg har fundet i Island. Det var husets mærkværdige form og dets farvekontraster, der først fangede

min opmærksomhed. Maleriet blev påbegyndt en
plain air, i fri luft og malet færdigt i atelieret.
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matisk, og så er der et væld af karakterfulde landskaber at beskrive på lærred. Mit store ønske med
mine billeder er, at de skal tale for sig selv. Efter
min mening kan billeder ikke tolkes med ord. Billedlig fortælling har ikke noget med det skrevne
ord at gøre. Det er blot en anden måde at udtrykke
sig på.

MARÍA SVEINSDÓTTIR KJARVAL
Nørregade 12, 1. tv.
3300 Frederiksværk
Tlf. 23 26 85 77
E-mail: maria@kjarval.dk
www.kjarval.dk

I 1969 flyttede jeg fra Island til Skotland i et år. I
mellemtiden rejste mine forældre til Danmark og
bosatte sig i Nordjylland. Fra Skotland rejste jeg
dertil for at besøge dem – og jeg har siden boet i
Danmark.
Gennem årene er det blevet til mange forskellige
måder at arbejde med billederne på, og ligeså har
jeg forsøgt mig med at hente inspiration i forskellige miljøer. Jeg er meget optaget af de klassiske metoder som fx akvareller og tusch, men efterhånden
er det blevet udfordringerne med oliemalerierne,
der tiltaler mig mest.
For mig er håndværket vigtigt. Jeg har brugt meget
tid på at læse om arbejdsmetoder og på at finde
de bedste materialer, så jeg kan give billederne et
stærkt og dramatisk udtryk. Motivmæssigt ender
det altid med at blive min barndoms landskaber,
der løber af med sejren. De fylder mest i min forestillingsverden. Den islandske natur er fantastisk
og storslået og på én gang stemningsfyldt og dra-

María S. Kjarval. Fragmenterede landskaber af Gullfoss,
del 1, udateret. Olie på lærred, 110 x 100 cm
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María S. Kjarval. Fragmenterede landskaber af Gullfoss,
del 5, udateret. Olie på lærred, 110 x 100 cm
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EYGLO v. Eygló Margrét Lárusdóttir
Vitastigur 8a
101 Reykjavík, Island
Tlf.: +354 864 22 86
E-mail: eyglomargret@gmail.com
www.eyglocollection.com

Jeg skabte mit eget brand, efter jeg i 2006 tog afgang fra Islands Kunstakademi. I 2016 vandt jeg
prisen for årets bedste modedesign i Island.
I mit snit og i detaljerne søger jeg til stadighed at
”genopfinde hjulet”. På det seneste har jeg arbejdet meget med prints, inspireret af dinosaurer,
Mars’ overflade og TV-showet ”Murder She Said.”
Jeg har også udviklet et særligt islandsk camouflageprint. Over alt er jeg optaget af materialernes
teksturer, deres stoflighed. Dette ses i min sidste
kollektion, ”Out of Controll”, som jeg skabte sammen med billedkunstneren Egill Sæbjörnsson til
Venedig Biennalen 2017. Blandt materialerne er
hestehår, genbrugt skind og pelsværk og guldbelagte troldekløer i porcelæn.
Jeg finder en stor udfordring i at omsætte utraditionelle materialer til noget nyt og særligt. Ofte tilsættes kollektionerne et element af humor.

EYGLO. Fra kollektionen Out of Controll, 2017
Bomuld, genbrugsskind, hestehår, porcelæn
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EYGLO. Out of Controll, 2017
Hestehår, genbrugsskind, porcelæn
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milla snorrason handler om at bruge lokale materialer og der igennem støtte lokal, etisk produktion
inden for slow fashion.

MILLA SNORRASON v. Hilda Gunnársdóttir
Lokastígur 16
101 Reykjavík, Island
Tlf.: +354 695 09 06
E-mail: millasnorrason@gmail.com
www.millasnorrason.com

milla snorrason inkarnerer individualitet og personlig stil i et design, der er på én gang enestående, unikt, anvendeligt og behageligt. Brandet
imødekommer den aktive forbrugers behov, sætter
form på den skandinavisk afslappethed og favner
både feminin kant og excentrisk elegance.
Designeren siger: ”Jeg vil gerne... udtrykke mine
islandske rødder i en nutidig form, bruge landets
særlige æstetik i mit design. Når jeg skaber mine
prints, tager jeg afsæt i et specifikt sted i Island,
hvor jeg finder de grafiske former - det kan være i
naturen eller i byrummet. Derfor bærer kollektionerne også navnet på det sted, der har inspireret
mig”.
Kvalitet og lang levetid er nøgleord hos milla snorrason. Der kommer en ny kollektion årligt, og da
hele produktionen finder sted i Europa, og alt strik
forarbejdes i Island af islandsk, økologisk uld, er
det i bund og grund et europæisk mærke.

milla snorrason
Uxatindar, stribet jakke, 2017. Skotsk uld
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milla snorrason. Uxatindar, skjorte, 2017. Silke. Uxatinder nederdel, 2017. Skotsk uld
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KUNST (HÅND) VÆRK
Om samtidskunsten på Færøerne, hvori håndværk spiller en
ikke ubetydelig rolle
Af Kinna Poulsen, kunstformidler

I Færøernes gamle landbrugssamfund var ulden
og forarbejdningen af den uundværlige dele af
det eksistensgrundlaget, hvilket fornemmes i et
juridisk dokument fra det 16. århundrede, hvoraf det fremgår, at en færøsk gylden er lig med ti
fåreskind, fire par røde eller fem par hvide strikkede hoser. Således har uldvarer altid spillet en
stor rolle på Færøerne og gør det stadig, selv
om samfundet er væsentligt anderledes i dag og
ikke længere er økonomisk afhængigt af ulden.

Det faktum, at billedkunsten startede ganske
sent på Færøerne, udgør et grundvilkår for kunsten her. Det samme gør en dyb og vedholdende
undren over, at man først fik etableret en egentlig billedkunst på Færøerne i det 20. århundrede. Diverse sociale og politiske forklaringer
om armod og slid, samt en manglende færøsk
overklasse overskygger ganske erkendelsen af,
at andre langt fattigere folkeslag på et meget
tidligere tidspunkt har formået at etablere en
billedkunstnerisk praksis.

Strikkehåndværket er grundlæggende hos flere
aktuelle færøske modebrands. Et af de tidligste er Guðrun & Guðrun, der især har specialiseret sig i håndstrik. Firmaet blev grundlagt i
2002 af de to færøske kvinder Guðrun Ludvig
og Guðrun Rógvadóttir, som med udgangspunkt
i traditionelle, færøske mønstre og striktrøjer
skaber moderne beklædning til et internationalt
marked med vægt på miljø, naturressourcer og
håndværk. Det samme er et stykke hen ad vejen
også gældende for modebrandet EINSTAKT, der
blev etableret i 2014 af designeren Beinta Poulsen med fokus på behagelig beklædning og med
vægt på håndstrikkede modeller. Den færøske

I disse år opstår der imidlertid på Færøerne
en ny vilje til at inkludere dele af den færøske
håndværkstradition og brugskunst i et større
kunstnerisk perspektiv og til at bløde grænserne
op. Her får vi lidt mere tid at forholde os til. For
modsat billedkunsten, har brugskunsten stolte
traditioner på Færøerne, hvor man stadig gør
brug af de ældgamle strikkemønstre og af de
grundlæggende mål i den gamle færøske båd,
der blev bygget som en robåd med mast og sejl,
der kunne tages i brug efter behov.
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fra den samme kreative kilde. Tidligere i år var
hun den første designer nogensinde til at modtage den store færøske kulturpris, der uddeles
som en tak fra det færøske folk via det færøske
kulturministerium. Bæredygtighed er vigtig for
hende, og det er hele det etiske udtryk omkring
hendes design også. Selv om der er tale om
avantgarde, kan tøjet bæres af alle mennesker,
unge som ældre og med alle kropsformer.

smykkedesigner Turið Nolsøe Mohr er oprindeligt arkitektuddannet men begyndte i 2013 sit
arbejde med smykker, der på trods af en stram
og geometrisk formgivning har en forbindelse til
naturen på Færøerne – og det på en helt håndgribelig måde. Hendes nyklassiske sølvring, der
består af en enkel men kraftig fingerring, hvorpå der er skruet en sølvindfattet, cirkulær plade
af sort, færøsk basalt udgjorde begyndelsen på
hendes succesrige virke. Hun har siden formgivet flere smykker – både organiske og mere geometriske i udtrykket.

På Færøernes grafiske værksted Steinprent mødes håndværk og samtidskunst. Steinprent er
det færøske ord for stentryk eller litografi og
navnet på Jan Anderssons og Fríða Matras Brekkus værksted og galleri. Det holder til i Tórshavn
i store og lyse lokaler beliggende i den gamle
Østrøms fabrik, der nu fungerer som en slags
kulturhus, med udsigt til bådehavnen, domkirketårnet, den lille ø Nólsoy og den gamle by i
Tórshavn.

Barbara í Gongini er en internationalt anerkendt
avantgardedesigner, hvis outfits ofte forekommer skulpturelle, og hvis shows stedvis minder
om kunstnerisk performance. Tøjet, hun skaber,
er dramatisk med et dekonstruktivt præg, hvor
de enkelte beklædningsgenstandes strukturelle
sammenhæng afsløres glimtvis under flere lag
tøj. Hun samarbejder også ofte med kunstnere
både inden for film, musik og dans i deciderede
crossover forestillinger. For Barbara í Gongini er
forholdet mellem kunst og mode ret så uproblematisk i og med, at begge dele udspringer

Litografi er en social kunstform, der skabes i
et fællesskab med kunstneren i centrum som
igangsætter af diverse processer. Inden kunstneren begynder arbejdet på en litografisk sten, er
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menneskefremstillede elementer op i landskabet – et hegn, en lygtepæl, en stregkode eller en
spejling af lyset fra en lampe i en rude, hvilket
alt sammen er med til at give beskueren en fornemmelse af afstand og fremmedgørelse.

det foregående arbejde på stenen blevet slebet
væk ved hjælp af en roterende diamantslibeskive. Derefter skurer man to sten mod hinanden
med vand og carborundumpulver, hvorved stenen får en fin kornet overflade, som kunstneren
kan tegne eller male på med fedtholdig litografisk kridt eller tusch. Kunstneren må tegne på en
ny sten for hver farve, der trykkes på litografiet,
som derfor kan være et ganske komplekst resultat af mange trykgange. Når tegningen er færdig,
gennemgår stenen en proces, hvor fedtstoffet
bliver yderligere fæstnet til stenen. Der bliver
oftest lavet et prøvetryk i nogle få eksemplarer,
hvor kunstneren får mulighed for at foretage
ændringer. Det er en dynamisk, levende proces,
der ofte byder på overraskelser, som giver afsæt
for flere opdagelser i en stadig udvikling.

Hansina Iversen er nok mest kendt som maler, men er ikke desto mindre p.t. indstillet til
verdens største grafikpris (Queen Sonja Print
Award). Hendes litografier er væsentligt anderledes end malerierne, ofte med fokus på en
monumental sort eller mørk figur, der er bygget
op af laveringer, som ligesom flyder på en lysere
baggrund. Selv om litografierne i flere tilfælde
forekommer enklere i koloritten end malerierne, er der tale om stærke, sanselige tryk med
en klar fornemmelse af kunstnerens kropslige
bevægelser og strøg, der har resulteret i billedets dynamiske former. Hansina Iversen er en
af pionererne inden for nonfigurativt maleri på
Færøerne, hendes mangeårige samarbejde med
Steinprent har resulteret i et stort og vigtigt grafisk værk.

Marius Olsen er en af de ganske få færøske billedkunstnere, der helt har helliget sig grafikken.
Hans eminente tegnefærdigheder og tekniske
suverænitet gør ham i stand til at gennemføre
selv komplekse tryk med en forunderlig lethed.
Marius Olsen bor i Finland, men hans mangeårige samarbejde med Jan Andersson og Steinprent fører ham jævnligt til Tórshavn i forbindelse med arbejdsophold på værkstedet og
udstillinger i Steinprents galleri. Marius Olsens
billedunivers omfatter skønne, koloristiske naturvisioner og nytolkninger af det traditionelle, ekspressive, færøske landskabsmotiv. I disse
skildringer dukker der nogle steder unaturlige,

Ud over sin rolle som medarbejder og leder af
Steinprent er Fríða Matras Brekku også en yderst
kompetent tegner og grafisk kunstner. Hun er
ikke mindst kendt for sine mange billeder af
dyr, hvormed hun udtrykker sin store affektion
og respekt for de umælende. I hendes billeder
forenes en storladen romantisk naturhengivelse
med et moderne kunstnerisk blik med sans for
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det færøske punkband 200, der bl.a. gjorde grin
med den daværende ABDH regering på Færøerne. På en mørk baggrund er der placeret en
monumental, geometrisk form, hvis huller og
mønstre bærer en vis lighed med en papkasse,
der er foldet ud. Jóhan Martin Christiansen har
de seneste år haft flere større udstillinger, bl.a.
i Steinprent, hvor udstillingen DRESS med litografier, video, gips og installationer blev vist for
nogle år siden. Med Jóhan Martin Christiansen
er færøsk kunst nået til konceptkunsten, men
forbindelsen til landskabet er stadig intakt, nu
ikke længere som passivt motiv men som en art
fænomenologisk og aktiv medspiller til afsætning af spor i kunstværkerne.

sampling af figurer, hvilket udføres med stor teknisk kunnen. I et nyere litografi ser vi et fem sorte
væddere i et stenet fjeldlandskab, der forekommer naturalistisk i gengivelsen med dybblå himmel og en tilsvarende dybde i det grønne græs
– som var belysningen ved at skifte fra mørke til
lys eller omvendt. Kompositionen er dynamisk
med flere tværgående formationer, der krydses.
Det er, som om noget er ved at ske. En følelse,
der understøttes af billedets lys og modlys og
den mærkelig flade gengivelse af vædderne, der
giver beskueren fornemmelsen af, at vædderne
er blevet sat ind i landskabet. Hermed tilføres
de tilsyneladende harmoniske gengivelser en interessant form for fremmedhed og tvetydighed,
der skaber tvivl hos beskueren om, hvad billederne i virkeligheden handler om.
Jóhan Martin Christiansens værker indeholder
ofte en form for metastrukturelle kommentarer til tilblivelsen af de selv samme værker. Et
af hans yndlingsmaterialer er pap, et andet er
gips. Ofte laver han afstøbninger af pap i gipsrelieffer, som hermed kommer til at handle om
det materiale, han har brugt, og om de konkrete forskelle imellem det lette pap og tunge gips,
samt de to materialers forskellige associationer
og konnotationer. Jóhan Martin Christiansens
har ligeledes lavet gipsværker med direkte aftryk fra græs, grene og andre naturelementer.
Jóhan Martin Christiansens tryk BADH tager udgangspunkt i et projekt med politiske sange af

STEINPRENT
Skálatrøð 16
Tórshavn 100, Færøerne
Tlf.: +298 31 63 86
E-mail: litho@olivant.fo
www.steinprent.com
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MARIUS OLSEN
c/o I. Raipala
Nopontie 5-7, A2
FI-35100 Orivesi As., Finland
Tlf. + 358 504 674 997
E-mail: simunmarius@yahoo.dk.

Marius Olsens værker er håndgribelige eksempler
på de uendelige muligheder inden for litografi,
dybtryk og relieftryk. De viser, hvordan disse teknologier fortsat vil være et inspirerende kunstnerisk medium i fremtiden.
En karakteristik af Marius´ værker er, hvor subtilt
og præcist de udføres. Det får netop ikke beskueren til at tænke over hvilket medium, der er anvendt; det kan i stedet blive platformen for det
kunstneriske møde.
De grundlæggende ideer og erfaringer tager ofte
år at modne, før det endelige resultat er klar til at
blive trykt, nummereret og signeret.

Lars Borella, Galleri Lars Borella

Marius Olsen. Litografi, 2016
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Marius Olsen. Litografi, 2018
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HANSINA IVERSEN
Tróndargøta 29
Fo-100 Tórshavn, Færøerne
Tlf.: +298 58 85 76
E-mail: ihansina@hotmail.com
www.hansinaiversen.com

Det undslipper mig hver gang, hvad det var, der fik
mig til at lave det billede. Alligevel er det ikke helt
tilfældigt, at det blev lige sådan. Der er nogle sten,
der ligger der. De er nøje udvalgt; men jeg ved ikke,
hvad der skal på de sten. Sådan vil jeg helst have
det. Det er bedst ikke at vide for meget på forhånd.
For så bliver det ikke spændende at arbejde med.
Uvisheden er god. Der skal være overraskelser. De
første strøg på stenen er lette, og de bliver påført
uden bekymringer. De første strøg er nu på papiret,
og stenen er klar til næste lag. Det går også meget
let. De første strøg giver gode muligheder for det
andet lag. I tredje lag begynder det at blive kompliceret. Tankerne sætter ind, og faren for at lave fejl
er til stede. Og der bliver lavet fejl. Nogle af dem
blev ganske gode efter nærmere overvejelser, og
de åbnede op for noget nyt.

Hansina Iversen. Litografi, 2017
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Hansina Iversen. Litografi, 2011
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FRÍĐA MATRAS BREKKU
Skálatrøð 16
P.O. Box 1210
FO 110 Tórshavn, Færøerne
Tlf. +298 50 68 76 / +298 31 63 86
E-mail: friamatrasbrekku@gmail.com
www.steinprent.com

Fríða Matras Brekku er grafiker. Hvor mange andre
kunstnere ser grafikken som en sideløbende praksis sammen med maleri eller skulptur, så er grafikken hendes primære teknik. Fra sit virke i Steinprent kender hun litografiet fra både kunstnerens
og håndværkerens side, og det dybe kendskab til
teknikkens variationsmuligheder er et vigtigt element i Fríða Matras Brekkus kunst. Naturen bringer fortælling, stoflighed og farve til motiverne,
der oftest bliver til i en kombination af tegnede og
laverede teknikker. Som når sorte får og lyse klippefremspring sender blikket ad en bugtet linje ind
mod horisonten, hvor lyset er ved at bryde frem,
eller mørket ved at tage over. Disse skildringer kan
forekomme naturromantiske men er ved nærmere
eftersyn præget af et moderne blik, der er humoristisk og lunt med sans for dyrevelfærd og for at
skabe sammensatte og tvetydige billeder.
Kinna Poulsen

Fríđa Matras Brekku. Litografi, 2017
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Fríða Matras Brekku. Litografi, 2016
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JÓHAN MARTIN CHRISTIANSEN
Vesterbrogade 124, 4.
1620 København V
Tlf.: 41 26 94 12
E-mail: johanmartinchristiansen@gmail.com
http://johanmartinchristiansen.blogspot.com/

I sin kunstneriske praksis arbejder Jóhan Martin
Christiansen med skulptur, tekstilværker og video,
men også performance, tekstværker og grafik med
fokus på koblingen mellem krop, materialer og
form. I Christiansens grafiske arbejder forsøger han
at komponere en grafisk billedflade ved at dekonstruere de forskellige billeder, subjekter og forbindelser, som oprindelig har været udgangspunktet
for det, der satte billedprocessen i gang – billeder af et telt, en cowboystøvle eller et hindbær,
cirkler, flader, tilfældige skraveringer muterer på
kryds og tværs af hinanden og danner tilsammen
det dynamiske billede, som synes at pege ind i et
rum bagved, samtidig med at stregerne nærmest
hopper ud af overfladen. Alt det, vi ser og erfarer,
er grundlag for Christiansens kunstneriske arbejde, han gør poetiske og enkelte registreringer af
verden omkring sig – værkerne møder vi først og
fremmest via vores sanser.

Jóhan Martin Christiansen. Litografi, 2014
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Jóhan Martin Christiansen. Litografi, 2014
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Færøerne er 18 små øer i Nordatlanten mellem Island og Norge. Der bor kun 45.000 indbyggere på
øerne. Alligevel er Færøerne en selvstændig nation, med sin egen kultur og sit eget sprog. Så lille og
dog rammen om så meget liv.

GUĐRUN & GUĐRUN
v. Guðrun Ludvig og Guðrun Rógvadóttir
Niels Finsensgøta 13
100 Tórshavn, Færøerne
Tlf.: +298 31 51 66
E-mail: gr@gudrungudrun.com
www. gudrungudrun.com

Guðrun & Guðrun er specialiseret i håndstrik. Firmaet blev grundlagt i 2002 af to færøske kvinder,
og den kreative designproces er tæt knyttet til de
isolerede øer. ”Det er godt at rejse til Europa for at
få nye impulser og inspiration, men det er altafgørende at komme hjem til stilheden, uden for modens hektiske verden.” fortæller de to designere.
Vores vision er at gøre en forskel. Simpelt og ambitiøst på én gang. Vi vil skabe tøj til bevidste forbrugere, som tager sig af hinanden, miljøet, vores
fælles naturressourcer – og som samtidig gerne vil
være smarte…
De håndstrikkede modeller er strikket hjemme hos
færøske kvinder og i Jordan og Peru som led i vores
projekter til forbedring af kvinders vilkår.

Guðrun & Guðrun. Vækster, 2018. Bomuld
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Guðrun & Guðrun. Skitser til ”Vækster”, 2018. Blandede materialer
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EINSTAKT v. Beinta Poulsen
Tróndargøta 29
100 Tórshavn, Færøerne
Tlf.: +298 28 60 10
E-mail: info@einstakt.com
www.einstakt.com

EINSTAKT er et færøsk designermærke med hjemsted i hjertet af Færøernes hovedstad, Tórshavn.
Mærket blev grundlagt i 2014 af designeren Beinta
Poulsen.
EINSTAKT er det færøske ord for ’enestående’. Et
ord som karakteriserer hver enkelt kollektion og
det tidløse design.
Med forkærlighed for bløde håndstrik og feminine
detaljer, lægger vi vægt på at designe til den kvalitetsbevidste kvinde.
Vores kollektioner er på én gang trendy og klassiske – med et strejf af nordisk minimalisme.

EINSTAKT. Elsa Anna, 2017. Håndstrikket uld
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EINSTAKT. Uden titel. Håndstrikket uld
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TURIĐ NOLSØE MOHR
Caroline Amalievej 45 b
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 27 71 89 08 / +298 28 07 62
E-mail: turid@nolsoe-mohr.dk
www.turidmohr.dk

Jeg er født og opvokset i Tórshavn på Færøerne.
Her har jeg trådt mine barnesko i den gamle bydel Úti á Reyni og haft friheden til at løbe rundt i
klipperne og blive fodret med den friske havluft.
En konstant påvirkning med storslåede indtryk fra
den barske natur – små klippeøer, der rejser sig op
af det enorme Atlanterhav – ude i ingenting. Om
vinteren råt, forblæst og mørkt – om sommeren
farverigt og lyst døgnet rundt!
Smykkerne i et råt og enkelt design er naturligvis
håndlavede. Udgangspunktet er sølv og basalt –
den stenart, som de færøske fjelde består af – enten slebet eller ubehandlet, som var den hentet
direkte ud af naturen.

Turiđ Nolsøe Mohr. Halssmykke, 2018. Sølv og færøske sten.
Foto: Iben Bølling Kaufmann
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Turiđ Nolsøe Mohr. Halssmykker, 2018. Sølv og færøske sten. Foto: Iben Bølling Kaufmann
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BARBARA Í GONGINI
Refshalevej 163 A, 2. tv.
1432 København K
Tlf.: 61 33 70 08
E-mail: barbara@barbaraigongini.com
www.barbaraigongini.com

Module Modular
Med afsæt i gamle striktraditioner har vi skabt tre
stykker beklædning, som hver især åbner op for
nye måder at tænke form og funktion.
Nyfortolkninger af traditionelle strikketeknikker
dikterer udformning og funktion, når vi udfordrer
beklædning som begreb og åbner sanserne for et
nyt, abstrakt formsprog.
De tre værker er skabt af affalds- og resttekstiler,
og de understøtter derved den bæredygtighed,
som er et kernebegreb i Barbara í Gonginis designmæssige DNA.

Barbara í Gongini. Module Modular, 2017
Genbrugte tekstile
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Barbara í Gongini. Module Modular, 2017. Genbrugte tekstiler
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AKTIVITETER UNDER UDSTILLINGEN
SYMPOSIUM KUNST FJERNT FRA METROPOLERNE

FOREDRAG
Torsdag den 11. 10. kl. 19.00-21.00
En kort historie med stort drama. Færøsk kunst
gennem 100 år. Foredrag ved Anne Lie Stokbro

Søndag den 16. 9. kl. 10-15
Gasmuseets sal, Gasværksvej 2, 2. sal,
9500 Hobro

Torsdag den 22. 11. kl. 19.00-21.00
Litteratur og billedkunst i Grønland. Foredrag
ved Maria Steensgaard Poulsen

Nogle kunstnere vælger at bo og arbejde langt
fra storbyernes hektiske kunstliv. Hvilke betydninger har det? Mød en række af udstillingens
deltagere samt kunstnere fra Nordjylland.

Torsdag den 13. 12. kl. 19.00-21.00
Naturen, fortællingen og den moderne verden.
Islandsk kunst gennem 150 år. Foredrag ved
Anne Lie Stokbro

Entré: Medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening gratis. Øvrige kr. 100. Frokost inkluderet.
TILMELDING SKAL SKE på astok@mariagerfjord.
dk senest mandag den 10.9.

Sted: Hobro Biblioteks store sal, St. Torv
Entré: Medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening gratis. Øvrige kr. 100 pr. foredrag eller kr.
200 for alle tre. Billetter købes i døren.

GRATIS OMVISNINGER
Søndag den 23. 9. kl. 15: Nordatlantiske strejftog
Indgang gennem Bies Gaard, Adelgade 26 eller
via Hobro Bibliotek med lånerkort.

KUNSTNERMØDE

Torsdag den 4. 10. kl. 15: Nordatlantiske strejftog

Mød den grønlandske billedkunstner Gukki
Nuka, som vil fortælle om sin kunst.

Lørdag den 17. 11. kl. 13-14.30

Torsdag den 1. 11.kl. 15: Nordatlantiske strejftog

Entré: Medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening gratis, øvrige kr. 50. Billetter køber i døren.

Torsdag den 6. 12. kl. 15: Nordatlantiske strejftog
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NORDATLANTISKE STREJFTOG
Billedkunst og mode fra Grønland, Island og Færøerne
Udgives i forbindelse med udstillingen af samme navn i Kunstetagerne Hobro
15. september - 29. december 2018
Udgivet af Kunstetagerne Hobro 2018
Store Torv / Adelgade 28-30, 9500 Hobro
Tilrettelæggelse: Mariagerfjord Kunstforenings udstillingsudvalg
Tryk: Reklamehuset Hobro
Grafisk design: Lotte Mikkelsen
Oplag: 500 eksemplarer
© Kunstnerne, forfatterne og Anne Lie Stokbro 2018
Forsideillustration: EYGLO: Out of Controll, 2017
ISBN: 978-87-92547-132
www.kunstetagerne.dk
www.facebook.com/kunstetagerne/
www.designarkivet.dk
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