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Frithjof Hoel, Krigsdagbok 
Hoel (1953) arbeider med samfunnskritiske problemstillinger som
reflekterer rundt kunstens sosiale og politiske aspekter. I en tid hvor
gamle europeiske kulturidealer er under sterkt press, vil han vise
hvordan kunst kan være en humanistisk motkraft til vår tids sivilisasjons -
oppløsende krefter. Utstillingen Krigsdagbok er en installasjon som tar
utgangspunkt i den tyske soldaten, forfatteren og insektsforskeren Ernst
Jüngers dagbøker fra 1. verdenskrig. Dagbok tekstene handler om
krigens gru og meningsløshet og menneskets forsøk på å opprettholde
verdighet i en konfliktfylt verden. Tekstene har også en poetisk dim en -
sjon hvor små hendelser fører ut i store perspektiver og blir til særegne
metaforer. Installasjonen bygger videre på disse metaforene, og i
samspillet mellom tekst, tegning, foto, maleri og video speiler den vår
egen konfliktfylte samtid.

Frithjof Hoel, Diary of War 
Hoel (1953) criticises and addresses issues in society that reflect on
the social and political potential of art. At a time when old European
cultural ideals are under heavy pressure, he wants to show how art can
be a humanistic counterpart to the forces of our time working to dissolve
civilisations. The exhibition Diary  of War is an installation that takes as
its starting point the German soldier, author and entomologist Ernst
Jünger’s diaries from World War I. The diaries are about the horrors
and meaninglessness of war and people’s efforts to retain their dignity
in a world filled with conflict. The texts also have a poetic dimension
where small events take on larger perspectives and become unique
metaphors. The installation builds on these metaphors and, in the inter -
play between text, drawing, photography, painting and video, it mirrors
contemporary conflicts.  

19 .  J ANUAR  –  3 .  MARS



Foto: Roddy Bell



Roddy Bell, Effekten er årsakens skygge
«Tegning og maleri handler om å utforske det ikkeverbale og indre
bilder. Det er nært knyttet til opplevelsen av farge og berøring, og
hvordan vi minnes og gjenkjenner bilder.» (www.roddybell.net) 

Roddy Bell (1951) er en kunstner som arbeider innenfor et bredt spekter
av medier som maleri, grafikk, skulptur, installasjon, video og lyd, men
alltid med tegning som utgangspunkt for arbeidet. Temaene han under-
søker gjelder ofte kontraster mellom mørke og lys, materialitet og ånd,
og forholdet mellom årsak og virkning. I utstillingen i Kunstbanken vil
han vise tegninger, grafikk og installasjoner der det blir satt spørsmåls-
tegn ved vår rasjonelle, lineære forståelse av forholdet mellom årsak og
virkning. Hva om dette forholdet var reversert, eller kunne eksistere
samtidig i tid og rom?

Roddy Bell, The Effect is the Shadow of the Cause
“Painting and drawing are activities which have to do with exploring
non-linguistic concepts – mental images. It has to do with the sensuality
of colour, tactility, the memory and recognition of image.”
(www.roddybell.net)

Roddy Bell is an artist who works within a wide range of media: Painting,
printmaking, sculpture, installation, video and sound, with drawing
always as the starting point for the work. The themes that he explores
often concern the contrasts between darkness and light, materiality and
spirit, and the relationship between cause and effect. In his exhibition
at Kunstbanken, he will show drawings, prints, and installations where
our rational, linear understanding of the relationship between cause and
effect is questioned. What if this relationship was reversed, or could
exist within the same time and space frame?
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Kjersti Eliassen, akvarell
I sitt arbeid med akvarell søker Kjersti Eliassen (1949) de tekniske ut-
fordringene og motivmessige spenningene som ligger i kontrasten mel-
lom det flytende og det distinkte. Hun skaper forskyvninger i farge og
lys med små og vare midler og benytter ofte uvanlige formater. 

Eliassen er mest kjent for sine landskap hvor store flater med vegetasjon
eller hav spiller mot himmel. Akvarellfargen bruker hun til å fange luftens
atmosfære og transparens. I landskapene finnes det innslag av men -
nesker, hus eller dyr som er med på å understreke den poetiske og
meditative stemningen i motivene.  De siste årene har Eliassen arbeidet
med bylandskapet, og spesielt med inntrykk fra Roma. Her har hun
vært opptatt av å se bakenfor byens larm og turisthorder, og heller søke
en form for ro i det historiske, men pulserende og urbane området. 

Kjersti Eliassen, watercolour 
In her work with watercolour paintings Kjersti Eliassen (1949) seeks
the technical challenges and design tensions that exist in the contrast
between the fluid and the distinct. She creates a shift in colour and light
with tiny, sensitive means and often uses unusual formats. 

Eliassen is renowned for her landscapes where large expanses of
vegetation or ocean play against the sky and the watercolours capture
the atmosphere and transparency of the air. In the landscapes there are
people, houses or animals that help strengthen the poetical and
meditative atmosphere in the images. During the last few years Eliassen
has worked on cityscapes, particularly based on impressions of Rome.
Here she has been concerned with seeing beyond the hustle and bustle
of the tourist crowds and instead seeking a sense of calm in the
historical but pulsating urban area. 
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Zambiske kunstnere: 
Milumbe Haimbe, Anawana Haloba og Victor Mutelekesha
Kunstbanken fortsetter samarbeidet med afrikanske kunstnere og viser
en utstilling med de tre samtidskunstnere Milumbe Haimbe (1974),
Anawana Haloba (1978) og Victor Mutelekesha (1976) fra Zambia.
Temaene deres er knyttet til Zambia og Afrikas historie etter frigjøringen
og dreier seg blant annet om postkolonialisme, økonomisk og sosial
undertrykkelse og maktposisjonering. For å formidle budskapene sine
benytter de ulike teknikker som film, video, lyd, tekst, installasjon og
skulptur. De har alle studert ved Kunstakademiet i Oslo, og Haloba og
Muteleksha har etablert seg i Norge, Haimbe i Canada. Alle tre har en
internasjonal karriere og har deltatt på prestisjetunge biennaler og ut-
stillinger rundt om i verden. Haloba og Mutelekesha har også deltatt på
gruppeutstillinger i Kunstbanken tidligere.

Zambian artists: 
Milumbe Haimbe, Anawana Haloba and Victor Mutelekesha
Kunstbanken continues its joint venture with African artists and shows
an exhibition with three contemporary artists from Zambia: Milumbe
Haimbe (1974), Anawana Haloba (1978) and Victor Mutelekesha (1976).
Their subject matter is connected to Zambia and African history after
independence and deals with post-colonialism, economic and social
oppression, as well as power positioning. To communicate their mes-
sages they use a variety of techniques including film, video sound, text,
installation and sculpture. They have all studied at the Academy of Fine
Art in Oslo, and Haloba and Muteleksha have settled in Norway, while
Haimbe lives in Canada. All three enjoy international renown and have
participated at prestigious biennials and exhibitions around the world.
Haloba and Mutelekesha have previously taken part in group exhibitions
in Kunstbanken. 
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Gunvor Nervold Antonsen
Gunvor Nervold Antonsen (1974) arbeider i et vidt spekter av materialer
hvor hun forener tekstilmontasje, treskulptur, maleri og historiske objek -
ter i monumentale romlige komposisjoner. I dette mangfoldige blandings -
uttrykket lar hun enkeltverk og komponerte grupperinger finne sammen
i helhetlige installasjoner. 

Gjennom sitt sanselige og ekspressive uttrykket tar hun opp tematikker
knyttet til vår forståelse av eksistens og identitet og stiller spørsmål ved
ensretting av samfunn, verdivalg og livsrytmer. I utstillingen reiser hun
spørsmål om hva lokalitet og lokal forankring kan være og i hvilke
former det kan oppstå. Hun undersøker også relasjonene mellom indi -
videt og den natur og kultur vi er knyttet til, men også løsrevet fra, i vår
fragmenterte og spesialiserte samtid.

Gunvor Nervold Antonsen
Gunvor Nervold Antonsen (1974) works within a wide range of materials
where she combines textile montage, wooden sculpture, painting and
historical objects in monumental spatial compositions.  Individual works
of art and composed groupings blend to make complete installations.

In her perceptive and expressive work she addresses themes connected
to our understanding of existence and identity, and she questions the
conformity of society, values and rhythm of everyday life. In the exhibi-
tion, she explores what locality and a local base may be and in what
shapes it may manifest. She also explores the relations between the
indi vidual and the nature and culture to which we are connected, and
also disconnected, in our fragmented and specialised age.
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Kurt Johannessen, 100 BØKER - 1984-2019 
Kurt Johannessen (1960) er en av nestorene innen norsk perfomance -
kunst og har deltatt på flere av Kunstbankenes performancefestivaler
opp gjennom årene. I 2019 vil han ha gitt ut rundt 100 bøker på eget
forlag, og i denne utstillingen er bøkene omdreiningspunkt. Noen er
tekstsamlinger, noen rene bildebøker og noen har både bilde og tekst.
Blant utgivelsene er også et puslespill og et lite antall signerte og
nummererte bøker. Flere av bøkene relaterer seg til andre arbeider som
tegning, trykk og performancekunst som også vil bli vist i utstillingen. 
Bokserien Om noko som han startet 2011/13 består av 19 bøker så
langt.  Alle disse bøkene har egne performanceforedrag. Noen av fore -
dragene vil han vise i sammenheng med utstillingen, i tillegg til opples-
inger og presentasjoner av andre bøker.

Kurt Johannessen, 100 BOOKS  - 1984-2019 
Kurt Johannessen (1960) is one of the doyens of Norwegian perfor-
mance art and has participated at several of Kunstbanken’s performance
festivals over the years. In 2019 he has published around 100 books
through his own publishing company and in this exhibition the books
are the pivotal focus. Some are collections of texts, some are picture
books and some have both. Amongst the publications are also a jigsaw
puzzle and a small number of signed and numbered books. Several of
the books relate to other works such as drawing, printmaking and per-
formance art which will also be on display at the exhibition. The book
series Om noko (About something) which he started in 2011/13 com-
prises 19 volumes to date. All the books contain separate performance
lectures, some of which he will show in connection with the exhibition
in addition to readings and presentations of other books. 
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Knut Wold, skulptur
Denne utstillingen er Knut Wold (1953) sin første separatutstilling. I
hovedsak arbeider han med geometriske skulpturer i stein, tre og torv.
Wold har deltatt på, og vært med på å initiere mange kunstprosjekter
og workshops, blant annet ART-prosjektene i Hamar og Stange. Han
har også utført mange kunstoppdrag i offentlige rom. Om arbeidspro-
sessen sier han: Utvelgelsen av steinblokkene, trestammene og torv-
blokkene er en langvarig, vanskelig og ganske merkelig del av det
arbeidet som stort sett fører til det jeg kaller en ferdig skulptur. Gjennom
bearbeidelsen av emnet kommer noe til syne som jeg kanskje bare så
vidt kan ane ved utvelgelsen. Utstillingen vil bestå av flere store og
noen små skulpturer. Det meste er nyprodusert til utstillingen. Wold vil
i samme periode vise skulpturer på gården sin, Sørum, i Stange. Det vil
foregå formidling til skoleelever (DKS) på begge stedene.

Knut Wold, sculpture
This exhibition is Knut Wold’s first solo exhibition. He mainly works
with geometrical sculptures from stone, wood and peat. Wold (1953)
has participated at and co-initiated numerous art projects and work-
shops, including the ART projects in Hamar and Stange. He has also
received many public art commissions. About the work process, Wold
says: The selection of stone slabs, tree trunks and peat blocks is a time
consuming, difficult and quite strange part of the work which by and
large leads to making what I would call a finished sculpture. Through
processing the material, something emerges that I perhaps barely
sensed when starting out. The exhibition will comprise several large
and some small sculptures, most of which have been made for this ex-
hibition. During the same period, Wold will exhibit sculptures at his
farm, Sørum, in Stange municipality.    
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Anne Stabell, Den langsomme veien gjennom skogen og hjem 
Utstillingen til Anne Stabell (1958) består av en serie vevde billedtepper
av ull og nylon. Innslagstrådene snor seg gjennom farget renning, og
danner transparente, vevde bilder av natur. Ved denne arbeidskrevende
teknikken ønsker Anne Stabell å få teppene til å framstå som levende
vekster.

Skogsmotivet i utstillingstittelen har bakgrunn i det tyske begrepet
Waldeinsamkeit, som beskriver en helt spesifikk følelse man kan få når
man er alene i skogen og opplever seg i ett med den.  Ordet har sin
opprinnelse i romantikken i første halvdel av 1800-tallet, og er brukt
både i tysk og engelskspråklig diktning. Naturen er dessuten helt konkret
til stede, gjennom at garnet er farget med planter samlet underveis på
turer i kjente og ukjente landskap.

Anne Stabell, Slowly Through the Woods
Anne Stabell’s  exhibition comprises a series of woven tapestries from
wool and nylon. The weft threads weave through coloured warp to
create transparent, woven pictures of nature. With these time-consuming
techniques Anne Stabell (1958) wants the tapestries to appear alive.

The forestry motif in the exhibition title is based on the German concept
of Waldeinsamkeit, which describes a specific feeling when you are
alone in the forest and experience a sense of oneness with it. The word
has its origin in the Romantic era in the first half of the 19th century,
and is used in both German and English poetry. Moreover, nature itself
is literally present through the yarn which has been coloured with dyes
from plants collected on journeys in familiar and unfamiliar landscapes.  
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Kristine Øksendal, grafikk, akvarell
Kristine Øksendal (1977) sin utstilling vil bestå av en serie nye dyptrykk
og akvareller. Utgangspunktet for arbeidene er ofte minner og sansede
inntrykk fra hennes nære omgivelser og dagligdagse opplevelser. 
Øksendal jobber med et improvisert ekspressivt uttrykk og har eks-
perimentert med en rekke teknikker etter hun gikk ut fra Kunstakademiet
i Oslo i 2009. Maleri blir utstilt side om side med egne videoverk og
koreo grafiske produksjoner. Felles for den samlede produksjonen er
hennes interesse for improviserte, intuitive bevegelser og det abstrakte
form språkets mulighet til å formidle et ordløst, men eksistensielt innhold.
Øksendal er oppvokst på Nøtterøy i Vestfold. Hun er utdannet fra Central
Saint Martins College i London og fra Statens kunstakademi i Oslo med
spesialisering innen maleri. 

Kristine Øksendal, printmaking, watercolour
The exhibition by Kristine Øksendal (1977) will comprise a series of
new intag lio prints and watercolours. The starting point for the works
is often memories and sensed impressions from her immediate sur-
roundings and daily experiences. Øksendal’s improvised expressive
style is characteristic and she has experimented with a range of tech-
niques after she graduated from the Academy of Fine Art in Oslo in
2009. Paintings are exhibited side by side with her own videos and
choreographic productions. What her entire production has in common,
is her interest in improvised, intuitive movements and the possibilities
inherent in abstract idioms to convey a wordless but existential content.
Øksendal grew up at Nøtterøy in Vestfold and she is a graduate of
Central Saint Martins College in London and the Academy of Fine Art in
Oslo with a specialisation in painting.
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Kommer på Performancefestivalen 2019: Mia Habib og Jassem Hindi. Bilde fra forestillingen
Stranger Within av Habib og Hindi (2018). Foto: Yaniv Cohen 
Coming to the Performance Festival 2019: Mia Habib and Jassem Hindi. Picture from the
performance Stranger Within by Habib and Hindi (2018). Photo: Yaniv Cohen

Performancefestivalen 2017: Malin Bülow. Foto: Fruzsina Berkes
Performance Festival 2017: Malin Bülow. Photo: Fruzsina Berkes



18 .  o g 1 9 .  OKTOBER

Performancefestivalen 2019
Performance handler om et nært og konsentrert møte mellom kunstner
og betrakter. Kunstbankens performancefestival har de siste årene satt
søkelys på hovedelementer innen performanceuttrykket. Årets festival
vil undersøke hvordan performancekunstnere arbeider med bevegelse
som et meningsbærende element. Omkring 12-14 kunstnere vil delta
på festivalen. Arenaer for festivalen er innendørs i Kunstbanken og ute
i Hamar sentrum. 

Fredagens program er tilrettelagt for skoleelever. Vi har også etablert
en programpost vi kaller UP (Ung Performance) hvor ungdommer kan
vise egne performancer og delta på workshops. Lørdag har vi et åpent
program for alle. Detaljert program legges ut på Kunstbankens
hjemmeside kunstbanken.no/performance i løpet av våren. 

Performance Festival 2019
Performance is about an immediate encounter between artist and on-
looker. Over the last few years, Kunstbanken has highlighted the main
elements of performance. This year’s festival will explore how perfor-
mance artists work with movement as a carrying element. Around 12-
14 artists will participate at the festival, and the performances will take
place at Kunstbanken and outdoors in central Hamar. 

On Friday there will be a programme tailored for school pupils. We
have also established an item called UP (YP: Young Performance) where
young adults can show their own performances and take part in work-
shops. Saturday’s programme is open for everybody. A detailed pro-
gramme will be published on kunstbanken.no/performance in the spring.





2 .  NOVEMBER  –  2 9 .  D ESEMBER

SIAMESISK
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Oppland kunstsenter foregriper
fylkessammenslåingen og har tatt initiativ til en stor juryert utstilling
med kunstnere og kunsthåndverkere fra begge fylkene. Regionreformen
visker ut skillet mellom fylkene Hedmark og Oppland. Reformen er den
største strukturelle omveltningen innen norsk offentlig forvaltning i
nyere tid, og berører så vel samfunnsstrukturer og fagmiljøer som
enkeltindivider. Sammenslåingen av to kunstfelt, fra fylker som har
snublende mye likt, sikrer et bredt utgangspunkt for spennende kunst
og mulig kulturell motstand. Dermed kan man gå i dialog med verden
rundt, med historien, med materielle forutsetninger og utbredte ideo-
logier – og gjøre det med et annet utgangspunkt. Utstillingen SIAMESISK
tematiserer med kunstnernes perspektiv og virkemidler regionreformens
betydning i praksis.

SIAMESE 
Kunstbanken and Oppland Art Centre anticipate the merger of Hedmark
and Oppland counties and have taken the initiative to arrange a sizeable
juried exhibition with craft artists and fine artists from both counties. The
regional reform erases the border between the two counties. The reform
is the largest structural upheaval in Norwegian public administration in
recent years, and it affects social structures, specialist environments and
individuals alike. The merger of two disciplines of art, from counties that
have a great deal in common, ensures a broad starting point for exciting
art and potential cultural resistance, providing opportunities for entering
into a dialogue with the world, history, with material prerequisites and
prevalent ideologies – however from a different point of departure. With
the artists’ perspectives and devices, the exhibition SIAMESE thematises
the significance of the regio nal reform in practical terms.



ARRANGEMENTER  

Kunstbanken ønsker å vekke engasjement og nysgjerrighet, og å være
en døråpner til det visuelle samtidskunstfeltet. Hos oss er det fri entré,
og de fleste aktiviteter er gratis. Hver torsdag kl. 12.00 tilbyr vi en 15
minutters presentasjon av de aktuelle utstillingene. Vi arrangerer kunst-
festival, performancefestival, familiesøndager, påskeverksted og jule-
verksted for barn, kunstnerpresentasjoner, foredrag og seminarer.  I
samarbeid med kulturaktører i Hamar og Stange tilbyr vi et variert pro-
gram under Museumsnatt.

Utvalgte arrangementer i Kunstbanken 2019:
Søn 20.01. kl. 13.00: Omvisning i utstillingene. Fri entré
Søn 27.01. kl. 12-15: Familiesøndag med verksted for barn 6-12 år 
Søn 24.02. kl. 12-15: Familiesøndag med verksted for barn 6-12 år
Søn 17.03. kl. 13.00: Omvisning i utstillingene. Fri entré
Søn 24.03. kl. 12-15: Familiesøndag med verksted for barn 6-12 år
Lør 13.04. Påskverksted for barn v/profesjonell kunstner. Fri entré
Søn 28.04. kl. 12-15: Familiesøndag med verksted for barn 6-12 år
Fre 10.05. Museumsnatt; et vårlig kultureventyr!
Søn 26.05. kl. 13.00: Omvisning i utstillingene. Fri entré
Søn 26.05. kl. 12-15: Familiesøndag med verksted for barn 6-12 år
Søn 25.08. kl. 13.00: Omvisning i utstillingene. Fri entré
Søn 25.08. kl. 12-15: Familiesøndag med verksted for barn 6-12 år
Søn 29.09. kl. 12-15: Familiesøndag med verksted for barn 6-12 år
Fredag 18. og lørdag 19. oktober: Performancefestival 2019
Søn 03.11. kl. 13.00: Omvisning i utstillingene. Fri entré
Søn 03.11. kl. 12-15: Familiesøndag med verksted for barn 6-12 år
Lør 30.11: Juleverksted for barn v/ profesjonell kunstner. Fri entré 

Med forbehold om endringer. Se kunstbanken.no for oppdateringer.



 ARRANGEMENTER  ·  A C T I V I T I E S

På familiesøndagene kan man komme og gå mellom kl. 12 og 15. Knut
Nordby (Minipicasso) leder verksted for barn fra 6 til 12 år, og aktiviteten
vil være inspirert av utstillinger i Kunstbanken. Å delta på verkstedet
koster Kr. 200,- pr. person. Halv pris for søsken. Ved påmelding til alle
familiesøndagene er prisen kr. 750,-/vår og kr. 450,-/høst. Eldre søsken
og voksne får plass etter kapasitet. Gratis forfriskninger! For påmelding
og betaling, ring Kunstbanken på tlf. 62 54 22 60 eller send e-post til
kunstbutikken@kunstbanken.no.

  

On Family Sundays you can come and go between 12.00 and 15.00.
Knut Nordby is in charge of the workshop for children aged 6 to 12,
with activities inspired by exhibitions in Kunstbanken. Participation
costs 200 Kr per child. Siblings are half price. Registration for all the
Family Sundays costs 750 Kr/spring and 450 Kr/autumn. Older siblings
and adults can join if there are spaces available. Free refreshments! For
registration and payment, contact Kunstbanken on tel. no. 62 54 22 60
or send an e-mail to kunstbutikken@kunstbanken.no.



Kunstbanken wants to encourage interest and curiosity and be a door
opener to contemporary visual art. We offer free entry and most activities
are free of charge. Every Thursday at 12pm we give a 15-minute pre-
sentation of current exhibitions. We arrange an art festival, a performance
festival, family Sunday activities, Easter and Christmas workshops for
kids, as well as artist presentations, lectures and seminars. Night at the
Museum, organised in collaboration with local artists, offers a varied
programme. 

A selection of events at Kunstbanken in 2019:
Sun 20.01. 13.00: Guided tour of the exhibitions. Free of charge
Sun 27.01 12-15: Family Sunday workshop for children aged 6-12
Sun 24.02. 12-15: Family Sunday workshop for children aged 6-12 
Sun 17.03. 13.00: Guided tour of the exhibitions. Free of charge
Sun 24.03. 12-15: Family Sunday workshop for children aged 6-12
Sat 13.04: Easter workshop for kids w/professional artist. Free of charge
Sun 28.04. 12-15: Family Sunday workshop for children aged 6-12
Fri 10.05: Night at the Museum; a cultural adventure!
Sun 26.05. 13.00: Guided tour of the exhibitions. Free of charge
Sun 26.05. 12-15: Family Sunday workshop for children aged 6-12
Sun 25.08. 13.00: Guided tour of the exhibitions. Free of charge
Sun 25.08. 12-15: Family Sunday workshop for children aged 6-12
Sun 29.09. 12-15: Family Sunday workshop for children aged 6-12
Fri 18.-Sat 19.10.: Performance Festival 2019
Sun 03.11. 13.00: Guided tour of the exhibitions. Free of charge
Sun 30.11. 12-15: Family Sunday workshop for children aged 6-12
Sat 30.11.: X-mas workshop for kids w/professional artist. Free of charge

Subject to change. See www.kunstbanken.no for updates

ACT I V I T I E S  AND  EVENTS



Fra Museumsnatt 2017: Kunstnersamtale med tekstilkunstneren Julie Skarland.

Night at the Museum 2017: Artist talk with textile artist Julie Skarland.



Kunstopplevelser for barn, unge og voksne
Opplevelse, refleksjon og dialog er kjernen i Kunstbankens formidlings-
arbeid. Alle skoler i Hedmark tilbys gratis omvisninger tilpasset den
enkelte gruppe i våre utstillinger. Gjennom tverrfaglig tilnærming og re-
fleksjon rundt uttrykk, virkemidler og meningsinnhold, kan publikum
lære om hvordan kunstnere skaper visuell kunst for å kommentere,
tolke og forstå samfunnet – og hvordan vi som betraktere dermed også
kan bruke den visuelle kunsten til å forstå verden, og oss selv.  

Vandreutstillinger og desentralisert virksomhet 
Kunstbanken bidrar til å gi store og små i hele fylket kunstopplevelser
gjennom vandreutstillinger. Lærerveiledning medfølger. Vi samarbeider
med visningssteder og bibliotek i Hedmark. Sammen med Turneorganisa-
sjonen utvikler vi produksjoner til bruk i skolen. Kunstbanken samarbeider
med festivaler i regionen. Kurs, seminarer, rådgiving og kunstprosjekter
i offentlige rom er en del av den desentraliserte virksomheten. 

Vandreutstillinger 2019
Morten Juvet - COVER
Juvet undrer seg over hvorfor så mange rock- og popmusikere synger
om kaniner. Utstillingen COVER, som også ble vist i Kunstbanken i 2018,
viser et utvalg av de ca. 70 kaninbildene Juvet har malt i senere år.

Slash & Burn 
Den visuelle historiefortelleren Terje Abusdal ser med kunstnerisk blikk
på skogfinsk kultur og historie gjennom sin kameralinse. Slash & Burn
preges av en form for magisk realisme, hvor svedjebruk, hverdagsslitere,
håndverkstradisjoner og naturmystikk løftes fram på galleriveggene,
sammen med autentiske skogfinske håndverksgjenstander. Samarbeid
med Norsk skogmuseum og Norsk Skogfinsk Museum.

VANDREUTST I L L I NGER  OG  P EDAGOG I SK  T I L BUD



   

Morten Juvet: COVER. Foto: Tobias Nordvik

Morten Juvet. Foto: Tomas Moss Studio.



TOUR ING  EXH I B I T I ONS  AND  EDUCAT IONAL  WORK  

Art events for children and young adults
Schools and kindergartens in Hedmark get free guided tours of exhibi-
tions which are tailor-made for each group and last around 45 minutes.
Experience, reflection and dialogue form the core of our educational
work. Through an integrative approach and reflection on artistic ex-
pressions, the public will learn how artists create visual art in order to
comment on, interpret and understand society – and how, as onlookers,
we can use visual art to understand the world and ourselves. 

Touring exhibitions and decentralized work
Kunstbanken contributes to giving everybody in the county a chance to
experience art through both touring exhibitions and the Kultur på tur
programme. Our touring exhibitions are shown in collaboration with
venues and libraries in Hedmark. A teacher’s guide to each exhibition is
available. Together with Hedmark Touring Organisation we develop pro-
ductions for use in school. Kunstbanken collaborates with festivals in
the region. Courses, seminars, advice and public art commissions are
also part of the decentralized work.

Touring exhibitions for venues in Hedmark
Morten Juvet - COVER
Morten Juvet (1953) wonders why so many rock and pop artists sing
about rabbits. Paintings from his exhibition at Kunstbanken in 2018
will tour Hedmark – a pick of the around 70 rabbit paintings he has
made over the last few years. 

Slash & Burn
The visual story teller Terje Abusdal takes an artistic look at Forest Finn
culture and history through the lens of his camera. The series Slash &



Burn is characterised by a type of magical realism in which slash and
burn agriculture, hard-working people, art and craft traditions and nature
mysticism are conjured up on the gallery walls. The photographs are
exhibited together with authentic Forest Finn art. Collaboration with the
Norwegian Forest Museum and the Museum of Forest Finn Culture in
Norway.

See www.kunstbanken.no for updates and touring programme

TOUR ING  EXH I B I T I ONS  AND  EDUCAT IONAL  WORK  

Terje Abusdal: Slash & Burn.  Foto: Terje Abusdal
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KULTUR PÅ TUR. Vandreproduksjoner for bibliotek i Hedmark
Anne Kristin Øierud - tegninger
Interessen for dekor, ornamentikk, folklore, det mytiske og den nære
forbindelse mellom menneske, natur og dyr er sentrale elementer i
Øierud sine bilder.  De forsøker å visualisere tilværelsens motsetninger.
Øierud føyer seg inn i en retning som på mange måter er en reaksjon
på den lenge dominerende konseptkunsten. 

Dalvedh: Film av Sissel M. Bergh, i samarbeid med Frode Fjellheim.
Filmen belyser norsk historie gjennom det sørsamiske perspektivet og
søker å gi den samiske kulturen den plassen i historien den burde ha.
Bergh samarbeider med historikere, arkeologer og informanter fra det
samiske miljøet. Natur, mennesker og dyr forteller på ulike måter om
den sørsamiske kulturen. Ved hjelp av musikk, joik og fortelling utdypes
historiene. 
Den danske dikteren: Animasjonskortfilm av den prisvinnende anima-
sjonsfilmkunstneren Torill Kove fra Hamar. Den unge danske dikteren
Kasper som har Sigrid Undset som sin favorittforfatter og store forbilde,
reiser til Norge for å få inspirasjon til skrivingen. Filmen reiser flere
eksistensielle spørsmål. Hva er det som egentlig betyr noe? Er vår eksi -
stens bare en tilfeldighet? 
Sinna Mann: Animasjonskortfilm av Anita Killi. Filmen er basert på en
barnebok av Gro Dahle og Sven Nyhus. Handlingen dreier seg om et
vondt og vanskelig tema; fysisk vold i hjemmet, og om hemmeligheter
som ikke skal være der. Denne filmen har med sitt såre tema vakt stor
oppmerksomhet også ovenfor voksne. At den fikk kong Harald til å
briste i gråt sier noe om den realistiske nerven i filmen.

Se www.kunstbanken.no for mer informasjon, program og turnéplaner.

VANDREUTST I L L I NGER  OG  P EDAGOG I SK  T I L BUD



KULTUR PÅ TUR. Touring exhibitions for libraries in Hedmark
Anne Kristin Øierud - drawing
The interest in decor, ornamentation, folklore, mysticism and the close
relationship between people, nature and animals are central elements
in Øierud’s art. The drawings seek to visualise the contradictions of ex-
istence. Øierud joins the school of thought which in many ways is a re-
action to conceptual art that has dominated the scene for a long time.

Dalvedh: Film by Sissel M. Bergh, in cooperation with Frode Fjellheim.
The film illustrates Norwegian history through the South Sami perspec-
tive and strives to give the Sami culture its rightful place in history.
Bergh works together with historians, archaeologists and sources from
the Sami community. Nature, people and animals depict Sami culture
in different ways. Music, joik and tales enrich the stories.
Den danske dikteren (The Danish Poet): Short animated film by the
award-winning animator and film director Torill Kove from Hamar. The
film is about the young Danish poet Kasper, whose favourite author
and great idol is Sigrid Undset. He travels to Norway to find inspiration
for his writing and encounters many challenges on route. The film
raises several existential questions. What is it that really means anything?
Is our existence pure coincidence? 
Sinna Mann (Angry Man): Short animated film by Anita Killi. The film,
based on a children’s book by Gro Dahle and Sven Nyhus, deals with
the painful and difficult topic of domestic violence and secrets that
should not exist. The film’s raw theme has attracted a great deal of at-
tention and made King Harald burst into tears, which speaks volumes
about the realistic nerve in the film. 

See www.kunstbanken.no for information, programme and tour plans.

TOUR ING  EXH I B I T I ONS  AND  EDUCAT IONAL  WORK  



KUNSTBUT I KK  ·  ART  SHOP

I Kunstbankens kunstbutikk tilbyr vi et bredt utvalg av kunsthåndverk
og billedkunst i ulike formater, prisklasser og teknikker. Her finner du
blant annet

• kunstverk fra over 70 profesjonelle kunstnere fra Hedmark og resten
av landet: Glass, keramikk, smykker, metallarbeider, tekstilarbeider,
grafikk, tegninger, malerier

• unike gaver og firmagaver, gavekort
• kunstbøker, utstillingskataloger, kunstkort, kunstplakater 
• faglig bistand til utsmykking av små og store lokaler i private hjem
eller i bedrifter

Kos deg med en gratis kopp kaffe mens du blir bedre kjent med de
lokale kunstnerne gjennom skiftende kunstnerpresentasjoner! Besøk
også Kunstbutikken på vår hjemmeside: kunstbanken.no

In the art shop we offer a wide collection of crafts and visual arts in
vari ous sizes, price ranges and techniques, including

• works of art made by over 70 professional artists from Hedmark and
the rest of the country: Glassware, ceramics, jewellery, metal work,
textiles, graphic art/prints and paintings

• personal and corporate gifts, gift cards
• art books, exhibition catalogues, art cards, posters 
• professional consultancy on art commissions for small and large
private and corporate premises

Enjoy a complimentary coffee while getting better acquainted with local
artists whose works and presentations are changed several times a
year. You can also visit the art shop on our website www.kunstbanken.no



   

Yngve Havstad

Inger Marie Berg

Bjarne Nielsen

Kjetil Aschim

Roar Kjærnstad



Marianne Stranger: Tømmerblyanter. Verket er del av Mjøsa - et kunstprosjekt, og kan opp-
leves på ridehusstranda i Hamar i perioden 2018-2020. Marianne Stranger: Tømmerblyanter
(Timber pencils). The artwork is part of Mjøsa - an art project and can be explored by the
public along the lakeside in Hamar between 2018-2020.

Andreas Heuch: Å være som vann. Kunstprosjekt i Rendalen kommunehus ferdigstilt i 2018.
Bildet er laget av innfarget mose i samarbeid med den lokale bedriften Norske Moseprodukter
A/S. Andreas Heuch: Being like water. An art project completed in 2018 for Rendalen
municipality house. The picture is made from dyed moss in cooperation with the local firm
Norske Moseprodukter A/S.



KUNST I OFFENTLIGE ROM
Den statlige ordningen for kunst i offentlige rom forvaltet av KORO er
med på å tilføre og sikre kvalitet i utformingen av offentlige miljøer og
sikrer at innbyggerne i hele landet har tilgang til profesjonell kunst.
Kunstbanken er kompetansesenteret for regionale kunstprosjekter i
offent lige rom og tilbyr rådgivning innen feltet til kommuner, fylkes-
kommune og privat næringsliv i Hedmark. 

På Kunstbankens nettsider og i fagboken Kunst tilstede utgitt i 2018
finnes et omfattende arkiv over realiserte kunstprosjekter i Hedmark fra
1977 til 2017. Den beskriver også historien til den statlige ordningen
for kunst i offentlige rom og utviklingen i det offentlige kunstfeltet i
samme periode.

ART IN PUBLIC SPACES
Art in public spaces adds quality to public arenas and ensures that all
the residents of the country have access to professional art. Kunstbanken
is the regional resource centre for art in public spaces and offers expert
advice to municipalities, counties and the private business sector in
Hedmark .

Kunstbanken’s webpages and Kunst tilstede (Art Presence), a new book
published in 2018, present an extensive collection of art projects in
Hedmark and highlight the development of art in public spaces from
1977 until 2017.  It also tells the story behind the government scheme
for art in public spaces and the development of public art during the
same period. 

KUNST  I  O F F ENTL IGE  ROM  ·  ART  I N  PUBL I C  SPACES



Kunstbanken Hedmark Kunstsenter viser skiftende utstillinger av norsk
og internasjonal samtidskunst i egne gallerier. Vi søker å vise bredden i
den visuelle kunsten, gjennom også å vise de såkalt smale uttrykkene.
Barn og unge er en viktig målgruppe for vårt formidlingsarbeid. Kunst-
banken arrangerer Performancefestival annet hvert år, og har siden
2003 løftet fram denne kunstformen for tilreisende publikum, skoleelever
og for Hamars befolkning. Fra 2018 arrangeres det også en kunstfestival
hvert 2. år. Gjennom produksjon og formidling av vandreutstillinger
bidrar vi til at folk i Hedmark får tilgang til profesjonell kunst der de bor.
Kunstbanken er også rådgiver i kunstprosjekter i offentlige rom, og ar-
rangerer kurs og seminarer. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter er en
stiftelse etablert i 1996. De to stifterne er Hedmark fylkeskommune,
som også er økonomisk bidragsyter, og kunstnerorganisasjonene i
Hedmark (BKH og NKØ). Kunstbanken er del av et landsdekkende nett-
verk av 15 kunstsentre i Norge.

KUNSTBANKEN  HEDMARK  KUNSTSENTER

Foto: Jiri Havran



Kunstbanken Hedmark Art Centre shows changing exhibitions of con-
temporary Norwegian and international art. We wish to show the breadth
of visual art through also showing so-called marginal expressions. Chil-
dren and young adults are an important target group for our educational
work. Kunstbanken arranges the Performance Festival every other year,
and has since 2003 put focus on this art form for visitors, pupils and
the residents of Hamar. From 2018 we will also arrange an art festival
every other year. Through our touring exhibitions we contribute to
giving people in Hedmark access to professional art on their doorstep.
Kunstbanken also acts as consultants on public art commissions and
arranges courses and seminars. Kunstbanken Hedmark Art Centre was
founded in 1996 by Hedmark County Council, who is a financial con-
tributor, and the arts and crafts associations in Hedmark (BKH and
NKØ). It is part of a nationwide network of 15 art centres in Norway.

KUNSTBANKEN  HEDMARK  KUNSTSENTER



FRI ENTRÉ  FREE ENTRANCE 

ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS
Tirsdag - fredag / Tuesday - Friday: 11:00 - 16:00
Lørdag - søndag / Saturday - Sunday: 12:00 - 17:00
Mandag stengt / Monday closed

Stengt siste søndag før ny utstilling
Closed on the last Sunday before the opening of a new exhibition

OMVISNINGER  GUIDED TOURS 
Omvisning hver søndag etter åpning av ny utstilling, kl 13:00
Guided tours every Sunday after exhibition openings, at 13:00

Forhåndsbestilte gruppeomvisninger / Pre-booked group tours:
Kr 700 tirsdag-fredag dagtid / NOK 700  Tuesday-Friday day-time
Kr 1450 tirsdag-fredag kveldstid / NOK 1450 Tuesday-Friday evening
Kr. 1450 lørdag og søndag dagtid og kveldstid / NOK 1450 Saturday
and Sunday day-time and evening

Omvisninger og arrangementer utenom åpningstid kan avtales
Utleie av lokaler til møter og andre arrangementer fra kr. 650,- 
Guided tours and events outside normal opening hours can be arranged 

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter

KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter
Parkgata 21, pb 224, 2302 Hamar
Tlf. + 47 62 54 22 60
post@kunstbanken.no · www.kunstbanken.no
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