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Åse Ljones og Pål Vigeland har samarbeidet om utstillinga Toklang.
De viser selvstendige arbeider som blir montert sammen i utstillinga.
Åse Ljones and Pål Vigeland have collaborated on the exhibition
Toklang. Here they show individual works of art that have been assembled for the exhibition.

Foto: Øystein Klakegg.

18. JANUAR – 1. MARS
Åse Ljones Toklang
Åse Ljones (1954) er tekstilkunstner og utstillinga vil bestå av nye
broderier utført for hånd på lin. Det er fritthengende tekstiler, tekstil oppspent på rammer og broderi spent på tredimensjonale former. Ljones
skriver: «I verka mine er eg på leit etter ljoset, skinet og rørsla i stilla. På
leit etter det kontemplative og kanskje ein ﬂik av det uendelege i eit avgrensa format. Møte med natura og menneska ligg i botn for alt eg
skapar. Eg likar å jobba i seriar, der små endringar kan skapa ein større
heilskap.» Ljones er utdanna på Bergen Kunsthåndverkskole 1984-89
og har vist mange separatutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger i
Norge, Nederland, Belgia, Sverige og USA. Hun er innkjøpt av de tre
kunstindustrimuseene i Norge, og ﬂere kunstmuseer. Hun har også
utført ﬂere offentlige kunstoppdrag.
Åse Ljones (b. 1954) is a textile artist and this exhibition will include
new handmade embroidery on linen. There are wall-mounted textiles,
textiles stretched across frames and embroidery stretched over threedimensional shapes. Writes Ljones: “In my work I look for the light, the
sparkle and the movement in the silence. On the lookout for contemplation and a piece of inﬁnity in a limited shape. Encounters with nature
and people underpin everything I create. I like doing series where small
changes can create a greater unity or wholeness.” Ljones studied at
Bergen Academy of Art and Design 1984-89 and has shown many solo
exhibitions and participated in group exhibitions in Norway, the Netherlands, Belgium, Sweden and the USA. Her work has been procured by
the three industrial art museums in Norway and several art museums.
She has also undertaken a number of public art commissions.

Åse Ljones og Pål Vigeland har samarbeidet om utstillinga Toklang.
De viser selvstendige arbeider som blir montert sammen i utstillinga.
Åse Ljones and Pål Vigeland have collaborated on the exhibition
Toklang. Here they show individual works of art that have been assembled for the exhibition.
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18. JANUAR – 1. MARS
Pål Vigeland Toklang
Pål Vigeland (1944) har arbeidet som metallkunstner i snart 50 år.
Skulpturene hans karakteriseres av en presisjon og klarhet i form og
utførelse. Han er inspirert av naturformer som blir bearbeidet og forenklet. I tillegg til kjente materialer som kobber, messing, bronse og
jern, eksperimenterer han med brukt blikkemballasje f.eks. fra makrellbokser. I sammenføyingen av delene, bruker han lodding og klinking og
mer utradisjonelle metoder som søm med messingtråd og små metallelementer som hektes inn i hverandre. Vigeland har studert ved Staatliche
Werkkunstschule Schwäbisch Gmünd, Tyskland og Vestlandets Kunstakademi. Han tok mesterbrev i gullsmedfaget 1972. Han er innkjøpt av
alle kunstindustrimuseene i Norge og har utført ﬂere offentlige oppdrag,
blant annet døpefonten og lysestakene i Hamardomen.
Pål Vigeland (b. 1944) has worked as a metal artist for almost 50 years.
Drawing inspiration from natural shapes that are adapted and simpliﬁed,
his sculptures are characterised by precision and accuracy in shape and
delivery. As well as familiar materials such as copper, brass, bronze and
iron, he experiments with sheet metal and tin steel packaging, like tinned
mackerel cans. He joins the parts through soldering and riveting, as well
as less traditional methods such as sewing them with brass thread and
hooking and fastening small metal components to each other. Vigeland
studied at the Staatliche Werkkunstschule Schwäbisch Gmünd and the
Bergen Academy of Art and Design. He received his master goldsmithing
certiﬁcate in 1972. His works have been procured by all the industrial
art museums in Norway and he has made several public art commissions, including the baptismal font and the candlesticks in Hamardomen,
the medieval cathedral ruins in Hamar.

Foto: Endre Aalrust.

18. JANUAR – 1. MARS
Endre Aalrust Dear Deer
Dear Deer er en essayﬁlm som undersøker følelser som forlegenhet,
skam og empati i møte med hierarkier, assymetriske relasjoner og
strukturell ulikhet. Hestetemming, bukkende rådyr, regissørens 19 år
yngre kjæreste Patricio og Jaques Derridas katt Logos kommer sammen
i en ﬁlm med en fortellerstemme som pendler mellom å være spørrende,
deskriptiv og bekjennende. Endre Aalrust (1973) er en norsk billedkunstner og ﬁlmskaper basert i Berlin. Han har studert ved Universitetet
i Oslo, Kunstakademiet i Bergen og Central St. Martins i London. Aalrust
har vist ﬁlmer i ﬁlmfestivaler som IRRF (Rotterdam), Internationale
Kurzﬁlmtage Oberhausen og Kortﬁlmfestivalen i Grimstad. De siste
årene har han gjort utstillinger bl.a. ved Kristiansand Kunsthall, Bruksrommet i Stavanger og Dzialdov i Berlin.
Derrida’s staring cat Logos, the director’s 19-year younger boyfriend, a
bowing deer, domestic servants, and a headstrong mare are some of
the characters we encounter in Aalrust’s essay ﬁlm Dear Deer. The distanced and slightly voyeuristic documentary footage is accompanied
by a voiceover in which asymmetrical relations, trans-species empathy,
embarrassment, and shame are discussed. Endre Aalrust (b. 1973) is a
Norwegian visual artist and ﬁlmmaker based in Berlin. He has studied
at the University of Oslo, the Bergen Academy of Art and Design and at
Central St. Martins in London. Aalrust has shown ﬁlms at ﬁlm festivals
such as IRRF (Rotterdam), Internationale Kurzﬁlmtage Oberhausen and
the Norwegian Short Film Festival in Grimstad. In recent years, he has
exhibited at Kristiansand Kunsthall, Bruksrommet in Stavanger and
Dzialdov in Berlin.

Foto: Østlandsutstillingen.

14. MARS – 3. MAI
Østlandsutstillingen 2020
Kunstbanken er det første utstillingsstedet for
Østlandsutstillingen 2020. Utstillinga er Østlandets årlige landsdelsutstilling og en attraktiv
visningsarena for kunstnerne. Her møter publikum et
bredt spekter av uttrykk, materialer, ideer, historier og intensjoner som
tar pulsen på samtidskunsten i regionen. Østlandsutstillingen vises i år
i Hamar, Drammen og Fredrikstad. I tillegg til utstillinga inne i Kunstbanken vil det også bli plassert et kunstverk ute i Hamar sentrum. I
samarbeid med Kunstbanken blir det arrangert et seminar på åpningsdagen, samt kunstnersamtale og annen formidling i utstillingsperioden.
Det vil også bli delt ut en pris for det mest markante verket i utstillinga.
Kunstbanken is the ﬁrst venue for the Østlandsutstillingen 2020, which
is an annual, regional exhibition and an attractive arena for artists to
show their work. Here the audience will encounter a wide range of expressions, materials, ideas, stories and intentions which aims to feel
the pulse of the region’s contemporary art scene. This year, the Østlandsutstillingen is displayed in Hamar, Drammen and Fredrikstad. In
addition to the exhibition inside Kunstbanken, a work of art will also be
exhibited in the centre of Hamar. In collaboration with Kunstbanken, a
seminar has been arranged for the opening day, as well as artists’ talks
and other informative work-based activities. A prize is awarded to the
most striking artwork at the exhibition.

Foto: Mathias «MA$ARATI» Nordby.

23. MAI – 9. AUGUST
Mathias Nordby alias MA$ARATI
Mathias Nordby alias MA$ARATI (1991) er oppvokst på Hamar og er
en kunstner utenom det vanlige. Etter to år på Granum Kunstfagskole
har han jobba som kunstner på heltid. Hans særegne stil, om det er
kunst, klesdesign eller LP-cover, vekker oppsikt både nasjonalt og
internasjonalt. Han har allerede en betydelig kundekrets som består av
trendsettere og tungvektere innen hiphop- og popkulturen, som Post
Malone, KYLE og Roy Wood$, og her til lands Unge Ferrari og Arif.
MA$ARATIs fargesterke og lekne uttrykk er inspirert av hiphopkultur
og malere som Basquiat og Picasso. Han er et friskt pust i norsk kunstliv
og gjenspeiler spontanitet og en uredd livstilnærming. Han arbeider impulsivt og liker at det bråker litt, akkurat som bilen han har tatt kunstnernavnet fra. I Kunstbanken fyller han alle rom med malerier, tegninger,
klær, installasjon og proﬁlartikler.
Mathias Nordby alias MA$ARATI (b. 1991) grew up in Hamar and is not
your regular artist. After two years at the Einar Granum School of Fine
Art he has been working full time as an artist, and his distinctive style,
whether it be art, fashion design or LP covers, has attracted attention
both at home and abroad. He already has a signiﬁcant circle of customers, comprising trendsetters and bigshots on the international hip
hop and pop scene, such as Post Malone, KYLE and Roy Wood$, and
here at home, Unge Ferrari and Arif. MA$ARATI’s bright-coloured and
playful expression is inspired by hip hop culture and painters like
Basquiat and Picasso. Embracing spontaneity and a fearless approach
to life, he is a breath of fresh air in Norwegian art. MA$ARATI is impulsive
and likes a bit of commotion and noise, just like the car from which he
has taken his professional name. In Kunstbanken he ﬁlls all the rooms
with paintings, drawings, clothes, installations and branded goods.

Foto: Øystein Thorvaldsen.

22. AUGUST – 11. OKTOBER
Elise Storsveen
Elise Storsveen (1969) jobber oftest med gjenbruksmaterialer, enten
det dreier seg om collage, foto, installasjon, vev eller applikerte tekstiler.
Materialene ﬁnner hun på loppemarked eller hun arver dem. Hun utfører
alt arbeidet selv for hånd, fra klipp og lim i collager til håndsøm med nål
og tråd i tekstilene. Denne utstillinga blir en fortsettelse av hennes to
separatutstillinger fra 2019. I utstillinga settes en gruppe med håndsydde
monumentale tekstile bilder og små og større billedvever i ulike formater
sammen til en romlig installasjon. Ett stort hovedverk vil også være
laget med tanke på Kunstbankens store sal. Elise Storsveen er utdanna
fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
Hun har hatt en rekke utstillinger, i tillegg til kunstprosjekter i offentlige
rom og kuratoroppdrag.
Elise Storsveen (b. 1969) usually works with recycled materials to make
collages, photography, installations, tapestry or applique. She ﬁnds the
materials at ﬂea markets or inherits them. All the work is done by hand,
from cutting and gluing the collages to hand sewing the textiles with
needle and thread. This exhibition is a continuation of her two solo exhibitions from 2019, where a selection of handmade monumental textile
pictures and tapestries of different sizes are shown together as a spatial
installation. A large centrepiece will also be made for the main hall in
Kunstbanken. Elise Storsveen is a graduate of the Oslo National Academy
of the Arts and the Academy of Fine Art in Oslo. She has presented several exhibitions and done public art commissions as well as curator
work.

Foto: Ingun Kleppan.

22. AUGUST – 11. OKTOBER
Ingun Kleppan Hommage til …
I utstillinga Hommage til … viser Ingun Kleppan (1955) smykker som
hedrer ulike kvinner. Kvinner som har bemerket seg og gjort inntrykk
på henne, enten gjennom litteraturen eller som medmennesker. Selv
beskriver hun dem slik: «Kvinner fra fortiden som har vært betydelige i
sin samtid og viktige kvinner i nåtiden som alle vil være inspirerende
for fremtiden». Ingun Kleppan har svennebrev som gullsmed i tillegg til
diplomutdannelse fra Guldsmedehøjskolen i København. Hun har en
lang og omfattende praksis som inkluderer både smykker og større
metallobjekter. Hennes hovedmateriale er sølv, i tillegg benytter hun
gull og ulike steiner og perler i detaljer. Enkelte smykker er laget i
treverk, med detaljer i sølv, steiner og blandingsmaterialer. Smykkene
hennes kan både fungere som rene visuelle objekter til å henge på
veggen, eller bæres på kroppen.
In the exhibition Homage to … Ingun Kleppan (b. 1955) shows jewellery
that honours various women who have stood out and made an impression on her, either through literature or as fellow human beings. This is
how she describes them: “Women from the past who were signiﬁcant
in their time and important women today who will be an inspiration for
the future”. Ingun Kleppan holds a journeyman’s certiﬁcate as well as a
diploma in goldsmithing from Copenhagen Technical College. She has
extensive experience of making jewellery and larger metal objects, her
main material being silver, with details made with gold and different
gemstones and pearls. Some of her jewellery is made from wood with
details of silver, stones and mixed materials. Her artwork may both be
visual, wall-mounted objects or used as jewellery.

Foto: Karianne Stensland.

22. AUGUST – 11. OKTOBER
Karianne Stensland
«Vil du sjå sleiva mi? Den eg akkurat spikka. Den eg akkurat spikka. Eg
spikka den ut av bjørka som stod i skogen. Som stod i skogen.» Dette er
de første strofene i en sang Karianne Stensland (1969) har skrevet om ei
sleiv, en bruksgjenstand, et kunstverk. Sentrale tema hos Stensland er
undersøkelser og reformuleringer rundt hva arbeid og kunst kan være,
og om kjønn, makt og rang. Improvisasjon, humor, alvor og tvil er utgangspunkt for mange av kunstprosjektene. I Kunstbanken fortsetter hun
denne diskusjonen og sin rastløse higen etter det helt enestående kunstverket. Stensland har master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim,
og teaterstudier ved Det statlige teaterakademiet i St. Petersburg. Hun
var aktiv i den skandinaviske kunstgruppen High Heel Sisters, og var en
av initiativtakerne til Marienborg prosjektrom og atelierfellesskap i
Trondheim. I 2014 ble hun utnevnt til fylkeskunstner i Sør-Trøndelag.
“Would you like to see my ladle? The one I just whittled. The one I just
whittled. I whittled it from the birch that stood in the forest. That stood in
the forest.” These are the ﬁrst lines in a song Karianne Stensland (b.
1969) has written about a ladle, an everyday utensil, a work of art. Central
themes in Stensland’s work are explorations and reformulations of what
work and art can be, and about gender, power and rank. Improvisations,
humour, seriousness and doubt form the starting point for many of her
art projects. For the exhibition in Kunstbanken, she continues this discussion, and her relentless search for the ultimate, unique work of art.
Stensland holds a master’s degree from the Trondheim Academy of Fine
Art and has studied theatre at the Russian State Institute of Performing
Arts in Saint Petersburg. She was active in the Scandinavian art group
‘High Heel Sisters’, and was one of the initiators behind Marienborg
project room and art studio in Trondheim.

FREDAG 23. – SØNDAG 25. OKTOBER
Kunstfestivalen 2020 Art Festival 2020
I 2017 arrangerte Kunstbanken, sammen med billedkunstnerne og
kunsthåndverkerne i Hedmark og Oppland, for første gang en kunstfestival over to dager. Nærmere 50 kunstnere fra regionen bidro til festivalen
på ulike vis og gjorde den til en suksess med stor publikumstilstrømning.
Fra fredag 23. til søndag 25. oktober fylles Kunstbanken igjen med
morsomme og inspirerende aktiviteter og kunstopplevelser for hele
familien. Det blir et vell av fantastiske opplevelser som workshops for
barn og voksne, ﬁlmvisninger, presentasjoner av kunstneriske teknikker
og kunstnerskap, underholdning og enkel servering. I år utvider vi dessuten med et «fotohjørne», og det blir selvfølgelig et stort kunstmarked
med salg av kunst og kunsthåndverk. Følg med på kunstbanken.no for
detaljert program.
In 2017, Kunstbanken arranged its ﬁrst two-day art festival in collaboration with artists in Hedmark and Oppland. Close to 50 regional artists
participated at the festival and helped make it a huge success with the
audience. From Friday 23rd to Sunday 25th October, Kunstbanken offers
fun and inspiring activities and experiences for the whole family. There
will be a wealth of exciting things to see and do, such as workshops for
children and adults, ﬁlms, presentations of artistic techniques and
artists’ oeuvres along with other entertainment. This year we are expanding to include a “photography corner” and there will of course be
an extensive art fair with sales of art and crafts, and a basic selection of
food and drink will also be available. See kunstbanken.no for a detailed
programme.
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7. NOVEMBER – 30. DESEMBER
Geir Stormoen
Geir Stormoen (1942) er billedhugger og arbeider nå mest med
skulpturer i ulike typer metaller som han bearbeider gjennom støpning
og sveising. Utstillinga omfatter nye arbeider i små og store formater,
og utgangspunktet er gjerne former fra naturen. Stormoen ser skulpturene som tredimensjonale tegninger i rommet. I arbeidsprosessen
jobber han med skisser som blir tegnet opp i 3D, skåret med vann-jet,
sveiset, sandblåst og overﬂatebehandlet på et mekanisk verksted.
Stormoen er utdanna ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i
Oslo, Kunsthåndværkerskolen i København, Statens kunstakademi i
Oslo og Kunstakademiet i Warszawa. Gjennom årene har han deltatt på
ﬂere utstillinger og har utført mange store oppdrag innen offentlig kunst,
blant annet veiskulpturen Kvitkrull i Elverum og Kongle i en rundkjøring
i Brumunddal. Stormoen er bosatt i Brumunddal.
Geir Stormoen (b. 1942) is a sculptor who now predominantly works
with metal sculptures, which he shapes through casting and welding
processes. The exhibition comprises new works of various sizes and
the points of departure are often natural shapes which Stormoen perceives as three-dimensional drawings. During the artistic process he
works on sketches that are drawn in 3D, cut with a water jet, welded,
sandblasted and surface-ﬁnished at a mechanical workshop. Stormoen
is a graduate of the Oslo National Academy of the Arts, the Royal Danish
Academy of Fine Arts in Copenhagen, the National Academy of Fine Art
in Oslo and the Academy of Fine Arts in Warsaw. Over the years he has
participated at many exhibitions and carried out several extensive public
art commissions, including the roadside sculpture Kvitkrull in Elverum
and Kongle on a roundabout in Brumunddal, the town where Stormoen
lives.

Foto: Øystein Thorvaldsen.

7. NOVEMBER – 30. DESEMBER
Randi Liliequist Framskrittet, dit høna sparker
Randi Liliequist (1958) arbeider med stofftrykk. Hun bruker den graﬁske
teknikken monotypi som betyr at hver tekstil er unik. Tematisk handler
utstillinga om den nåværende menneskeforstyrrede tilstanden jordkloden
beﬁnner seg i. Arbeidene vil være reaksjoner og kommentarer til dette,
forma som «beskyttelsestepper» mot vår felles usikre framtid. Tekstilene
bygges opp med basale rytmiske tegn, farger og strukturer, som henger
sammen med kroppens grunnrytme, puls, musikalitet og temperament.
Deretter forandres de ved å klippes, remses og rives fra hverandre før
de ﬂettes og applikeres sammen på nye måter. Dermed vil tekstilen
framstå som tekstile collager, blandet sammen med tråder, ﬂetter, remser
og søm. Liliequist er utdanna ved Kunsthøgskolen i Oslo og har stilt ut
separat og på gruppeutstillinger i Norge. Hun har også utført ﬂere kunstprosjekter i offentlige bygg.
Randi Liliequist (b. 1958) works with textile printing using the graphic
technique monotype, which makes every textile unique. Thematically
the exhibition addresses the current disruption to Earth by human
beings. Her work is a reaction to and comment on this, shaped as a
‘protective blanket’ against our common uncertain future. The textiles
are built up by basic rhythmic signs, colours and structures which are
connected to our bodies’ base rhythm, pulse, musicality and temperament. They are then altered by cutting, ripping or tearing them before
they are interwoven and appliqued in new ways. The textiles will appear
as textile collages, mixed with threads, plaits, strips and seams. Liliequist
graduated from the Oslo National Academy of the Arts and has held
solo and group exhibitions in Norway. She has also had several public
art commissions.

Foto: Terje Abusdal.

7. NOVEMBER – 30. DESEMBER
Terje Abusdal Slash & Burn
Terje Abusdal (1978) har med utstillinga Slash & Burn skapt en følelse
av mystikk i iscenesatte bilder som ligger mellom fakta og ﬁksjon. Han
er fascinert av migrasjon, opphav og tilhørighet. Hva er det som deﬁnerer
hvem vi er – DNA, eller følelse av tilhørighet? Slash & Burn er resultatet
av ﬁre års fotografering og utforsking av skogﬁnske områder, spesielt
Finnskogen. De ﬁnske innvandrerne som slo seg ned i området på
1600-tallet, var svedjebrukere. De hogget ned skogen, lot hogsten tørke
før de brant den, og sådde i asken. Slash and burn er det engelske
navnet på dette. Neverarbeider fra Norsk Skogﬁnsk Museum vises
sammen med fotograﬁene. Skogﬁnnenes evne til å høste never uten å
skade trærne er bare ett eksempel på naturkunnskapen de forvaltet. Utstillinga vandrer i Innlandet i 2019 og 2020, og er produsert med støtte
fra Kulturrådet i samarbeid med Norsk skogmuseum og NSM.
Terje Abusdal (b.1978) has created a feeling of mysticism with the exhibition
Slash & Burn which comprises staged photographs that operate between
fact and ﬁction. He is fascinated by migration, origin and belonging, asking
what it is that deﬁnes us: our DNA or a sense of belonging? Slash & Burn
is the result of four years of taking photographs and exploring the Forest
Finn areas, predominantly Finnskogen. The Finnish immigrants who settled
here in the 1600s cut down the trees and let the clearing dry out, before
they burnt the area and then re-planted it using a method called slash and
burn, hence the name of the exhibition. Birch bark crafts from the Museum
for Forest Finn Culture in Norway are displayed alongside the photographs.
The Forest Finns’ ability to harvest birch bark without damaging the tree is
just one example of the knowledge they had of nature. The exhibition has
been produced with support from Arts Council Norway in collaboration
with the Norwegian Forest Museum and MFFCN.

Påskeverksted 2019. Easter workshop 2019.

Museumsnatt 2020. Night at the Museum 2020.

ARRANGEMENTER
Kunstbanken ønsker å vekke engasjement og nysgjerrighet, og å være
en døråpner til det visuelle samtidskunstfeltet. Hos oss er det gratis
inngang på alle utstillinger, og de ﬂeste aktiviteter er også gratis. Hver
torsdag kl. 12.00 tilbyr vi en 15 minutters presentasjon av de aktuelle
utstillingene. Vi arrangerer kunstfestival, performancefestival, påskeverksted og juleverksted for barn, kunstnerpresentasjoner, foredrag og
seminarer. I samarbeid med kulturaktører i Hamar-området tilbyr Kunstbanken et variert program under Museumsnatt.
Utvalgte arrangementer i Kunstbanken 2019:
19.01. kl. 13.00 Omvisning i utstillingene. Gratis inngang.
03.03.–26.04. Arnﬁnn Johnsen: Festivalutstilling i Kunsthjørnet i forbindelse med Nordisk poesifestival.
15.03. kl. 13.00 Omvisning i utstillingene. Gratis inngang.
04.04.
Påskeverksted for barn, ledet av profesjonell kunstner.
Gratis inngang.
20.05.
Museumsnatt. En skikkelig kulturnatt!
24.05. kl. 13.00 Omvisning i utstillingene. Gratis inngang.
23.08. kl. 13.00 Omvisning i utstillingene. Gratis inngang.
23.10.–25.10. Kunstfestival 2020. Profesjonelle kunstnere fra hele
Innlandet!
08.11. kl. 13.00 Omvisning i utstillingene. Gratis inngang.
28.11.
Juleverksted for barn, ledet av profesjonell kunstner.
Gratis inngang.
Med forbehold om endringer. Se kunstbanken.no for oppdateringer.

Haustvisa. Foto: Arnﬁnn Johnsen. Festivalutstilling i forbindelse med Nordisk poesifestival.
Arnﬁnn Johnsen viser en serie fotograﬁer som tolker forfatter Arve Hansens poesi. Begge
er fra Senja og Johnsens utgangspunkt var å undersøke hvordan poesien og fotograﬁene
kan gå i dialog og skape et utvidet uttrykk.
Haustvisa. Photo: Arnﬁnn Johnsen. An exhibition in connection with the Nordic Poetry Festival. Arnﬁnn Johnsen shows a series of photographs that interpret the poetry of the writer
Arve Hansen. Johnsen’s starting point is an exploration of how poetry and photography can
enter into dialogue and create a wider expression. Johnsen and Hansen both come from
Senja.

ACTIVITIES AND EVENTS
Kunstbanken wants to encourage interest and curiosity and be a door
opener to contemporary visual art. We offer free entry and most activities are also free of charge. Every Thursday at 12pm we give a 15minute presentation of current exhibitions. We also arrange an art festival, a performance festival, Easter and Christmas workshops for kids,
as well as artist presentations, lectures and seminars. During ‘Night at
the Museum’ we offer a varied programme in collaboration with cultural
players.
A selection of events at Kunstbanken in 2020:
19/01 @13.00 Guided tour of the exhibitions. Free of charge.
03/03–26/04
Arnﬁnn Johnsen: Exhibition in ‘The Art Corner’ in
connection with the Nordic Poetry Festival
15/03 @13.00 Guided tour of the exhibitions. Free of charge.
04/04
Easter workshop for kids, led by a professional artist.
Free of charge.
20/05
Night at the Museum. A cultural adventure!
24/05 @13.00 Guided tour of the exhibitions. Free of charge.
23/08 @13.00 Guided tour of the exhibitions. Free of charge.
23/10–25/10
Art festival 2020. Professional artists from the whole
of Innlandet.
08/11 @13.00 Guided tour of the exhibitions. Free of charge.
28/11
Christmas workshop for kids, led by a professional
artist. Free of charge.
Subject to change. See Kunstbanken.no for updated information.

VA N D R E U T S T I L L I N G E R O G P E D A G O G I S K T I L B U D
Kunstopplevelser for barn, unge og voksne
Skoler tilbys gratis omvisning i våre utstillinger. Omvisningen tilpasses
den enkelte gruppe og varer i ca. 45 min. Opplevelse, reﬂeksjon og dialog
er kjernen i Kunstbankens formidlingsarbeid. Gjennom tverrfaglig tilnærming og reﬂeksjon rundt uttrykk, virkemidler og meningsinnhold, vil publikum
lære om hvordan kunstnere kan skape 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 Innlandet kunstopplevelser
gjennom vandreutstillinger og gjennom ordningen Kultur på tur. Vi samarbeider med kommunenes visningssteder og bibliotek. Sammen med
Turnéorganisasjonen utvikler vi produksjoner til bruk i skolen. Kunstbanken samarbeider med festivaler, museer og andre visningsarenaer.
Kurs, seminarer, rådgiving og kunstprosjekter i offentlige rom er en del
av den desentraliserte virksomheten.
Slash & Burn
Den visuelle historiefortelleren Terje Abusdal kaster et kunstnerisk blikk
på skogﬁnsk kultur og historie gjennom sin kameralinse. Serien Slash &
Burn er preget av en form for magisk realisme, hvor svedjebruk, hverdagsslitere, håndverkstradisjoner og naturmystikk løftes fram på galleriveggene. Fotograﬁene vises sammen med autentiske skogﬁnske håndverksgjenstander. Utstillinga er produsert med støtte fra Kulturrådet i
samarbeid med Norsk skogmuseum og Norsk Skogﬁnsk Museum. Et
arbeidshefte medfølger sammen med autentiske skogﬁnske håndverksgjenstander.

VA N D R E U T S T I L L I N G E R O G P E D A G O G I S K T I L B U D
Kultur på tur. Vandreproduksjoner for bibliotek
Kunstbanken produserer mini-utstillinger som får plass i en koffert, slik
at de enkelt kan fraktes med bibliotektransport fra sted til sted. Film,
maleri, tegning og smykkekunst er blant uttrykkene som vises i miniutstillingene og som kan lånes gratis av bibliotekene i fylket.
Mitt sted i verden. Kunstopplevelse og verksted for barn og unge
Prosjektet er et samarbeid mellom Kunstbanken, Hamar kommune og
kunstner og idéskaper Randi Liliequist. Deltagerne er barn, unge og
noen voksne med minoritetsbakgrunn, og etnisk norske barn, unge og
noen voksne. Deres egne erfaringer, tanker og kulturelle bakgrunn er
hovedressursen i den skapende prosessen som ledes av Randi Liliequist.
Mitt sted i verden gjennomføres for ca. 200 deltagere i Kunstbanken
høsten 2020.
Se kunstbanken.no for mer informasjon, program og turnéplaner.

T O U R I N G E X H I B I T I O N S A N D E D U C AT I O N A L W O R K
Art events for children and young adults
Schools and kindergartens are given free guided tours of exhibitions
which are tailor-made for each group and last for around 45 minutes.
Experience, reﬂection and dialogue form the core of our educational
work. Through an integrative approach and reﬂection on artistic expressions, the public will learn how artists can 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 Innlandet a chance to
experience art though both touring exhibitions and the Culture on tour
programme. Our touring exhibitions are shown in collaboration with libraries and various other venues, and together with Turnéorganisasjonen
we develop productions for use in school. Kunstbanken collaborates
with festivals, museums and other venues, while courses, seminars,
advice and public art commissions are part of the decentralised work.
Slash & Burn
The visual storyteller 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. Photographs and authentic Forest Finn art crafts are exhibited in collaboration with the Norwegian Forest Museum and the Museum of Forest Finn Culture in Norway. A teacher’s guide with worksheets for the exhibition is available.

T O U R I N G E X H I B I T I O N S A N D E D U C AT I O N A L W O R K
Culture on tour
Kunstbanken produces mini exhibitions that ﬁt into a suitcase so they
can easily be transported from one library to another. Films, paintings,
drawings and jewellery art are among the artistic expressions on loan
to libraries free of charge.
My place in the world.
Art and workshops for children and young people
The project is a collaboration between Kunstbanken, Hamar municipality
and the artist and creator Randi Liliequist. The participants are children,
young people and some adults with a minority background, as well as
ethnic Norwegian children, young people and some adults. Their own
experience, thoughts and cultural background provide the main resource
for the creative process which will be led by Liliequist. My place in the
world will take place in Kunstbanken with around 200 participants during
autumn 2020.
See kunstbanken.no for more information, programme and touring plans.

KUNSTBUTIKK · ART SHOP
I Kunstbankens kunstbutikk tilbyr vi et bredt utvalg av kunsthåndverk
og billedkunst i ulike formater, prisklasser og teknikker
• kunstverk fra over 70 profesjonelle kunstnere fra Innlandet og resten
av landet
• glass, keramikk, smykker, metallarbeider, tekstilarbeider, graﬁkk, tegninger, malerier
• gavekort
• unike gaver og ﬁrmagaver
• kunstbøker, utstillingskataloger, kunstkort, kunstplakater
• faglig bistand til utsmykking av små og store lokaler i private hjem
eller i bedrifter
I Kunstbutikken har du også mulighet til å bli bedre kjent med de lokale
kunstnerne gjennom skiftende kunstnerpresentasjoner. Nyt gjerne en
kopp kaffe hos oss, vi spanderer!
In the art shop we offer a wide collection of crafts and visual arts in various sizes, price ranges and techniques, including
• works of art made by over 70 professional artists from Innlandet and
the rest of the country
• glassware, ceramics, jewellery, metal work, textiles, graphic art/prints
and paintings
• gift cards
• personal and corporate gifts
• art books, exhibition catalogues, art cards, posters
• professional consultancy on art commissions for small and large private and corporate premises
Enjoy a free cup of coffee while getting better acquainted with local
artists whose works and presentations are changed several times a year.

Landet som ikke er. Rundkjøring på Skarnes i Sør-Odal av Lars Skjelbreia og Aleksander
Stav, 2019. Foto: Sør-Odal kommune.
Roundabout at Skarnes in Sør-Odal by Lars Skjelbreia and Aleksander Stav, 2019. Photo:
Sør-Odal municipality.

K U N S T I O F F E N T L I G E R O M · A RT I N P U B L I C S PA C E S
KUNST I OFFENTLIGE ROM
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter er kompetansesenter for regionale
kunstprosjekter i offentlige rom og tilbyr rådgivning innen feltet til kommuner, fylkeskommune og privat næringsliv. Dette sikrer bruk av kunnskapsrike, kunstfaglige prosjektledere som ivaretar et profesjonelt kunstsyn i nært samarbeid med oppdragsgiver.
På Kunstbankens nettsider og i fagboken Kunst tilstede, utgitt i 2018,
ﬁnnes et omfattende arkiv over realiserte kunstprosjekter i Hedmark.
Boka beskriver også historien til ordningen for kunst i offentlige rom.

ART IN PUBLIC SPACES
Kunstbanken is the regional resource centre for art in public spaces
and offers expert advice to municipalities, counties and the private business sector. This ensures the use of project leaders who are experts on
art and who will see to a professional view of art in close collaboration
with the commissioners.
Kunstbanken’s webpages and the book Art Presence, published in 2018,
present an extensive collection of art projects in Hedmark and tells the
story behind the government scheme for art in public spaces.

KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER
KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter viser skiftende utstillinger av
norsk og internasjonal samtidskunst i egne gallerier. Vi søker å vise
bredden i den visuelle kunsten, gjennom vidtfavnende og smale uttrykk.
Kunstbanken arrangerer Hamar 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 annet år. Gjennom produksjon og formidling av
vandreutstillinger bidrar vi til at folk i Innlandet får tilgang til profesjonell
kunst der de bor. Barn og unge er en viktig målgruppe for vårt formidlingsarbeid. Kunstbanken er også rådgiver i kunstprosjekter i offentlige
rom, og arrangerer kurs og seminarer. Kunstbanken er del av et landsdekkende nettverk av 15 kunstsentre i Norge. 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 HEDMARK ART CENTRE
Kunstbanken Hedmark Art Centre shows changing exhibitions of contemporary Norwegian and international art. We wish to show the breadth
of visual art through also showing so-called marginal expressions. Kunstbanken arranges the Performance Festival every other year, and since
2003 has focussed on this art form for visitors, pupils and the residents
of Hamar. From 2018 we also arrange an art festival every other year.
Through our touring exhibitions we contribute to giving people in Innlandet access to professional art on their doorstep, with children and
young adults being important target groups for our educational work.
Kunstbanken also acts as consultants on public art commissions, arranges courses as well as seminars, and is part of a nationwide network
of 15 art centres in Norway. Hedmark Art Centre was founded in 1996
by Hedmark County Council, who are a ﬁnancial contributor, and the
arts and crafts associations in Hedmark (BKH and NKØ).

GRATIS INNGANG 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:
Tirsdag–fredag (dagtid) kr 700 / Tuesday–Friday (day-time) NOK 700
Tirsdag–fredag (kveldstid) kr 1450 / Tuesday–Friday evening NOK 1450
Lørdag og søndag (dagtid/kveldstid) kr 1450 / Saturday and Sunday
(day-time and evening) NOK 1450
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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