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16.01.–07.03.

Anne Kampmann
Aukrust vs. Torseter
Mitt sted i verden

20.03.–16.05.

Mathias Nordby alias MA$ARATI

29.05.–30.05.

Kunstfestivalen i Hamar

05.06.–15.08.

Kåre Magnus Bergh, Ingvild Kjær Tofte,
Patrik Entian, Hanna Høiness,
Bente Louise Aas, Jon Arne Mogstad

28.08.–10.10.

Ingrid Book og Carina Hedén
Anne Karin Jortveit

22.10.–23.10.

Hamar Performancefestival

06.11.–30.12. Cathrine Dahl og Ørjan Aas
Olaf Tønnesland Hodne

16. januar – 7. mars

Anne Kampmann
Dyrets øye – fjerne flammer
Dyr og natur er Anne Kampmanns (1946) viktigste inspirasjonskilder, i tillegg er hun opptatt av
skjebnefellesskapet som menneske, dyr og natur deler. Kampmann arbeider intuitivt og går på
oppdagelsesferd i materien og tankens irrganger. Når hun starter på et bilde vet hun ikke hvor det
ender eller hva det handler om. Drivkraften hennes er å følge figurene og fortellingene som dukker
opp. I Kunstbanken viser hun nye malerier og grafiske trykk i store formater. Det er kraftfulle verk med
stort fargespekter og komplekse motiver, karakteristiske for hennes omfattende produksjon.
Anne Kampmann er født i Danmark og flyttet til Hamar i 1972. Hun har siden debuten i 1982 hatt mer
enn 60 separatutstillinger og deltatt på over 40 gruppeutstillinger og 100 kollektive utstillinger i inn- og
utland. Hun er innkjøpt av kommuner og fylkeskommuner, Kulturrådet og Nasjonalmuseet.

The Eye of the Animal – Distant Flames

Animals and nature are the most important sources of Anne Kampmann (1946), who is also interested
in our community of shared destiny. Kampmann works intuitively and explores materials and the
labyrinth of thoughts, although when she starts working on a piece she does not know where it will
end up or what it will be about. Her motivation is to follow the figures and stories that emerge. At
Kunstbanken she exhibits new paintings and large-scale graphic prints. These powerful works with a
huge range of colours and complex motifs are characteristic of her extensive production.
Anne Kampmann was born in Denmark and moved to Hamar in 1972. Since her debut in 1982 she has
shown more than 60 solo exhibitions and participated in over 40 group exhibitions and 100 collective
exhibitions in Norway and abroad. Her work has been purchased by municipalities and county
councils, Arts Council Norway and the National Museum of Art, Architecture and Design.
Foto: Tobias Nordvik

16. januar – 7. mars

Aukrust vs. Torseter
I 2020 inviterte Huset Aukrust Kunstbanken til samarbeid om 100-årsjubileumet for Kjell
Aukrusts fødsel, og resultatet er denne vandreutstillinga. Kunstbanken har koblet Kjell
Aukrust (1920–2002) opp mot samtidskunstneren Øyvind Torseter (1972). Torseter er
illustratør, barnebokforfatter, tegneserieskaper og billedkunstner fra Stange. Bøkene
hans er oversatt til mange språk. Tegneren, men også kunstmaleren Aukrust, er representert
gjennom kjente og mindre kjente motiver i et bredt spenn av teknikker og uttrykk. Møtene mellom
de respektive karakterene og motivene gir nye koblinger og nye historier. Torseters surrealistiske
melankoli går i dialog med Aukrusts lune, men skarpsindige humor. Utstillinga består av nær 50
arbeider og objekter, og omfatter malerier, tegninger, monotypier, akvareller, bøker og skissebøker.

In 2020 Huset Aukrust (House Aukrust) invited Kunstbanken to collaborate on
celebrating the 100th anniversary of the birth of Kjell Aukrust, the result of which
is this touring exhibition. Kunstbanken has linked Kjell Aukrust (1920–2002) to the
contemporary artist Øyvind Torseter (1972). Torseter is an illustrator, author of
children’s books, cartoonist and visual artist from Stange whose books
have been translated into many languages. Aukrust, the illustrator and
painter, is represented through famous and less familiar motifs in
a wide range of techniques and expressions. The encounters
between their respective characters and motifs create new
connections and stories. Torseter’s surreal melancholy enters
into a dialogue with Aukrust’s good-natured but quick-witted
humour. The exhibition comprises 50 works and objects,
including paintings, drawings, monotypes, watercolours, books
and sketchbooks.
Foto: Huset Aukrust / Øyvind Torseter

16. januar – 7. mars

Mitt sted i verden
De store, fargerike stofftrykkene i utstillinga er resultat av et samskapingsverksted med 130 deltagere.
Deltakerne har arbeidet individuelt og i grupper sammen med idéskaper og kunstner Randi Liliequist.
Verkstedet har handlet om å visualisere sitt sted i verden ut fra idéen om et godt, fritt og trygt sted å
være; et fantasisted eller et konkret sted. Deltagerne har uttrykt seg visuelt gjennom ulike teknikker
som tegning, maling og stofftrykk.
Barn, unge og voksne fra Solvang skole, Rollsløkken skole, Børstad ungdomsskole, Hamar katedralskole og Hamar læringssenter har vært med. Flertallet har innvandrerbakgrunn. Samskapingsverkstedet Mitt sted i verden ble gjennomført i Kunstbanken høsten 2020, og gjentas i 2021, i samarbeid med
Hamar kommune og Innlandet fylkeskommunes folkehelseprogram Ung4Reg.

My Place in the World
The large, colourful textile prints in the exhibition are a result of a co-creation workshop with 130
participants. The participants have worked individually and in groups together with the workshop’s
originator, the artist Randi Liliequist. The workshop has centred on visualising one’s place in the world
based on the notion of a good, free and safe place to be; imaginary or real. The participants have
expressed themselves by visually using various techniques such as drawing, painting and textile
printing.
Children, youths and adults from a wide range of educational establishments throughout the area
have participated, most of whom come from a minority background. The co-creation workshop My
Place in the World was undertaken in Kunstbanken in autumn 2020, and will be repeated in 2021, in
collaboration with Hamar municipality and Innlandet County Council’s public health initiative Ung4Reg.
Foto: Randi Liliequist

20. mars – 16. mai

MA$ARATI
The Nightmares of My Dreams
Mathias Nordby alias MA$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$, og her til lands Unge Ferrari/Stig Brenner og Arif.
MA$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$ARATI (1991) grew up in Hamar and is not your regular artist. After two
years at the Einar Granum School of Fine Art he has been working full time as an artist, and his
distinctive style, whether it be art, fashion design or LP covers, has attracted attention both at home
and abroad. He already has a significant circle of customers, comprising trendsetters and bigshots on
the international hip hop and pop scene, such as Post Malone, KYLE and Roy Wood$, and here at
home, Unge Ferrari/Stig Brenner 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: Stian Frøysang

Lørdag 29. – søndag 30. mai

Kunstfestivalen i Hamar
I 2018 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.
Nå 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, kunstnerskap og underholdning. Det blir også 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.

Hamar Art Festival
In 2018 Kunstbanken organised its first two-day art festival together with artists in Hedmark and
Oppland. Around 50 artists from the region contributed to the festival in different ways and made it a
huge success with the public flocking to take part.
Once again Kunstbanken will be filled with fun and inspiring activities and artistic experiences for the
whole family. There will be a wealth of fantastic experiences such as workshops for kids and adults,
films and presentations of artistic techniques and oeuvres. There will also be entertainment and a
basic selection of food and drink. An additional feature this year is a ‘photo corner’ and there will of
course be an extensive art fair with art and handicrafts for sale.
Keep informed on kunstbanken.no for up to date details.

Foto: Tobias Nordvik

5. juni – 15. august

Kåre Magnus Bergh, Ingvild Kjær Tofte,
Patrik Entian, Hanna Høiness,
Bente Louise Aas, Jon Arne Mogstad
Verden som den føles
Med samtidens visuelle overflod som bakteppe har vi invitert seks malere til å fylle Kunstbanken.
Samtlige befinner seg i området mellom det abstrakte og konkrete. De maler gjenkjennelige ting og
fenomener med håndverksmessig følsomhet og personlig nærvær, men uten å gjengi virkeligheten
slik den faktisk oppfattes eller viser seg for oss.

The World As It Feels
With the visual abundance of contemporary society as a backdrop, we have invited six painters who
all operate in the space between the abstract and the concrete. They paint recognisable things and
phenomena with artistic sensitivity and presence but without rendering reality as it is or appears to us.
Hanna Høiness. Foto: Øystein Thorvaldsen

«Jeg maler abstraherte inntrykk fra kulturlandskap og
fra TV og eventbransjen. Landskapene er overgrodd og
preget av gammel og avviklet næring hvor bare noen få
elementer står igjen. Motivene mine er løsrevet fra sin
sammenheng. Fragmenterte og karikerte.»

«Jeg maler figurative bilder, men de er sjelden ren
dokumentasjon eller studier av noe jeg har sett, snarere
forsøk på å rekonstruere noe jeg har sett for meg. Jeg
setter sammen elementer på nye måter, ofte med en
logisk brist.»

Kåre Magnus Bergh (1978, Hamar) arbeider hovedsakelig med maleri og har bl.a. stilt ut på NoPlace, UKS,
Kunstnerforbundet og QB Gallery.

Ingvild Kjær Tofte (1975, Oslo) har bl.a. hatt separatutstilling på LNM og er innkjøpt av Norges Bank, Nordea
og Helsebygg.

“I paint abstracted impressions from cultural landscapes
and from the TV and event industry. The landscapes are
overgrown and characterised by old and abandoned
premises where just a few elements remain. My motifs
are disengaged from their setting. Fragmented and
caricatured.”

“I create figurative paintings but they are rarely a pure
documentation or study of what I have seen but rather
an attempt at reconstructing something I have visualised.
I assemble elements in new ways, often with a logical
deficiency.”

Kåre Magnus Bergh (1978, Hamar) predominantly
works with painting and has exhibited at NoPlace, UKS,
Kunstnerforbundet and QB Gallery, to name but a few.

Foto: Ole Martin Lund Bø

Ingvild Kjær Tofte (1975, Oslo) has, amongst other
things, displayed a solo exhibition at LNM and her work
has been purchased by Norges Bank, Nordea and
Helsebygg.

Foto: Ingvild Kjær Tofte

«Bildet man jobber med er vanskelig å slippe med blikket selv om man ikke tør å se rett inn i det. Ser på det i
øyekroken, sveiper rundt kantene med en liten følelse av
sjenanse. Forvirrende, misstrøstende, men iblant vidunderlig blandet med en litt skremmende følelse av at dette
kan bli noe.»

«Å male er, for meg, en helt annen verden enn det jeg
forestiller meg det er å ta et bilde. Himmelen og horisonten kan jeg justere riktig eller uriktig underveis, flytte på
alt, bruke maling som et element i tykkelse og glans, jeg
kan presse perspektivet, justere farge og intensitet og
legge til eller ta bort.»

Patrik Entian (1966, Karlstad) har stilt ut på bl. a. Trondheim kunstmuseum, LNM og TSSK. Han arbeider også
i kunstnerduoen & Co sammen med Aleksi Wildhagen.

Hanna Høiness (1968, Haugesund) har hatt omfattende
utstillingsaktivitet og flere utsmykkingsoppdrag. Hun har
siden 2005 også stilt ut regelmessig ved Galleri Semmingsen.

“It is difficult to stop looking at the picture you are working
on even though you don’t dare to stare directly at it. You
peek at it from the corner of your eye, let your eyes shyly
skirt the edges. Confused, despondent but sometimes
delightfully mixed with a slightly scary feeling that this
could become something.”

“For me, painting is an entirely different world than I imagine it is taking a photo. The sky and the horizon can be
adjusted correctly or incorrectly, I can move everything,
use paint as an element in thickness or glossiness, I can
squeeze the perspective, adjust colours and intensity and
add or take away.”

Patrik Entian (1966, Karlstad) has, amongst other
places, exhibited at Trondheim Art Museum, LNM and
TSSK. He is also part of the artist duo & Co together with
Aleksi Wildhagen.

Hanna Høiness (1968, Haugesund) has exhibited extensively and had several commissions. Since 2005 she has
had regular exhibitions at Galleri Semmingsen.

Foto: Patrik Entian

Foto: Øystein Thorvaldsen

«Jeg er ute etter å beskrive stemninger ved hjelp av
fargen, komposisjonen, strøket og bildeelementene. Det
er vanligvis en lang prosess før jeg får et ønsket resultat.
Det kan være slitsomt og frustrerende, men de bildene
som det til slutt blir noe av, kan jeg kjenne en stor glede
over.»
Bente Louise Aas (1958, Langesund) har stilt ut på
bl.a. Oslo Kunstforening, Bomuldsfabriken Kunsthall og
Galleri F-15 og deltatt i en rekke gruppeutstillinger.

“I want to describe moods through colours, composition,
the brush stroke and picture elements. Usually it is a
long process before I arrive at the desired result. It can
be tiring and frustrating but I get great pleasure from the
pictures that eventually turn out.”
Bente Louise Aas (1958, Langesund) has exhibited at,
amongst others, Oslo Kunstforening, Bomuldsfabriken
Kunsthall and Galleri F-15 and taken part in a number of
group exhibitions.

Foto: Halvard Haugerud

«Jeg har i liten grad brydd meg om å bli gjenkjent på
stilen. Det kan diskuteres om det er ulike språk eller
stiler jeg arbeider med, men jeg prøver å bruke språket
til å si noe mer enn bare å påpeke dets muligheter. Nå
maler jeg en serie figurative malerier med utgangspunkt i
elva Surna som jeg har hatt et sterkt forhold til helt siden
barndommen.»
Jon Arne Mogstad (1950, Surnadal) har hatt en
lang rekke utstillinger, offentlige utsmykninger og er
representert i ledende samlinger. I perioden 1986-2002
stilte han regelmessig ut ved Galleri K.

“I have not been overly concerned about being recognised
for my style. It is debatable whether it is different
languages or styles I use but I try to use the language to
say more than merely pointing out its possibilities. Right
now I am doing a series of figurative paintings using the
river Surna, which I have had a strong link with since
childhood, as a starting point.”
Jon Arne Mogstad (1950, Surnadal) has displayed a
number of exhibitions, commissions and is represented
in major collections. Between 1986-2002 he regularly
exhibited at Galleri K.

Foto: Thor Nielsen

28. august – 10. oktober

Ingrid Book og Carina Hedén
Egentlige eventyr
Utstillinga konfronterer et rasjonelt, forbrukende og klinisk forhold til naturen med et irrasjonelt
tankesett med røtter i folkekunst, sagn og det naive. I den rasjonelle delen av utstillingsrommet, ser
man fotografier av en rad enkelte individer som utfører ulike handlinger i forhold til natur, som å
kontrollere forurensning i jord og i luft. I den irrasjonelle delen ser man skogen, befolket av skikkelser,
skrekk og merkeligheter. Men mennesket leser inn sin kultur i naturen, prøver å forstå og blidgjøre
den. Det er her eventyrene og fortellingene begynner.
Book (1951) og Hedén (1948) har samarbeidet siden 1987, og innehar en sentral posisjon i norsk
samtidskunst. Gjennom foto, tekster og video undersøker de politiske, sosiale og økologiske tema.
De har bl.a. stilt ut på Museet for Samtidskunst, Kunstnernes Hus, Bergen Kunsthall og Sao Paulobiennalen.

Actual Fairy Tales

The exhibition confronts a rational, consumerist and clinical relationship with nature to an irrational
mindset rooted in folk art, legends and the naive. In the rational section of the exhibition there are
photos of a row of individuals who are carrying out different nature-related tasks, such as checking soil
and air pollution. In the irrational section there is a forest inhabited by figures, horror and strangeness.
Individuals read their own culture into nature, however, and try to understand and moderate it. This is
where fairy tales and stories begin.
Book (1951) and Hedén (1948) have worked together since 1987 and both hold a central position in
Norwegian contemporary art. Through photography, text and video they explore political, social and
ecological issues. They have exhibited at the Museum of Contemporary Art in Oslo, Kunstnernes Hus,
Bergen Kunsthall and the Sao Paulo Biennial, amongst other venues.

Foto: Book & Hedén

28. august – 10. oktober

Anne Karin Jortveit
Anne Karin Jortveit (1964) viser en todelt utstilling. I kjellerhvelvene utformer hun en større installasjon
som tar utgangspunkt i hennes egen hage og næromgivelser. Prosjektet utforsker blant annet hva
det vil si «å produsere et sted», både konkret og mentalt. I meningslagene vil Jortveit se nærmere på
koblinger til naturen på et globalt nivå. Blant annet vil nesleplanten stå sentralt. I hvelvet i 1. etasje
viser hun et tekstilt arbeid i form av en tekst som handler om økologi, politikk og samfunn. Jortveit
deltok på fjorårets Østlandsutstilling og vant pris for sitt tekstilarbeid Reisegods (klokka ringer ell’ve).
Hun arbeider hovedsakelig tredimensjonalt og med tekstil. Kunsten hennes befinner seg i spennet
mellom det materielle, estetiske og konseptuelle. Gjennom håndverk, enkle teknikker og manuelle
prosesser fokuserer hun ofte på noe oversett, sårbart og minimalt i ulike individuelle og kollektive
sammenhenger. Det meste av det hun gjør handler også om en økologisk og bærekraftig tankegang.
Jortveit er utdannet fra Statens kunstakademi og Universitetet i Oslo.

Anne Karin Jortveit (1964) presents an exhibition in two parts. In the basement vaults, she will create
a large installation which uses her own garden and the immediate surroundings as a starting point.
Among other things, the project explores what it means to “produce a place” both in concrete and
mental terms. Between the layers of meaning, Jortveit looks more closely at the connection with
nature on a global level. In the vault on the ground floor she exhibits a textile piece of art which
addresses ecology, politics and society. Jortveit participated at last year’s Østlandsutstilling and was
awarded a prize for her textile work Reisegods (klokka ringer ell’ve).
Working mainly with three-dimensional and textile works, her art occupies the span between the
material, the aesthetic and the conceptual. Through her art, simple techniques and manual processes
she often focuses on what has been overlooked, vulnerable and minimal in various individual and
collective settings. Most of what she does is also based on an ecological and sustainable way of
thinking. Jortveit is a graduate of the Academy of Fine Art in Oslo and the University of Oslo.

Foto: Anne Karin Jortveit

Fredag 22. – lørdag 23. oktober

Hamar Performancefestival
Nærhet på avstand
Årets performancefestival har fått tittelen Nærhet på avstand og vil tematisere koronapandemien og
hvordan den har påvirket vår omgangsform og kommunikasjon. Til festivalen har vi invitert norske og
polske kunstnere til å delta med spesiallagde performancer knyttet til spørsmål som: Hvordan skal
vi nå uttrykke nærhet når vi ikke kan ta på hverandre? Hvordan endrer pandemien det sosiale livet?
Hvordan endrer den oss? Kuratorer for festivalen er Malgorzata Sady og Ingrid Blekastad.
Performancefestivalen har eksistert siden 2003 og er et populært innslag i Kunstbankens program.
I en performance utfører kunstnerne en handling som gjerne er overraskende og gir grunnlag for
ettertanke. Festivalen foregår både ute i byen og inne i Kunstbanken. Fredagen inviteres skolene til
å delta på festivalen. Detaljert program legges ut på kunstbanken.no/performance i løpet av våren.

Hamar Performance Festival
Intimacy at a Distance
This year’s performance festival, entitled Intimacy at a Distance, will thematise the corona pandemic
and how it has influenced the way we interact socially and how we communicate. Norwegian and
Polish artists have been invited to participate at the festival with specially made performances that
address questions such as: How do we express intimacy without being able to touch? How is the
pandemic changing our social lives? How is it changing us? Curators for the festival are Malgorzata
Sady and Ingrid Blekastad. The performance festival has existed since 2003 and is a popular feature
in Kunstbanken’s programme. During a performance, the artists often undertake surprising acts that
give rise to reflection and contemplation. The festival takes place outdoors in the city centre as well
as indoors in Kunstbanken. On Friday, schools are invited to participate at the festival. A detailed
programme will be published in the spring on kunstbanken.no/performance.

Patterns of Movement to Connect, Marielle Kalldal og Marte Dahl
Foto: Audun Eftevåg LEFTEYE

6. november – 30. desember

Cathrine Dahl og Ørjan Aas
Cathrine Dahl og Ørjan Aas er begge
grafikere og har samarbeidet siden de
møttes på Kunstakademiet i Trondheim i
2006. I arbeidet bygger de på hverandres
tegninger for så å strekke, vende og vrenge
på dem. Etter hvert skjærer de motivene
inn i tre og trykker dem som tresnitt. Videre
kutter de opp gamle trykkplater, dissekerer
motivene, lager speilvendinger og viser det
som tredimensjonale objekter. Utstillingene
deres kan leses som en fortelling med
inspirasjon i grafiske billedromaner, myter og
populærkultur. I Kunstbanken planlegger de
også å invitere inn andre grafiske kunstnere.
Cathrine Dahl (1980) og Ørjan Aas (1981) er
fra Hønefoss og Sauda. De har samarbeidet
med andre og hatt en rekke duoutstillinger.
I 2014 var de nominert til Dronning Sonjas
Grafikkpris, og i 2019 stilte de ut på
Norske Grafikere og Trøndelag senter for
samtidskunst.

Foto: Dahl og Aas

Cathrine Dahl and Ørjan Aas are graphic
artists who have worked together since they
met at the Trondheim Academy of Fine Art in
2006. In their work, they build on each other’s
drawings by stretching, turning and flipping
them. Then they carve the motifs into wood
and make woodcut prints. The next stage is
they cut up the old printing plates, dissect the
motifs, make mirror images and fashion threedimensional objects. Their exhibition can be
read as a story inspired by graphic novels,
myths and popular culture. In Kunstbanken
they also plan on inviting other graphic artists.
Cathrine Dahl (1980) and Ørjan Aas (1981)
are from Hønefoss and Sauda. They have
collaborated with others and also displayed a
number of duo exhibitions. In 2014 they were
nominated for the Queen Sonja Print Award,
and in 2019 they exhibited at Norske Grafikere
and Trøndelag Center for Contemporary Art.

6. november – 30. desember

Olaf T. Hodne
Olaf T. Hodne lager smykker av mineraler og krystaller der han inkorporerer og sliper frem
smykkeelementene i selve steinen. Hodne vil at arbeidene hans skal reflektere over steinenes
individualitet og historie, og gjør dem om til smykker og bærbare objekter som etterligner heraldikken i
våpenskjold. Hver stein bærer sin egen historie, stille i mørket. Titlene Skjold og Vindu viser til hvordan
de på forskjellige måter kan beskytte kroppen. Skjoldet er både barriere og historiefortelling. Vinduet
er transparent, men slipper ikke inn noe annet enn lys.
Olaf T. Hodne (1990) er utdannet ved Hiko Mizuno College of Jewellery i Osaka og Kunsthøgskolen
i Oslo med master i 2019. Han har fått stor oppmerksomhet og har allerede deltatt på en rekke
utstillinger i inn- og utland, blant annet Bomuldsfabriken Kunsthall, Borøy Kunsthandel, og på Munich
Jewellery Week.

Olaf T. Hodne makes jewellery from minerals and crystals by incorporating and cutting the design
from the stone itself. Hodne wants his work to reflect on the individuality and history of the stones, and
shapes them into jewellery and portable objects that imitate the heraldry in coats of arms. Every stone
carries its own history, silent in the dark. Their titles, Shield and Window, suggest how they in different
ways can protect the body. The Shield symbolises barrier and storytelling. The Window is transparent
but it lets nothing but light through.
Olaf T. Hodne (1990) is a graduate of Hiko Mizuno College of Jewellery in Osaka and Oslo National
Academy of the Arts with a master’s degree in 2019. He has received a great deal of attention and
has already participated at a number of exhibitions at home and abroad, amongst other places at
Bomuldsfabriken Kunsthall, Borøy Kunsthandel, and at Munich Jewellery Week.
Foto: Olaf T. Hodne

Foto: Erik Nordby

Kunstbutikken
I Kunstbankens kunstbutikk tilbyr vi et bredt utvalg av kunsthåndverk og billedkunst i ulike formater,
prisklasser og teknikker. Her finner du kunstverk fra over 90 kunstnere fra Innlandet og resten av
landet.
Vi selger kunstbøker, utstillingskataloger, kunstkort, kunstplakater og gavekort. I kunstbutikken kan du
kjøpe personlige gaver og firmagaver. Her får du faglig bistand til utsmykking av små og store lokaler
i private hjem eller 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!

Art Shop
In the art shop we offer a wide collection of crafts and visual arts in various sizes, price ranges and
techniques. Here you can find works of art made by over 90 artists from Innlandet and the rest of the
country.
We sell art books, exhibition catalogues, art cards, art posters and gift cards. In the art shop you can
buy personal and corporate gifts, and we offer professional consultancy on art commissions for small
and large private and corporate premises.
Here you can also enjoy a free cup of coffee while getting better acquainted with local artists whose
works and presentations are changed several times a year.
kunstbutikken@kunstbanken.no
@kunstbutikkenkunstbanken
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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. Vi arrangerer kunstfestival, performancefestival, påskeverksted og juleverksted for barn,
kunstnerpresentasjoner, foredrag og seminarer. I samarbeid med kulturaktører i Hamarregionen
tilbyr Kunstbanken et variert program under Museumsnatt. Følg med på våre nettsider for oppdatert
program.

Omvisninger

Kl. 13.00 første søndag etter åpning av nye utstillinger er det gratis omvisning i Kunstbanken.
Kunstaperitiffen er en gratis 15 minutters presentasjon av de aktuelle utstillingene, hver torsdag kl.
12.00. Skoler tilbys gratis omvisning i våre utstillinger, mens andre grupper kan få omvisning fra kr
700. Omvisninger tilpasses den enkelte gruppe og varer i ca. 45 min. For bestilling, kontakt oss på
post@kunstbanken.no.

Vandreutstillinger

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. We arrange an art festival,
a performance festival, Easter and Christmas workshops for kids, as well as artist presentations,
lectures and seminars. In collaboration with local artists, Kunstbanken offers a varied programme
during the ‘Night at the Museum’ event. Keep up-to-date with developments on our webpages.

Guided Tours

At 13.00 every Sunday after exhibition openings there is a free guided tour of Kunstbanken. In addition
we offer The Art Aperitif which is a 15-minute free presentation of current exhibitions every Thursday
at 12.00. Schools are given free tours of our exhibitions while group tours are offered from NOK 700.
Tours are tailored to the individual groups and last around 45 minutes. To book a tour, contact us at
post@kunstbanken.no.

Touring Exhibitions

Kunstbanken bidrar til å gi store og små i Innlandet kunstopplevelser gjennom våre vandreutstillinger
og ordningen Kunst i bibliotek. Vi samarbeider med kommunenes visningssteder og bibliotek.
Sammen med DKS Innlandet utvikler vi produksjoner til bruk i skolen. Kunstbanken samarbeider også
med museer, kunstforeninger, festivaler og andre visningsarenaer.

Kunstbanken contributes to giving everybody in Innlandet a chance to experience art though both
touring exhibitions and the ‘Art in the library’ programme. Our touring exhibitions are shown in
collaboration with libraries and other public amenities, and together with DKS Innlandet (the ‘Cultural
Rucksack’ programme) we develop productions for use in school. Kunstbanken also collaborates with
museums, festivals, art associations and other venues.

Kunst i offentlige rom

Art in Public Spaces

Kunstbanken er regionalt kompetansesenter for kunstprosjekter i offentlige bygg og uterom. Vi tilbyr
rådgivning til kommuner, fylkeskommune og privat næringsliv, og formidler oppdrag til kunstfaglige
prosjektledere 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 fra 1977
og frem til i dag.

Kunstbanken is the regional resource centre for art in public spaces and offers expert advice to
municipalities, counties and the private business sector. The provision of these art experts as
project leaders ensures a professional overview by closely collaborating with the commissioners. On
Kunstbanken’s webpages and in the book Art Presence (Kunst tilstede), published in 2018, there is an
extensive archive of art projects in Hedmark from 1977 to the present day.

KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter viser skiftende utstillinger av norsk og internasjonal
samtidskunst. 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 med kunstnere fra Innlandet hvert annet år.
Gjennom produksjon og formidling av vandreutstillinger bidrar vi til at folk i regionen 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 (KiN). Kunstbanken
er en stiftelse som ble etablert i 1996. Stifterne er tidligere Hedmark fylkeskommune (nå Innlandet
fylkeskommune) og Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) sammen med tidligere NK Øst-Norge (nå NK
Innlandet). Innlandet fylkeskommune er også økonomisk bidragsyter.
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 with artists from the county every other year.
Through our touring exhibitions we contribute to giving people in the region 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, and arranges courses as well
as seminars.
Kunstbanken is part of a nationwide network of 15 art centres in Norway (KiN). Hedmark Art Centre
was founded in 1996 by what was then Hedmark County Council (now Innlandet County Council), who
are a financial contributor, and the arts and crafts associations in Innlandet (BKH and NK Innlandet,
previously NK Øst-Norge).
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KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter

KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter
Parkgata 21, 2317 Hamar
+47 62 54 22 60 | post@kunstbanken.no | www.kunstbanken.no
Følg oss på Instagram/Facebook: @kunstbankenhedmarkkunstsenter
Åpningstider:
Tirsdag–fredag kl. 11.00–16.00
Lørdag–søndag kl. 12.00–17.00
Mandag stengt | Stengt siste søndag før ny utstilling
Gratis inngang!
Hvordan komme seg hit:
Kun tre minutters gange fra Hamar stasjon
Opening hours:
Tuesday–Friday 11:00–16:00
Saturday–Sunday 12:00–17:00
Monday closed | Closed on the last Sunday before the opening of a new exhibition
Free entry!
How to get here:
Only a three-minute walk from Hamar Station

