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Program 2022

---------------------------------------------------------------------------------15.01. - 27.02. Marit Aanestad
Elin Hedberg
Tor-Magnus Lundeby
Mitt sted i verden
12.03. - 08.05. Rune Johansen
Andrea Gjestvang
21.05. - 07.08. nabbteeri
Hans Kristian Borchgrevink Hansen
Tone Bjordam
20.08. - 09.10. Heidi Bjørgan og Trine Hovden
Marianne Mannsåker
Tina Mareen Buddeberg - Minneutstilling
21.10. - 23.10.

Kunstfestivalen

05.11. - 30.12.

Ingeborg Annie Lindahl
Bodil Mogstad Skipnes
Ragnhild Enge

15. januar - 27. februar

Marit Aanestad
In Transit
----------------------------------------------------------------------------------

Aanestads metode er å sammenstille det planlagte mot det tilfeldige, det ordnede mot det
kaotiske hvor hun tilfører elementer og lar rommet og lyset være medvirkende i utformingen.
Resultatet er stedspesifikke og unike installasjoner.
I Kunstbanken viser hun marmorblokker og steiner med sine markante former og farger; to
hvite fra Italia, en rød pyramideformet stein fra Brasil og en sort marmorblokk fra Spania.
Alle er montert på primitive traller og vogner og sammen med steinene blir de skulpturer i
fortellinger om forflytning, reise og hjemløshet. Hun benytter også pleksiglass til å male på
eller som rent materiale.
Marit Aanestad (f. 1949) har hatt en lang rekke separatutstillinger. Hun arbeider også med
kunst i offentlige rom, og har bl.a. utført minnesmerket for Kitty Kielland i Stavanger. Hun er
innkjøpt av Stavanger kunstmuseum, Haugesund Kunstmuseum og Kulturrådet.

---------------------------------------------------------------------------------In Transit

Aanestad’s method is to compose planned against random, organised against chaos, adding
elements and letting space and lighting form part of the design. The results are site-specific,
unique installations.
In Kunstbanken she shows marble blocks and stones with distinct shapes and colours; two
white from Italy, one red pyramid-shaped stone from Brazil and a black block of marble from
Spain. All have been mounted on primitive carts and trolleys to become sculptures in stories
about relocation, travel and homelessness. She also uses plexiglass to paint on or as a pure
material.
Marit Aanestad (b. 1949) has had numerous solo exhibitions. She has had public art
commissions and, amongst others, made the memorial to Kitty Kielland in Stavanger. Her
work has been acquired by Stavanger Art Museum, Haugesund Art Museum and Arts Council Norway.

Foto: Erik Sæter Jørgensen

15. januar - 27. februar

Elin Hedberg
Forgreining
----------------------------------------------------------------------------------

I denne utstillingen viser Elin Hedberg skulpturer i sølv og tre. Prosjektet begynte med en
utforskning av funksjonelle deler i bruksobjekter, som tuten og håndtaket, og hvordan disse
er med på å bestemme hvordan vi håndterer en gjenstand.
Hun bruker korpusteknikker for å forme sølvet til et volum. Treverket finner hun, og hun tar
bevisst i bruk dets naturlige form. I noen arbeider har hun latt treverket «vokse seg gjennom» og påvirke formen på sølvet. I en kombinasjon av det som har vokst og det som hun
selv konstruerer får skulpturene sin helhetlige form.
Elin Hedberg (f. 1988) har sin MFA på Kunsthøgskolen i Oslo i 2015 og ble tildelt Norske
Kunsthåndverkeres studentpris for sitt eksamensarbeid. Hun har deltatt på utstillinger i
Norge og i utlandet, blant annet What Wood Would - fortellinger i tre, Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, 2017, Norwegian Contemporary Crafts and Design med Norwegian
Crafts, Ventura Lambrate, Milano, 2016 og Collective med Galleri Format, New York 2016.

---------------------------------------------------------------------------------Ramification

For this exhibition, Elin Hedberg displays sculptures in silver and wood. The project started
with an exploration of the functional parts of objects, such as a spout or a handle, and how
these contribute to deciding how we handle or hold an object.
Hedberg uses corpus techniques to build volume from silver, combined with the natural shapes of found wood. In some of her works she has let the wood “grow through” and influence
the shape of the silver. The combination of what has grown and what has been constructed
creates the shape of her objects.
Elin Hedberg (b. 1988) holds her MFA at the Oslo Academy of the Arts in 2015 and was
awarded the Norwegian Arts and Crafts’ student prize for her examination work. She has
participated in exhibitions in Norway and abroad, including What Wood Would - stories in
wood, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2017, Norwegian Contemporary Crafts and
Design with Norwegian Crafts, Ventura Lambrate, Milan, 2016 and Collective with Gallery
Format, New York 2016.

Foto: Elin Hedberg

15. januar - 27. februar

Tor-Magnus Lundeby
Tid og vann
----------------------------------------------------------------------------------

Lundeby viser en serie med det han betegner som monumentale tegninger. Proporsjonene
i billedflaten kan framheve monumentalitet i selv det minste av arbeidene, som et fjell virker
overveldende og uoverstigelig på et lite menneske. Han benytter både enkle og overraskende former, slik naturen også ofte fremstår for oss.
Lundeby vil fortelle uforklarlige historier om imaginære steder. Tegningene representerer
stein, vann og spor av arkitektur og rommer tid, utholdenhet og stillhet. Stein representerer
her den kontinuerlige evige tiden som ikke lar seg måle, mens vannoverflaten kan formidle
absolutt stillhet.
Tegningene er utført med tusj, blyant og linjal og er produsert i løpet av de tre siste årene.
Tor-Magnus Lundeby (f. 1966) er utdannet ved Vestlandets kunstakademi og er bosatt i
Fredrikstad. Lundeby har tidligere hatt separatutstillinger ved Fredrikstad Kunstforening,
Solli Brug Galleri (Greåker), Carbon 12 (Dubai) og Galleri Erik Steen (Oslo). Han har også
utført flere kunstprosjekter i offentlige bygg.

---------------------------------------------------------------------------------Time and Water

Lundeby shows a series of what he denotes as monumental drawings. The proportions of
the pictures highlight monumental aspects in even the smallest works, akin to how a mountain may appear overwhelming and insurmountable to a tiny human being. He uses both
simple and surprising shapes, much like nature often appears to us.
Lundeby tells inexplicable tales about imaginary places. The drawings represent rock, water
and traces of architecture, comprising time, endurance and silence. Rock represent the immeasurably continuous, eternal time, while the surface of the water communicates absolute
silence.
The drawings are made with felt-tip pens, pencils and a ruler and have been produced
during the past three years.
Tor-Magnus Lundeby (b. 1966), a graduate of The Academy of Fine Art Bergen, lives in
Fredrikstad. Previously, he has had solo exhibitions at Fredrikstad Kunstforening, Solli Brug
Galleri (Greåker), Carbon 12 (Dubai) and Galleri Erik Steen (Oslo). He has also had several
public art commissions.

Foto: Tor Magnus Lundeby

15. januar- 27. februar

Mitt sted i verden
Elevutstilling

----------------------------------------------------------------------------------

Også i år kan vi ønske velkommen til ei fargesprakende og flott elevutstilling på loftet. Om
lag 100 barn, unge og voksne fra Børstad ungdomsskole, Hamar katedralskole og Hamar
læringssenter har deltatt på samskapingsverkstedet Mitt sted i verden høsten 2021. Kunstneren Randi Liliequist er idéskaper og formidler i prosjektet, og sammen med henne har
deltagerne utfoldet seg med ulike kunstneriske uttrykk. Flertallet av deltagerne har innvandrerbakgrunn, og snakker mange forskjellige språk, så her har alle vært hverandres tolk, og
formidler og deltagere har lært av hverandre.
De store, fargerike trykkene i utstillinga er resultat av en prosess hvor alle deltagerne har
vært i Kunstbanken fire ganger. De har arbeidet individuelt, men også i grupper på inntil 15,
sammen med 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.
Mitt sted i verden ble også gjennomført i 2020, 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
100 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
2021, in collaboration with Hamar municipality and Innlandet County Council’s public health
initiative Ung4Reg.

Foto: Randi
Liliequist
Foto: Randi
Liliequist

12. mars - 8. mai

Rune Johansen
Rune Johansen 1994-2020
----------------------------------------------------------------------------------

Johansen beveger seg i et grenseland mellom fotojournalistikk, dokumentar- og kunstfotografi. Særpreget hans er fargekvaliteten og nærblikket. Han arbeider i mellomformat,
og bildene tas analogt med fysisk film. I Kunstbanken viser han både interiør-, portrett- og
landskapsbilder. Hovedsakelig er de fra reiser han har gjort i Norge, og de dokumenterer
en folkekultur og en norsk egenart som sjelden er fanget inn så presist. Ingen av bildene til
Johansen er arrangerte. Metoden hans er å reise, se, oppdage hva som interesserer ham på
stedet, og fotografere.
Rune Johansen (f. 1957) har fotografert siden 1976, men hadde frem til 2003 sitt daglige
virke som planlegger i Televerket. Johansen debuterte som fotograf på Høstutstillingen
i 1990, og har senere vært representert ved en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Etter 30 år i Oslo har Johansen flyttet tilbake til Nord-Norge, og bor nå på Engeløya i
Steigen kommune. Johansen har utgitt syv bøker på Press forlag, flere av dem kåret til årets
vakreste bok.

---------------------------------------------------------------------------------Rune Johansen 1994-2020

Johansen operates in the borderland between photojournalism, documentary and art photography. His distinctive feature is the quality of the colours and the close-up look.
He works with medium format analogue cameras and physical film. In Kunstbanken he
shows interior, portrait and landscape photography. Mainly from his travels in Norway, they
document a folk culture and a Norwegian distinctiveness which rarely is captured so precisely. None of Johansen’s photos are arranged, his methodology being to travel, look and
discover what interests him in a place and photograph it.
Rune Johansen (b. 1957) has taken photos since 1976 but until 2003 he worked at Televerket. He made his debut as a photographer at the Autumn Exhibition in 1990, and has since
been represented at a number of exhibitions in Norway and abroad. After 30 years in Oslo,
Johansen has returned to Northern Norway and he now lives on Engeløya in Steigen municipality. Johansen has published seven books (Press forlag), several of which have been
awarded the most beautiful book of the year.

Foto: Rune Johansen

12. mars - 8. mai

Andrea Gjestvang
The Atlantic Cowboy
---------------------------------------------------------------------------------Fotoutstillingen The Atlantic Cowboy tematiserer forståelsen av mannens identitet og rolle i
utkantsamfunn. I perioden 2014 - 2019 har fotograf Andrea Gjestvang hatt en rekke lengre
opphold på Færøyene, hvor kvinneflukten fra bygdene til hovedstaden og ut av landet, har
etterlatt et samfunn med stor overvekt av menn. Gjennom miljøportretter, hverdagslige
scener og det overveldende landskapet, undersøker Gjestvang den tradisjonelle mannens
identitet og rolle i møte med et samfunn i endring. Parallelt utforsker utstillingene periferien
som et mentalt og fysisk landskap.

Andrea Gjestvang (født 1981) er født i Stange, og bor og arbeider i Berlin og Oslo. Hun har
fotojournalistutdanning fra OsloMet og er kanskje mest kjent for sine fotografier av ofre fra
Utøya i portrettserien En dag i historien. Med denne serien vant hun Årets bilde 2012 og ble
kåret til Photographer of the Year under Sony World Photography Awards i 2013. Gjestvangs
bilder har vært publisert og vist i store deler av verden.

---------------------------------------------------------------------------------The Atlantic Cowboy

The photo exhibition The Atlantic Cowboy thematises the awareness of male identity and
roles in small rural communities. Between 2014 and 2019 photographer Andrea Gjestvang
had a number of extended journeys to the Faroe Islands, where many women have moved
from villages to the capital and then out of the country, leaving behind a society with a
surplus of men. Through ‘in-situ’ portraits, everyday scenes and the staggering landscape,
Gjestvang examines the traditional male identity and roles in a changing society. The exhibition also explores the periphery as a mental and physical landscape.
Andrea Gjestvang (b. 1981) from Stange, Norway lives and works in Berlin and Oslo. A graduate of OsloMet, she is perhaps best known for her photos of the Utøya survivors through
the project One Day in History. The project was awarded Photo of the Year in 2012 and she
won Photographer of the Year at the Sony World Photography Awards in 2013.
Gjestvang’s photos have been published and shown worldwide.

Foto: Andrea Gjestvang

21. mai - 7. august

nabbteeri
to lose juice
---------------------------------------------------------------------------------Ikke ødelegg det du kan holde intakt. Å ødelegge er enkelt, å gjenoppbygge og å skape nytt
er vanskelig, å bøte og reparere er kjedelig og slitsomt.
Slutten er en forlengelse av det samtidige; vi er allerede i det, skrivende i en nedadgående
bevegelse. Dødsdikt: Glyfosat, sagflue, råtesopp, potetskadedyr, sjokoladecyste; dødsdikt
av næringsstoffene i avleiret slam, av flommens økte vannføring, av utgravde og brente lag
av torvmarker, dannet gjennom tusenvis av år.
nabbteeri er et finsk kunstnerkollektiv dannet i 2008 av Janne Nabb (f. 1984) and Maria
Teeri (f. 1985). De arbeider med skiftende sammenstillinger av uorganiserte samhandlinger
mellom mennesker og andre ting. Deres arbeider inkluderer lånte eller gjenbrukte overskuddsmaterialer, samt 3D-modellering og annet digitalt håndverk. For dem er håndverk en
undersøkende og svært artstypisk menneskelig aktivitet. Nabbteeri fikk stor oppmerksomhet for sin installasjon i den nordiske paviljongen på Veneziabiennalen i 2019.

---------------------------------------------------------------------------------to lose juice

Don’t break what you can keep intact. To break is easy, to rebuild and to create new is
difficult, darning and patching tedious and tiresome.
The end is an extension of temporality; we’re already in it, writing in a downward motion.
Necropastoral: Glyphosate, Solomons-seal sawfly, smut fungus, potato blight, chocolate
cyst; necropastoral of the nutrients stored in silt, of floods’ increased streamflow, of
excavated and burned layers of peatlands that have formed for thousands of years.
nabbteeri is a Finnish artist collective, formed in 2008 by Finnish artists Janne Nabb
(b. 1984) and Maria Teeri (b. 1985), working with changing constellations of messy
interactions between humans and other things. Alongside of borrowed or repurposed
surplus materials, nabbteeri’s stratified, mesh-like works include 3D modelling or other
digital crafts. They think handworking is tentacular and very species-typical human behavior.
The received great attention for their installation in the Nordic pavilion at the Venice
Biennale in 2019.

Foto: nabbteeri

21. mai - 7. august

Hans Kristian Borchgrevink Hansen
Småfuglen letter
---------------------------------------------------------------------------------Filmen Småfuglen letter tar utgangspunkt i et års opphold på Ringsveen. Ringsveen ble
kjent for offentligheten da Anne og Jakob Weidemann bosatte seg der i 1967. Hans Kristian
Borchgrevink Hansen portretterer det kjente småbruket som et hvilket som helst hjem.
Jakob og Anne blir aktører i filmen, på lik linje med andre deltagere. Som Weidemann fant
sine motiver blant markblomster ute på gårdsplassen, har Hansen sondert nærmiljøet og
funnet frem til sine egne. Støvkorn, en utskåret hest i tre eller en ketchupflaske blir forsøkt
vekket til live gjennom en møysommelig omsorg for objektene og miljøene rundt.
Hans Kristian Borchgrevink Hansen (f. 1985) er utdannet ved Nordland kunst- og filmfagskole, Kunstakademiet i Oslo og Kunstakademiet i Bergen. Hansen har hatt utstillinger på
visningssteder som Künstlerhaus Bethanien i Berlin, Trafo Kunsthall, Røgden Bruk og
Kunstnerforbundet. Han har utgitt bøkene Home and Away og Mot havranden – en
nordatlantisk turguide.

---------------------------------------------------------------------------------The Small Bird Takes Flight
The film portrays a one-year residency at Ringsveen, a farm that caught the public eye
when the painter Jakob Weidemann and his wife Anne settled there in 1967. Hans Kristian
Borchgrevink Hansen portrays the famous farm as if it were any other home, where Jakob
and Anne become protagonists in the film, just like the other participants. In the same way
that Weidemann found his motifs among the wildflowers in the courtyard, so Hansen has
explored the local environment to find his own. Grains of dust, a carved wooden horse or a
ketchup bottle are brought to life through a painstaking care for the objects and the surroundings.
Hans Kristian Borchgrevink Hansen (b. 1985) is a graduate of Nordland School of Arts and
Film, the Academy of Fine Art, Oslo and and the Faculty of Fine Art, Music and Design, The
University of Bergen. Hansen has exhibited at venues such as Künstlerhaus Bethanien in
Berlin, Trafo Kunsthall, Røgden Bruk and Kunstnerforbundet. He has published two books.

Foto: Hans Kristian Borchgrevink Hansen

21. mai - 7. august

Tone Bjordam
Morf - transformasjoner i lavlandskap
----------------------------------------------------------------------------------

Bjordam har endringsprosesser i naturen som gjennomgående tema i sitt kunstnerskap.
Hun utforsker naturens påvirkning på mennesket gjennom både abstrakte og naturalistiske
formspråk. Siden 2004 har hun arbeidet med å filme og fotografere bevegelse og forløp hos
flytende blekk og maling. I et meditativt tempo stilles betrakteren ovenfor kaskader av farger
og pigmenter som utfolder seg i vann. Videoen Seasonal Transitions (2021) er inspirert av
årstidenes gradvise overganger fra en tilstand til en annen med lyder av is, stein, snøkrystaller som drysser, vann og elvebrus, gaupas skrik, uglelyd og fuglesang. I fotografiprosjektet
Morf - transformasjoner i lavlandskap (2021) ser vi et yrende biologisk mangfold på gamle
stubber, rotvelt og i organiske materialer i gammel skog i Hamarregionen.
Tone Bjordam (f. 1975) har atelier i Nordmarka i Oslo. Hun stiller ut i inn- og utland og har
i mange år samarbeidet med forskere, spesielt innenfor økologi, geologi, biologi og samfunns- og klimarelatert forskning.

---------------------------------------------------------------------------------Morph - Transformations in Lichen Landscapes
A central theme in Bjordam’s art is change processes in nature. She explores nature’s
influence on humans through both abstract and naturalistic styles. Since 2004 she has
worked on filming and photographing the movement and course of liquid ink and paint. At
a meditative pace, the viewer witnesses a cascade of colours and pigments that unfold in
water. The video Seasonal Transitions (2021) is inspired by the gradual transformations of
the seasons from one state to another with the sound of ice, rocks, falling snow crystals,
water and the rush of a river, the scream of a lynx, the hoot of an owl and birdsong. In the
photography project Morph – Transformations in Lichen Landscapes (2021) we witness a
teeming biological diversity on old tree stumps, upturned roots and in organic material in an
old forest in the Hamar region.
Tone Bjordam (b. 1975) has a studio in Nordmarka in Oslo. She exhibits both in Norway and
abroad and collaborates with scientists and researchers from different disciplines.

Foto: Tone Bjordam

20. august - 9. oktober

Heidi Bjørgan og Trine Hovden
Collision III - Keramiske arbeider
---------------------------------------------------------------------------------Bjørgan og Hovden er begge tydelig forankret i det keramiske håndverket, og utfordrer på
samme tid forestillingene om hva keramikk er og kan være. Gjennom mange år har de vært
hverandres sparringspartnere. De har tatt samarbeidet et skritt videre og lager nå felles
verk basert på bearbeiding av hverandres arbeider ulike steder i prosessen. Verkene som
oppstår, bidrar til å levendegjøre keramikk som fagfelt og kommuniserer samtidig langt
utover eget materiale.
Utstillingen i Kunstbanken blir den tredje duo-visningen deres, og deler av utstillingen er
produsert under arbeidsopphold ved Senter for keramisk kunst på Ringebu Prestegard
sommeren 2022.
Heidi Bjørgan (f. 1970) er internasjonalt anerkjent for sine eksperimentelle og ekspressive
former og teatrale installasjoner inspirert av teater- og filmskapere.
Trine Hovden (f. 1976) er en pioner når det gjelder å kombinere fotografi og leirgods og arbeider hovedsakelig med grafiske teknikker både på flate, og som skulptur og stedspesifikk
installasjon.

---------------------------------------------------------------------------------Collision III - Ceramics

As artists, Bjørgan and Hovden are firmly anchored in ceramic crafts while at the same time
they challenge the notions of what ceramics is and can be. Long-term sparring partners,
their collaboration has led them to making joint artwork based on processing each other’s
work at different stages of the creative process. The final artwork brings ceramics to life as
a discipline and at the same time it communicates beyond the actual material itself. The exhibition at Kunstbanken is their third duo exhibition, parts of which will be produced during
a work stay as artists-in-residence at Center for Ceramic Art at Ringebu Rectory during
summer 2022.
Heidi Bjørgan (b. 1970) is renowned internationally for her experimental and expressive
shapes and theatrical installations inspired by stage and film producers.
Trine Hovden (b. 1976) is a pioneer when it comes to combining photography and pottery.
She works mainly with graphic techniques on surfaces, as sculptures and as site-specific
installations.

Foto: Oddleiv Apneseth

20. august - 9. oktober

Marianne Mannsåker
Licorne
----------------------------------------------------------------------------------

Licorne tar utgangspunkt i de ikoniske billedteppene La Dame à la Licorne (Damen med
enhjørningen) fra 1400-tallet i Musée de Cluny i Paris. Disse seks bildene danner en samlet
krets over våre fem sanser – og en sjette: Lengselen.
Mannsåkers utstilling er et rikt forgrenet arbeid i prosess. Botaniske temaer preger flere
av bildene og gjenspeiler en viktig epoke i europeisk billedvev, nemlig Mille Fleurs-teppene.
Arbeidet har et tegnerisk fokus med elementer av foto, maleri og broderi. Det maleriske innbefatter særlig akvarellen, som den er brukt i håndkolorerte bøker og gamle manuskripter.
Tråden representerer et viktig bindeledd mellom Mannsåkers tidligere og nåværende arbeid
– broderi som en form for langsom tegning.
Marianne Mannsåker (f. 1951) arbeider primært med maleri og tegning. I hennes mange
billedtepper har intensjonen vært å male med tråd. Hun har hatt en rekke separatutstillinger
og deltatt på gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt i tillegg til innkjøp til museer og
kunstsamlinger.

---------------------------------------------------------------------------------Licorne

Licorne is inspired by the iconic 15th century tapestries La Dame à la Licorne (The Lady and
the Unicorn) in the Musée de Cluny in Paris. The six tapestries create a depiction of our five
senses, plus a sixth: Longing.
Mannsåker’s exhibition is an extensive work in progress. Botanical themes characterise
several of the images, reflecting an important period in European tapestry, the Mille Fleurs
tapestries. Her work focus on drawing with elements of photo, painting and embroidery. The
paintings are mainly watercolours like those in hand-coloured books and old manuscripts.
The thread represents an important link between Mannsåker’s previous and current work –
embroidery as a kind of slow drawing.
Marianne Mannsåker (b. 1951) works mainly with painting and drawing. In her many tapestries, the intention has been to paint by thread. She has had a number of solo exhibitions,
participated in group exhibitions in Norway and abroad, and her work has been acquired by
museums and art collections.

Foto: Marianne Mannsåker

20. august - 9. oktober

Tina Mareen Buddeberg
Minneutstilling
---------------------------------------------------------------------------------Kunstbanken viser ei minneutstilling av billedkunstneren Tina Mareen Buddeberg. Hun
ble født i München i 1958 og flyttet til Norge i voksen alder. Etter utdannelsen på Statens
kunstakademi i 1996 gikk hun umiddelbart sine egne veier. Hun flyttet til fjellbygda Sollia i
Stor-Elvdal og etablerte Drømmedalen som hun utviklet til et relasjonelt kunstverk.
I Buddebergs liv var kunst, praktisk arbeid og fellesskapet mellom dyr og mennesker tett
sammenvevd, og naturen var hennes omdreiningspunkt.
Buddeberg jobbet med installasjon, lydkunst og kunstbøker. Hun malte landskaper og dyr.
For henne var maleprosessen radikal og handlet om å være intenst til stede i naturen, meditativt og sansemessig. Hun var initiativtaker til internasjonale kunstprosjekter som MINE i
Folldal gruver i 2001 og P’ART i Sollia i 2006. Buddeberg har hatt en rekke separatutstillinger, deltatt i tema- og kollektivutstillinger og gjennomført flere offentlige kunstprosjekter.
Hun deltar post mortem på åpningsutstillingen Jeg kaller det kunst på Nasjonalmuseet.

---------------------------------------------------------------------------------An exhibition to commemorate Tina Mareen Buddeberg

Kunstbanken shows a memorial exhibition of Tina Mareen Buddeberg’s work. Born in
Munich in 1958, she moved to Norway as an adult and after graduating from Oslo National
Academy of Fine Art in 1996 she found her own path. She moved to the mountain village
of Sollia in Stor-Elvdal and established Dreamvalley which she developed into a living piece
of art. In Buddeberg’s life, art, practical work and the intimacy between animals and people
were interwoven with nature as the nucleus.
Buddeberg worked with installation, sound art and art books, and she painted landscapes
and animals. To her, painting was a radical process which involved being intensely present in
nature in both body and soul. She initiated international art projects such as MINE at Folldal
Mines in 2001 and P’ART in Sollia in 2006. Buddeberg held a number of solo exhibitions, as
well as thematic and group exhibitions and had several public art commissions. She participates post mortem at the opening exhibition of I Call it Art at the National Museum.

Foto: Vivien Bendlin

Fredag 21. - søndag 23. oktober

Kunstfestivalen 2022
---------------------------------------------------------------------------------For fem år siden arrangerte Kunstbanken, sammen med billedkunstnerne og kunsthåndverkerne i Innlandet, 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 21. til søndag 23. oktober fylles Kunstbanken igjen med morsomme og inspirerende aktiviteter og kunstopplevelser for hele familien. Det blir et vell av tilbud som
workshops for barn og voksne, filmvisninger, presentasjoner av kunstneriske teknikker og
kunstnerskap. Det blir enkel servering og muligheter for å slå seg ned for en prat, og det blir
selvfølgelig kunstmarked med salg av kunst og kunsthåndverk.
Følg med på Kunstbankens hjemmeside, www.kunstbanken.no, for detaljert program.

---------------------------------------------------------------------------------Art Festival 2022
Five years ago, Kunstbanken arranged its first two-day art festival in collaboration with
artists in Innlandet. Close to 50 regional artists participated at the festival and helped make
it a huge success with a large number of visitors.

From Friday 21st to Sunday 23rd 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, as well as presentations of artistic techniques and artists’ oeuvres. A basic selection of food and drink will be available along with
opportunities to socialise, and there will of course be an art fair with sales of art and crafts.
See www.kunstbanken.no for a detailed programme.

Kunstnersamtale
Foto: Kunstbanken

5. november - 30. desember

Ingeborg Annie Lindahl
The Transience of Man
---------------------------------------------------------------------------------Kritt er Lindahls hovedmateriale, og hennes tegne-installasjon er laget spesielt til
Kunstbanken. Hun utforsker landskapet gjennom tegning og kretser omkring det paradoks
at vi forsøker å bevare jorda samtidig som vi ødelegger den. Ødeleggelse er like viktig i
hennes arbeidsprosess som skapelse. Menneskearten er nå blitt en verdensomspennende
diktator hvor ingen, absolutt ingen, andre arter har stemmerett. Alle artene, inkludert
Diktatoren, må leve med konsekvensene.
I utstillingen vil vi også få se nye verk på aluminiumsplater. Aluminium er et menneskeskapt
materiale, mens krittet drar inn naturens geologiske tidslinje.
Ingeborg Annie Lindahl (f. 1981) er kunstner og kurator basert i Harstad. Hun har studier fra
Tromsø kunstakademi (BFA) og Kunstakademiet i Bergen (MFA). Lindahl har hatt mange
separatutstillinger i Norge og utenlandet. I 2020 ble hun oppnevnt kurator for Festspillene
i Nord-Norge, og i 2022 er hun aktuell i Nasjonalmuseets åpningsutstilling Jeg kaller det
kunst.

---------------------------------------------------------------------------------The Transience of Man

Chalk is Lindahl’s main material and her drawing installations are made especially for
Kunstbanken. She explores the landscape through addressing the paradox of our trying to
preserve the planet while at the same time we are destroying it. In her work process, destruction is as important as creation. The human species has become a global dictator where
no other species can voice an opinion but where every species, including the Dictator, must
live with the consequences. The exhibition also shows new works on aluminium sheets, and
while aluminium is man-made, chalk evokes nature’s geological timeline.
Ingeborg Annie Lindahl (b. 1981) is an artist and curator based in Harstad, Norway. She is a
graduate of the Academy of Arts, Tromsø (BFA) and the Faculty of Fine Art, Music and
Design, Bergen (MFA). Lindahl has had many solo exhibitions in Norway and abroad. In
2020 she was appointed curator for the Arctic Arts Festival, and in 2022 she will participate
in the National Museum’s opening exhibition I Call it Art.
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5. november - 30. desember

Bodil Mogstad Skipnes

Keramikk
----------------------------------------------------------------------------------

Bodil Mogstad Skipnes (f. 1949) har arbeidet med leire i eget verksted i Hamar siden 1980,
de senere årene hovedsakelig med brukskeramikk i porselensleirer. Dreide kopper, skåler og
krukker formet i en myk minimalisme, har blitt hennes kjennemerke.
Separatutstillingen i Kunstbanken består i hovedsak av større skåler og fat i ulike steingodsleirer, der mange også er rakubrente. Erfaringene med rakuteknikken har hun nå tatt med
seg over i nye uttrykksformer.
Skipnes er selvlært som keramiker. Hun er medlem av Norske Kunsthåndverkere, har hatt
flere separatutstillinger og deltatt i en rekke kollektivutstillinger, i tillegg til offentlige innkjøp
og utsmykkingsoppdrag. Hun er medlem av kollektivet Kunsthåndverkerne i
Kongensgate, Oslo, og er representert i salgsavdelingene hos Galleri Format,
Kunstnerforbundet og i Norway Designs utvalg av unike norske designere og kunsthåndverkere.

---------------------------------------------------------------------------------Ceramic

Bodil Mogstad Skipnes (b. 1949) has worked with clay in her workshop in Hamar since 1980,
and in recent years mainly with pottery – pure and minimalistic cups, bowls and pots - made
from china clay.
The solo exhibition in Kunstbanken mainly comprises large bowls and plates made from
different stoneware clays, many of which are raku fired, a technique she has transferred to
new forms of expression.
Skipnes is self-taught as ceramist. She is a member of the Norwegian Association for Arts
and Crafts, she has had several solo exhibitions and participated in several group
exhibitions. Her work has also acquired public procurements and public art commissions.
Skipnes is a member of the collective Kunsthåndverkerne i Kongensgate, and her work is
also presented by Galleri Format, Kunstnerforbundet and in Norway Design’s collection of
unique artworks.
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5. november - 30. desember

Ragnhild Enge
Billedvev
---------------------------------------------------------------------------

Ragnhild Enge arbeider med vev i forlengelse av gobeleng-tradisjonen, en spesielt arbeidskrevende teknikk som kan gjenfinnes i veggtepper fra 1600-tallets Frankrike. Hun benytter
tynt ullgarn som hun farger selv og vever på en tynn renning av lin. I Kunstbanken viser hun
nye og eldre billedtepper inspirert av malekunst, som for eksempel Frokost i det grønne av
Eduard Manet. Motivene er abstrakte, og teppene kjennetegnes særlig av en lag på
lageffekt.
Ragnhild Enge (f. 1948) er tekstilkunstner utdannet fra Konstindustriella Högskolan i
Göteborg og har etablert seg som merittert billedvever gjennom en rekke utstillinger i
inn- og utland. Enge har utført flere offentlige utsmykningsoppdrag, og hennes arbeider er
innkjøpt av blant annet Telenor, Göteborg by og Statens Konstråd i Sverige. I samarbeid
med billedkunstneren Håkon Gullvåg fikk hun oppdraget med å veve motivene til bispekåpen
som i dag brukes i Nidaros domkirke, Nidarosdomen.

---------------------------------------------------------------------------------Tapestry

Ragnhild Enge works with tapestries in the gobelin tradition, a highly labour-intensive technique associated with tapestries from 17th century France. She uses fine wool yarn which
she dyes and then weaves on a thin warp of linen. In Kunstbanken she shows new and old
tapestries inspired by paintings such as The Luncheon on the Grass by Eduard Manet. The
motifs are abstract and the tapestries are characterised by their layer-on-layer effect.
Ragnhild Enge (b. 1948), a graduate of Konstindustriella Högskolan i Göteborg, is a textile
artist who has established herself as a merited weaver through a number of exhibitions
at home and abroad. She has had several public art commissions, and her work has been
acquired by, amongst others, Telenor, Gothenburg city and Public Art Agency Sweden. In
collaboration with the painter Håkon Gullvåg she was commissioned to weave the motifs for
the cope which today is used in the Nidaros Cathedral in Trondheim.
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Verksted for barn, med Silje Eugenie Strande Øktner
Foto: Kunstbanken

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 80 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 visninger i Kunsthjørnet. Nyt gjerne en kopp kaffe hos oss, vi spanderer!

---------------------------------------------------------------------------------Art Shop

In Kunstbanken’s art shop, we offer a wide collection of crafts and visual arts in various
sizes, price ranges and techniques. Here you will find works of art from over 80 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. Here you get professional consultancy on art
commissions for small and large private and corporate premises.
In the art shop, you also have the opportunity to get to know the local artists better through
changing art shows in Kunsthjørnet. Feel free to enjoy a cup of coffee with us. We treat you!

Foto: Kunstbanken

Kunst i offentlige rom

Lunden skole
Mariann Arnesen / Espen Friberg
Å lete, finne og se
Over 200 tegninger, i form av graverte plastskilt og laserkuttet metall henger spredd utover
skolen. Tegningene er i hovedsak tegnet av Arnesen og Friberg, noen er laget av elever på
5. trinn i 2020. Motivene er for det meste rare dyr, mennesker og andre fantasivesener.
For å finne alle tegningsskiltene må man lete godt og gå på oppdagelsesferd. Både elever
og ansatte blir på denne måten invitert til å oppdage skolen på nytt og til å stoppe opp og
legge merke til detaljer i hverdagen. Målet er å gjøre skolebygget til et landskap å utforske,
ikke bare et sted å oppholde seg i.

Foto: Morten Spaberg

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
andre kulturaktører i regionen tilbyr Kunstbanken et variert program under Museumsnatt.

---------------------------------------------------------------------------------Omvisninger

Kl. 13.00 den første søndagen etter åpning av nye utstillinger er det gratis omvisning i
Kunstbanken. Hver torsdag kl. 12.00 tilbyr vi en gratis 15 minutters presentasjon av de aktuelle utstillingene. Skoler får 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.

---------------------------------------------------------------------------------Desentralisert virksomhet

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 med festivaler, museer og andre visningsarenaer.

---------------------------------------------------------------------------------Kunst i offentlige rom

Kunstbanken er kompetansesenter for regionale kunstprosjekter i offentlige rom og tilbyr
rådgivning innen dette feltet til kommuner, fylkeskommune og privat næringsliv. Dette sikrer
bruk av kunstfaglige prosjektledere som ivaretar et profesjonelt kunstsyn i nært samarbeid
med oppdragsgiver. På våre nettsider finnes et arkiv over realiserte kunstprosjekter i tidligere Hedmark.

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 free of charge. 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 other cultural institutions in the region.

---------------------------------------------------------------------------------Guided Tours

The first Sunday after the opening of a new exhibition at 13:00 there is a free tour in
Kunstbanken. Every Thursday at 12.00, we also offer a free 15-minute presentation of the
current exhibitions. Schools are offered a free tour of our exhibitions. Other groups can also
book a tour of the exhibitions, prices from NOK 700. Guided tours are adapted to the individual group and last for approx. 45 min. To book a tour, contact us at post@kunstbanken.no.

---------------------------------------------------------------------------------Decentralized Work

Kunstbanken contributes to giving everybody in Innlandet a chance to experience art
though both touring exhibitions and the Culture on Tour programme. We collaborate with libraries and various other venues, and together with DKS Innlandet, we develop productions
for use in school. Kunstbanken collaborates with festivals, museums and other venues.

---------------------------------------------------------------------------------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 art
project managers who will see to a professional view of art in close collaboration with the
commissioners. Kunstbanken’s webpages present a collection of art projects in the region
of Hedmark.

DKS: Stein i rom og rom i stein v/Anette Brandanger, i Knut Wolds utstilling
Foto: Kunstbanken

KUNSTBANKEN viser skiftende utstillinger av norsk og internasjonal samtidskunst. Vi søker
å presentere bredden i den visuelle kunsten-, gjennom både 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
er en stiftelse etablert i 1996. Stifterne var tidligere Hedmark fylkeskommune og kunstnerorganisasjonene i Hedmark (BKH og NKØ). Innlandet fylkeskommune er økonomisk
bidragsyter.

---------------------------------------------------------------------------------KUNSTBANKEN shows changing exhibitions of contemporary Norwegian and international
art. We wish to present 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. Kunstbanken
was founded in 1996 by what was then Hedmark County Council and the association of arts
and crafts in Hedmark (BKH and NKØ). Innlandet County Council is a financial contributur.
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Kunstbanken,Parkgata 21, 2317 Hamar
+47 62 54 22 60 | post@kunstbanken.no | www.kunstbanken.no
Følg oss på Instagram/Facebook
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!

--------------------------------------------------------------------------Opening hours:
Tuesday–Friday 11:00–16:00
Saturday–Sunday 12:00–17:00
Monday closed | Closed last Sunday before a new exhibition opens
Free entry!

