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Program 2023
--------------------------------------------------------------
21.01. - 12.03.  Mattias Härenstam
                         Signe Halle
                         Inga Blix

25.03. - 21.05.  Josefine Lyche
                         Kristine Ervik, Iris Elva Olafsdottir og Sayo Ota
                         Marthe Elise Stramrud
                         
14.04. - 21.05.  Mitt sted i verden

03.06. - 13.08.  Peter Johansson
                         DUODUO - Humle Rosenkvist og Asta Tutavae Iversen
                         
02.09. - 08.10.  GLASS GLASS GLASS 
                         - Kari Håkonsen og Vidar Koksvik inviterer

19.10. - 22.10.  Hamar Performancefestival 20 år

11.11. - 30.12.  Kari Steihaug og Tina Jonsbu
                         Tulle Ruth



Kunstbankens EØS-prosjekt med Masovian Museum i 2023-24

Årets Performancefestival er en del av EØS-prosjektet hvor Kunstbanken samarbeider med 
Masovian Museum i Polen. Kuratorer er festivalens grunnlegger Ingrid Blekastad og 
frilans-kurator Malgorzata Sady. Programmet legges ut på kunstbanken.no i mars.

Nysgjerring?

…da er det bare å følge oss på Facebook, Instagram og hjemmesida vår. Her er et utvalg av 
andre aktiviteter som vil foregå i Kunstbanken i performancefestivalens jubileumsår:
• Performance på utstillingsåpninger, gjennom hele året
• Kreativ workshop for innvandrere i Hamar, med tema historier
• Kreative workshops om historiefortelling for folkehøyskoler i regionen

---------------------------------------------------------------------------------------
Kunstbanken’s EEA project with Poland 2023-24

This year’s performance festival is part of an EEA project where Kunstbanken collaborates with 
the Masovian Museum in Poland. Curators are Ingrid Blekastad, the creator of the festival, and 
freelance curator Malgorzata Sady. Programme to be published on Kunstbanken’s website in 
March 2023.

Curious?
Follow us on Facebook, Instagram and our homepage. Here are some of the other activities at 
Kunstbanken during the performance festival’s anniversary year: 
• Performance at exhibition openings throughout the year 
• Creative workshop for immigrants in Hamar on the theme of stories 
• Creative workshops on storytelling for the region’s folk high schools 



Nysgjerrig på hva som skal foregå hos vår samarbeidspartner i Polen?

• Performancefestival med 27 norske, polske og internasjonale kunstnere i juli. Kuratert av 
        Malgorzata Sady og Ingrid Blekastad.
• Utstilling med kunsthåndverkere fra Innlandet produsert av Kunstbanken. Med Ragnhild 

Enge (tekstil), Inga Blix (tekstil), Klart glass (Vidar Koksvik og Kari Håkonson), Kari Mølstad 
(glass), Torbjørn Kvasbø (keramikk), Tor Alex Erichsen (keramikk), Liv Blåvarp (smykker), 
Ingun Kleppan (smykker) i august til oktober.

• I Polen blir det også multimediautstilling Grzegorz Regala og Johanna Kryszton som 
inkluderer videoessay, multimediainstallasjon og visninger av polsk og norsk animasjons-
film i oktober til desember. Utstillingen er produsert av Masovian Museum og kommer til 
Kunstbanken i 2024. 

---------------------------------------------------------------------------------------
Curious about what will be happening in Poland? 

• Performance festival with 27 Norwegian, Polish and international artists in July. Curated 
by Malgorzata Sady and Ingrid Blekastad.

• Exhibition with craft artists from the Innlandet region produced by Kunstbanken. With 
Ragnhild Enge (textile), Inga Blix (textile), Vidar Koksvik and Kari Håkonson (clear glass), 
Kari Mølstad (glass), Torbjørn Kvasbø (ceramics), Tor Alex Erichsen (ceramics), Liv Blåvarp 
(jewellery), Ingun Kleppan (jewellery) from August to October.

• Multimedia exhibition with Grzegorz Regala and Johanna Kryszton which includes video 
essays, multimedia installations and screenings of Polish and Norwegian animation films 
from October to December. The exhibition, produced by the Masovian Museum, comes to 
Kunstbanken in 2024.



21. januar - 12. mars
Mattias Härenstam
---------------------------------------------------------------------------------------
Dagene er kortere nå, men jeg skal ikke la mørket ta meg

Mattias Härenstam er kjent for sine særegne, vakre skulpturer. Utstillingen i Kunstbanken 
består av et nytt stort skulpturverk og en serie med tresnitt. I den store salen svever mørke 
skygger og brente figurer rundt en sterk lyskilde lik møll rundt et stearinlys om natten. Det er 
både noe faretruende og rituelt ved dem, men tittelen peker på et håp og en tiltro til menneske-
nes evne til å overkomme farer og trusler. I lille sal vises en serie med iscenesatte selvportrett i 
tresnitt med tittelen Abendland. Kunstneren omtaler dem som en blanding av ”kjøkken-
surrealisme” og politisk satire.
 
Härenstam (f. 1971) har i flere tiår vært en meget aktiv kunstner. I 2021 mottok han Ingeborg 
og Per Palle Storms Ærespris og i 2019 fikk han Hovedstipendet fra Norsk Grafisk Fond. Hans 
arbeider er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, KODE i Bergen, Stavanger Kunstmuseum og 
Nordnorsk Kunstmuseum.

---------------------------------------------------------------------------------------
The days are shorter now but I will not let the darkness take me 

Mattias Härenstam is known for his distinctive, beautiful sculptures. The exhibition in Kunst-
banken comprises a new large sculptural work and a series of woodcuts. 
In the large hall, dark shadows and burnt figures flit around a strong source of light like moths 
around a candle at night. There is something both threatening and ritual about them but the 
title points to a hope and a trust in the human ability to overcome danger and adversity. In the 
small hall he shows a series of staged woodcut self-portraits titled Abendland. The artist calls 
them a mix of “kitchen surrealism” and political satire.  

Härenstam (b. 1971) has been a prolific artist for several decades. In 2021 he was given 
Ingeborg and Per Palle Storm’s honorary award and in 2019 he received a grant from Norsk 
Grafisk Fond. His work has been acquired by, amongst others, the National Museum, KODE 
Bergen, Stavanger Art Museum and Northern Norway Art Museum.

Støttet av / supported by Billedkunstnernes Vederlagsfond 



Foto: Thomas Widerberg



21. januar - 12. mars
Signe Halle
---------------------------------------------------------------------------------------
100 % silke

Signe Halles (f. 1955) kunstnerskap er materialbasert og består av den tradisjonelle japanske 
brette- og innfargingsteknikken shibori. I Kunstbanken viser hun myke tekstiler og hengende, 
organiske former.
I shibori kan uttrykket varieres uendelig, og utfallet avhenger ikke bare av brettemetode og 
mønsteret som dannes av sjablongene, men også av fargeblandingen og de iboende 
egenskapene til silkekvaliteten som brukes. Halle undersøker forbindelsen mellom kontroll, 
tilfeldigheter og erfart kunnskap. I enkelte verk bruker hun nål og tråd for å bygge opp flaten til 
tredimensjonale, skulpturelle verk.
Signe Halle har hatt et stort antall separatutstillinger, og deltatt på Årsutstillingen Norske 
Kunsthåndverkere en rekke ganger, senest i 2022. Hennes tekstile verk er kjøpt inn til Norden-
fjeldske Kunstindustrimuseum, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Nasjonalmuseet.

---------------------------------------------------------------------------------------
100 % silk

Signe Halle’s (b. 1955) artwork is made with the traditional Japanese folding and dyeing 
technique shibori. In Kunstbanken she exhibits soft fabrics and hanging, organic shapes.  
In shibori the pattern can be varied indefinitely, and the outcome is not only governed by the 
methods of folding and the pattern created by the shape resists but also by the dye and the 
innate characteristics and quality of the silk. Halle explores the connection between 
control, coincidence and experiential knowledge, sometimes using needle and thread to create 
three-dimensional, sculptural artwork.    
Signe Halle has held numerous solo exhibitions and participated at the Annual Exhibition of the 
Norwegian Association for Arts and Crafts, most recently in 2022. Her textiles have been 
acquired by the National Museum of Decorative Arts and Design, KODE Bergen and the 
National Museum.

Støttet av / supported by Regionale prosjektmidler



Foto: Øystein Klakegg



21. januar - 12. mars
Inga Blix
---------------------------------------------------------------------------------------
Blomsterbilde Revisited

Med utgangspunkt i fotografi og en heftig interesse for blomster har Inga Blix i noen år arbeidet 
med blomstemotiver i billedteppene sine. Hun prøver å unngå det estetiserende og idealise-
rende blikket på motivet når hun lager teppene med innfarget ullstoff og nål og tråd. Blix ser 
heller etter de ville og kaotiske sidene ved det som gror. Naturen har sin egen vilje og sin egen 
hensikt. Blomstene vet ikke at vi betrakter dem. Kanskje de betrakter oss? 

Inga Blix (f.1956) bor og arbeider i Hamar. Utdannelsen er fra Statens Høgskole for Kunsthånd-
verk og design i Bergen, (diplomeksamen 1983) og California College of Arts & Crafts. Hun har 
deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, hatt flere separatutstillinger og offentlige utsmyk-
kingsoppdrag. Hennes arbeider er innkjøpt av Norsk kulturråd, KODE Bergen og flere offentlige 
kunstsamlinger.

---------------------------------------------------------------------------------------
Floral image Revisited

Using her interest in photography and passion for flowers as a starting point, Inga Blix has for 
some years worked on flower motifs in her tapestry. She strives to avoid the aestheticizing and 
idealising look at the motif when she makes her tapestry with dyed wool, needle and thread. 
Instead, she seeks out the wild and chaotic sides of things that grow. Nature has its own will 
and agenda, and the flowers don’t know that we observe them. Perhaps they observe us? 

Inga Blix (b.1956) lives and works in Hamar. She is a graduate of The Bergen School of Arts 
and Crafts (diploma 1983) and California College of Arts & Crafts. She has exhibited extensively 
at home and abroad and has displayed several solo exhibitions as well as public art 
commissions. Her work has been acquired by Arts Council Norway, KODE Bergen and various 
public art collections. 

Støttet av / supported by Regionale prosjektmidler
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25. mars - 21. mai
Josefine Lyche
---------------------------------------------------------------------------------------
Afterglow

Afterglow er en totalinstallasjon med lys, skulptur og maleri som tar publikum med på en reise 
i tid og rom, gjennom drømmelandskap og frosne øyeblikk fra tenkte science fiction-filmer. 
Josefine Lyches kunst reflekterer over grunnleggende strukturer av skjønnhet og mystikk i 
naturen, mennesket og verdensrommet. Tittelen Afterglow viser til betydninger som etterglans, 
lysskjær, optiske fenomener i universet eller en følelse som henger igjen etter en god opplev- 
else.

Josefine Lyche (f. 1973) er utdannet ved Statens Kunstakademi. Hun har stilt ut på gallerier og 
museer både nasjonalt og internasjonalt. Nylige utstillinger er: Stargaze på Kristiansund 
Kunsthall (2022), Høstutstillingen (2022) og Illuminations på QB gallery, Oslo (2021). Lyche er 
kjøpt inn av bl.a. Nasjonalmuseet, Caviar Factory, Oslo kommunes kunstsamling og DNB.

---------------------------------------------------------------------------------------
Afterglow

Afterglow is an installation of light, sculpture and painting that takes the viewer on a journey in 
time and space, through dreamlike landscapes and frozen moments from imagined 
science fiction films. Josefine Lyche’s art reflects on basic structures of beauty and mysticism 
of nature, human beings and outer space. The title Afterglow has connotations of radiance, 
glow, optical phenomena in the universe or the residual sensation after a pleasant experience.

Josefine Lyche (b. 1973) is a graduate of the National Academy of Fine Arts, and has exhibited 
at galleries and museums at home and abroad. Recent exhibitions include Stargaze at 
Kristiansund Kunsthall (2022), the Autumn Exhibition (2022) and Illuminations at QB gallery, 
Oslo (2021). Lyche’s work has been acquired by the National Museum, Caviar Factory, the City 
of Oslo Art Collection and DNB.

Støttet av / supported by Kulturrådet og Billedkunstnernes Vederlagsfond
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25. mars - 21. mai
Kristine Ervik, Iris Elva Olafsdottir og Sayo Ota
---------------------------------------------------------------------------------------
COVEN - tre smykkekunstnere fra en ny generasjon

Kristine Ervik, Iris Elva Olafsdottir og Sayo Ota er født henholdsvis i Norge, Island og Japan og 
er utdannet samtidig ved metall og smykkekunst på Kunsthøgskolen i Oslo. Sammen markerer 
de et generasjonsskifte i norsk smykkekunst ved at de videreutvikler den idebaserte smykke-
kunsten. Smykkene er midlertidige, forgjengelige og forvitrende halskjeder av stål, frø, såpe, 
sølv, tråd, emalje og japansk lakk. Parallelt med å bruke tradisjonssterke teknikker som ringvev 
i stål og sølv, japansk lakkering og enkle og nostalgiske frø på en snor, forkaster de smykket 
som funksjonelt objekt. 
Med denne utstillingen ønsker Kunstbanken å fremme nye kuratorer innen kunsthåndverk og å 
vise en del av det store og mangfoldige repertoaret til yngre smykkekunstnere.

Kurator: Olaf Tønnesland Hodne

---------------------------------------------------------------------------------------
COVEN - three jewelry artists from a new generation

Kristine Ervik, Iris Elva Olafsdottir and Sayo Ota, born in Norway, Iceland and Japan 
respectively, all studied metal and jewellery at the Oslo National Academy of the Arts. Together 
they mark a generational shift in Norwegian jewellery art by developing conceptual jewellery art. 
The exhibits comprise of temporary, transitory and eroding necklaces made from steel, seed, 
soap, silver, thread, enamel and Japanese lacquer. While using traditional techniques such as 
making chains from steel and silver, Japanese lacquering, and simple, nostalgic seeds of a 
string, they reject jewellery as functional objects. With this exhibition, Kunstbanken wishes to 
promote new arts and crafts curators and show parts of the extensive and varied repertoire by 
upcoming jewellery artists.

Curator: Olaf Tønnesland Hodne

   



Foto: Kristoffer Kråkstad



25. mars - 21. mai
Marthe Elise Stramrud
---------------------------------------------------------------------------------------

Marthe Elise Stramrud (f.1984) arbeider i grenseland av keramikkens muligheter, i sterke farger 
med et humørfylt og nesten naivistisk uttrykk. Motiver som blomster viser lån fra blant annet 
popkunstens flerfargede trykk, og objekter for kjøkken og baderom peker mot en feministisk 
tradisjon med fokus på intimsfærens bruksgjenstander. Med bakgrunn fra fotografi har en del 
av uttrykket hun arbeidet med fotografisk blitt videreført i det keramiske materialet hvor det 
oppstår dialog mellom flate og dybde, mellom to- og tre dimensjoner, mellom bilde og bruks-
objekt.
Marthe Elise Stramrud bor og arbeider i Oslo. Hun har en MFA fra Kunstakademiet i Oslo i 
2018 og en BFA fra Kunsthøgskolen i Bergen i 2011. Hun har deltatt i en rekke separat- og 
gruppeutstillinger, senest i Trondheim Kunstmuseum, og er innkjøpt til flere private og offentlige 
samlinger. 

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

Marthe Elise Stramrud (b.1984) works at the limits of what can be done with ceramics, using 
vibrant colours in a humorous and almost naive expression. Motifs such as flowers show 
inspiration from the multicoloured prints of pop art, and kitchen and bathroom objects point to 
a feminist tradition with a focus on everyday items in the intimate sphere. With a background 
in photography, some of the expressions she has worked on are continued in the ceramic 
material, creating a dialogue between surface and depth, between two and three dimensions, 
between image and everyday objects of use. 
Marthe Elise Stramrud lives and works in Oslo. She gained an MFA at the Academy of Fine Art 
in Oslo in 2018 and a BFA at the Bergen National Academy of the Arts in 2011. She has partici-
pated in numerous solo and group exhibitions, most recently at Trondheim Kunstmuseum, and 
her work has been acquired for several private and public collections. 



Foto: Tove Sivertsen



14. april - 21. mai
Mitt sted i verden
---------------------------------------------------------------------------------------

For tredje år på rad kan vi ønske velkommen til ei fargesprakende og flott elevutstilling på 
loftet. Mer enn 100 barn, unge og voksne fra skoler i Hamar har deltatt på samskapingsverk-
stedet Mitt sted i verden. Kunstneren Randi Liliequist er idéskaper og formidler i prosjektet, og 
sammen med henne har deltagerne utfoldet seg med ulike kunstneriske uttrykk. Deltagerne 
har flyktning- og innvandrerbakgrunn, og snakker mange forskjellige språk, så her har alle vært 
hverandres tolk, og formidler og deltagere har lært av hverandre.
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, collage, maling og 
stofftrykk.

Mitt sted i verden gjennomføres i samarbeid med Hamar kommune og Innlandet fylkeskommu-
nes folkehelseprogram Ung4Reg. 

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

For the third consecutive year we welcome a vibrant and wonderful student exhibition in the 
loft. More than 100 children, youths and adults from schools in Hamar have participated in 
the co-creation workshop My Place in the World. Together with the artist Randi Liliequist, the 
workshop’s originator, they have experimented with different artistic expressions. The partici-
pants come from a minority background and speak many different languages, interpreting for, 
and learning from, each other.    
The workshop has centred on visualizing one’s place in the world based on the concept of a 
good, free and safe place to be; imaginary or real. The participants have expressed themselves 
using various techniques such as drawing, collage, painting and textile printing.

My Place in the World is undertaken in collaboration with Hamar municipality and Innlandet 
County Council’s public health initiative Ung4Reg.



Foto: Kunstbanken 



3. juni - 13. august
Peter Johansson
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Sommeren 2023 er det 20 års siden Kunstbanken åpnet det nye tilbygget og svenske Peter 
Johansson var første utstiller i store sal. Utstillingen som tematiserte nynazismen i Sverige, 
skapte stor debatt i politiske fora og regionale og nasjonale medier. Johansson har siden 
1990-tallet arbeidet tematisk med sin egen barndom og opplevelser i Dalarna, som ligger i 
hjertet av Sverige. Siden slutten av det 19. århundre har Dalarna fungert som en nasjonal-
romantisk metafor for svensk identitet. Med et humoristisk blikk utfordrer Johansson disse fore-
stillingene og leker seg med Dalahesten, Falupølsa, folkedans, røde stuer og nakenhet. Nå har 
kunstneren gått lenger inn i det personlige, med alvorlige temaer som en dysfunksjonell familie 
og seksuelt misbruk. 
Peter Johansson er født 1964 i Sälen og arbeider i Malmö. Han har en omfattende produksjon 
med en rekke offentlige kunstprosjekter og store separatutstillinger i europeiske museer og 
gallerier. 

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

In summer 2023 it will be 20 years since Kunstbanken opened their new wing, and the Swedish 
artist Peter Johansson was the first to exhibit in the large hall. The exhibition, which addressed 
neo-Nazism in Sweden, created heated debate both in political fora and in the regional and 
national media. Since the 1990s, Peter Johansson has worked on the themes of his childhood 
and experiences in Dalarna. This landscape in the heart of Sweden has, since the end of the 
1800s, functioned as a national-romantic metaphor for Swedish identity. With a humorous slant 
Johansson challenges these perceptions and toys with icons such as the Dala Horse, the Falu 
sausage, traditional folk dancing, red houses and nakedness. Now, 20 years later, the artist has 
continued probing more personal aspects, addressing serious topics such as dysfunctional 
families and sexual abuse. 
Peter Johansson was born in 1964 in Sälen and works in Malmö, Sweden. He has produced 
extensively and exhibited both public art commissions and solo exhibitions in European 
museums and galleries. 

Støttet av Konstnärsnämnden / supported by the Swedish Arts Grants Committee
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3. juni - 13. august
DUODUO
---------------------------------------------------------------------------------------
DuoDuo hjemme

DuoDuo er et samarbeidsprosjekt mellom Humle Rosenkvist og Asta Tutavae Iversen som tok 
form mens de studerte ved kunstakademiet i Tromsø. I en tid hvor vi stadig blir mer og mer 
individualiserte stiller duoen kritisk-humoristiske spørsmål knyttet til de romantiske ideene om 
tosomhet og deling.
Utstillingen deres i Kunstbanken tar utgangspunkt i hverdagsobjekter som smeltes sammen 
i nye former og gis nye funksjoner. Kunstnerne stiller spørsmål som: Hvordan bruker vi disse 
objektene? Hvem deler vi med? Hvilke funksjoner har hjemmene våre, for oss selv og sammen 
med andre? Kan husholdningsgjenstander føre oss nærmere hverandre? 
Den svensk-danske duoen er basert i henholdsvis Malmø og Oslo. Fra 2018 har de hatt flere 
separatutstillinger og blant annet deltatt på Høstutstillingen i 2019. 

---------------------------------------------------------------------------------------
DuoDuo at home

DuoDuo is a collaborative project between Humle Rosenkvist and Asta Tutavae Iversen which 
took shape while they studied at the Art Academy in Tromsø. At a time when we have become 
increasingly individualistic the duo pose critical-humorous questions linked to the romantic 
notions of coupledom and sharing.  
Their exhibition at Kunstbanken uses as a starting point everyday objects that are melted to-
gether to create new shapes and functions. The artists ask questions such as: How do we use 
these objects? With whom do we share them? Which functions do our homes have, for oursel-
ves as well as together with others? Can household objects bring us closer to each other?  
The Swedish-Danish duo live in Malmø and Oslo respectively. Since 2018 each has held sever-
al solo exhibitions and in 2019 they participated at the Autumn Exhibition. 



Foto: Wendimagegn Belete



2. september - 8. oktober
GLASS GLASS GLASS - Kari Håkonsen og Vidar Koksvik inviterer
---------------------------------------------------------------------------------------
Kait Rhoads (USA), Ned Cantrell (DK), Karen Nyholm (DK), Fredrik Nielsen (S), 
Karin Forslund (N), Ina Kristine Hove (N), Kirsten Vikingstad Hermansson (N), 
Veronika Beckh (DE), Kari Mølstad (N) og Æsa Bjørk (N)

Kari Håkonsen og Vidar Koksvik har vært etablert som glasskunstnere i Grue i Innlandet siden 
2002. I 2012 ble de invitert til å holde utstilling i Kunstbanken og tok med seg samtlige lærlinger 
de hadde hatt i verkstedet i 10 år.  Nå er de invitert på ny, for å kuratere og delta i en utstilling 
som skal fylle hele huset. Denne gangen inviterer de inn nordiske og internasjonale kolleger. 
Fellesnevneren er glass som materiale, og uttrykksmessig er det en mangfoldig samling kunst-
nere som er stiller ut under de fire temaene skog, pop, nerd og kropp. 
Håkonsen og Koksvik (begge f. 1969) har gjennom utdanning og arbeid bred internasjonal 
erfaring. De har deltatt ved et stort antall utstillinger og mottatt både stipender og utmerkelser 
for arbeidene sine. De er medlemmer av Norske kunsthåndverkere og er innkjøpt til bl.a. 
kunstidustrimuseenes samlinger.

---------------------------------------------------------------------------------------
GLASS GLASS GLASS- Kari Håkonsen og Vidar Koksvik inviterer

Kari Håkonsen and Vidar Koksvik have worked as glass artists in Grue in Innlandet since 2002. 
In 2012 they were invited to exhibit in Kunstbanken and then they brought all their apprentices 
for the past 10 years. Now Håkonsen and Koksvik have been invited back to curate and parti-
cipate in an exhibition that will fill the whole house, this time to include Nordic and international 
colleagues. The common denominator is glass, and the expression diverse with a range of 
artists exhibiting on the four themes of forest, pop, nerd and body. 
Håkonsen and Koksvik (both b. 1969) have gained extensive international experience through 
their studies and work and have participated at a great number of exhibitions, receiving both 
grants and awards for their work. They are members of the Norwegian Association for Arts and 
Crafts and their work has been acquired by, amongst others, the National Museum of
Decorative Arts and Design.    

Støttet av / supported by Regionale prosjektmidler, Kulturrådet og Produksjonsmidler fra Kunstbanken
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19.- 22. oktober
Hamar performancefestival
---------------------------------------------------------------------------------------
Historier. Verden er mer komplisert enn våre sannheter om den

Kunstbanken har arrangert performancefestival siden 2003, og festivalen er landets første og 
eneste knyttet til en kunstinstitusjon. 20-årsjubileet markeres med en stor og innholdsrik festi-
val hvor vi viderefører det vellykkede polsk-norsk samarbeidet fra 2021. Ca 20 norske, polske 
og andre internasjonale performancekunstnere blir invitert til å delta på festivalen under temaet 
Historier. Verden er mer komplisert enn vår sannhet om den. I tilknytning til festivalen blir det 
bl.a. flere workshops, artist in recidence, foredrag, debatt, eget formidlingsprogram for barn og 
unge.
Årets festival er en del av EØS-prosjektet hvor Kunstbanken samarbeider med Masovian Muse-
um i Polen. Kuratorer er festivalens grunnlegger Ingrid Blekastad, og frilanskurator Malgorzata 
Sady. Programmet legges ut på kunstbanken.no i mars 2023. 

---------------------------------------------------------------------------------------
Stories. The world is more complicated than our truths about it

In 2003, Kunstbanken arranged the first performance festival in Norway, and continues to be 
the only art institution to arrange a festival dedicated to performance art. The 20-year annivers-
ary is commemorated with an extensive festival where we continue the successful Polish-
Norwegian cooperation from 2021. Around 20 Norwegian, Polish and other international per-
formance artists are invited to participate on the theme of Stories. The world is more complex 
than our truths about it. In connection with the festival there will be workshops, artists in resi-
dence, lectures, debates, a programme for children and young adults and more. 
This year’s festival is part of an EEA project in which Kunstbanken collaborates with the Maso-
vian Museum in Poland. Curators are Ingrid Blekastad, the creator of the festival, and freelance 
curator Malgorzata Sady. The programme will be published on kunstbanken.no in March 2023.  
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Foto: Michal Matejko © Polish Art Foundation  



11. november - 30. desember
Kari Steihaug og 
Tina Jonsbu
----------------------------------------
Kari Steihaug og Tina Jonsbu har fulgt 
hverandres kunstnerskap siden 90-tallet 
og studietid i Bergen. De har hatt felles 
ateliér og stilt ut sammen tidligere. Den 
gang ble uttrykket festina lente – skynd deg 
langsomt – brukt i formidlingen og samtalen 
rundt arbeidene. Fram mot utstillingen i 
Kunstbanken går Steihaug og Jonsbu inn i 
en ny dialog; hvordan forholder de seg nå, 
fra et annet ståsted i livet og kunsterskapet, 
til tid som har passert, tid som er, og tid 
som kommer? Hva finnes mellom trådene 
og linjene som arbeidene deres er bygget 
opp av?

----------------------------------------
Kari Steihaug and Tina Jonsbu have 
follow- ed each other’s artistry since the 
90s and their studies in Bergen. They have 
shared an atelier and previously exhibited 
together. Back then the expression festina 
lente – make haste slowly – was used in the 
dissemination and talk about their works of 
art. Preparing for the exhibition in 
Kunstbanken Steihaug and Jonsbu have 
entered a new dialogue: how do they relate 
now, from another place in their lives and 
work, to time which has passed, the pre-
sent time and the time yet to come? What 
exists between the threads and the lines 
from which their artwork is made?



Tina Jonsbu arbeider hovedsakelig med 
tegning og broderi. Utførelsen av arbeidene 
er langsom og forholder seg til en rekke 
kriterier hun dels bestemmer på forhånd, 
dels underveis. Det er ofte enkle, repe-    
terende handlinger innenfor et gitt tidsrom 
eller en fysisk avgrensing som for eksem-
pel et ark, en vegg, et rom. Langsomheten 
gir henne tid, og arbeidet skaper et mentalt 
rom hun søker seg til. Hun ser arbeidene 
som en synliggjøring og dokumentasjon av 
prosessen det er å lage dem. 

---------------------------------------
Tina Jonsbu primarily works with drawing 
and embroidery. She works slowly, 
sometimes according to several pre-set 
criteria. It is often simple, repetitive acts 
within a given time or physical constraints 
such as a sheet of paper, a wall or a room. 
The slow speed gives her time to create 
the mental space which she seeks when 
working. She sees her artwork as an 
illumination and documentation of the 
process involved in making it.Foto: Istvan Virag



Foto: Jannik Abel



Kari Steihaug arbeider med installasjoner og 
funnede objekter, med tid og forgjengelig-
het, historie og håndverk som sentrale tema. 
Hennes utgangspunkt er tekstiler knyttet til 
hverdagslivet, både det som forble ufullendt 
og det som har vært i noens liv lenge, avlagt 
og utslitt. Steihaug forholder seg til tekstil som 
sanselighet og minnebærer, som et sted å for-
ankre tankene, og å utforske forholdet mellom 
erindring og forventning, det kollektive og det 
private, og det skjøre og det substansielle. 

-------------------------------------------
Kari Steihaug works with installation and found 
objects, with time and transience, as well as 
history and crafts as central themes. Her point 
of departure is textiles linked to everyday life, 
both those which have been left unfinished and 
those that have been in somebody’s lives for 
a long time, discarded and worn out. Steihaug 
relates to textiles as something that can be 
sensed, that are infused with memories, a 
place to attach thoughts and to explore the 
relationship between memory and expectation, 
the collective and the private, and the fragile 
and the substantial.



11. november - 30. desember
Tulle Ruth
---------------------------------------------------------------------------------------
Spor

I lydprosjektet Spor undersøker Tulle Ruth (f. 1962) den spesielle knitrende klikkelyden 
reinsdyrene lager med bakbena for å kommunisere med hverandre. I tre år har kunstneren fulgt 
reinen hos sørsamene i Gråebrie Sijti reinbeitedistrikt ved Røros, og undersøkt lydfenomenet 
gjennom lydopptak og observasjoner. Hver enkelt rein har sin egen lyd og den er viktig for rein-
flokkens innbyrdes kommunikasjon. Tulle Ruth har laget komposisjoner ut fra lydene på opptil 
16 ulike lydspor, og i utstillingen spilles en symfoni i åtte satser om og med reinens klikking og 
andre ytringer. I utstillingen vises også skulpturelle elementer og tegninger.   
Tulle Ruth bor og jobber i Fredrikstad. Hun har sin utdanning fra Kunstakademiet i Bergen. 
Tulle Ruth har stilt ut i store deler av Norden og driver galleriet Drive In for Lydkunst.

---------------------------------------------------------------------------------------
Tracks

In the audio project Tracks Tulle Ruth (b. 1962) explores the distinctive crackling clicking sound 
reindeer make with their hind legs to communicate with each other. For three years the artist 
has followed the reindeer that belong to the Southern Sámi in Gråebrie Sijti near Røros, an area 
designated to reindeer herding, and studied the sound phenomenon through recordings and 
observations. Every reindeer makes a distinct sound and this is vital for the mutual 
communication within the herd. Tulle Ruth has composed up to 16 tracks from the sounds 
and the exhibition includes a symphony made up of eight movements about and with rein-
deer clicking and other expressions. The exhibition also comprises sculptural elements and 
drawings.   
Tulle Ruth lives and works in Fredrikstad and is a graduate of the Art Academy in Bergen. She 
has exhibited throughout many of the Nordic countries and runs the gallery Drive In Sound Art.

Støttet av / supported by Regionale prosjektmidler



Foto: Bernt M. Winness



Prosjekt K: kunstformidling og arrangementer av, med og for ungdom 
---------------------------------------------------------------------------------------

Kunstbanken ønsker å gi ungdom et tilbud som har lav terskel, men høy kvalitet. Hovedmål-
gruppa for Prosjekt K er ungdom i alderen 14 til 19 år i Hamarregionen. Ungdom rekrutteres til 
arrangørgrupper, som møtes jevnlig over en periode for å planlegge en aktivitet som er gratis 
og åpen for alle unge. Ingen forkunnskaper eller erfaring med kunst og kunstnerisk aktivitet 
kreves. Kunstformidlingen baserer seg på ungdommenes interesser, erfaringer og ønsker for 
hva kunstformidling kan være, og ungdom i området inviteres til arrangementene i 
Kunstbanken. Kjenner du noen unge som vil være med å arrangere aktivitet for andre ungdom-
mer? Ta kontakt på post.prosjekt.k@outlook.com og følg prosjektet på Instagram: @prosjekt_k

Prosjektet er støttet av Innlandet fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hedmark. 

---------------------------------------------------------------------------------------
Project K: Art dissemination and activities by, with and for young people. 

Kunstbanken wishes to offer young people a low threshold, high quality activity programme. 
Project K’s target group is youths aged 14 to 19 in the Hamar region. They are encouraged to 
participate with the organisers who meet regularly over a period to plan an activity that is free 
and open to all young people. No prior knowledge or experience of art or artistic expressions is 
required. The activities are based on what the participants are interested in, have experience of 
and want, after which local youths are invited to the events in Kunstbanken.
 Do you know any young people who would like to organise activities for other youths? Get in 
touch on post.prosjekt.k@outlook.com and follow the project on Instagram: @prosjekt_k

The project is supported by Innlandet County Council and Sparebankstiftelsen Hedmark. 



Foto: Kunstbanken





Fra Kunstfestivalen i Hamar 2022. Aga Klos viser modellering av portrettbyste 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 offentlig rom
---------------------------------------------------------------------------------------
Laila Kongevold og Stefan Christiansen …Trojaner?

Kunstprosjekt på Ringsaker vgs i Brumunddal.
…Trojaner? bygger på ideen om et kretskort, hvor alt har sin plass og funksjon. Det består av 
fire sitteskulpturer påmontert skulpturelle elementer i stein, metall og keramikk som danner 
rikdom og frodighet i uttrykk og materialer. Det lager en egen verden av trapper og former og 
fungerer som et sittelandskap for klasser og mindre grupper. 
Kristin Sæterdal var kunstkonsulent for prosjektet.

---------------------------------------------------------------------------------------
Art in Public Space

Laila Kongevold and Stefan Christiansen …Trojan?

Ringsaker Upper Secondary School.
…Trojan? is based on a circuit board on which everything has a place and function. Four 
sculptural seats are mounted with elements made from stone, metal and ceramics to 
create a bountiful expression. The result is a seating area filled with steps and shapes that can 
accommodate classes and smaller groups. 
Art consultant: Kristin Sæterdal.



Foto: Kongevold og Christiansen



Arrangementer
---------------------------------------------------------------------------------------
Kunstbanken ønsker å vekke engasjement og nysgjerrighet, og å være en døråpner til det visu-
elle 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, som i år arrangeres 
19. mai.

Omvisninger
---------------------------------------------------------------------------------------
Kl. 13.00 den første søndagen etter åpning av nye utstillinger er det gratis omvisning i Kunst-
banken. Hver torsdag kl. 12.00 tilbyr vi en gratis 15 minutters presentasjon av de aktuelle ut-
stillingene. Skoler får gratis omvisning i våre utstillinger, mens andre grupper kan få omvisning 
fra kr. 700,-. Omvisninger tilpasses den enkelte gruppa og varer i ca. 45 min. Kontakt oss på 
post@kunstbanken.no for bestilling

Desentralisert virksomhet
---------------------------------------------------------------------------------------
Kunstbanken bidrar til å gi store og små i Innlandet kunstopplevelser gjennom våre vandreut-
stillinger 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 offentlig rom
---------------------------------------------------------------------------------------
Kunstbanken er regionalt kompetansesenter for kunstprosjekter i offentlige rom og tilbyr råd-
givning innen dette feltet til kommuner, fylkeskommune og privat næringsliv. Dette sikrer bruk 
av kunstfaglige prosjektledere som ivaretar et profesjonelt kunstsyn i nært samarbeid med opp-
dragsgiver. På våre nettsider finnes et arkiv over realiserte kunstprosjekter i tidligere Hedmark. 
Ta også en titt på formidlingsprosjektet kunstiinnlandet.no på web og sosiale medier.
Se kunstbanken.no for andre arrangementer og Kunstbankens øvrige virksomhet.



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, on May 19th, 
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 there is a free tour in Kunstbanken at 
13:00. Every Thursday at 12.00, we also offer a free 15-minute presentation of the current ex-
hibitions. 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 Space
---------------------------------------------------------------------------------------
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 commissi-
oners. Kunstbanken’s webpages present a collection of art projects in the region of Hedmark. 
You can also check out the online project kunstiinnlandet.no and social media. 
See kunstbanken.no for more information.



Fra Kunstfestivalen i Hamar 2022. Marianne Isachsens installasjon Words that fly.
Foto: Kunstbanken





Kunstbanken senter for samtidskunst viser skiftende utstillinger av norsk og inter-
nasjonal 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 innbyggerne i Innlandet får tilgang 
til profesjonell kunst der de bor. Barn og unge er en viktig målgruppe for vårt formidlings-      
arbeid. Kunstbanken er også rådgiver for kunstprosjekter i offentlige rom, og arrangerer kurs og 
seminarer. Senteret er del av et landsdekkende nettverk av 15 kunstsentre i Norge. 
Kunstbanken  er en stiftelse etablert i 1996. Stifterne representeres i dag av Innlandet fylkes-
kommune og kunstnerorganisasjonene i Innlandet (BKI og NKI). Kunstbanken støttes økono-
misk av Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune.

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

Kunstbanken Centre for Contemporary Art shows changing exhibitions of con-
temporary Norwegian and international art. We wish to show present the breadth of visual art 
through also showing so-called marginal expressions. Kunstbanken arranges Hamar 
performancefestival 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 Hedmark Art Centre is a foundation established in 1996. 
Today the founders are represented by Innlandet County and the artists´ organizations in 
Innlandet (BKI and NKI). Financial contributors are Innlandet County and Hamar Municipality.
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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 

Gratis inngang!
---------------------------------------------------------------------------------------

Opening hours:
Tuesday-Friday 11.00 - 16.00
Saturday-Sunday 12.00 - 17.00
Monday closed

Free entry!

Historier/Stories 19.-22. oktober


