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NO
Trøndelag senter for samtidskunst organiserer årlig den regionale gruppeutstillingen 
Trøndelagsutstillingen på vegne av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK). Som en av fem  
regionale utstillinger i Norge er den basert på fri innsendelse av billedkunst som juryeres av 
representanter fra TBK. Utstillingen presenterer en innsikt i samtidens strømninger på det 
norske kunstfeltet hvor kunstnere arbeider innenfor et bredt spekter av media og problem-
stillinger. Utstillingen åpnet for første gang i 1977 og i år arrangeres den i sin 43. versjon. 
Årets jury består av Charlotte Rostad (TBK), Barbro Maria Tiller (TBK) og Gabriel Johann 
Kvendseth.

ENG
Trøndelag Centre for Contemporary Art is annually organizing the regional group exhibition   
Trøndelagsutstillingen on behalf of Trøndelag Visual Artists (TBK). As one of five regional 
exhibitions in Norway it is based on an open call for visual art selected by a small jury from 
TBK. The exhibition presents an insight into today’s currents on both Norwegian established 
and emerging art scenes through artists working in a variety of mediums and issues. The 
exhibition opened for the first time in 1977 and this year is its 43rd edition. This years jury 
consists of Charlotte Rostad (TBK), Barbro Maria Tiller (TBK) og Gabriel Johann Kvendseth.



Årets Trøndelagsutstilling er den 43. i rekken. Med sin oppstart i 1976 var dette en tid der 
kunstnerne stod på barrikadene og kjempet for mange av de viktige ordningene som gjør 
det levelig for kunstnere i dag. På 70-tallet fikk vi blant annet Norske Billedkunstnere, 
kunstsentrene og en statlig ordning for kunst i offentlige rom gjennom KORO. Som en av 
flere regionale utstillinger i landet har Trøndelagsutstillingen forankret seg som en institu-
sjon, der den frie, anonyme innsendelsen, er et prinsipp hvor alle har mulighet til å bli juryert 
inn basert på kunstverkets faglige kvaliteter.

Vi lever i en tid med store skiftninger. Politiske situasjoner som man ikke trodde ville skje, 
har blitt til realiteter. Usikkerheten som dette fører til gjør oss famlende og maktesløse, 
noe som har gitt rom for ekstreme politiske ytringer. Vår tid krever at vi står frem og for-
svarer våre meninger og holdninger. Derfor er det ekstra viktig at våre politikere verner om, 
og stiller seg bak, de grunnprinsipper som samfunnet bygger på. Vi snakker blant annet om 
ytringsfriheten som det siste året har blitt satt på prøve. Som fagorganisasjon sammen 
med andre, stilte vi oss solidarisk med kunstnerne som ble forsøkt kneblet til taushet.

Det er med glede vi ser at det blant årets kunstnere er mange nye debutanter. Trondheim 
ønsker å bli en kulturby i europeisk målestokk, men uten kunstnere vil ikke det skje. Trønde-
lag Bildende Kunstnere har i det siste året foretatt en spørreundersøkelse om ateliersitua-
sjonen i byen. Den viser at over 90 % av kunstakademistudenter ønsker å bli i Trøndelag, for 
å etablere seg her etter endt utdanning. Dette i motsetning til tidligere der de fleste flyttet 
ut. At flere nyutdannede kunstnere velger å bli er med på å styrke Trondheims muligheter 
til å virkelig bli den kulturbyen man ønsker. Derfor trenger vi atelierstøtte slik at kunstnere 
fortsatt har råd til å bli værende i byen. Så la oss vise de som vil bli værende at det er mulig.

Førtitre år med en regional utstilling som vises rundt i fylket. Hva har den betydd for Trøn-
delag og hvilke spørsmål stiller vi oss framover? Hvordan kan vi skape dialog om de verdi-

Ja til kunstnerisk ytringsfrihet! 



er som skapes utover de målbare besøkstallene og medieomtalene? Hvordan måles ulike 
typer verdier i forhold til modeller for finansiering? På hvilken måte kan kunstnere og kul-
turliv, små og store kunstinstitusjoner, kommuner, fylker, stat og politikk samarbeide for å 
komme frem til prosesser som fremmer kunstens potensiale? Trøndelag Bildende Kunstne-
re arbeider aktivt med å kartlegge og beskrive kunstnernes vilkår. Nasjonalt er det fremmet 
forslag til en utstillingsavtale som skal hjelpe utøvende kunstnere å kunne gjennomføre ut-
stillinger uten å risikere økonomisk tap. Avtalen skal sikre kunstnere lønn for det arbeidet 
som innebærer visning av en utstilling.

Jeg vil rette en stor takk til årets jury; Charlotte Rostad, Gabriel Johann Kvendseth og 
Barbro Maria Tiller. Takk til Trøndelag senter for samtidskunst og Levanger kunstforening 
som vil presentere den 43. Trøndelagsutstillingen. NTNU, Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K) 
og Trykkpartner takkes for deres generøse støtte til de tre prisene som skal deles ut: Kriti-
kerprisen, Debutantprisen og NTNUs kunstpris. Og sist men ikke minst vil vi takke alle dere 
kunstnere som søkte, dere er velkommen tilbake til å søke igjen neste år! 

Avslutningsvis vil jeg oppfordre publikum til å stemme på sitt favoritt-kunstverk. I fjor vant 
Reidunn Gravelseter publikumsprisen med sine to fotografier «Når ingen andre ser».

I år ba juryen søkerne om å ta noen sjanser og rett og slett la tvilen komme kunstverket, eller 
idéen til gode. Det er derfor en stor glede å kunne invitere publikum til et spennende møte 
med hvert enkelt av de 35 kunstverkene som til sammen utgjør årets Trøndelagsutstilling!

Kalle Eriksson
Styreleder for Trøndelag Bildende Kunstnere



This year is the 43rd time we present Trøndelagsutstillingen – an exhibition that show a 
selection of Norwegian contemporary art. At the time of the first exhibition in 1976, the 
artists were politically active and through political demonstrations and bureaucratic 
processes managed to introduce many important economic arrangements that have 
improved working conditions for today’s artists. Trøndelagsutstillingen is one of five 
regional exhibitions in Norway. It has become an annual recurring event for over 40 years, 
based on an open call and anonymous submission; artists have the opportunity to get their 
art work selected by a jury based on purely artistic qualities.

We live in a time of upheavals; with political situations we didn’t think would happen. Living 
in this uncertainty makes us powerless and it allows for extremely polarized utterances. It 
requires us to take a stand and defend our opinions. That is why it is particularly important 
that our politicians protect the democratic principles on which our society is founded upon, 
especially our freedom of expression. As an organization for artists, we work in solidarity 
with others to ensure that the artists are not forced to be silenced.

There are many new debutants among this year’s participating artists. Trondheim wants 
to become a major cultural city on a European scale, but without the artists this will not 
happen. A survey done last year to map out the studio situation for the city’s artists, shows 
that over 90% of students at the Trondheim Academy of Fine Art wants to stay in Trøndelag 
after their graduation. Their choice of wanting to stay is helping to strengthen Trondheim’s 
opportunities to truly become the cultural city we want it to be. To get there we need public 
support for workshops and studios for artists so they can still afford to stay in the city.

Support the artistic freedom of expression!



What does it mean to have a regional exhibition in Trøndelag? How can we create a dialogue 
about the values that art gives us, beyond the measurable numbers of visitors and press 
coverage, or funding? In what way can artists, cultural institutions, state and local politicians 
work together in processes that promote the value of artists’ professional knowledge and 
the full potential of art? Trøndelag Bildende Kunstnere works politically to improve living 
conditions for artists. In Norway, there is a proposal for an agreement that will shield artists 
against financial loss when presenting their exhibitions at museums and galleries. This 
agreement will ensure artists proper payment for their work.

I would like to thank this year’s jury; Charlotte Rostad, Gabriel Johann Kvendseth and Barbro 
Maria Tiller, and to Trøndelag Centre for Contemporary Art and Levanger kunstforening for 
presenting this year’s exhibition. Thanks to Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K), NTNU and 
Trykkpartner for their generous sponsorship of three art awards: The Critics Award, the 
Debutant Award and NTNU’s Art Award. And finally, thanks to all the artists who applied. 
You are welcome back next year to submit your applications again!

I would urge the public to vote for their favourite art work. Last year, Reidunn Gravelseter 
received the Audience Award for her two photographs «Når ingen andre ser».

It is my great pleasure and honour to welcome every one of you to enjoy this exciting 
exhibition!

Kalle Eriksson 
Chairman of Trøndelag Bildende Kunstnere



NO
I Haikerens guide til galaksen av Douglas Adams fremgår det at svaret på det ultimate  
spørsmålet om livet, universet og allting er 42. Ulempen er bare at ingen vet hva selve 
spørsmålet er.

Vi har heldigvis kommet videre i rekken, den førtiandre Trøndelagsutstillinga var tross alt i 
fjor, så i år slapp vi å befatte oss med dette kryptiske svaret på et ukjent spørsmål. Vi beve-
ger oss helt enkelt videre til 43: det som kommer etter svaret, og det passer jo fint siden vi 
ikke har noen entydige svar å komme med.

Det er ikke så mye vi vil ha sagt i forbindelse med årets utstilling; den taler for seg selv. Vi 
har jobbet oss gjennom en rekordstor mengde søknader, 239 i tallet, med til sammen over 
600 verk. Derfor blir det selvsagt at de verkene som utgjør den 43. Trøndelagsutstillinga 
bare viser et lite utvalg av alt som kunne blitt med. Utstillinga kunne inkludert både to og 
tre ganger så mange arbeider, uten at vi måtte ha gått på akkord med den kunstneriske kva-
liteten. Men vi måtte gjøre beinharde prioriteringer, verkene skal få plass, og de fortjener 
å behandles med omhu og respekt. Enhver utstilling farges av smaken til dem som står bak 
den, og i så henseende er ikke vi annerledes. Til slutt endte vi med den utstillingen vi som 
samlet jury er enig om at vi likte best.

Kunstnerne som er med skal selvfølgelig behørig takkes, men det skal også rettes en stor 
takk til alle de som sendte inn sine arbeider, selv om de ikke ble med denne gangen. For oss 
er det et privilegium å få lov til å se så mye bra kunst.

Vi har stått i det, stått på vårt og vi står for den utstillinga som vokste frem gjennom pro-
sessen. Vi takker for tilliten.

Neste år håper vi at jobben blir enda vanskeligere.

Barbro, Charlotte og Gabriel



ENG
Upon reading The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy by Douglas Adams one learns that the 
answer to the ultimate question of Life, the Universe and Everything is the number 42. 
The downside to this most concise answer is that nobody knows what the question itself 
actually is. 

Fortunately the the 42nd Trøndelagsutstillingen was held last year. This year we won’t have 
to worry about this cryptical answer to an unknown question. We simply move forward to 
43, to what comes after the answer, which is a good thing as we don’t have any unambiguous 
answers to give. 

There isn’t all that much we would like to say about this year’s exhibition, we believe it 
speaks for itself. We have worked through a record amount of applications, 239 in total, 
containing more than 600 works of art. Obviously  the artworks that constitute the 43rd 
Trøndelagsutstillingen only represent a small selection of what potentially could have 
been included. The exhibition could have contained twice, or even three times as many 
artworks without having to compromise on the artistic quality of works within. We simply 
had to make some hard decisions. The artworks need their space and they deserve to be 
treated respectfully. Any exhibition is shaped by the palate of the people making it and this 
exhibition is no exception. We ended up with the exhibition that we, as a jury in unison, agree 
that we liked the most. 

The participating artists should of course be duly thanked. But we would also like to extend 
our gratitude  to everyone who submitted their work, even if they did not make it into this 
exhibition. It has been a privilege for us to view so many quality artworks. 

We are very proud to present this exhibition, as a result of a long jury process. To all the 
artists; thank you, we value the trust and confidence you have placed in us.

Hopefully next year our job will be even harder. 

Barbro, Charlotte and Gabriel



NO
Aleksander Johan Andreassen jobber hovedsakelig med film og videoinstallasjoner. 
Gjennom en metodisk tilnærming ser han på ulike perspektiver på normalitet, passivitet 
og tilhørighet, for slik å gi en stemme til det sarte som finnes i oss mennesker. I filmen 
Undersyn (2018) følger vi Andreassens far, Rune, i et fiksjonsportrett. I ett møte mellom 
fiksjon og dokumentar blir vi introdusert for en synsskade som gir Rune en visuelt fordreid 
opplevelse av virkeligheten og som får konsekvenser for hans virke som tømrer. Aleksander 
Johan Andreassen bor i Oslo. Han har studert ved Nordland kunst- og filmskole, har en BFA i 
fotografi fra Kunsthøgskolen i Bergen og en MFA fra Konstfack i Stockholm.  

ENG
Aleksander Johan Andreassen is a Norwegian visual artist and filmmaker. Through different 
methods, he explores perspectives on normality and belonging. In his film Undersyn (2018), 
Andreassen has made a fictional portrait of his father Rune Andreassen. The film revolves 
around Rune ’s damaged vision which gives him a visually distorted experience of reality. 
The condition has grave consequences for his life and work as a carpenter. Aleksander lives 
in Oslo. He has a BFA in photography from Bergen Academy of Art and Design and an MFA 
from Konstfack – University of Arts, Crafts and Design in Stockholm, Sweden. 

ALEKSANDER JOHAN ANDREASSEN
f. 1982, Bodø



Undersyn (2018)
Film, 17:20 min



NO
Eva Margrethe Ballo arbeider med skulptur, maleri og installasjoner med hovedvekt på 
tekstil som materiale. Tematisk er hun opptatt av misforståelser og forskyvninger som 
oppstår i det hun prøver å beskrive og/eller forstå noe konkret. Som for eksempel et sted, en 
ting, en tilstand eller ord. Ballo jobber intuitivt og ønsker å lage arbeider som kan oppleves 
både med og uten en bakgrunnshistorie eller forklaring. Hennes (en helt) OK-KO gardin 
(2018) er laget med bivoks og tekstilfarge, og langs borden er det brodert inn øyne og sydd 
fast albueskjell. Eva Margrethe Ballo bor i Ski og har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i 
Oslo og Kunstakademiet i Trondheim. 

ENG
Eva Margrethe Ballo works with textiles, sculpture, painting and installations. As an artist 
she works intuitively and makes artworks that can be experienced either with or without 
a contextual narrative or explanation. She is particularly concerned with investigating 
misunderstandings and displacements in descriptions of something specific, like a place, a 
thing, or a word. Her (en helt) OK-KO curtain (2018) is made with beeswax and textile colour, 
with embroidery and Patellidae (conical shells sewn along the edge of the curtain). Eva 
Margrethe Ballo lives in Ski and got her MFA at KHIO - Oslo Academy of Fine Art and BFA at 
Trondheim Academy of Fine Art. 

EVA MARGRETHE BALLO
f. 1988, Oslo



(en helt) OK-KO gardin (2018) 
Voks, tekstilfarge på bomullstekstil og albueskjell, 100 x 200 cm

Wax print, color dye on cotton fabric and patellidae shells, 100 x 200 cm



NO
Sissel Mutale Bergh arbeider med flere ulike teknikker og materialer. Hun har en særskilt 
interesse for å undersøke det sørsamiske språket i forhold til land, landskap og historie. 
Filmen Tjaetsie/Water (2017) er en politisk og poetisk film om vår relasjon til havet. 
Tjaetsie betyr vann på sørsamisk. Med et lokalt utgangspunkt i beltet fra Frohavet til indre 
Trondheimsfjorden og den menneskepåvirkede tiden som bakteppe, dras vi igjennom vår 
relasjon til havet via materiell kultur, økonomiske og mytologiske perspektiver. Den gamle 
gudinnen fra Trøndelagskysten «Guri Kunna» (Gurrije/Gårroe gujne= Skjebnefrua/gytefrua 
på sørsamisk) dukker også opp i filmen som er satt sammen av forskjellig filmmateriale 
med musikk av Maja Ratkje. Sissel Mutale Bergh er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og 
University of technology i Durban, Sør-Afrika.   

ENG
As an artist, Sissel Mutale Bergh works in many different media. Her studies of the South 
Sami language related to land, landscape and history have led her to create several art 
projects and exhibitions. The film Tjaetsie/Water (2017) bring us into the water, to the 
inhabitants of the Trondheim fjord and the Fro ocean. It is a visual and sonic poem – a 
collage of various series of past and contemporary events. A call upon the mythical Gurrie 
Kunja, the guardian of the Fro ocean with original music composed by Maja Ratkje. Bergh 
got her degree from KHIO - Oslo Academy of Fine Art, and Durban University of Technology 
Fine Art department, South Africa.  

SISSEL MUTALE BERGH 
f.1974, Trondheim



Tjaetsie / Water (2017)
Film, 18:00 min



NO
Petter Buhagen jobber innen mange ulike medier og formater; fra tegning, grafikk og maleri 
til skulptur, foto, video og installasjonsbaserte arbeider. I sine kunstverk utforsker han 
ofte ulike menneskeskapte systemer, og hvordan informasjon oversettes frem og tilbake 
mellom digitale og analoge formater. Hans videoarbeid Private Dismay on Public Display 
(2018) vises i loop på skjermen av en knust smarttelefon. Verket inviterer til refleksjoner 
rundt tema som intimitet og offentlighet, uskyld og vold, natur og maskin og taktilitet og 
immaterialitet. Petter Buhagen har sin kunstutdannelse fra KHIO - Kunsthøgskolen i Oslo 
og The Arts Institute at Bournemouth, England. 

ENG
Petter Buhagen works in many different media and formats: drawings, printmaking, 
sculpture, video and installation-based works. He often explores different human-made 
systems for information, when translated back and forth between digital and analog 
formats. His installation, Private Dismay on Public Display (2018), shows us a video loop 
on the screen of a broken smartphone, and invites us to reflect on contrasting topics 
like intimacy and publicity, innocence and violence, nature and machine and tactility and 
immateriality. Petter Buhagen got his MFA at Oslo National Academy of the Arts, and a 
degree at The Arts Institute at Bournemouth, England. 

PETTER BUHAGEN
f. 1983, Trondheim



Private Dismay on Public Display (2018)
Videoloop på mobil, 2:13 min

Video loop, mobile phone, 2:13 min



NO
Sandra Burek lager skulpturelle gjenstander, kunstnerbøker og tegninger. I hennes arbeid 
søker hun å skape visuelle representasjoner basert på minner og språk. I hennes pågående 
prosjekt Time of Stone (2018) tar Sandra for seg minnene og alderen til stein som man kan 
finne spor av i dens ytre form. I steinens struktur kan man lese dens geologiske tidsoversikt 
og hvordan den kontinuerlig har blitt modifisert i konfrontasjon med historien. Steinen 
inneholder derfor en rikholdig naturhistorie som endt i forsteinet tilstand. Sandra Burek 
har en MFA fra Kunstakademiet i Trondheim, og bor og arbeider i Kongsberg.  

ENG
Sandra Burek produces a variety of works between sculptural objects, artist’s books, 
drawings and recent research programming. Her work seeks to determine visual 
representations of memory and logic of language. By examination of stone in ongoing 
project Time of Stone (2018), Sandra refers to its memory and age, scarred by nature. The 
veins of the stone not only represent a record of time but also of how it had been subject 
to constant modification through confrontation with history. Within the stone is contained 
an incredible background of history - it’s culture, economy and art as if the entire wealth 
of history of nature had been petrified within it. Burek got her degree from Trondheim 
Academy of Fine Art, and lives in Kongsberg. 

SANDRA BUREK
f.1984, Bydgoszcz, Polen



Time of Stone (Tale from Norway) (2018)
Skulptur / steinbok, 17 x 15 x 12 cm

Sculpture / stone book, 17 x 15 x 12 cm



NO
Line Anda Dalmars arbeideismetode minner om dagbokformatet, hvor tid og minner 
nedtegnes. I sine filmer, skulpturer og tegninger reflekterer hun rundt opplevelser av 
landskap og våre omgivelser. Hun er opptatt av hvordan tid, avstand og rom påvirker oss, 
hva som lagres i vår visuelle hukommelse, og hvilke element man søker seg til for å oppnå 
en følelse av tilhørighet, tilknytning og identitet. Slik som i tegningen Borestranden, 12 
februar 2017 er landskapet er et motiv hun stadig vender tilbake til. Line Anda Dalmar bor 
og arbeider i Trondheim. Hun har en MFA fra Konstfack i Stockholm og en BFA i fotografi fra 
Kunsthøgskolen i Bergen.  

ENG
Line Anda Dalmar makes art that resemble diaries. In her films, sculptures and drawings 
she is particularly interested in concepts such as time and memory in experiences of 
landscapes and surroundings. Which elements do we remember? And what do we preserve 
as memories later? Like in her drawing Borestranden, 12 februar 2017, she reflects upon 
how we experience the nature around us, and how we respond to its shape, what element do 
one seeks to achieve a sense of belonging, attachment and identity? Damlar got her MFA in 
fine art at Konstfack – University of Arts, Crafts and Design in Stockholm, Sweden, and her 
BFA of Fine Arts/Photography at Bergen National Academy of the Arts. 

LINE ANDA DALMAR
f. 1983, Stavanger



Borestranden, 12 februar 2017
Blyant på papir, 150 x 200 cm
Pencil on paper, 150 x 200 cm



NO
I sitt kunstnerskap undersøker Petra Dalström funksjonelle og sanselige egenskaper hos 
en rekke materialer. Det kan være kan være håndfaste, taktile substanser som kobber, 
voks, plantefrø og porselensstøv, eller mer flyktige og uhåndgripelige naturelementer 
som tid, tyngdekraft, lys og vann. Hennes observasjoner blir omdannet til skrøpelige 
skulpturer eller kinetiske installasjoner som inneholder et narrativ. I sine verk bruker hun 
ofte lavteknologiske metoder for å skape bevegelse og utvikling. Slik som i hennes Luften 
blir långsamt varm och vi stiger in i en kastanjefärgad morgon (2018) av hamret kobber og 
tynn tråd og i Koralvev (2018) hvor et lite lys reflekteres i et speil som deretter sender et 
lyspunkt inn i en miniatyrgrotte av keramikk. Petra Dalström bor og arbeider i København. 
Hun er utdannet keramisk formgiver med en BFA i design fra KADK - Designskolen i 
Bornholm, Danmark. 

ENG
Petra Dalström creates sculptural and kinetic installations using a wide range of materials. 
Her explorations of their functional and sensuous qualities are done by observing and 
testing them in an effort to discern their inherent logic; their particular language. In recent 
years, her focus has been on basic physical phenomena such as gravity, time, light, fire and 
air. Fascinated with the fundamental workings of nature, she explores the physical world 
through studies of the materials that serve as the foundation of our existence. Petra 
Dalström has a bachelor’s degree in design from the Royal Danish Academy of Fine Arts - 
School of Design in Bornholm, Denmark. 

PETRA DALSTRÖM 
f. 1987 Lycksele, Sverige



Koralvev (2018)
Lysdiode, porselen, porselenspulver/kaolin, speil, silke, tre, rødleire, lysflekk, 100 x 45 x 200 cm

LED, porcelain, porcelain powder / kaolin, mirror, silk fabric, wood, red clay, 100 x 45 x 200 cm

Luften blir långsamt varm och vi stiger in i en kastanjefärgad morgon (2018)
Banket og loddet kobber, tråd, tre, 150 x 50 x 100 cm 

Copper and threads, 150 x 50 x 100 cm



NO
Per Ellef Eltvedt arbeider primært med abstrakt maleri på lerret og stålskulpturer. Hans 
praksis oppstår ofte som en konsekvens av tilfeldige krysningspunkter mellom det 
offentlige og det private rom. Verket Heavy Tongue (2019) oppsto ved at Eltvedt fjernet 
føttene på en serie skulpturer som skulle lagres. Dermed sto han igjen med fire nesten 
identiske biter fra hvert arbeid som nå utgjorde et nytt. Eltvedt benytter seg slik av 
prosessen verkene gjennomgår som en ressurs hvor han resirkulerer materialene videre og 
benytter overskuddet fra ett arbeid som kilde til det neste. Per Ellef Eltvedt bor og arbeider 
i Trondheim. Han har en BFA fra Kunstakademiet i Trondheim. 

ENG
Eltvedt works primarily with abstract painting on canvas and sculpture. 
His practice often arises as a consequence of random crossovers between public and private 
spaces. His work Heavy Tongue (2019) was created because of having to cut off the lower 
parts of a series of steel sculptures, in order to store them in a warehouse. In a process like 
this, he recycles the materials and uses the leftover pieces from one work as a source to 
create a new one. Per Ellef Eltvedt lives and works in Trondheim. He has a bachelor’s degree 
from Trondheim Academy of Fine Art. 

PER ELLEF ELTVEDT 
f. 1987, Bærum



Heavy Tongue (2019)
Sveiset stål, lakk, 250 x 200 cm

Welded steel and varnish, 250 x 200 cm



NO
Gjennom å jobbe med språkets attributter som repetisjon, serialitet og forholdet mellom flyt 
og form som metodologi, ønsker Martine Flor å undersøke det hun ser som en grunnleggende 
fremmedgjøring i språket. Hun jobber i hovedsak med installasjon, stedspesifikk skulptur, 
fotografi og tekst. Med et komplekst visuelt og materielt språk ønsker hun å tydeliggjøre 
representasjonens problem, samt åpne for nye måter å oppleve og forstå menneskets 
situasjon i språket på. Tingenes distanse (2019) er et stedsspesifikt kunstverk som tar 
form som et vannspeil støpt i flytende transparent epoxy direkte på gulvet. Flor har en MFA 
fra Kunsthøyskolen i Malmö. Hun bor og jobber i Malmö og Los Angeles. 

ENG
Martine Flor works with site-specific installation, photography and text. Working with 
attributes of language such as repetition, seriality and the relationship between flow and 
form as a methodology, Flor seeks to explore what she sees as a fundamental alienation 
in our language. Through a complex visual and material vocabulary she seeks to elucidate 
the problems of representation, as well as opening for new ways of experiencing and 
understanding the human condition within our language. Her Tingenes distanse (2019) is 
a site-specific installation, a water pond on the floor made of liquid transparent epoxy. 
Martine Flor got her MFA at Malmö Art Academy, and is currently living in Malmö and Los 
Angeles. 

MARTINE FLOR
f. 1989, Trondheim



Tingenes distanse (2019)
Stedspesifikk installasjon av epoksy og plast

Site-specific installation made of epoxy and plastic



NO
Amalie Marie Fonfara jobber med performance og nye medier og er opptatt av animistiske 
og kontemplative praksiser innen healing. I sin kunstneriske praksis undersøker hun 
krysninger mellom indre og ytre landskap, hvor essensen av ånd og materialitet er viklet 
inn i en holistisk forståelse av livet. Hendes kunst er ofte sosialt engasjert i lokale miljøer 
og har et fokus på kropp, minner, arkitektur og landskap. Hennes S(j)ælsten - Fur Stone 
(2018) av selskinn har en form utarbeidet i forhold til kroppen slik at publikum lett vil føle 
omsorg for formen, mens tittelen åpner for en animistisk (tanken om at alt i naturen har 
sjel) og eksistensiell tolkning. Fonfara bor og arbeider i Trondheim, og har en mastergrad fra 
Kunstakademiet i Trondheim. 

ENG
Amalia Marie Fonfara works interdisciplinary as an artist. Based in performance and new 
media her artistic work embarks on an ontological investigation of the crossings of inner and 
outer landscapes through introspection of animism and contemplative healing practices, 
where the essences of soul and materiality are entangled in a holistic comprehension of 
life. Her work is often socially engaged in local environments focusing on body, memory, 
architecture and landscape. Her sculpture Fur Stone (2018) is made of seal skin and shaped 
in a size so that we easily want to care for it, while the title opens for an animistic and 
existential interpretation of it. Amalia Marie Fonfara lives in Trondheim, and got her MFA at 
Trondheim Academy of Fine Art.

AMALIA MARIE FONFARA
f.1985, Nanortalik, Grønland



S(j)ælsten - Fur Stone (2018)
Tre og selskinn, 42 x 30 x 30 cm

Wood and seal skin, 42 x 30 x 30 cm



NO
Matilde Westavik Gaustad jobber med håndvevd tekstil og video både som enkeltstående 
verk og i romlige installasjoner. I utstillingen viser hun et tekstilverk fra sitt pågående 
prosjekt Nurturing Docile and Eager to Please, basert på arkitekturen i Røldal-Suldal 
vannkraftanlegg. Geir Grung og Georg Greve introduserte en distinkt brutalisme i 
utbyggingen av disse kraftverkene på 60-tallet. Utformingen av de ulike kraftverkene er 
på grensen til å være futuristisk, og Middyr kraftverk, utført i betong, vokser nærmest ut 
av terrenget. Tekstilene i prosjektet er en fragmentert versjon av Middyr kraftverk i ull 
og bomull, i en-til-en størrelse. Gaustads kropp fungerer som motoren i vevstolen, og hun 
tvinger den brutalistiske formen inn i et mykere medium ved hjelp av det manuelle arbeidet 
hun utfører når hun vever. Gaustad har en MFA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 
København, og bor i Trondheim. 

ENG
Matilde Westavik Gaustad is a video and textile artist based in Trondheim. Her big black 
textile is part of a huge art project entitled Nurturing Docile and Eager to Please, which 
consists of video and hand-woven textiles based on the architecture of Røldal-Suldal 
hydropower plant. Introducing a distinct brutalism in the development of power plants in the 
1960s, the Norwegian architects Geir Grung and Georg Greve designed concrete buildings 
on the verge of being futuristic, with Middyr power plant being one of them. Gustad’s textile 
of wool and cotton show a fragment of this power plant in real size 1:1. The artist’s manual 
body movements when weaving, acts as the engine when she forces the brutalist form into 
a softer medium. Gaustad received her MFA from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 
Copenhagen. 

MATILDE WESTAVIK GAUSTAD 
f.1987, Trondheim



Nurturing Docile and Eager to Please, 4C (2017)
Håndvevd ull og bomull, utbrettet dobbeltvev, 4,3 x 2,64 m

Hand woven wool and cotton, folded double weave, 4.3 x 2.64 m

Detalj
Detail



NO
Maleriene til Eirik Moldestad Halvorsen skildrer ofte motiver av en langsom tilværelse, 
utenfor ambisjon, alene med naturen. I de svært detaljerte motivene kan man gjerne 
fornemme en stillhet og en svak følelse av det meningsløse, men hvor menneskelig 
tilstedeværelse ikke alltid er like tydelig i situasjonene. Eirik Moldestad Halvorsen 
er oppvokst i Drangedal, og bor og arbeider i Trondheim. Han har en bachelorgrad fra 
Kunstakademiet i Trondheim. 

ENG
Eirik Moldestad Halvorsen’s paintings often depict scenes of a slow existence, of people 
without ambitions or alone in nature. A sense of silence and meaninglessness lies in his 
detailed and figurative pictures where human presence in the situations is not always as 
obvious. Eirik Moldestad Halvorsen is from Drangedal but lives and works in Trondheim. He 
has a BFA from Trondheim Academy of Fine Art. 

EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN
f.1980, Porsgrunn



Vår nr. 37 (2017)
Oljemaleri på lerret, 100 x 100 cm

Oil painting on canvas, 100 x 100 cm



NO
Linn Halvorsrød arbeider med lydkunst, tegning, tekst, metall og ulike former for collage. 
Halvorsrød er en kunstner som ikke begrenser seg, og ønsker at det hun lager skal være 
inspirerende og til å drømme seg bort i. Hun jobber ofte med formale problemstillinger i 
forhold til et filosofisk utgangspunkt, og hun er antikapitalist, naturverner og feminist i alt 
hun gjør. Tittelen i verket I don’t believe in miracles, I rely on them (2018) er hentet fra et 
sitat av Yogi Bahjan. Halvorsrød har studert tekstilkunst ved KHIO - Kunsthøgskolen i Oslo 
og har en MFA fra Kunstakademiet i Trondheim. 

ENG
Linn Halvorsrød does not limit herself to one specific medium or type of material but creates 
art that is inspiring and opens up to our imagination. By taking a philosophical point of 
departure Halvorsrød often works with formal issues in relation to anti-capitalism, nature 
conservation and feminist issues in everything she does. The title of her steel sculpture, 
I don´t believe in miracles, I rely on them (2018), is a quote by Yogi Bahjan. Halvorsrød 
has studied textile art at KHIO - Oslo National Academy of the Arts and got her MFA at 
Trondheim Academy of Fine Art. 

LINN HALVORSRØD
f.1980, Sarpsborg



I don´t believe in miracles, I rely on them (2018)
Stålskulptur, 50 x 50 x 170 cm

Steel sculpture, 50 x 50 x 170 cm



NO
Kunsthåndverker Tiril Havdal arbeider med materialet leire. Naturen er den viktigste 
inspirasjon for hennes virke. Havdals arbeider inntar ofte organiske former, med utprøving 
av balansen mellom materialets styrke og sårbarhet nært inntil dets bristepunkt. Hun 
former leiren på dreieskive, for så å modellere og bearbeide formen videre, og påføre lag av 
ulike glasurer. Arbeidet gir gjenstandene tydelige spor av prosess, og gjennom potensielt 
destruktive påkjenninger skapes muligheter for ny vekst og nye retninger. Etter at hun 
etablerte seg 20 år gammel som keramiker med verksted i Atelier Ilsvika, har Havdal nå 
verksted i Veksthuset på hjemgården i Melhus, hvor hun også bor. 

ENG
Natural surroundings influence Tiril Havdal’s work with clay as main material. With multiple 
layers of glaze, her ceramic sculptures draw from the qualities inherent to the material 
and working process. The sculptures often resemble organic forms found in nature. Visual 
tension is created by an unstable asymmetry, where the balance between the material’s 
strength and vulnerability is tested. Havdal has her workshop in Melhus, where she also 
lives.

TIRIL HAVDAL 
f.1974, Melhus



Kroppsaft (2019)
Glasert steingodsleire, 30 cm 

Ceramic sculpture, 30 cm



NO
Film fungerer ofte som utgangspunkt for Sindre Hustveit sine skulpturer og malerier. 
Det kan være samtalen mellom to karakterer, scenografiske elementer, eller lydsporet i 
bakgrunnen som danner grunnlaget for inspirasjon. Dette er ikke nødvendigvis alltid synlig 
i det visuelle språket, men det fungerer likevel som et bakteppe for arbeidene. Deler av en 
dialog kan eksempelvis bli til en tittel, slik som i skulpturen My My!. Hustveit bor og jobber i 
Oslo, og er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. 

ENG
Film often serves as the starting point for Sindre Hustveit’s sculptures and paintings: a 
conversation between two characters, scenographic elements, or a soundtrack that the 
artist finds inspiring. This is not necessarily always clearly visible. Like using parts of a 
dialogue as title, as he does in his sculpture My My!. Hustveit lives and works in Oslo, after 
finishing his Bachelor’s degree at the Trondheim Academy of Fine Art. 

SINDRE HUSTVEIT
f. 1989, Bærum



My My! (2019)
Skulptur av pappmasjé, hønsenetting, tre og akryl, 80x34x30cm

Sculpture of papier-mâché, chicken wire, wood and acrylic paint, 80x34x30cm



NO
Tommy Høvik arbeider innenfor en rekke ulike medier, fra foto til skulptur, tegning, maleri 
og video. I sine verk retter han seg ofte mot en åndelig dimensjon, og i mange tilfeller 
er de selvportretter på en mer eller mindre skjult måte. Ofte refererer dette til noen av 
kunstnerens svært personlige erfaringer fra perioder i livet som er blitt utgangspunktet 
for estetiske transformasjoner. Hans neonskulptur, A nest on the waves of the sea, danner 
et bilde av en dynamisk tilstand av bevissthet som kombinerer den ustabile avgrunnen med 
en sårbar følelse av trygghet. Tommy Høvik har en mastergrad fra KHIO - Kunstakademiet i 
Oslo og en bachelorgrad ved Kunstakademiet i Trondheim. Han bor og arbeider i Oslo.  

ENG
Tommy Høvik creates art in a variety of media, from photo to sculpture, drawing, painting 
and video. He often addresses a spiritual dimension in his art, and in many cases,  they 
are more or less hidden self-portraits. Referring to some of the artist’s very personal 
experiences. For Høvik, the title in his neon sculpture A nest on the waves of the sea, is a 
metaphor for enlightenment, and as a paradoxical linguistic image, it imagines a dynamic 
state of consciousness that combines the unstable surging abyss (of the soul) with a fragile 
sense of security. Tommy Høvik got his MFA at KHIO - Oslo Academy of Fine Art, and his BFA 
at Trondheim Academy of Fine Arts and. Høvik lives in Oslo. 

TOMMY HØVIK
f. 1979, Trondheim



A nest on the waves of the sea (2017)
Neon 120 x 15 cm



NO
Iselin Kleiva arbeider hovedsakelig med tegning, grafikk, video og collage. Hennes tegninger 
er gjerne detaljerte, tegnet i fargeblyant eller gråblyant, ofte i store formater. Gjennom 
arbeidene tematiseres en form for oppløsning, eller noe som står i fare for å forsvinne. 
Dette kommer til uttrykk i motiver av landskap som trues av en naturkatastrofe, eller 
motiver hvor menneskekroppen trues av oppløsning eller utslettelse. Tegningen Evercare 
(2018) med lette blyantstreker og bleke farger på tykt papir er fra en serie portretter med 
utgangspunkt i mobilbilder tatt fra sykehuset. Stemningen skapes med vare, lette strek 
som underbygger en stille uro i det hvite i papiret. Kleiva bor og arbeider i Oslo. Hun har en 
mastergrad i kunst fra KHIB - Kunst- og designhøgskolen i Bergen.     

ENG
Iselin Kleiva makes detailed pencil drawings in large formats. Her motifs deal with some 
form of deconstruction. With delicate pencil strokes and pale colour on thick paper, 
Evercare (2018) is a drawn portrait based on a picture taken with the artists mobile phone 
at the hospital. Taken at a time when she does not know the direction of the situation; the 
picture addresses uncertainty about life and death. Kleiva lives and works in Oslo and got 
her MFA at KHIB - Bergen Academy of Art and Design. 

ISELIN KLEIVA
f.1983, Trondheim



Evercare (2018)
Fargeblyanttegning på papir, 78 x 103 cm

Pencil drawing on paper, 78 x 103 cm



NO
Kim Kvello lager skulpturelle collager i grenseland mellom maleri, skulptur og arkitektur. 
Han er opptatt av maleri som en overflate og som et tekstilt materiale som ofte tar 
en funksjonell og kroppslig form. Frigjort fra deres tidligere funksjon og formål blir 
materialene avslørt som maleriske elementer, samtidig som de refererer til hverdagslige 
omgivelser med en fremdeles gjenkjennelig karakter. Felles for materialene han benytter, 
er ofte en historie med ulike bruksområder knyttet til berøring eller plassering i forhold til 
kroppen, som indre deler av klær eller rekkverk i offentlige rom. Kim Kvello er utdannet fra 
Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthøgskolen i Bergen. Han bor og arbeider i Trondheim. 

ENG
Kim Kvello’s sculptural collages dissolve the boundaries between painting, sculpture and 
architecture. As an artist he is concerned with painting both as a two-dimensional surface 
and as a functional textile material that often takes a bodily shape. Released from their 
former function and purpose, the materials are revealed as picturesque elements, while still 
referring to everyday environments with their recognizable character. The materials have a 
common history of various applications related to touch or the body, such as internal parts 
of clothing or railings in public spaces. Kim Kvello has studied at the Trondheim Academy of 
Fine Art in and got his MFA at KHIB - Bergen Academy of Art and Design. He lives and works 
in Trondheim. 

KIM KVELLO 
f. 1987, Trondheim



Skeleton Crew 1 og 2 (2019)
Sveiset stål, kleshenger, lerret, bomull, akryl lakk, 115 x 60 cm

Welded steel, clothes hanger, canvas, cotton textile, acrylic varnish, 115 x 60 cm



NO
Med inspirasjon fra bl.a. William Burroughs’ haglemalerier, sin egen førstegangstjeneste 
i militæret og anarkistiske militser startet Jens Stegger Ledaal å arbeide med militære 
materialer og idéer allerede mens han gikk på Kunstakademiet i Trondheim. Utforskningen 
har gått via arbeider skapt med maskingevær og en malingkanon bygd på KiT til verket 
“Spatial Ops”, et prosjekt bygd på ideen om en frivillig avdeling til å skape kunst i 
landskapsformat, hvor bevegelse i terrenget og medbragte moduler brukes til å skape 
komposisjoner. Resultatet er et kunstinfanteri som skaper flyktige manøvrer og gester som 
danner grunnlag for video- og fotoarbeider. Stegger Ledaal bor og arbeider i Onsøy, og er 
utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthochshcule Berlin-Weissensee.  

ENG
Jens Stegger Ledaal works with sculpture, film and printmaking. In 2007, he founded a 
project called Art Militia (now called «Spatial Ops») utilizing the tools and structures of 
military organization to create land art and performance. His current practice consists of 
exercises and expeditions with a goal to carry out repetitive artistic gestures in different 
landscapes, and to use movement through terrain as a conscious sculptural act. His goal 
has always been the same - appropriation and application of military ideas and methods as 
tools for art. Jens Stegger Ledaal lives and works in Onsøy. He got his MFA at Trondheim 
Academy of Fine Arts. 

JENS STEGGER LEDAAL
f. 1975, Richmond, VA, USA



Spatial Ops III-VI (2017-18)
Video, 11:09 min



NO
Lundgaard jobber med ulike medier; hovedsakelig med video og skulptur.  I hennes kunst 
utforsker hun steder der mening kollapser, og grensene mellom noe flytter seg eller 
forsvinner. Hun ønsker å manipulere, dekonstruere og rekonstruere verden rundt seg, 
å viske ut definisjoner og idéer, for å se på det som verken kan bekreftes eller avfeies. I 
rommet mellom fakta og fiksjon, fremmedgjør hun noe tilsynelatende kjent. Eli Maria 
Lundgaard har en mastergrad i kunst fra Kunsthøgskolen i Malmø, og en bachelor fra Kunst- 
og Designhøgskolen i Bergen. Hun er for tiden basert i Malmø.  

ENG
Eli Maria Lundgaard wants to manipulate, deconstruct and reconstruct her surroundings, 
and to wipe out and elucidate definitions and ideas. She is interested in the uncertainty in 
narratives, situations and phenomena, which can neither be confirmed nor destroyed. In the 
space between facts and fiction, she alienates something apparently known. Lundgaard got 
her MFA from Malmö Art Academy, and her BFA from Bergen Academy of Art and Design. 
She is currently based in Malmö, Sweden. 

ELI MARIA LUNDGAARD
f. 1989, Trondheim



Disappearing Act (2018)
16 mm film scannet til HD video, 04:32 min, loop
HD video of scanned 16 mm film, 04:32 min, loop



NO
Michelle Rasmussen er i gang med sin bachelor på Kunstakademiet i Trondheim. Rasmussen 
har jobbet en god del med grafikk og tekstbasert kunst, men største delen av hennes praksis 
er live performance, hvor hun undersøker tematikker rundt kropp. I hennes performance, 
The issue with being flawless, problematiserer hun de skjønnhetsidealer som vi møter 
på sosiale medier og som kommer fra popkulturen med stjerneikoner som for eksempel 
Beyonce. Michelle Rasmussen bor i Trondheim.  

ENG
Michelle Rasmussen is currently taking her bachelor’s degree at Trondheim Academy of 
Fine Art. Rasmussen has worked a great deal with printmaking and text-based art, but most 
of her practice consists of doing live performance, where she examines themes regarding 
body and identity. In her performance, The issue with being flawless, Rasmussen turns our 
attention to our society’s beauty standards and body images presented through social 
media by pop stars like Beyonce. Michelle Rasmussen lives and studies in Trondheim. 

MICHELLE RASMUSSEN
f.1991, Danmark



The issue with being flawless (2019)
Performance



NO
Solrunn Rones arbeider primært med nonfigurativt maleri, og bruker fargen som 
uttrykksbærende kraft. I det abstraherte uttrykket settes ulike fargekropper i spill mot 
hverandre slik at det oppstår en sanselig struktur, en temperatur, en klang og en rytme. 
Penselstrøkene veksler mellom brede flater og tynnere streker som iblant minner om et 
skriftspråk. I maleriene er det også en forbindelse til landskap og til en opplevd natur. 
Vekslingen mellom pastose felt og fortynnede overflater kan minne om et landskaps 
veksling i stofflighet mellom lys, luft og tredimensjonale kropper som steiner. Rones er 
utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, med studieopphold i London og Paris. Hun bor 
og arbeider i Trondheim. 

ENG
In her non-figurative painting, Solrunn Rones puts various colours in play against each 
other to create a sensuous structure, a temperature, a sound, a rhythm. Her brush strokes 
alternate between thick strokes and thin lines that sometimes resemble writing. To connect 
the experiences of landscapes or nature, her alternation between pastose fields and dilute 
surfaces acts like reminiscent of landscapes with flickering light, air and mountains or 
rocks. Solrunn Rones is graduated at Trondheim Academy of Fine Arts in 1981. She lives 
and works in Trondheim. 

SOLRUNN RONES
f. 1951, Steinkjer



Song I (2019)
Oljemaleri på lerret, 85 x 70 cm

Oil painting on canvas, 85 x 70 cm



NO
Tovelise Røkke-Olsen er utdannet keramiker og arbeider hovedsakelig med skulpturelle 
objekter og støpning av funksjonelle gjenstander. Hennes fortolkning av trivielle 
industriproduserte hverdagsgjenstander viser en leken og humoristisk tilnærming til det 
keramiske. I de senere årene har hun arbeidet med fabrikklagde og selvproduserte teglstein 
av lokal blåleire. Teglsteinene benytter hun for dens arkitektoniske betydning og tradisjon, 
og som et materiale hun tilfører andre keramiske elementer. Røkke-Olsen bor og arbeider 
i Trondheim, og har sin utdannelse fra Statens Håndverk- og kunstindustriskole i Oslo og 
Statens Høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen. 

ENG
Tovelise Røkke-Olsen works mainly with making sculptural objects in clay. Her interpretation 
of industrial-produced everyday items shows a playful and humorous approach to the 
ceramic media. In recent years, she uses building stones, both factory-made and self-
produced bricks of locally found clay. The bricks have an architectural significance and 
tradition that she likes to add as an element to her other ceramic objects. Røkke-Olsen lives 
and works in Trondheim and has studied at the Norwegian National Academy of Craft and 
Art Industry in Oslo and Bergen Academy of Art and Design. 

TOVELISE RØKKE-OLSEN
f. 1959, Stjørdal



Lilleby (2019)
Håndbygd skulptur i blåleire fra Lilleby/Triangeltomta, 19 x 20 x 20 cm

Sculpture made in clay from Lilleby/Triangeltomta, 19 x 20 x 20 cm



NO
For tiden drives Kamilla Skrinde av en interesse for semiotikk og en trang til å gjøre 
opprør mot det etablerte språket. Hun tegner med soft pastell og kull i mange lag, og 
veksler mellom flere tegnemetoder – fra løse nesten usynlige streker til harde bastante 
linjer. Det ligger et temperament og en følelse i hver bevegelse og strek. I hennes serie 
med tre tegninger har hun benyttet musikk i utførelsen, og latt sin opplevelse av tre ulike 
musikkstykker manifestere seg på papiret. Moments muscaux av Franz Schubert, Songe 
dúne nuit du Sabbat av Hector Berlioz og Vier letze Lieder av Richard Strauss. Kamilla 
Skrinde er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og bosatt i Oslo. 

ENG
Kamilla Skrinde has an interest in semiotics and she rebels against the established 
language. Her multi-layered soft pastel and charcoal drawings alternate between several 
drawing techniques. Each movement of line expresses a sense of temperament. In her three 
drawings she has listened to three different pieces of music and tried to manifest the tunes 
as drawings on paper: Moments muscaux by Franz Schubert, Songe dúne nuit du Sabbat 
by Hector Berlioz and Vier letze Lieder by Richard Strauss. Kamilla Skrinde got her MFA at 
Trondheim Academy of Fine Arts. She lives in Oslo. 

KAMILLA SKRINDE
f. 1979 Stavanger



Uten tittel (Moments musicaux) (2018)
Uten tittel (Songe d ´une nuit du Sabbat) (2018)

Uten tittel (Vier letze Lieder) (2018)
Softpastell og kull på papir, 78 cm x 53 cm

Pastel and charcoal on paper, 78 cm x 53 cm



NO
Med fotografi og film som utgangspunkt i sin praksis arbeider Anders S. Solberg med 
samspillet mellom fiksjon og virkelighet. Ved å forsøke å manifestere og utvikle de eteriske 
og immaterielle egenskapene til film og fotografi inn i den fysiske verden, ser han hvilken 
innvirkning intensjon, oppfatning og iscenesettelse kan ha på objekter, og hvordan de i 
samarbeid kan virke og skape nye estetiske erfaringer og realiteter. Solberg arbeider med 
et bredt utvalg av metoder og materialer for å utforske tematikk som illusjon, eskapisme, 
skuespill og kunstighet, kopi og original. Arbeidene hans er som oftest installasjonsbaserte 
i samspill med arkitektoniske elementer og en estetikk inspirert av science fiction filmer. 
Solberg har en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim, og fullfører i år sin master ved 
Konsthögskolan i Malmö. 

ENG
Working with photography and film Anders S. Solberg explores the relationship between 
fiction and reality. How they can work together in collaboration and create new aesthetic 
experiences and realities. Solberg uses a wide variety of methods and materials to explore 
themes such as illusion, escapism, acting and artificiality, copy and original. His work is often 
realized as art installations that interact with architectural elements and visual aesthetics 
inspired from science fiction films. Solberg got his MFA at Academy of Fine Arts in Malmö 
this year, and has a BFA from Trondheim Academy of Fine Art. 

ANDERS S. SOLBERG
f. 1984, Trondheim



Agent (Standing Reserve)(2019)
10 l plastdunk, fluoriserende vann, 15w UV-pære, strømforsyning, 35 x 15 x 22 cm 

10 l canister, fluorescent water, 15w UV bulb, power supply, 35 x 15 x 22 cm



NO
Randi Annie Strand arbeider innenfor en variasjon av medier. Skrift, språk og 
sanseerfaringer er sentrale interesseområder for hennes kunstnerskap. Et spesielt fokus 
ligger på kunstnerboken som utforskes som fysisk og metaforisk objekt. Bøkene i serien 
Prisme (2018) har forskjellige fargefelt trykt på tynne gjennomskinnelige ark av japansk 
papir. Hvert ark har et visuelt geometrisk element. Når du blar gjennom sidene danner 
overlappinger nye former og farger. Arkene smelter sammen på en måte som gjør det 
vanskelig å forutse neste motiv og farge, og å huske hvordan foregående oppslag (egentlig) 
var. Strand bor og arbeider i Oslo, og er utdannet ved Kunst- og håndverkskolen i Bergen.   

ENG
Randi Annie Strand works within a variety of media. Writing, language and sensory 
experiences are central components to her works. Strand particularly focuses on the artist 
book where she explores it as a physical and metaphoric object. Prisme (2018) is a series of 
books made in relief print and hand-cut stencils on Japanese paper. The paper and the ink are 
so transparent that you always see something of each sheet. The image is transformed with 
each turn of a page and becomes ephemeral. The transparency causes overlaps between 
the pages that create new shapes and new colours. The sheets melt together in a way which 
makes it almost impossible for the reader to predict the next sheet’s exact pattern and 
colour, or to remember precisely the last motif. It plays with the illusions of form, colour, 
space and order. Strand lives in Oslo. She received her MFA from Bergen Academy of Art 
and Design.  

RANDI ANNIE STRAND
f. 1962, Ytre Namdal



Prisme 1 (2018)
Høytrykk, bok, 27 x 42 cm

Print, book, 27 x 42 cm



NO
Jon Benjamin Tallerås er opptatt av byen, og hvordan vi leser og beveger oss gjennom 
byrommet basert på ulike erfaringer og interesser. I installasjonen med fotografi, 
Loitering Linguistics (2016), tar Tallerås utgangspunktet i spraymalingens symbolverden 
og tilsynelatende tilfeldige kryss, sirkler og andre markeringer man finner i byrommet. 
Da Skanska gjorde oppmålinger i kunstnerens nærområde, markerte de sirkler med 
fluoriserende spray på bakken med tall ved siden av. Tallerås snek seg ut samme kveld for 
å markere opp flere slike sirkler og tilhørende tallkombinasjoner med en lignende neon-
oransje sprayboks. Noen uker senere sto en borerigg godt plantet ved siden av en av sirklene 
til kunstneren. Fascinasjonen var stor: han hadde oppdaget et språk. Ved å selv merke opp 
forskjellige detaljer i byen har Tallerås, uten å kunne det flytende, forsøkt å kommunisere 
med dette språket. Jon Benjamin Tallerås bor i Oslo og har sin kunstutdannelse fra 
Kunstakademiet i Oslo.  

ENG
Tallerås works with a variety of media such as photography, video, sculpture, performance 
and text. He investigates urban spaces and is fascinated by how we read and move through 
the city based on different experiences and interests. In his installation Loitering Linguistics 
(2016), Tallerås explores the symbolic world of spray markings and the seemingly random 
crosses, circles and other markings found in the urban space done by officials. Like when 
Skanska using a fluorescent spray drew circles on the ground with numbers next to it in 
the artist’s neighbourhood. Later that night Tallerås added several new circles and number 
combinations using a similar neon spray. A few weeks later, he noticed a drilling rig planted 
next to one of his own circles. He had discovered a new language. Tallerås, without being 
able to fully understand the language, tries to communicate by using it, by creating the same 
markings around the city. Tallerås lives in Oslo and got his BFA at Oslo National Academy of 
the Arts. 

JON BENJAMIN TALLERÅS 
f. 1984, Oslo



Loitering Linguistics (2016)
Tre giclée print, etset glass, eikerammer, sikringsgjerde, 70x100 cm 

Three giclée prints, etched glass, oak frames, fence, 70x100 cm 



NO
I sitt arbeid med maleriet står fargens lyskraft og koloritt sentralt. Fargeflatene og de 
figurative elementene fungerer i et samspill hvor de veksler mellom å bevege seg i rom/
flate og understøtter hverandres funksjon. I Frokostserie (2018) har hun tatt utgangspunkt 
i det prosaiske og nære. Objekter vi forbinder med dagliglivet er plassert på en hylle og 
blir figurative innslag som spiller opp mot fargeflater. Alle fargeflatene har små variasjoner 
i farge- og temperatur og den gule stripen (hyllen) går igjen som en linje i arbeidene. De 
dagligdagse gjenstander som presskanne, kopp og glass skaper en rytmisk bevegelse 
gjennom serien, og mellom hvert objekt oppstår det en stille dynamikk og dialog. Grethe 
Unstad bor og arbeider i Bergen, og har sin kunstutdanning fra Kunstskolen i Kabelvåg og 
Vestlandets Kunstakademi. 

ENG
Color is essential in Grethe Unstad’s paintings. Her Frokostserie (2018) depicts prosaic 
objects from daily life. Placed on a shelf these objects become figurative elements against 
different backgrounds of colour. With her colour variations, objects such as a coffee pot, a 
cup or a glass, create a rhythmic movement throughout the series. Only the yellow stripe 
(the shelf) connects them as a constant line, and with space in between each painting (and 
object) as a silent dialogue. Grethe Unstad lives and works in Bergen. She studied art at the 
Nordland Art and Film School in Kabelvåg and Bergen Academy of Art and Design. 

GRETHE UNSTAD 
f. 1959, Stjørdal



Frokostserie (2018)
Eggoljetempera på bomullslerret, gruppe på 10 malerier, 30 x 300 cm

Egg tempera on cotton canvas, series of 10 paintings, 30 x 300 cm 



NO
Den bergensbaserte kunstnerduoen USIKKERKUNSTJENTE består av Alexandra 
Jegerstedt (f. 1986 Trondheim) og Iben Isabell Krogsgaard (f.1993, Arendal). De to jobber 
materialbasert med maleri, skulptur og installasjon med temaer som tar for seg kunstnerisk 
identitet, usikkerheten i kunstneryrket og frykten for å stå alene i en ironisk tilnærming. 
Krogsgaard lager ting i lettformelig, hvit plast, mens Jegerstedt arbeider med fargesterke 
materialer. I dag er du inne, i mårra er du ute (Oh la la la) (2019) refererer til stereotypiske 
oppfatninger rundt kjønn, mote og fremtoning – og sårbarhet. Skulpturen er en utforskning 
i materialer. Den tar utgangspunkt i maleriets rolle og innramming, og prøver å gå sine 
egne veier ved hjelp av materialer som kan bære seg selv. Verket kan leses metaforisk og 
spiller på idéen om den egosentriske kunstneren, som skal opp og frem. Kunstnerduoen 
ønsker å rette fokus mot det særegne og unike kunstverket; maleriets ramme forskyves, 
dekonstrueres og skaper en indre logikk. Jegerstedt og Krogsgaard har begge en MFA fra 
Kunstakademiet i Bergen og en BFA fra Kunstakademiet i Trondheim. 

ENG
Alexandra Jegerstedt (b. 1986 Trondheim) and Iben Isabell Krogsgaard (b.1993, Arendal) 
have been collaborating as USIKKERKUNSTJENTE since 2018. Based in Bergen they 
work material-based with painting, sculpture and installation. By taking an ironic 
approach their art is based on topics such as artistic identitya and the uncertainty of the 
art profession. Krogsgaard makes her sculptures in easy-to-shape, white plastic, while 
Jegerstedt paints colourful paintings. Their sculpture, I dag er du inne, i mårra er du ute 
(Oh la la la) (2019), refers to stereotypical beliefs about gender, fashion and appearance 
- and about vulnerability. The sculpture is an exploration of materials that can carry itself, 
deconstructing the traditional idea of a framed painting. Jegerstedt and Krogsgaard both 
got their MFA at Bergen Academy of Art and Design and their BFA at Trondheim Academy 
of Fine Art.  

USIKKERKUNSTJENTE
Alexandra Jegerstedt (f. 1986,   Trondheim)
Iben Isabell Krogsgaard (f.1993, Arendal)



I dag er du inne, i mårra er du ute (Oh la la la) (2019) 
Veggbasert skulptur av plast, glass, papir, pigment, akvarell, bivoks

240 x 35 x 57cm



Barbro Maria Tiller (f.1953, Trondheim) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (MFA, 
1974-78). Hun arbeider innenfor flere ulike materialer og teknikker, spesielt grafikk, colla-
ge, tegning, maleri, installasjon, tekstil og idebaserte kunstprosjekter. Det faste holdepunk-
tet er hennes grafiske arbeider, hvor hun ofte benytter stiliserte motiver og rene farge- 
flater. Motivene spenner fra det botaniske og organiske til det stramme og minimalistiske. 
Tiller bor og arbeider i Trondheim hvor hun har atelier ved Lademoen Kunstnerverksteder. 

Gabriel Johann Kvendseth (f. 1984, Karlsøy) arbeider i krysningspunktet mellom billedkunst 
og kunsthåndverk. Hans kunstneriske praksis omfatter skulptur, tekst, performance og in-
teraktive installasjoner. Han arbeider ofte med forlatte materialer som manipuleres slik at 
de ender opp som skulpturer som kan minne om våpen, verktøy og seremonielle artefakter. 
I tillegg til sin egen praksis driver han det kunstnerdrevne visningsrommet Prosjektom C4, 
et nullbudsjetts og ad hoc rom for samtidskunst innenfor alle sjangre. Han bor og arbeider i 
Bergen, og har sin utdannelse fra Kunst og Designhøgskolen i Bergen. 

Charlotte Rostad (f. 1984, Kabelvåg)  jobber i hovedsak med tegning og tekst. I arbeidet, 
som spenner seg fra det intimt private til dokumentasjon av historiske hendelser, henter 
hun motiver fra både personlige fotografier og funnet materiale. Montager skaper nye for-
tellinger - hvor flettverk av historier blir knyttet sammen, og forteller oss noe, ikke bare 
om sine egne historier, men om historie i seg selv. I tillegg til egen praksis utgjør hun én del 
av kunstnerduoen Ohren & Rostad, som de siste åtte årene har drevet RAKE Visningsrom 
og utført en rekke utstillinger, utsmykninger og andre prosjekter. Rostad bor og arbeider i 
Trondheim, hvor hun fullførte sin master ved Kunstakademiet i Trondheim i 2011. 

Juryen



Barbro Maria Tiller (b.1953, Trondheim) received her MFA from Trondheim Academy of Fine 
Art (NTNU) in 1978. She works within a variety of media and materials, especially graphical 
prints and woodcuts, collage, drawing, painting, installation, textile and more conceptual 
art projects. She often returns to her graphic work where she uses stylized motives and 
pure blocks of colour. The motives runs from the botanical and organic to the pure and 
minimalistic. Tiller lives and works in Trondheim where she has her studio at Lademoen 
Artist Workshops. 

Gabriel Johann Kvendseth (b. 1984, Karlsøy, Norway) works at an intersection of 
contemporary art and craft. His artistic practice encompasses sculpture, writing, 
performance and interactive installation. He frequently works with abandoned materials, 
which he manipulates idiosyncratically, often ending up with sculptures that resemble 
weapons, tools or ceremonial artefacts. In addition to his own work he runs Prosjektrom 
C4, which is an artist run, zero budget and ad hoc project room for contemporary art of all 
disciplines. He lives and works in Bergen and is a graduate of the Bergen National Academy 
of Art and Design.

Charlotte Rostad (b. 1984, Kabelvåg) mainly work with drawing and text. The work moves 
from the intimate private to documentation of historical events where she collects motives 
from personal photographies and found material. Montages creates new stories - where 
braids of stories are connected, tells us something, not just of their own stories, but about 
history in itself. In addition to her own practice she is a part of the artistic duo Ohren & 
Rostad that during the last eight years have been running RAKE and realised several 
exhibitions, public projects and other projects. Rostad lives and works in Trondheim where 
she receiced her MFA from Trondheim Academy of Fine Art in 2011. 

The Jury



Kritikerprisen
Kritikerprisen skal løfte frem et kunstverk som utmerker seg kvalitetsmessig. Prisvinneren 
mottar et stipend på hele 50.000 kroner. Siden 2001 er utdelingen av Kritikerprisen gjort 
mulig i samarbeid med prispartner Kjell Erik Killi Olsen / Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K). 
Killi Olsen ønsker å fremme kunstnere som våger å utfordre seg selv og som ikke er redd for 
å trå ut i ukjente territorier. Kritikerprisen deles i år ut for 18. året på rad, og den profilerte 
kunstkritikeren og kunstneren Nora Joung er invitert til å dele ut prisen.

Debutantprisen
Kandidater til Trøndelagsutstillingens Debutantpris er kunstnere som deltar på utstillingen 
for første gang.  Prisvinneren mottar et stipend på kr. 10.000. I år er det 10 debutanter og 
prisen vil deles ut av styreleder for Trøndelag Bildende Kunstnere, Kalle Eriksson. Formålet 
er å løfte fram unge kunstnerskap. Trykkpartner AS er prissponsor.

NTNUs kunstpris
NTNUs Kunstpris på 20.000 kroner skal deles ut til en kunstner som har utdannelse fra
Kunstakademiet i Trondheim (NTNU). I år har 14 kunstnerne sin utdanning herfra. Prisen 
setter søkelys på det viktige samspillet mellom universitetet og kunstmiljøene i Trondheim, 
og har en intensjon om å koble de to fagmiljøene i byen sterkere sammen. Utnevnelsen åpner 
dessuten for samarbeid mellom NTNU og kunstneren. I 2019 endret prisen navn fra Årets 
NTNU-kunstner til NTNUs Kunstpris.

Publikumsprisen
Gjennom hele utstillingsperioden vil publikum kunne gi sin stemme til det kunstverket de 
liker aller best. Kunstneren bak verket som får flest av publikums stemmer vil ved endt  
utstillingsperiode motta Publikumsprisen på kr. 5.000.

Trøndelagsutstillingens priser
Under Trøndelagsutstillingen deles det ut fire priser blant de utstillende kunstnerne; 
Kritikerprisen, Debutantprisen, NTNUs kunstpris og Publikumsprisen. 



Critics Award
The Critics Award is given in recognition of an artist  whose work demonstrates high artistic 
qualities. The prize winner receives a grant of NOK 50.000. Established in 2001 with 
generous support from the artist Kjell Erik Killi Olsen / Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K), 
the prize promotes artists who dare to challenge themselves. This year is the 18th time the 
prize is awarded and the renowned art critic Nora Joung is invited to do the selection.

Debutant Award
The Debutant Award is given to one of the artists who participate in the exhibition for the 
first time. The intent of the award is to bring recognition and awareness to emerging artists. 
The prize winner receives a grant of NOK 10.000. This year there are 10 debutants and the 
prize is awarded by the chairman of Trøndelag Bildende Kunstnere, Kalle Eriksson. We are 
very grateful that Trykkpartner AS is the main sponsor of the award.

NTNU Art Prize
The NTNU Art Prize goes to an artist with education from Trondheim Academy of Fine Arts 
(NTNU). This year, 14 artists have their education from NTNU. The prize winner receives a 
grant of NOK 20.000. The award highlights the important interaction between the university 
and the artist community in Trondheim. The prize opens for a collaboration between NTNU 
and the prize winner.

Visitor’s Choice Award
Throughout the exhibition period, you can vote for your favorite artwork and the artwork 
with the most votes by the end of the exhibition period, receives the Visitor’s Choice Award. 
The prize winner receives a grant of NOK 5.000.

Trøndelagsutstillingen’s Art Awards
During Trøndelagsutstillingen it will be handed out four awards amongst the partici-
pating artists. Our Critics Award, Debutant Award, NTNU Art Price and the Visitor’s 
Choice Award.
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