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En mangslungen 
videohistorie blir til
av nina schjønsby

Marit Paasche
Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian Video Art
Oslo: Feil Forlag, 2014. 

For at den norske videohistorien ikke skulle smul-
dre bort mellom hendene våre, var opprettelsen av
Videokunstarkivet i 2012 prekær. Arkivets oppgave
er å samle inn og forvalte norsk videokunst.1 Som et
ledd i arkivets arbeid foreligger nå utgivelsen Lives
and Videotape. The Inconsistent History of Norwegian
Video Art, ført i pennen av forskningsansvarlig
kunsthistoriker Marit Paasche, godt hjulpet av
kunstner Anne Marthe Dyvi. Boken inneholder seks
dybdeintervjuer med kunstnerne Marianne Heske,
Terje Munthe, Kjell Bjørgeengen, Inghild Karlsen,
Morten Børresen og Jeremy Welsh. Intervjuene er
innrammet av et forord av professor Mike Sperlinger
og en innledning av Paasche. Vi får innblikk i de
seks kunstnernes liv og virke, og om den konteksten
de arbeidet i, her til lands eller internasjonalt. 

MOTSETTER SEG FORENKLINGER 

Videokunstarkivets historiseringsprosjekt er fritt for
ambisjoner om sømløse og endelige fortellinger.
Historiseringen av videomediets tidligste fase inter-
nasjonalt er blitt kritisert fra ulike hold, blant annet
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av den amerikanske kunstneren og kritikeren Mar-
tha Rosler, som selv var aktiv videokunstner på
1970-tallet. Det er lett å være enig med Rosler i at
viktige aspekter ved videomediets tidlige fase er for-
vitret. For det første er mange kvinnelige utøvere og
likeledes videokollektiver marginalisert. Her er en
kanon med hagiografisk tilsnitt etablert, med en
overvekt av mannlige kunstnere. For det andre er
mediets sosiale kontekst underkommunisert. Som
et utslag av dette fortrenges tidlige dokumentariske
videoarbeider med politisk agenda til fordel for et
«modernistisk» og formalistisk fokus på isolerte en-
keltverk. Med henvisning til Rosler skriver Sperlin-
ger i forordet at Lives and Videotape. The Inconsistent
History of Norwegian Video Art motsetter seg denne
typen forenklingsprosess.2 Bokens intensjon er klart
formulert gjennom tittelen og i innledningen: Det er
en inkonsistent historie som formidles. Videokunst-
arkivets intensjon var opprinnelig å skrive den nor-
ske videokunsthistorien, men informasjonen om
kunstverkene og deres kontekst var så full av hull at
dette viste seg umulig, skriver Paasche. Underveis i
arbeidet ble det tydelig at det ikke fantes en norsk
«videoscene» på 1970- og 1980-tallet, men snarere
et knippe enkeltkunstnere som jobbet med video.
Den valgte metoden, dybdeintervjuene, sikrer et
mangefasettert tilfang av informasjon. Neste steg i
historiseringsprosessen vil fordre andre metoder.

Paasche er ikke ute etter å tvinge sine funn inn i
bestemte kunsthistoriske narrativer, og lar dessuten
prosessen være transparent og råmaterialet være til-
gjengelig. Slik minner fremgangsmåten om fors-
kning med åpen kildekode.

INGEN SØMLØSE NARRATIVER

De grundige intervjuene gir altså rom til det inkon-
sistente, et adjektiv som gir meg assosiasjoner til me-
toden som den britiske kunsthistorikeren Lisa
Tickner etterspurte i sin viktige artikkel «Modernist
Art History: The Challenge of Feminism» fra 1988.3

Tickner karakteriserer kunsthistorien som en disi-
plin som organiserer objekter og hendelser til søm-
løse narrativer. Hun formulerer det treffende: «Con-
flict, discontinuity, and overdetermination are

smoothed into the comforting narratives of harmo-
nious evolution, of the emergence of new styles from
outworn convention.»4 Hun ønsker seg en historie-
skriving som erstatter forestillingen om en allviten-
de, desinteressert fortelling med den mer dialektis-
ke virkeligheten der skrivingen er en konfliktsone,
hvor motstridende historier kjemper om hegemoni.
Her etterlyser hun nettopp en inkonsistent kunsthis-
torie som setter spørsmålstegn ved narrativenes
sømløshet og åpner opp for det kaoset og den kom-
pleksiteten som blir holdt tilbake i tradisjonell histo-
risering. 

Når det er sagt, er det inkonsistente i denne boken
mindre utslag av en historiseringskritisk strategi og
mer resultat av dybdeintervjuet som metode. Fortlø-
pende stiller imidlertid Paasche og Dyvi refleksive
spørsmål knyttet til historiseringen. De ber infor-
mantene om å identifisere kjennetegn ved en perio-
de, og de spør hvilke aspekter som står i fare for å bli
utradert. Slike grep styrer tekstene inn på verdifull
dokumentasjon. Det inkonsistente i form av diverge-
rende syn på historien, tilløp til uenigheter eller al-
ternative virkelighetsforståelser er mindre artiku-
lert. 

AKTØRPERSPEKTIV

Med sine seks intervjuer inntar publikasjonen et ak-
tørperspektiv, og det er utvilsomt sentrale aktører
som kommer til orde. Likevel slår det meg hvor vik-
tig det blir å innlemme utsagn fra flere typer aktører,
som institusjonsledere, kuratorer, skribenter eller
kunsthistorikere. I skrivende stund er det publisert
et ferskt intervju med kurator og kunsthistoriker Jo-
runn Veiteberg på Videokunstarkivets sider, så den-
ne prosessen er tydeligvis i gang. 

Det at tekstene er såpass åpne og detaljrike, er på
mange måter positivt, men samtidig er det en utfor-
dring. I intervjuet med Marianne Heske kunne gjer-
ne intervjuobjektet fått mer motstand i sin stadig til-
bakevendende og generaliserende kritikk av omver-
denen eller av hva som er «typisk norsk», «typisk
barn i dag», osv. Samtidig syder alle tekstene av kon-
tekstuell informasjon. Intervjusjangeren avdekker
her et vell av hendelser, hverdagslige detaljer, digre-
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sjoner og personlige oppfatninger. Kunstnerne gir
oss viktig informasjon om produksjonsbetingelsene
for mange av de tidligste videoarbeidene her til
lands, som Marianne Heskes Et frenologisk selvpor-
trett fra 1976, Terje Munthes Video– Audio – Ago fra
1983 eller Kjell Bjørgeengens New York fra 1984. Vi-
deokunsthistoriens kanoniserte aktører kommer nå
og da inn fra sidelinjen, særlig er Nam June Paik en

gjennomgangsfigur, som gjestelærere ved ulike aka-
demier, samarbeidspartner eller forbilder.

VIDEOMEDIETS FUNKSJONER

Intervjuene danner et bilde av utviklingslinjer i
kunstutdanningen her til lands, og særlig er oppbyg-
ningen av en intermedia-avdeling ved Kunstakade-

Morten Børresen med videoinstallasjo-
nen Video Baby, 1982. Takk til Nasjo-
nalmuseet.
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miet i Trondheim på 1980-tallet viet plass. Likele-
des etableringen av viktige arenaer for videomediets
utfoldelse, som Medieverkstedet på Henie Onstad
Kunstsenter i 1985.

Videomediets ulike bruksområder blir også be-
lyst. Det opptrer som alt fra politisk statement til pe-
dagogisk verktøy og dokumentar. Gjennom inter-
vjuet med Inghild Karlsen får vi innblikk i videome-
diets betydning som dokumentarisk verktøy. Det at
skillelinjene mellom dokumentar og videokunst
ikke nødvendigvis var gitt, er relevant. Det er samti-
dig interessant å høre om Terje Munthes pedagogis-
ke prosjekt Vega kunst- og kulturskole for barn, hvor
videomediet fikk spillerom. I flere tilfeller kan man
øyne forbindelseslinjer til videomediets tematikk
internasjonalt, som når kunstnerne bruker video-
mediet til å problematisere eller kommentere TV-
mediet. Morten Børresens lekne og interaktive video-
installasjon Video Baby fra 1982 bringer assosia-
sjoner til tidlige videoarbeider som benytter seg di-
rekte av TV-apparatet eller kommenterer TV-medi-
et, som Nam June Paiks mange skulpturelle objekter,
eller mer problematiserende verk som Television
Delivers People (1973) av Richard Serra & Carlota
Fay Shoolman. En nærliggende referanse er dess-
uten Shigeko Kubotas glitrende Video Poem (1968–
76), hvor hun sammenligner det å bære et video-
kamera med det å bære en baby. Hennes forhold til
videomediet er lidenskapelig og intimt: «I travel
alone with my portapak on my back, as Vietnamese
women do with their baby».5

Kilder fra videomediets tidligste fase i New York,
som tidsskriftet Radical Software utgitt i tidsrommet

1970–74 av videokollektivet Raindance, vitner om
et syn på videomediet som aktivistisk verktøy med
demokratisk, for ikke å si revolusjonært, potensial:
Nå kunne «alle» komme til orde, alle kunne skrive
historie. Tidlige politiske dokumentarer av video-
kollektiver som Videofreex har en klar politisk agen-
da og ble kringkastet gjennom alternative TV-stasjo-
ners distribusjonsnettverk. Sett i lys av et slikt poli-
tisk perspektiv er Kjell Bjørgeengens marxistiske
synsvinkel på videomediet, og hans engasjement i
Kommunistisk Universitetslag, verdt å merke seg.
Bjørgeengen skriver sine egne arbeider inn i en mar-
xistisk kontekst relatert til mediets spesifikke tekno-
logi, fordi hans befatning med videomediet under-
minerer en automatisert og standardisert bruk av vi-
deo.

Publikasjonen er illustrert med stillbilder fra de
viktigste videoarbeidene. Den er dessuten utstyrt
med fotografier av kunstnerne og utvalgte samar-
beidspartnere. Særlig setter jeg pris på hverdagslige
fotografier som maner frem et tidsbilde, så vel som
dokumentasjonsfotografier av alt fra teknisk utstyr
på Experimental Television Center i New York til ut-
stillingsåpninger. Jeg ser frem til at selve videomate-
rialet blir ytterligere tilgjengeliggjort via Video-
kunstarkivet.

Publikasjonen tegner et bilde av historiserings-
prosessen som innviklet, tilfeldig, kaotisk og kom-
pleks, snarere enn strømlinjeformet. Den blir et
grunnlagsdokument i den videre historiseringen av
den norske videokunsten. Mange kunsthistoriske
tråder kan bli viklet ut av disse fortellingene.

noter

1 Videokunstarkivet er et treårig prøveprosjekt som drives av Pro-
duksjonsnettverk for elektronisk kunst i Norge (PNEK) og finansi-
eres av Norsk Kulturråd.

2 Rosler diskuterer dette blant annet i essayet «Video: Shedding the 
Utopian Moment» fra 1984. I: Decoys and Disruptions. Selected wri-
tings, 1975–2001, London/Cambridge/New York: MIT Press, 
2004. 

3 I essayet «Modernist Art History: The Challenge of Feminism», 
første gang publisert i Genders, nr. 3, 1988. Gjengitt i Feminism – 
Art – Theory. An Anthology 1968–2000, Robinson, Hilary (red.), s. 
252, USA/UK: Blackwell Publishing, 2001. 

4 Ibid.
5 Videre understrekes intimiteten og inderligheten: «Portapak and 

I traveled all over Europe, Navajo land and Japan without male 
accompany. Portapak tears down my shoulder, backbone and waist.» 
Første gang på trykk i Video Art: An Anthology, Ira Schneider og 
Beryl Korot, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1976. Finnes 
også i Theories and documents of Contemporary Art: A Sourcebook of 
Artists Writings, Kristine Stiles og Peter Selz (red), Los Angeles: 
University of California Press, 1996.
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V

Magnetbåndenes tale
Av Simen Joachim Helsvig

Terje Munthe, Eksotiske dyr på Vega, 1991.

iktige deler av det 20. århundrets kulturhistorie er festet til magnetbånd som er i ferd med å gå i
oppløsning. Et marginalt område som norsk videokunst er dermed utrydningstruet både ved at

kunstverkene nedbrytes, og fordi dette kapittelet i den nære kunsthistorien står i en viss fare for å svinne
hen i glemsel. Deler av norsk videokunst har vært belyst gjennom Atopias og Museet for samtidskunsts
retrospektive videoutstillinger. Med boken Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian
Video Art forsøker Marit Paasche ytterligere å rekonstruere denne historien, gjennom intervjuer med
kunstnere som arbeidet med video i Norge på 1970- 80- og 90-tallet. Boken er et samarbeid mellom Feil
Forlag og Videokunstarkivet, der Paasche arbeider som forskningsansvarlig. Videokunstarkivet er et
prosjekt som ble initiert av Norsk kulturråd for å digitalisere og bygge opp en database over norske
videoarbeider. Kunstkritikk tok en prat med Marit Paasche om Videokunstarkivet og den ferske
bokutgivelsen.

I tittelen Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian Video Art ligger et lite forbehold
– det er en inkonsistent historie. Er det norsk videokunst som i seg selv er usammenhengende, eller
referer det til at du har valgt å følge livsløpene til enkelte kunstnere?

Det er forførende lett å gjøre historien flatere og enklere enn det den egentlig er, særlig når det er skrevet
lite om emnet fra før, slik tilfellet er her. Så for å unngå å forenkle bestemte Anne Marthe Dyvi, som er
formidlingsansvarlig i Videokunstarkivet, og jeg at vi skulle gå til kildene, nemlig kunstnerne selv. Vi
ville supplere arkivet med levende minne. Derfor dybdeintervjuet vi seks kunstnere som på hver sin måte
var tidlig ute med å bruke video; nemlig Marianne Heske, Terje Munthe, Kjell Bjørgeengen, Inghild
Karlsen, Morten Børresen og Jeremy Welsh. Samlet sett danner disse samtalene bilder av en historie som
både er subjektiv og lite strømlinjeformet; den har sorte hull og motsigelser.

Du skriver at boken skal nyansere og supplere arkivets kategoriserende funksjon; hvordan tenker du at
den gjør det?

Det som legges inn av faktaopplysninger om verkene er én ting. Det som kommer frem i samtalene med
kunstnerne er noe helt annet. Da får man tilgang til hvordan de tenkte rundt bruken av videomediet, hvilke
referanser de hadde, og hvordan de posisjonerte seg i forhold til teknologi, et generelt kunstbegrep og et
miljø. Kort sagt det som kan beskrives som kontekst.

03.11.14

Lives and Videotapes: The Inconsistent
History of Norwegian Video Art 

Marit Paasche

Feil Forlag

http://www.kunstkritikk.no/skribenter/simen-joachim-helsvig/
http://www.kunstkritikk.no/wp-content/uploads/2014/11/3_01-kopi_ville-dyr-p%C3%A5-vege-_elefant1.jpg
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I introduksjonen forteller du at Videokunstarkivet har katalogisert over 1400 arbeider fra perioden
mellom 1970-90. Det høres ut som et enormt høyt tall, med tanke på at det knapt fantes noe miljø eller
noen institusjonell aksept av videokunst på den tiden. Skyldes dette tallet en vid definisjon av kategorien
«videokunst»?  

Jeremy Welsh, Slide Paintings, lysbildeserie fra BA-
utstilling ved Nottingham Trent university, 1977.

Ja, det er et høyt tall, men husk det dreier seg om katalogisering, og ikke digitalisering. I tillegg steg antall
arbeider kraftig fra midten av 90-tallet og utover, og vi anvender ganske riktig en vid definisjon av
«videokunst». Ett av målene våre er å skaffe oss oversikt over flest mulig videoarbeider, både fra kjente
og mindre  kjente kunstnere, uavhengig av formspråk, format og kontekst. Derfor siler vi i liten grad ut i
første runde. På sikt vil dette materialet utgjøre et ressurs- og referansearkiv i databasen. I tillegg til at vi
kartlegger og samler inn, digitaliserer vi også verk fra den tidlige perioden. Utfordringen ligger i et
begrenset budsjett. Og med budsjettets begrensning på antall minutter i mente, er det svært viktig for oss
at ressursarkivet er så rikt som mulig når vi overleverer prosjektet til dets eier, Norsk kulturråd, etter
utløpt prosjektperiode. For jo rikere ressursarkivet er, dess bedre er utgangspunktet for å fortelle et bredt
spekter av historier om en bestemt tidsperiode, kontekst eller tendens.

Noe som kommer tydelig frem gjennom intervjuene er at det i liten grad fantes noe miljø for videokunst i
Norge, og at få av kunstnerne anså seg som «videokunstnere». Skiller denne situasjonen seg fra andre
skandinaviske land?

Nei, ikke spesielt, så vidt jeg vet. Men våre naboland, Sverige og Danmark, hadde flere som var aktive
med video på et tidligere tidspunkt. Video ble der en del av undervisningen på kunstakademiene, og
diskursen rundt mediet var mer utviklet. Den manglende interessen for videoarbeider ved norske
kunstinstitusjoner – Museet for samtidskunst kjøpte sitt første videoverk i 1991 – et fragmentert miljø og
totalt fravær av kritisk resepsjon, ledet mange kunstnere til å knytte kontakter i utlandet.

Noe av det som har overrasket oss mest er hvor internasjonalt orientert mange av disse kunstnerne var, og
hvor mye som har blitt borte av kunnskap om 80- og 90-tallet. Jeg er selv født på 70-tallet, og trodde at
jeg hadde ganske god oversikt over disse tiårene. Under arbeidet med Lives and Videotapes oppdaget jeg
at det er utrolig mye jeg ikke visste. Å ha denne formen for dyptpløyende samtaler med kunstnerne er en
fin anledning til å korrigere deler av historien som ligger nær oss i tid.

Dere lanserte nylig boken ved New York Art Book Fair, hvordan var responsen?

Responsen var fantastisk! Videokunst, som kanskje oppleves som et litt smalt og nerdete tema her til
lands, ble både eksotisk og interessant der. Boken solgte bra, spørsmålene var mange og interessen var
stor. Det er vi glade for, fordi noe av bakgrunnen for Lives and Videotapes var at den også skulle fungere

http://www.kunstkritikk.no/wp-content/uploads/2014/11/Jeremy-WEB.jpg
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som en inngang til norsk videokunst for utenlandske forskere og kuratorer.

Boken er merket «Conversations 1 – 6»; er det planlagt flere bind?

Jeg går gjerne i gang med et bind til eller flere, men dette er i hovedsak et budsjettmessig spørsmål.

Marianne Heske, Hall of Fame, 1978. Installasjon med realtime video.

http://www.kunstkritikk.no/wp-content/uploads/2013/02/xMarianne-Heske-Hall-of-Fame-1978-Installasjon.jpg
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   HOME A BOU T S U B S C R I P T I O N CON T A C T

V I D E O L I V E S

September 17, 2014

The new book Lives and Videotapes: The
Inconsistent History of Norwegian Video Art
contains six in-depth interviews with artists
who contributed in their own right to the
establishing of video as an art form in
Norway; Marianne Heske, Terje Munthe,
Morten Børresen, Kjell Bjørgeengen, Inghild
Karlsen and Jeremy Welsh. The book is an
integrated part of the archival project
Videokunstarkivet, (The Norwegian Video
Art Archive), and we have asked author and
Head of Research Marit Paasche about their
ambitious plan to preserve and make
accessible a part of Norwegian art history

https://objektiv.squarespace.com/
https://objektiv.squarespace.com/
https://objektiv.squarespace.com/about/
https://objektiv.squarespace.com/subscription/
https://objektiv.squarespace.com/contact2
https://objektiv.squarespace.com/realises/2014/9/17/videolives
https://objektiv.squarespace.com/realises/2014/9/17/videolives
http://www.videokunstarkivet.org/
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threatened with oblivion.   

Nina Strand: I have heard lovely stories on artists bringing in boxes of old

VHS-cassettes and trying, together with you, Per Platou and Ida Lykken

Ghosh, to find the exact sequence they want to show you. For the past two

years you have registered around 1700 works to find the right material and

actually save it for history. What was the greatest challenge working with

this material, and what has been most surprising? 

Marit Paasche: Yes, there has been a lot of material to work with – some of the

greatest challenges are the lack of information and facts related to the tapes. What

do you do when nobody remembers when the tape was made, where it was

shown or when it was made? The vast amount of tapes, the range of different

formats and often the condition of the tapes has also proved to be challenging –

some of the tapes even came with mould! But all in all this has been a great dive

into recent history and a very rewarding experience. The most surprising is maybe

how rich and multifaceted this material is and how closely it is intertwined with the

broad national and international art scene.

Strand: In an interview from our 4th issue of Objektiv Marte Vold claims that

the video medium is still in its teens here in Norway. Having gone through

the history, do you agree?

Paasche: Not quite. Video in Norway is more like a newly deceased relative, your

eccentric aunt that no one quite understood while she was alive, but in retrospect

turns out to be a much more intriguing personality than you thought. In other

words video as a specific medium is history.
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Strand: The preface is written by former assistant director at LUX, Mike

Sperlinger. What was his impression of Norwegian video art? 

Paasche: He mentions one thing that is quite important, which he noticed after

reading the interview with Jeremy Welsh. One of the most noticeable differences

between the Norwegian scene and those of the U.S., Britain and the Netherlands

was that we did not have any non-commercial “distributors” of video art. This was

certainly part of the reason why he states that “Norway was a black hole" in the

early 90s.  

Strand: The international launch of Lives and Videotapes… will take place

during the New York Art Book Fair, at MoMA PS1 September 26-28 and be

followed by a presentation by you and a lecture on new media preservation

by Jon Ippolito, former curator at The Guggenheim Museum, now professor

at the University of Maine. What are your hopes for this book – what could it

do for Norwegian video art? And could you tell us about the work you and

Videokunstarkivet will continue to do, you will present your final result

soon? 

Paasche: There were two main reasons for writing this book: Firstly, to provide

greater insight into the context and the historical conditions for the creation of

early Norwegian video art. This insight is particularly relevant to the archive’s

function for scholars, curators, and other interested parties outside of Norway.

The other reason has to do with complementing the technical and conservational

work. To understand what makes a work meaningful is as important as working

out the technical formats. So, one could say that the larger context surrounding

early video work is what this book is mainly about. Lives and Videotapes… attempts

to reveal how, why, and under what circumstances many of the early video works

made in Norway came about—and what makes them important for posterity. How

did these artists perceive video as a medium? What were their references? What

conceptions of art were they challenging, and how was the medium of video

involved in influencing the general perception of art?

This is a three-year pilot project, so the final result (summer 2015) will be a model

for a future video art archive. One of the major, practical results of our work––in

addition to digging up tapes and contextualizing them––is the construction of a

comprehensive database tool (DAM = Digital Asset Management). Through this

open source tool we are able to combine the past, present and future for artists,
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curators and researchers alike.  For a more detailed explanation of this work, see

this interview from June 2014. 

We are convinced that the Art Council Norway will understand the importance of

our efforts, and that the archive will expand during the years to come. As for now

we have made an archival tool, and filled the database with information and a

certain number of actual video works. However, in the future it will be the next

generation of artists, curators, researchers and eventually the general audience

who will benefit by better understanding how this particular technological medium

came into being, and how it has influenced the art world so significantly.

 

Inghild Karlsen, positions for Reflex, 1982

Photo: Leif Karstensen © Inghild Karlsen /

BoNo 2014

Terje Munthe, stills from work in progress,

date unknown. 
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EUXNWH�YLGHR�Sn�����RJ����WDOOHW�
MREEHW�Sn�HJHQ�KnQG��PHQ�VDPDU-
beidet ofte med kunstnere fra andre 
felt. De var med andre ord tidlige 
representanter for en tverrfaglig 
arbeidsform. Inghild Karlsen, som 
jeg intervjuer i boka, er et godt ek-
VHPSHO�Sn�GHW��6n�KDU�GX�IRON�VRP�
IRUV¡NWH�n�In�WLO�HW�IHOOHVVNDS��VRP�
7HUMH�0XQWKH��+DQ�IRUV¡NWH�n�ODJH�
et miljø for elektronisk estetikk da 
KDQ�¿NN�PLGOHU�DY�.XOWXUUnGHW�WLO�GULIW�
DY�0HGLHYHUNVWHGHW�Sn�+HQLH�2Q-
stad Kunstsenter i 1996, men som 
GHW�IUHPJnU�L�VDPWDOHQ�YDU�GHW�WXQJW�
DY�ÀHUH�JUXQQHU�RJ�VHQWHUHW�EOH�ODJW�
ned etter relativt kort tid. 

Henger mangel på miljø sammen 
med at kunstnerne ikke først og 
fremst ser på seg selv som «vid-
eokunstnere»? 

– Ja, og det er i grunnen ikke veldig 
rart. Video har blitt brukt som en av 
ÀHUH�XWWU\NNVPXOLJKHWHU�DY�PDMRULWHW-
en av norske kunstnere. Det er bare 
HW�InWDOO�VRP�KDU�MREEHW�OLNH�ODQJ-
varig og konsekvent med video som 
eksempelvis Kjell Bjørgeengen. å 
inndele kunstfeltet og kunsthistorien 
L�PHGLXPVVSHVL¿NNH�NDWHJRULHU�HU�
noe deler av kunsthistorikerstanden 
RJ�NXQVWLQVWLWXVMRQHQH�¿QQHU�
beleilig, men det er ikke særlig 

dekkende for den virkeligheten som 
preger, eller har preget, kunstfeltet 
selv. å isolere bruken av video 
LQQHQIRU�NXQVWIHOWHW��IRU�Vn�n�SUH-
sentere den som en egen historie 
som eksisterer ved siden av den 
generelle kunsthistorien, er noe av 
GHW�YL�KDU�IRUV¡NW�n�RSSRQHUH�PRW�L�
Videokunstarkivet.

Før jeg leste boka slo det meg som 
litt tidlig å skrive historie når vi ikke 
skal lenger tilbake enn 70-, 80- og 
90-tallet?

±�-HJ�HU�I¡GW�Sn����WDOOHW��RJ�KDU�
egentlig trodd at jeg visste hva 80- 
og 90-tallet handlet om. Men da jeg 
jobbet med boka slo det meg hvor 
utrolig mye jeg ikke vet. å ha slike 
dyptpløyende samtaler med kun-
VWQHUQH�HU�HQ�¿Q�PXOLJKHW�WLO�n�NRU-
rigere deler av historien som ligger 
ganske nær oss i tid, og som vi tror 

Lives and Videotapes. The In-
consistent History of Norwegian 
Video Art 
marit Paasche 
feil forlag/ videokunstarkivet

vel bevart videokunst

marit Paasche om sitt nye bok-
prosjekt, i samtale med marte 
stapnes.

Marit Paasche er kunsthistoriker og 
forskningsansvarlig ved Videokun-
starkivet. I Lives and Videotapes. 
The Inconsistent History of Norwe-
gian Video Art intervjuer hun seks 
ulike videokunstnere om deres 
kunstnerskap og hva de husker fra 
YLGHRNXQVWPLOM¡HW�L�1RUJH�Sn�����RJ�
80-tallet. Det er en historie ikke alle 
kunstverdens aktører kommer like 
godt ut av. 

I boka intervjuer du Marianne Heske, 
Terje Munthe, Kjell Bjørgeengen, 
Inghild Karlsen, Morten Børresen og 
Jeremy Welsh. Hvordan landet du 
på akkurat disse seks kunstnerne?

– Alle seks markerte seg tidlig med 
sin høyst individuelle bruk av video. 
Hver av dem belyser ulike aspekter 
ved den norske videokunstens his-
torie; forholdet til andre kunstuttrykk 

som skulptur, musikk, performance, 
teater, konseptualisme, en ny medi-
evirkelighet og kunstinstitusjonens 
og kunstakademienes rolle. Utval-
get er dermed ikke tilfeldig, men vi 
NXQQH�RJVn�KD�YDOJW�QRHQ�DQGUH��
%RND�HU�LNNH�HW�IRUV¡N�Sn�n�EHGULYH�
kanonisering av enkeltkunstnere, 
den kan kanskje ses mer som en 
slags grunnforskning der motsigelser 
og svarte hull er en del av et større 
bilde. Som blant annet er grunnen til 
bruken av ordet inconsistent i bokas 
undertittel. 

En ting som overrasket meg er hvor 
mye motstand kunstnerne som 
ønsket å jobbe med video møtte i 
alle mulige sammenhenger. Likevel 
er det ikke så mye samhold å spore 
mellom norske videokunstnere på 
den tiden?

– Flere av dem var jo klar over 
hverandre, og noen av dem kjente 
hverandre godt, som Inghild Karlsen 
og Marianne Heske. Men det er riktig 
DW�GH�LNNH�GDQQHW�QRH�IHOOHVVNDS��3n�
denne tiden eksisterte det mange 
interesseforeninger der mediet var 
fellesnevner, som for eksempel 
Landsforeningen Norske Malere 
RJ�1RUVNH�*UD¿NHUH��PHQ�GHW�EOH�
aldri dannet noen Norske Videokun-
stneres Forening. Mange av de som 
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Terje Munthe, stillbilder fra work in progress, dato ukjent. Munthe ledet en periode Kunstnernes 
Medieverksted, opprettet i 1986 ved Henie-Onstad. I Lives and Videotapes forteller Munthe om 
hvordan verkstedet spilte en viktig rolle for mange kunststudenter, men at prosjektet med sine 
EHJUHQVHGH�UHVVXUVHU�RJ�WUH�nUV�SU¡YHWLG�YDU�G¡PW�WLO�n�IHLOH�IUD�VWDUWHQ�DY�
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tidligere. Situasjonen virker veldig 
sårbart, siden det er snakk om ma-
WHULDOH�VRP�L�ÀHUH�nU�KDU�Y UW�L�IHUG�
med å forvitre?

– Ja, jeg tror det var helt prekært at 
arbeidet med Videokunstarkivet ble 
satt i gang i 2013, og jeg er glad for 
DW�.XOWXUUnGHW�Vn�EHW\GQLQJHQ�DY�n�
starte opp dette bevaringsarbeidet. 
Arbeidet er stort og omfattende, og 
materialet er, som du sier, relativt 
VnUEDUW��-HJ�WURU�Sn�EHW\GQLQJ�DY�
historie. Det vokabularet vi beh-
ersker en gitt periode og et gitt 
sted kommer ikke til oss som noe 
«naturlig», det har sine røtter i 
KLVWRULH�RJ�L�IRUVWnHOVH�DY�WHNQRORJL��
Da videomediet ble tilgjengelig som 
kunstnerisk uttrykksmiddel, utgjorde 
det en forskjell. Plutselig hadde vi 
HW�Q\WW�PHGLXP�VRP�IDYQHW�EnGH�
prosess, tanke, sansning, – ja som 
JMRUGH�SODVV�IRU�HQ�nSHQKHW�PRW�
verden, og som tilbød et nytt blikk 
Sn�RVV�VHOY��)RU�n�VLWHUH�6XVDQ�6RQ-
tag: art is the most general condition 
of the past in the present. Og held-
LJYLV�¿QQHV�GHW�P\H�PDWHULDOH�VRP�
ikke er borte. Noe er i god stand, 
noe er ganske slitent. Vi har til og 
PHG�InWW�LQQ�YLGHRWDSHU�PHG�PXJJ�
Sn��VRP�OLNHYHO�KDU�ODWW�VHJ�UHQVH�RJ�
digitalisere. Det skal med andre ord 
P\H�WLO�IRU�n�WD�OLYHW�DY�HQ�YLGHR�

Marte Stapnes

Morten Børresen og videoinstallasjonen Video 
Baby fra 1982. Børresen plasserte et skjult 
NDPHUD�L�EDUQHYRJQD�RJ�HQ�PRQLWRU�Sn�SXWD��
1nU�KDQ�JLNN�UXQGW�PHG�EDUQHYRJQD�YDU�IRONV�
I¡UVWH�LPSXOV�n�NLNNH�LQQ�RJ�SOXGUH�PHG�EDE\HQ��
,�GHQQH�LQVWDOODVMRQHQ�EOH�GH�VWnHQGH�n�SOXGUH�
med et bilde av seg selv i stedet. Fotografiet 
er digitalisert av Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design.

vi har fullstendig oversikt over. 

Har du et eksempel?

– Jeg ble for eksempel ganske over-
rasket over at Terje Munthes video 
Video – Audio – Aga�¿QQHV�L�VDPOLQ-
gen til Museum of Modern Art i New 
York. Og jeg visste lite om den vold-
somme kortslutningen og eksplosjo-
nen i Nam June Paiks og Marianne 
Heskes installasjon i Düsseldorf 
i 1993. Eller om motstanden mot 
YLVXHOW�WHDWHU�L�1RUJH�Sn����WDOOHW��
og mot det teatrale i kunsten, som 
Inghild Karlsen nevner. Karlsen trek-
NHU�RJVn�IUHP�KYRUGDQ�GH¿QLVMRQHQ�
av hva en utstilling er, har forandret 
VHJ��,�GDJ�IRUVWnU�YL�HQ�XWVWLOOLQJ�VRP�
et ferdig og perfekt «objekt» som 
NXQVWQHUHQ�VNDO�VWn�n�VQDNNH�RP�RJ�
IRUPLGOH�L�HWWHUNDQW��3n����WDOOHW�YDU�
GHW�ODQJW�YDQOLJHUH�n�WHQNH�XWVWLOOLQJ�
PHU�VRP�HQ�nSHQ�DUEHLGVSURVHVV��

Kunstinstitusjonene i Norge i denne 
perioden får gjennomgående mye 
kritikk av kunstnerne. Hvordan tenk-
er du institusjons-Norge kommer ut 
av det i denne utgivelsen?

– Videokunst slo sent gjennom i 
1RUJH��RJ�GHQ�HU�GnUOLJ�UHSUHVHQ-
WHUW�L�EnGH�RIIHQWOLJH�RJ�SULYDWH�
samlinger. Nasjonalmuseet for 
NXQVW��KnQGYHUN�RJ�GHVLJQ�NM¡SWH�
LQQ�VLWW�I¡UVWH�YLGHRYHUN�L������Sn�
grunn av en føring knyttet til innk-
jøpskomiteens organisering. Dette 
er derfor ikke en kritikk, poenget 
er at det har hatt konsekvenser. 
7LO�VDPPHQOLJQLQJ�¿NN�0DULDQQH�
Heske, som jobbet med video fra 
1975, to videoarbeider innkjøpt av 

Bonnefantenmuseum og Stedeljik 
Museum i Nederland i 1978, etter at 
hun hadde en stor separatutstilling 
Sn�I¡UVWQHYQWH�PXVHXP��

±�,QJKLOG�.DUOVHQV�DUEHLGHU�KDU�JnWW�
PHU�HOOHU�PLQGUH�XSnDNWHW�KHQ��RJ�
Børresens fantastisk morsomme og 
mer konseptuelle videoer har det 
vært ganske tyst om. I tillegg kom 
video ganske sent til kunstakad-
emiene i Norge. Jeremy Welsh 
gjorde mye viktig for videokunsten 
ved Kunstakademiet i Trondheim 
Sn�EHJ\QQHOVHQ�DY����WDOOHW��PHQV�
Kunstakademiet i Oslo først kom i 
siget etter at Bjørgeengen begynte 
VRP�SURIHVVRU�GHU�L�������6n��IRU�
n�VHWWH�GHW�Sn�VSLVVHQ��1RUJH�KDU�
vært dominert av stor skepsis til all 
kunst som ikke kommer i form av 
tydelige avgrensede objekter som 
PDQ�HQNHOW�NDQ�NODVVL¿VHUH�VRP�
«kunst». 

Er situasjonen bedre i dag? 

– Egentlig ikke. Det er fremdeles et 
problem at kunnskapen om norske 
NXQVWQHUHV�EUXN�DY�¿OP�RJ�YLGHR�
er for lav, og at tilgjengeligheten 
WLO�GLVVH�DUEHLGHQH�HU�Vn�GnUOLJ��(W�
litt selvsentrert eksempel er da jeg 
¡QVNHW�n�VNULYH�HQ�KRYHGIDJVRS-
pgave om norsk videokunst i 1996, 
PHQ�IDQW�XW�DW�GHW�IDQWHV�YHOGLJ�In�
tilgjengelige verk i norske samlinger. 
6n�MHJ�VNUHY�RP�DPHULNDQVN�YLG-
eokunst i stedet, som det faktisk var 
ODQJW�OHWWHUH�n�In�WLOJDQJ�WLO��'HW�YDU�
jo litt absurd. 

'HW�NDQ�VH�XW�VRP�GHW�KDU�Y UW�OLWH�
fokus på bevaring av videokunst 
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(NVRWLVNH�G\U�Sn�9HJD��HW�NXQVWSURVMHNW�IRU�EDUQ�OHGHW�DY�7HUMH�0XQWKH��������
Munthe drev Vega kunst- og kulturskole i perioden 1989-1992. I Lives and 
9LGHRWDSHV�IRUWHOOHU�KDQ��©�«��SHULRGHQ�Sn�9HJD�YDU�HNVWUHPW�J¡\�RJ�JLYHQGH��
Jeg gjorde ting jeg var interessert i rent estetisk og formmessig, samtidig som 
jeg kunne involvere barn i arbeidet. De var reelt medvirkende og utførende. Slik 
Marianne Heske kjøpte tjenester fra næringslivet i forhold til teknologisk arbeid, 
VOLN�©OnQWHª�MHJ�WMHQHVWHU�DY�EDUQD�ª�6LWDWHW�HU�KHQWHW�IUD�GHQ�QRUVNH�YHUVMRQHQ�DY�
ERNLQWHUYMXHQH�VRP�OLJJHU�WLOJMHQJHOLJ�Sn�ZZZ�YLGHRNXQVWDUNLYHW�RUJ�



Arkivet og en  
inkonsistent  
historie 
om videokunst.
AV MARIT PAASCHE

For en tid tilbake bestemte Norsk Kulturråd 
seg for å lyse ut et pilotprosjekt som skul-
le redde den eldre, norske videokunsten fra 
glemsel og teknisk forfall. Det var PNEK (Pro-
duksjonsnettverk for elektronisk kunst i Nor-
JH��VRP�ðNN�WLOGHOW�GHW�WUHÆULJH�SLORWSURVMHNWHW�
i 2013, og i forlengelse av dette ble Video-
kunstarkivet opprettet som en selvstendig 
enhet. Vårt mandat var todelt: vi skulle bygge 
opp en database ved hjelp av åpen kildetek-
nologi, samt kartlegge, samle inn og digitali-
sere norsk videokunst i perioden 1960–1990. 
Av bevaringsmessige hensyn kom Norsk 
Kulturråd med pålegg om å starte innsamlin-
gen av det eldste materiale først. Til nå har 
nesten 2000 videoarbeider blitt katalogisert, 
og mange er digitalisert. Store ressurser har 
gått med til å utvikle ny software for data-
basen; en software som er avgjørende for 
hvordan man kan tenke og bruke et arkiv, og 
som kan virkeliggjøre et av arkivets formål; 
å gjøre videoer og annet referansemateriale 
tilgjengelig for allmennheten, både nasjonalt 
og internasjonalt. 

 En av våre ambisjoner har vært at 
Videokunstarkivet skal fungere på kunst-
ens premisser. Det er ikke nødvendigvis lett. 
Som den amerikanske kunstneren og kura-
toren, Jon Ippolito, poengterer er det slik at 
”ethvert kunstverk trenger individuell opp-
merksomhet”. Det er det umulig å tilby når 
man jobber med et arkiv – en viss standar-
disering er uunngåelig. Det er imidlertid vik-
tig at de standardene man utvikler også tar 
Kď\GH�IRU�Æ�LGHQWLðVHUH�GH�XOLNH�UHODVMRQHQH�
som kunstverket har til omverdenen. Man 
må med andre ord forsøke å avdekke hvor-
dan kunstverket ”oppfører seg” i henhold til 

presentasjon og kontekst, og hva man skal 
gjøre når den teknologiske utviklingen endrer 
de premissene som relasjonene bygger på. 

Like avgjørende som et videoverks 
teknologiske fundament, er det å skjønne 
akkurat hva som gjør et verk betydningsfullt. 
Og nettopp dette behovet for en større ram-
me rundt de tidlige videoarbeidene er årsa-
ken til at vi har valgt å utgi boken Lives and 
Videotapes: The Inconsistent History of Nor-
wegian Video Art��%RNHQ�IRUVďNHU�Æ�ðQQH�XW�
hvordan, hvorfor og i hvilken sammenheng 
mange av de tidligste videoarbeidene i Norge 
ble til – og hva som gjør dem viktige i etter-
tid. Hvordan forstod kunstnerne video som 
medium? Hvilke referanser hadde de? Hvil-
ket kunstbegrep opponerte de mot, og hvor-
dan påvirket video forståelsen av et generelt 
kunstbegrep?

Dette er store spørsmål, som ikke 
besvares entydig i boken. Utvalget av kunst-
nerne – Marianne Heske, Terje Munthe, Kjell 
Bjørgeengen, Inghild Karlsen, Morten Børre-
sen og Jeremy Welsh – er ment å belyse noen 
aspekter av den tidlige videokunstens histo-
rie i Norge som vi mener er fremtredende: 
relasjonen til andre kunstarter som skulptur, 
musikk, performance, teater, konseptualis-
me, kunstakademienes og kunstinstitusjone-
ne rolle, samt en ny medievirkelighet. 

Det er viktig å understreke ordet incon-
sistent i tittelen. Selv om vi opprinnelig hadde 
en slags ambisjon om å skrive norsk video-
kunsts historie, gikk vi tidlig bort fra dette. 
Kunnskapen om videokunsten og kontek-
sten den var blitt til i, var preget av for store 
hull til at det lot seg gjøre. Det beste vi kunne 
gjøre var å oppsøke kunstnerne direkte. De 



utgjør den største og beste primærkilden til 
kunnskap, både til kunsten og til hvordan 
videomediet ble forstått og benyttet. Det er 
med andre ord ingen autoritativ historie med 
stor H vi skriver her, og vi har heller ingen 
målsetning om å bedrive kanonisering av 
enkeltkunstnere. Vi anser Lives and Videota-
pes: The Inconsistent History of Norwegian 
Video Art mer som et stykke grunnforskning 
der motsigelser og fragmenter utgjør deler av 
et større bilde. 
 *
I et intervju med Rolling Stones for nærmere 
40 år siden uttalte Susan Sontag: Art is the 
most general condition of the past in the pre-
sent. To become past is, in one version, to be-
come art.

Men for at kunst skal ha denne mulig-
het til å være tilstede som en synlig fortid i 

det nåværende, må den faktisk bli tatt vare 
på. Etter to og halvt år som et pionerpro-
sjekt i Kulturrådets strategi har vi merket en 
betydelig internasjonal interesse. Sommeren 
2015 er det slutt på prosjektpengene, men vi 
håper Norsk Kulturråd og Kulturdepartemen-
tet ser verdien av å videreføre Videokunstar-
kivet, og at arkivet kan videreutvikle sin stra-
tegi med å bruke ny teknologi for å utfordre 
tradisjonell historieskriving på kunstfeltet.

Marianne Heske, fra video-installasjonen Video Dialog, en dialog mellom to monitorer og publikum,1982. © Marianne Heske / BONO

Alle bilder er fra: Lives and Videotapes: The Inconsistent 
History of Norwegian Video Art. Feil forlag i 2014. 
Boken består av seks dybdesamtaler med kunstner-
QH�RJ�3DDVFKH�KDU�JMRUW�ñHUH�DY�VDPWDOHQH�PHG�$QQH�
Marthe Dyvi, formidlingsansvarlig i Videokunstarkivet. 

 



Terje Munthe, stillbilder fra et uavsluttet videoarbeid. Årstall er ukjent, men mest sannsynlig fra 1980-tallet.



,QJKLOG�.DUOVHQ��)XJOHVNUHPVOHU��LQVWDOODVMRQ�RJ�ÀOP��<QVWHKROPHQ��
Mandal, Norge,1983. 
© Inghild Karlsen / BONO Foto: Inghild Karlsen



Jeremy Welsh,  Slide Paintings , dias projeksjonsserie fra hans BA-utstilling ved  
Nottingham Trent University, 1977. © Jeremy Welsh.



.MHOO�%M¡UJHHQJHQ��1HZ�<RUN��������YLGHR����������.MHOO�%M¡UJHHQJHQ���%212�





Til venstre: Kjell Bjørgeengen, Ancendents, video-installasjon fra 
utstillingen Det syntetiske bildet på Kunstnerens Hus, Oslo, 1991.  
© Kjell Bjørgeengen / BONO Foto: Kjell Bjørgeengen.  
 

Morten Børresen med to ballonger i hans utstilling 
Brainspace – Spacebrain i Fotogalleriet, Oslo, Norge, 1983.  
Foto: Johan Sandborg.  
Takk til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
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Eyes on Norway at This Year’s New York Art Book Fair
Julie Lillelien Porter - 26.09.2014 - English, Intervjuer

Each year, a new country and its small-scale publishing is in focus at The New York Art Book Fair. This year it is
Norway. 

From ‘Album #2’

‘A handful of independent, small-scale Norwegian publishers and artistic projects have been selected to showcase
an active demand for publishing at this year’s Art Book Fair in New York. There, they’ll come face to face with
an international market at what is nevertheless a fair where the bar is set lower, providing the displaying artists
and publishers with unique exposure on an international arena,’ says coordinator Randi Grov Berger.

http://kunstforum.as/author/julie-lillelien-porter/
http://kunstforum.as/category/english/
http://kunstforum.as/category/intervjuer/
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The New Nork Art Book Fair (NYABF) will be held for the ninth time on September 26 – 28, at MoMA PS1,
with NY-based indie bookshop Printed Matter, Inc. as primary organizer. This year, as last, one country has been
particularly represented for its work in the world of small-scale publishing. Following Switzerland last year, this
time it is Norway’s turn, with Randi Grov Berger coordinating the Norwegian project. Grov Berger says that what
makes the Norwegian scene interesting are the numerous self-organized and artist-established publishing
companies that have arisen in later years, with a dynamic and organized scene noted for its spirit of cooperation.
She highlights that artists often work on a number of publishing projects at the same time, and that those chosen
to contribute to NYABF are either artists who produce their own publications or publishers who work very
closely with the artists they represent.

NYABF casts a wide net as far as showing artist books, fanzine ephemera, and artist activism are concerned.
What might the reason that self-organized publishing having grown so popular these last few years?

‘A important point is that artist books, fanzines, journals, and magazines are distributed through other channels
than the typical commercial ones. Dissemination of ideas happens a lot easier in a format that doesn’t require a
gallery and that doesn’t cost a lot to produce. Printed Matter, Inc. has – since it started in 1973 – been an idealistic
non-profit with open submission. Self-publishing is a democratic display format; it’s something nearly everyone
has access to, and can easily distribute. It’s usually not commercial stuff, free to distribute and traded or sold for a
nominal sum. The fact that fewer publications are made and fewer copies printed, makes a possible a richer
spectrum of different publications, which have the freedom to be completely offbeat. It gives room for more
voices – a more democratic spread.

‘In addition, several independent booksellers who also publish show up as part of more established institutions.
That opens up more arenas to be present in, and strengthens the field, which is part of the reason we have all this
attention now. The invitation to participate at NYABF is based on recognition of a strong and diverse scene with
good artists, illustrators, editors, and book designers. It’s a result of idealistic publishing companies furthering the
attention publications receive outside domestic borders. I hope that our participation in this year’s fair creates
networking contacts for younger publishers, and inspires more of them to participate in fairs going forward, so
that – in that way – they can make their projects stronger and hopefully keep making investments in future. At
NYABF, they’ll meet around 300 booksellers and independent publishers from around 25 countries and around
25 000 visitors at one of New York’s very finest institutions: MoMA PS1.’

Album 

Bokforum has chosen two new publications that will be
launched at NYABF.

One of these is ALBUM, published by Primary
Information and Teknisk Industri. ALBUM is a series of
fanzines created in 2008 by Eline Mugaas and Elise
Storsveen. The fanzines are whole page illustrations and
ads taken from a plethora of sources found at jumble sales
around Oslo. The contents reflect the pictures typical to
Scandinavian households from 1960 to 1980: cookbooks,
travel magazines, knitting books, glossy fashion
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From ‘Album #1’magazines, and sex manuals. The chosen images are
beautifully and meticulously laid out in analogue, using
tape, scissors, and a ‘Xerox’ machine at the back of a gallery made available to them at night.

You use collage and appropriate material from various other printed media. How and why do you cooperate
artistically on this technique?

‘ALBUM started as a joint project, leading off from out talks on pictures and our respective collections of books
and magazines from jumbles and the like. We’ve known each other almost all our lives, so these talks go way
back, and we wanted to do something as overflow project besides our individual artistic endeavours. Even though
we use the simplest form of collage as our technique, combining two pictures from different sources, which, when
put together, create a new story, we don’t really think of it as “collage”.

‘For us, it’s a way of looking at and making a point of what we see in a picture, beyond the obvious motif. One of
the fundamental ideas behind ALBUM is working with visual material completely independently of words. To
appropriate extant imagery is to borrow other people’s visual eye and ideas. We use the images largely
uncropped, straight out of a book or glossy, and have to the formats and qualities those things have, since the
pictures aren’t handled on computer, but assembled the “old fashioned way”, with scissors and glues, and then
copied up (200 copies) on a “Xerox” machine.

‘Using an old fashioned technique holds no particular significance for us, but it is important for the process and
the idea that it be as simple as possible. It should – first and foremost – be about looking at pictures. Every issue
builds on a theme or idea. These themes are always based on the body of images we have. In other words, we
register and discuss what types of pictures and motifs keep recurring, and give us the chance to work out a sort of
narrative.

‘The book ALBUM is being published in cooperation with Primary Information and Teknisk Industri. It brings
together the first ten issues of ALBUM, a collection encompassing the lonesome male, femininity, architecture,
family, space, and nature.’

The Video Art Archive 

The other publication Bokforum would like to highlight is Lives and Videotapes: the Inconsistent History of
Norwegian Video Art, which will also be launched at NYABF, this one by Feil Forlag [tr. Wrong Publishing
Company]. Kjersti Solbakken, who runs Feil toghether with Andreas Johannesen Delsett, tells us a little about
how the company works and the launch.

You have written that ‘our motivation derives from a longing to publish art. We want to publish art projects based
on the projects’ own ideas. In each individual case, there are specific formats that are best suited.’ Tell us more
about your collaboration with the Video Art Archive!

‘Feil Publishing experiments with different formats, sizes of printing, and launch platforms to provide a space for
projects that do not fit into any normal arrangement, and precisely that is something key to the nature of video art.
Video art is not well represented in Norwegian art collections, and little has been written about its history. The
fact of the matter is that large segments of Norwegian video art are in danger of being worn out. That was the
backdrop against which the Video Art Archive was
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Jeremy Welsh, Slide Paintings, dias projection series.
From the book Lives and Videotapes: The Inconsistent

History of Norwegian Video Art (Feil Forlag)

founded. Feil is involved in this book project because it
brings you close to a really interesting body of work, and
because it grants a better understanding of Norwegian art
history. The book is very true to source and show great
respect for artists as a source of knowledge and
experience.

‘The book Lives and Videotapes: the Inconsistent History
of Norwegian Video Art is being published to shed light
on how artists have used the medium of video, and how
the medium has affected a general understanding of art in
Norway. The words are Marit Paasche’s, a research
supervisor at the Video Art Archive, and detail six in-
depth interviews with the following artists: Marianne
Heske, Terje Munthe, Kjell Bjørgeengen, Inghild Karlsen,
Morten Børrresen and Jeremy Welsh. Mike Sperlinger,
who was previously assistant direct at LUX, has written
the foreword.

‘Lives and Videotapes: the Inconsistent History of
Norwegian Video Art attempts to find out how, why and
in what context many of the earliest pieces of video art in
Norway came into being. How did the artists understand
video as a medium? What references did they have? What
artistic concept were they opposing? The artists illuminate
various aspects of the early history of video art in Norway
that we feel are prominent: their relation to other art
forms, like sculpture, music, performance, theatre,
conceptualism, the role of the art academies and
institutions, as well as new media.’

The interview was also published in the printed edition of KUNSTforum 3–2014. For subscriptions, please click
here. 

http://www.kunstforum.as/abonnement-skjema/
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I

Norsk fokus i New York
Av Mariann Enge

Kurt Johannessen deltar på messen i New York med forelesningsperformancen The Innermost. Her fra hans performance Tre
fluger og ein kopp kaffi, 2014. Foto: Pavana Reid.

dag åpner årets New York Art Book Fair, som drives av bokhandelen Printed Matter Inc og er verdens
største kunstbokmesse, med rundt 300 deltakende prosjekter og 27 000 besøkende. Fire dager i strekk

byr messen på presentasjoner av kunstbøker, kataloger, monografier, tidsskrifter og fanziner, samt et bredt
spekter arrangementer.

I år rettes fokuset spesielt på fotobaserte kunstnerbøker og tidsskrifter – og på Norge. Under headingen
Norway Focus: Kunstnerbøker presenteres en avdeling med norske bokhandlere, institusjoner, kunstnere
og uavhengige forlag i et eget rom på MoMA PS1. Totalt er det hentet inn 28 norske prosjekter og over
35 norske kunstnere til messen, som er kuratert av Shannon Michael Cane. Koordinator for Norway Focus
er Randi Grov Berger.

– I Norge finnes det en sterk og mangfoldig scene av kunstnere, illustratører, redaktører og bokdesignere.
Jeg håper at årets deltakelse vil skape større internasjonale nettverk for unge aktører, slik at det inspirerer
dem til å delta på messer i fremtiden, sier Berger i en pressemelding.

25.09.14

New York Art Book Fair

New York
25. september - 28. september 2014

http://www.kunstkritikk.no/skribenter/mariann-enge/
http://www.kunstkritikk.no/wp-content/uploads/2014/09/kj2.jpg
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Lars Laumanns bidrag til Kunsthall Oslos plakatserie The
Positive Void.

En sentral representant for den norske kunstbokscenen er bokhandelen og forlaget Torpedo, som sammen
med Kunsthall Oslo nylig flyttet et par hakk lenger ned i Trelastgata i Bjørvika, og samtidig utvidet sin
filial på Kunstnernes Hus. De er naturligvis representert på messen, og har med seg noen av sine nyeste
utgivelser. Sammen med Kunsthall Oslo viser de dessuten The Positive Void, en plakatserie med de
norske kunstnerne Azar Alsharif, Gardar Eide Einarsson og Matias Faldbakken, Ida Ekblad, Mohamed
Ali Fadlabi, FRANK, Kim André Hagen, Lars Laumann, Lotte Konow Lund, Jon Benjamin Tallerås og
Fredrik Værslev.

Blant institusjonene som er med finner man også Bergen Kunsthall, som presenterer katalogen til den
aktuelle utstillingen med Robert Overby. Under lanseringen vil kunsthallens direktør Martin Clark
samtale med kunsthistoriker Robin Clark om Robert Overbys kunstnerskap.

Også Hordaland Kunstsenter reiser over fra Bergen, for å lansere den tredje utgivelsen i sin Dublett
Series, en presentasjon av kunstneren Pedro Gómez-Egaña, bestående av en ny kunstnerbok og en
antologi med bestilte tekster. Pedro Gómez-Egaña selv bidrar med performance.

Unge Kunstneres Samfund (UKS) deltar med lansering av publikasjonen Inverted Sky; Letters to Jackie,
som bygger på kunstneren Marthe Ramm Fortuns bidrag til Performa 13. Ramm Fortun, som åpner
soloutstilling på UKS senere i høst, deltar med performance i form av en byvandring fra Grand Central
Terminal på Manhattan, til Long Island, for så å ankomme PS1 MoMA og selve boklanseringen.

http://www.kunstkritikk.no/wp-content/uploads/2014/09/ll.jpg
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Eline Mugaas og Elise Storsveen, ALBUM, 2014.

Blant de mange forlagene som er representert, er Cornerkiosk press, som på messen lanserer en ny bok av
Thora Dolven Balke, designet av gruppen Young Professionals fra New York. Boken inneholder et
intervju med Tacita Dean og mer enn 200 polaroidfotografier fra de siste ni årene.

Feil Forlag byr blant annet på lansering av boken Lives and Videotapes: The Inconsistent History of
Norwegian Video Art av Marit Paasche. Kunstner og kurator Jon Ippolito presenterer i den forbindelse sin
forskning på bevaring av nye medier, mens Paasche selv vil snakke om sin nye bok, som inngår i det
pågående pilotprosjektet Videokunstarkivet.

Sille Storihle og Liv Bugge, som står bak FRANK, en plattform for utstillingskuratering og
bokpublisering, deltar med utstillingen Marie Høeg Meets Klara Lidén , som tidligere har vært vist ved
ONE National Lesbian and Gay Archives i Los Angeles. FRANK arrangerer også en samtale om
utstillingen med David Evan Frantz fra ONE, og lanserer utgivelsen Voluspå, som en markering av 100-
årsjubileet til den norske kvinnebevegelsen. Bidragsytere til boken er Vanessa Baird, Katarina Bonnevier,
Kajsa Dahlberg, Mathias Danbolt, Marie Høeg, Hilma af Klint, Carl Larsson, Klara Lidén, Wencke
Mühleisen, Claes Oldenburg, Henrik Olesen, Sidsel Paaske og Martin Skauen.

Kunstnerne Eline Mugaas og Elise Storsveen lanserer sin nye bok ALBUM på messen. Publikasjonen
samler de ti første utgavene av fanzineserien med samme navn, som består av fullsides fotografier og
annonser fra en mengde ulike kilder funnet på loppemarkeder i Oslo.

Kurt Johannessen deltar med forelesnings-performancen The Innermost, basert på boken med samme
tittel. Johannessen, som har arbeidet med performance, kunstnerbøker, video og installasjoner siden tidlig
på åttitalet, lanserer også to bøker på messen.

http://www.kunstkritikk.no/wp-content/uploads/2014/09/finalCover-566x800.jpg
http://www.kunstkritikk.no/artikler/en-forstyrrende-agent-i-natiden/
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Fukt Magazine, 2014.

To tidsskrifter er representert – Fukt Magazine og Vector Artists Journal. Fukt Magazine er en årlig
utgivelse som tar for seg samtidstegning, etablert i Trondheim i 1999, som siden 2001 vært basert i
Berlin. Björn Hegardt er redaktør, og Ariane Spanier designer. På messen lanseres FUKT # 13, samt en
stedsspesifikk papirinstallasjon av Marit Roland. Vector presenterer seg som «en litterær utstilling i form
av et tidsskrift», og hvert nummer samler skriftlige arbeider av 25-30 yngre og mer etablerte kunstnere.
Redaktører er Peter Gregorio og Javier Barrios, og på messen lanserer de Vector # 4.

Andre utstillere som deltar på Norway Focus er Apis Press, Bergen Art Book Fair + Bergen Zines, Entrée,
HEAVY Books, Henie Onstad Kunstsenter, Jessica Williams + Friends, Kuk & Parfyme, Morten
Andersen/Shadowlab, Multipress, RoboPrint, Sturla Heggdalsvik: ROV Publication Series, Teknisk
Industri AS, Trollkrem og VI, VII.

Øvrige nordiske deltakere på årets New York Art Book Fair er det danske initiativet Lodret Vandret, og
de svenske forlagene B-B-B-Books og Libraryman.

http://www.kunstkritikk.no/wp-content/uploads/2014/09/cover_fukt2014-NEW-766x1024.jpg



