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KulturbliKK
«De små handlinger fører  
til ettertanke rundt hvordan  
vi forholder oss til maten.»
Eva Bakkeslett, kurator for Gentle Actions, passer frøene på «spirebordet»
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KULTURBLIKK 

Kunstnere er opptatt av vår sår-
bare klode, men tar opp temaet 
mer stillferdig enn den dagsaktu-
elle politiske debatt. Mangfoldet i 
den stille protesten kommer fram 
i Kunstnernes Hus i Oslo nå om 
dagen. Kunstnere fra hele verden 
framstår som seismografer for en 
utbredt følelse av at kloden ikke 
tåler måten vi oppfører oss på.

– Kunstnerne er ofte de første 
til å fange opp dype behov for 
endring. Typisk for kunstnere og 
andre som er opptatt av dette te-
maet er at de søker seg ut av byene 
og til utkantene. Der møter de en 
annerledes virkelighet og blikket 
skjerpes, sier Eva Bakkeslett. 

Sammen med Anne Karin 
Jortveit er hun kurator for Gentle 
Actions, et prosessbasert tverr-
faglig prosjekt med kunst, miljø 
og handling som tema.

Bærekraft
De er selv begge to kunstnere 
med økologi og bærekraft som 
gjennomgangstema. Bakkeslett 
er særlig opptatt av gjærings-
prosesser i mat, som metafor 

for både å ta vare på mat og spre 
tanker og entusiasme. Jortveit er 
tekstilkunstner, har nylig lært seg 
å veve, og arbeider nå med et pro-
sjekt med filleryer, som uttrykk 
for viktigheten av gjenbruk. Også 
prosjektet Gentle Actions gjen-
nomfører gjenbruk. Møblene i 
dokumentasjonsrommet er fra 
Fretex.

De to kuratorene unngår helst 
å snakke om utstilling. Samhand-
ling med publikum er viktig, i for-
bindelse med foredrag, verksted 
og samtaler.

– Her skal kunsten være noe 
annet enn pynt på kaka, sier de to. 
De har koblet sammen kunstnere 
og andre aktører som er opptatt 
av økologi og bærekraft, og sam-
let eksempler fra hele verden.

Mangfold
Flere idéverksteder har «mat-
kultur som motkultur» som 
overskrift. Det rettes søkelys på 
avhengigheten av olje, og på øko-
nomiske strukturer. En rekke in-
ternasjonalt kjente filmer avslø-
rer industrilandbruket. Sørfinn-

set tebar dokumenterer hvordan 
et kunstprosjekt omskapte en 
nedlagt grendeskole i Gildeskål 
til kulturelt møtested. Forsker og 
siviløkonom Irene Nygårdsvik 
snakker om «raushetens øko-
nomi».

Det er minnemarkering for 
den nigerianske forfatteren og 
aktivisten Ken Saro-Wiwa, som 
ble henrettet for sitt engasjement 
mot oljegiganten Shell for 15 år 
siden. Kunstner Anna Widen, bo-
satt på Gran på Hadeland, bygger 
en skog med en nytolking av na-
turfilosofen Thoreaus hytte.

Disse eksemplene er bare noen 
få av de mange arrangementene i 
regi av Gentle Actions. Prosjektet 
slår beina under den velbrukte 
klisjeen om «den urbane eliten på 

Kunstnernes Hus». Både Jortveit 
og Bakkeslett er opptatt av å trek-
ke fram kunnskap som fortsatt 
finnes i utkantene. Begge har lært 
seg å spinne.

– Samfunnet har rasjonalisert 
bort håndarbeidet, og dermed 
forbindelsen mellom tanke og 
hånd, sier Jortveit:

– Vi vil ikke ha tradisjonskunn-
skap bare som et nostalgisk inn-
slag på museum, men som noe 
samfunnet kan videreutvikle.

Hekler koraller
Hekling er et eksempel på stille 
og verdensomspennende pro-
test mot ødeleggelse av verdens 
korallrev, som trues av oljevirk-
somhet, overfiske og klimaend-
ringer. Den beste måten å illus-
trere korallrevenes bølgete og 
krøllete form – såkalte hyperbol-
ske former – er å hekle. Denne 
oppdagelsen ble gjort av en ma-
tematiker, Daina Tamina i 1997. 
To søstre i Australia, Christine 
og Margareth Wertheim, ble så 
fascinert av oppdagelsen at de be-
gynte å hekle.

«The Hyperbolic Crochet Co-
ral Reef» har spredd seg over hele 
verden. Nå også til Norge under 
navnet The Oslo Reef. Alle kan 
bidra med heklete koraller som 
monteres på veggen av Aurora 
Passero. Også rundt i landet he-
kles det koraller. Bakkeslett for-
teller at hun kontaktet Norges 
Bygdekvinnelag under forbere-
delsene til Gentle Actions.

Selv er hun medlem av det lo-
kale bygdekvinnelaget på Enge-
løya i Steigen Nordland, hvor hun 
sammen med mann og to små-
barn funnet sitt drømmested. Nå 
har de for en periode flyttet til et 
sted sør for London, for å ta seg 
av foreldrene til hennes engelske 
mann. Men Engeløya blir base.

– Et perfekt sted med et rikt 
kulturliv, sier hun.

Spirebord
Hun har kunstutdannelse fra 
England. Masteroppgaven hand-
let om brød som sosial skulptur. 
Nå arbeider hun mye med yog-
hurtkulturer. Planter har alltid 
vært viktig i hennes liv. Hun pas-

Kunst som  
motmakt

Heklete korallrev og frø som spirer.  
Kunsten viser vei til små handlinger 
for en mer bærekraftig verden.

Ikke pynt
«Her skal kunsten være 
noe annet enn pynt  
på kaka.»
EVA BAkkEslETT OG ANNE kARIN JORTVEIT 
kuRATORER FOR GENTlE AcTIONs

Heklet korallrev: Små handlinger for miljøet. Aurora Passero monterer på veggen.  AllE FOTO: JON-ARE BERG-JAcOBsEN
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Anne Karin Jortveit
✱✱ Født 1964
✱✱ Utdannet bildekunstner ved  

Statens Kunstakademi
✱✱ Skribent, kunstkritiker og  

gjesteforeleser
✱✱ Har vært konservator ved 

Museet for samtidskunst

ser spirebordet på Kunstnernes 
Hus. Nysådde bønner, linser og 
sennepsfrø er en del av Gentle 
Actions. Spirene vokser fra dag til 
dag. En hylle med glass med ulike 
frø minner om mangfoldet i natu-
ren og om frø som begynnelsen på 
alt liv. Men også mangfoldet av frø 
og kunnskapen om dem er i ferd 
med å forsvinne. En stillferdig 
handling er å lære seg å brette en 
frøpose.

– De små handlinger fører til 
ettertanke rundt hvordan vi for-
holder oss til maten. For eksem-
pel rundt nøysomhet. Og om vi 
skal fortsette å importere så mye 
som vi gjør, eller i stedet dyrke 

mat lokalt, sier Bakkeslett. Hun 
forundrer seg også over hvordan 
interessen for økologisk mat er så 
mye mindre i Norge enn i andre 
land.

– Men økologi er for oss mye 
mer enn et naturvitenskapelig 
begrep. Det handler om å tenke 
helhet. Økosystemer er noe som 
finnes ikke bare i naturen, men 
også i måten vi tenker og sam-
handler, sier Jortveit.

Medkultur
Mange har spurt hvorfor de ikke 
har trukket inn politikere i pro-
sjektet.

– Men politikere er så forutsig-

bare. I en tv-debatt om klima vet 
vi på forhånd hva politikerne vil 
si. I kunstens rom åpnes det for 
det uventete, sier Jortveit.

– Men dette er politisk 
kunst?

– Kunsten er alltid politisk for 
oss som er engasjert i verden. 
Kunst har mange dimensjoner, 
politisk, poetisk og estetisk. Vi-
suelle opplevelser kan være inn-
gang til refleksjon, sier hun.

Ordet «motkultur» går igjen 
i programmet i Gentle Actions, 
men Jortveit og Bakkeslett vil 
egentlig heller bruke ordet «med-
kultur». De mener gjæringspro-
sesser, fermentering, er et godt 

Sørfinnset tebar: Dokumenterer hvordan en nedlagt grendeskole ble tatt 
i bruk.

Fakta

Heklet korallrev: Små handlinger for miljøet. Aurora Passero monterer på veggen.  AllE FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN

Kuratorer: Anne Karin Jortveit (t.v.) 
og Eva Bakkeslett.

eksempel. Før kjøleskapets tid 
var gjæring nødvendig for å opp-
bevare mat. Slik oppsto surkål og 
yoghurt. Folk arbeidet på lag med 
bakteriene i stedet for å motar-
beide dem ved å sterilisere.

– Vi tar dette videre og snak-

ker om sosial fermentering. Det 
handler om å spre entusiasme til 
andre, et håp om at noe kan en-
dres, sier Jortveit og Bakkeslett.

KARI GÅSVATN
kari.gaasvatn@nationen.no
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