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KUNSTREVISJON, 
HVORFOR ER DET 
VIKTIG?

Modernismen er en kunst-  
og kulturhistorisk epoke som 
begynner ca. 1860 i Paris med 
de første fortolkningene av det 
moderne samfunnet. 

Modernismen er en epoke som begynner ca. 1860 i Paris 
med de første fortolkningene av det moderne samfun-

net. Modernismens kunstnere levde i et samfunn som økte i 
kompleksitet, og der mennesket alene - uten Gud eller andre 
autoriteter - slet med angst og fremmedgjøring, men også 
med frigjøring og løsrivelse. Perioden gir oss et svimlende 
spekter av nye kulturelle og politiske omveltninger; alt fra 
de store destruktive verdenskrigene, stemmerett for kvinner, 
rettigheter for arbeiderklassen, oppdagelsen av atomet,  
og utforskninger av det indre sjelslivet. Uten Gud eller andre 
autoriteter måtte mennesket finne noe annet å orientere 
seg etter, og utforskningen av det indre sjelelivet gjorde 
at menneskets kjerne ikke lenger var stabilt eller fast.  
En økende teknologisering, urbanisering og materialisme 
førte til fremmedgjøring og rotløshet, en følelse av å ikke høre 
til i verden. Disse store sosiale, politiske og menneskelige  
omveltningene tolkes og igjenfortolkes kontinuerlig av 
kunstnerne i -ismene som preger epoken: impresjonisme, 
postimpresjonisme, ekspresjonisme, symbolisme, konk-
retisme, suprematisme, fauvisme, futurisme, dadaisme, 
surrealisme og abstrakt ekspresjonisme. Modernismen 
representerer først og fremst et perspektivskifte fra den 
gamle og tradisjonelle måten å forstå verden på, til en mer 
kompleks og sammensatt fortelling. De estetiske uttrykkene 
er derfor preget av komplekse og sammensatte elementer: 
av flyt, dynamikk og intensitet.
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Det første vi ser er at maleriet ikke har et teologisk, 
historisk eller pedagogisk innhold, det er kort og godt 

en skildring av en hverdagsstemning. Hva er så de modern- 
istiske trekkene?
 Legg merke til hvordan maleriet er utført. Det har en 
utpreget malerisk overflate, fargene svømmer inn i hverandre 
og lager deilige sanselige lag. Penselstrøkene er fulle av fart 
og bevegelse, og malingen danner ulike teksturer. Krohg er 
ikke opptatt av å skildre barnet nøyaktig og naturalistisk, men 
bruker malingen som et virkemiddel til å skape et levende 
spill på flaten. Legg også merke til hvordan Krohg velger 
seg et utsnitt, som om det var et snapshot-bilde. Hun viser 
ikke hele barnet, hele avisen eller rommet det er i, men kun 
dette lille øyeblikksbildet. Et annet brudd med tradisjonelt 

maleri, er hvordan rommet er komponert. Maleriet er ikke 
inndelt i forgrunn, midtgrunn eller bakgrunn, men fremstår 
som «flatt». Krohg bryter dermed med den tradisjonelle 
komposisjonen der maleriet speilte virkeligheten «der ute»  
- i stedet understreker hun hvordan maleriet er en flate med  
pigmenter. Så hva forteller dette maleriet? Maleriet har ikke 
et fast budskap, i stedet må vi finne meningen i maleriet ved å 
bruke oss selv aktivt. Vi må bruke vår egen fantasi, fargesans  
og dagsform til å gi maleriet mening. Et karakteristisk 
treff ved modernistisk kunst er nettopp at den strekker 
ut en hånd til betrakteren, og at den vil involvere oss som 
medskaper i handlingen. Det finnes ikke én sannhet, men 
et vell av mulige tolkninger. For verden er kompleks og det 
er umulig å fange den i ett bilde, eller én form.

MODERNISMEN:  
ET PERSPEKTIVSKIFTE

ODA KROHG:  
EN NORSK MODERNIST

I Oda Krohgs En abonnent på Aftenposten (1887) ser vi 
flere modernistiske trekk. Maleriet er lite og rektangulært, 
utført i olje på lerret – det viser nærbilde av et barn med 

lubne armer som klipper ivrig i en avis.

Oda Krogh. En abonnent på Aftenposten, 1887. Sørlandets Kunstmuseum

Manglende likestilling og kjønnsrepresentasjon har 
blitt diskutert i kunstverdenen siden begynnelsen 

av 1970-tallet da kunstteoretikere og kunstnere som Linda 
Nochlin, Linda Mulvey og Judy Chicago begynte å stille 
spørsmål ved maktstrukturene som preget kunstfeltet. 
Linda Nochlin spurte «Why have there been no great female 
artists?» i artikkelen med same navn. Linda Mulvey stud-
erte Hollywood-filmer og poengterte hvordan kvinnene 
i filmene var skapt for å vekke begjær hos det mannlige 
blikket, mens Judy Chicago dekket et triangulært bord til 
39 viktige kvinner fra historien i verket The Dinner Party 
(1974-1979). Dette for å gi plass til de som til nå ikke hadde 
fått være med i kunstverdenen. Også i Norge stilte man 
spørsmålstegn ved kvinnenes marginale plass i kunsten på 
70-tallet. I en rapport for Unge Kunstneres Samfunn fra 1972 
påpekte sosiologen Aina Helgesen at «kvinnelige kunstnere 
er tredobbelt undertrykte: som kvinne, som kunstner og 
som kvinnelige kunstnere». Og Elisabeth Haarr og Britt 
Fuglevaag markerte kvinnesak med tydelige feministiske 
verk som Frustrasjonsteppe og Form II. Frustrasjonsteppe 
er vevd med hverdagsmaterialet plastikkposer med ordene: 
HUS MAT BARN RENT ALENE ALENE, mens veggteppet 
Form II former et stort, kvinnelig kjønnsorgan.

1970-tallet var preget av en feiring av kvinnefellesskapet,  
det essensielt kvinnelige, og et stort feministisk nybrotts- 
arbeid. På 1980- og 1990-tallet derimot, diskuterte man 
kjønn på en mindre aktivistisk og mer relativ måte. Man 
definerte ikke lengre klare motsetninger mellom kvinne og 
mann, passiv og aktiv, natur og kultur, men kjønn var mer 
flytende og åpent for forhandling. Judith Butler beskrev 
kjønn som en performativ handling, altså som en rolle 
samfunnet hadde lært deg å fremføre, snarere enn som noe 
biologisk og naturlig. Egne kvinneutstillinger, som hadde 
vært en viktig del av 1970-tallets aktivisme, ble nå sett på 
som reaksjonære fordi de opprettholdt kategorier som 
«mann» og «kvinne» og bidro til å forsterke forskjellene 
mellom kjønnene. 
 Fra ca. 2010 har vi igjen sett en oppblomstring av 
egne kvinneutstillinger, både nasjonalt og globalt. Vi er 
inne i det vi kaller fjerdebølgefeminismen som har en åpen 
og eklektisk tilnærming til kjønn, mangfold og identitet. 
Likestilling handler ikke lenger kun om kjønn. Sammen 
med sosiale kategorier som rase, etnisitet, religion, sosial 
klasse, seksuell orientering og funksjonsevne, er kjønn en 
av faktorene som påvirker leve- og livsvilkår. Sterke sosiale 
bevegelser som #metoo og #blacklivesmatter vitner om at 
mangfold, identitet, kjønn og klasse står sterkt på agendaen. 
Vi er definitivt inne i en ny revisjonistisk fase der vi ser 
kritisk på hvilken kunst vi samler, hvem vi samler kunst 
av, og fremfor alt hvordan vi forteller historie. Utstillingen 
Modernismens pionerer er et ledd i denne globale revisjon- 
istiske bølgen. Sørlandets Kunstmuseum ønsker å løfte frem 
modernismens virkelige pionerer; de som var nyskapende 
og banebrytende før den feministiske bølgen på 1970-tallet 
gav kvinnelige kunstnere kraft og samhold til å markere seg 
som de pionerene de faktisk var. 

Modernismens pionerer handler om modernismens virkelige pionerer: de kvinnelige kunstnerne som var 
banebrytende, nyskapende og først ute på sine områder, men som på grunn av mangel på likestilling ikke 
har blitt inkludert i kunsthistorien. 

1909 Stortingsvalg, muligens Drammen, 
Buskerud, 1909. Ved dette valget kunne 
kvinner fra borgerskapet og middelklassen  
avgi stemme for første gang. 

Foto: Anders Beer-Wilse © Norsk Folkemuseum

1  SÅ HVA ER DENNE
MODERNISMEN?
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Det er stor enighet om at de kvinnelige surrealistene representerer en motpol til de mannlige surrealistene. 
Av mennene ble de kvinnelige surrealistene definert som enten femme enfant eller femme terrible, hun var 
mannens muse og modell, elskerinne eller kone. For André Breton var kvinnen et vakkert, men gåtefullt 
 vesen som kunne bidra til å  

forløse mannlig kunstnerisk 
skaperkraft. Men surrealist-
kvinnene selv var opptatt av å 
uttrykke sine egne kvinnelige 
subjektive erfaringer, som Sissel 
Lie sier: «Fordi kvinner utforsket 
seg selv mens surrealistmennene 
utforsket kvinner, oppleves deres 
kunst annerledes. Det at kvinnene 
var åpent og ustoppelig opptatt av 
egen historie og eget ansikt, bidrar 
til å gjøre dem originale i forhold 
til surrealistmennenes kunst.»1 
Felles for alle surrealistene er at 
de søker å skape bilder som  
skal kommuniserer med det 
ubevisste og appellere til fantasien,  
til begjæret og til det visjonære. 

Berit Soot Kløvig tilhørte 
kunstnerne som på 1960-tallet 
søkte seg utover skulpturmediets 
tradisjonelle grenser. Hun kom 
sent i gang med utdanningen og 
avsluttet kunstakademiet under 
Per Palle Storm i 1964 da hun  
var i 40-årene.

Oppveksten i en kunstnerfamilie med sterke kvinnelige 
forbilder var for Soot Kløvig utgangspunktet for et sterkt 

engasjement for samfunnet og andre mennesker generelt, 
noe som skapte grobunn for hennes kunstneriske arbeid. 
Hun ble født inn i en teater- og revy familie med moren 
Botten Sot som var skuespiller og danser, og mormoren Inga 
Bjørnson som var teaterleder og filantrop. Der hadde hun 
fått danseundervisning og et nært forhold til scenekunsten.
 I de tidlige skulpturene fra akademitiden var hun  
trofast mot Storm sin undervisning der hun lagde figurative 
verk, men etter studietiden søkte hun seg mot sitt eget skulptu- 
relle uttrykk innen de retningene som preget 1960-tallet. 
Kunstmiljøet var i dette tiåret i stadig høyere grad åpent for 
impulser fra det internasjonale kunstliv. I kjølvannet av den 
internasjonale pop-kunsten kom en samfunnsengasjert kunst 
som gjorde bruk av hverdagsgjenstander og industrifremstilte 
materialer. Det dukket opp materialkomposisjoner og til 
tider hele rommiljøer hvor papir, plast og metallavfall var 
brukt for sine refererende og bruksmessige egenskaper, 
ikke sine estetiske.
 Soot Kløvigs arbeider ble konkrete uttrykk for tanker 
som grep stadig mer om seg – tanker om at materialer og 
prosesser i seg selv kan være uttrykksbærende.1 I hennes 
relieffer fra perioden ser man et brudd med tradisjonen 
i både materialvalg og formspråk. Hun gjorde bruk av 
elementer som patronhylser og metallelement, spiker og 
rør, og det var materialenes uttrykkspotensial som ble 
viktig for henne. Gjennom å knytte kunsten til samtids-
situasjonen og etter hvert bevisst bruke den som innlegg i 
en aktuell samfunnsdebatt føyer hun seg til den allmenne 
radikaliseringen som fant sted innen kunstmiljøene. Hun 
skiller seg likevel ut i bruk av formspråk og det religiøse og 
humoristiske perspektivet hun ofte setter temaene inn i.2 
 Hun deltok også aktivt i kunstdebatten. Sammen med 
kunstnere som Marius Heyerdahl, Siri Aurdal, Per Kleiva,  
Kjartan Slettemark og Willibald Storn er hun en av de som 
hadde styrke til å utfordre tradisjonene og var med på å 
skape brytningene. Frigjøringen av skulpturuttrykket som 
hun representerer fikk utover på 70- og 80-tallet ulike  
uttrykksformer der materialer av alle slag ble brukt: filt, vann,  
murstein, og ofte i kombinasjon med andre teknikker som 
maleri, lys, lyd og video.3

 Som eksperimentell materialkunstner skapte hun 
seg en plass som er enestående i norsk sammenheng, både 
som en av de første norske kunstnerne til å gjøre nytte av 
det repertoaret pop-kunsten åpnet for og med sin sterke 
selvstendige profil i uttrykket.

Motiv som går igjen er drømmelandskap og amorfe, 
organiske og flytende former. De skaper former og 

stemninger som kommunisere med dypet i mennesket,  
det indre sjelslivet. Men hos de kvinnelige surrealistene er det  
i tillegg en egen motivkrets som går igjen:

–  Monsteret, eller det mytiske vesenet, og fragmenterte 
lemmer går igjen hos flere av de kvinnelige surrealistene, 
hvor de fungerer som en slags megler mellom kunstneren 
og det ubevisste: den surrealistiske motivverden.2 

–  Drømmelandskapene har en kvinnelig motivkrets: «Hele 
naturen flyder ud i en poetisk masse med referencer til 
kvindekønnet».

–  Totemdyret – nærheten til naturen er en styrke i surrealist- 
kvinnenenes kunst. Deres «almost obsessive preoccupation  
with personal reality would be joined by an equally intense 
attention to the natural world that in many cases provided 
their most powerful metaphors».3

– Selvportrettet / utforskning av identiteten og «jeg’et» –  
«All surrealisme er selvbiografisk i den forstand at 
kunst og litteratur brukes som redskap for å utforske det  
egne ubevisste, og surrealistmenn bidrar også med selv- 
biografier og selvportretter, men det er kvinnene som 
stadig vender tilbake til seg selv og sitt eget ansikt. De drev  
et risikofylt identitetsarbeid som utvidet mulighetene, 
både for dem og deres publikum, til å forestille seg hva 
kvinners identitet kan være».4

I utstillingen trekker vi frem Elsa Thoresen, som blant 
annet stilte ut på Exposition Internationale du Surréalisme 
i Paris 1938. Thoresen arbeider i en fabulerende figurativ 
stil som minner om Salvador Dalí og Rene Magritte. Hun er  
interessant fordi hun (som kvinne) utforsker erotikk og 
fantasi. Surrealismen var ikke bare en stilretning, men en 
ideologi som var sterkt kritisk til borgerskapets normer,  
og i denne retningen fant radikale kvinnelige kunstnere det 
de hadde bruk for. Og kanskje er det nettopp opposisjon 
mot tradisjonelle kjønnsroller vi ser i Thoresens motivvalg?  
I Bjerke-Petersen maler (1937) maler hun sin mann som 
maler en bitteliten dame på et svaberg mens skyggen hans 
er stor, mørk og truende og tar for seg av gylne steiner i en 
gullfiskbolle. Er dette et kritisk blikk på kunstnerkvinnen 
i skyggen av kunstnermannen?5

Elsa Thoresen. Komposisjon, u.d. AKO Kunststiftelse/ 
Tangen-samlingen ©Elsa Thoresen/BONO 2021

1. Hans-Jakob Brun (1983) Norske billedhuggere i dag: forskjellige 
teknikker og materialer. Oslo: Forlaget Tanum-Nordli, s. 16

2. Jordal, S. (1996) Berit Soot. Landsforeningen Norske Malere.  
Oslo: Offset Forum AS

3. Jordal, S. (1996) Berit Soot. Landsforeningen Norske Malere.  
Oslo: Offset Forum AS

2  SURREALISTENE
DET INDRE SJELSLIVET 

3  DEN LADEDE          
         SKULPTUREN
Berit Soot Kløvig (1920–1975, NO)

Berit Soot Kløvig. Masken (Tutsikriger), 1970. AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen ©Berit Soot Kløvig/BONO 2021

1. Sissel Lie, Kvinners surrealisme: Hyener og nattsommerfugler, 
2011, s. 34.

2. Søs Bech Ladefoged i Kvindernes surrealisme:  
Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen, Elsa Thoresen. 
Kunstmuseet i Tønder 2018, s. 100. 

3. Whitney Chadwick, Woman Artists and the Surrealist 
Movement, 2002, s. 168.

4. Sissel Lie 2011, 33.
5. Kvindernes surrealisme: Franciska Clausen,  

Rita Kernn-Larsen, Elsa Thoresen. Kunstmuseet i Tønder 2018.
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FEMINISME / 
HUSMORHELVETE

Til forskjell fra flesteparten av sine mannlige kolleger på 
1940-tallet, hentet Else Hagen mange av motivene sine 

fra hjemmet og fra relasjoner mellom mennesker. I hjem-
melivet og i barneverdenen finner hun tydelig inspirasjon 
til å lage uttrykksfulle verk hvor hun kan eksperimentere 
med romvirkninger, farger og flater. Men det er langt ifra 
bare det idylliserte familielivet hun behandler i maleriene 
sine. De første tiårene etter annen verdenskrig blir kalt 
husmorperioden i norsk historie. I noen tiår hadde godt 
over halvparten av alle voksne kvinner hjemmet som sin 
eneste og viktigste arbeidsplass. Kvinner, som Else Hagen, 
var alene om husarbeid og barneomsorg, og barnehagene 
var få og uoppnåelige for en vanlig familie. Hagen forteller 
tydelig i et intervju fra 1979 om hvor vanskelig det var å 
kombinere morsrollen med kunstnerrollen i en tid uten 
barnehage og andre offentlige tilbud.1 Hun sier at «selve 
dobbeltjobben kunne man nok alltid greie, men etter hvert 
ble det den ledige tiden jeg sloss for å frigjøre, den skapende 
ledige tiden. I den tiden med tomrom omkring – da var det 
jo ting ble til. Men i den store sekken med utilstrekkelighet 
og dårlig samvittighet der leter man forgjeves etter denne 
dyrebare ledige tiden.»

DANS / MALERI

En viktig impuls for Else Hagen var modernistisk dans. 
Hun var opptatt av den fysiske kroppen og dens beve-

gelse i tid og rom. Hagen hadde lest musikkteori, og danset 
karakterdans hos danserne Gerd Kjølaas og Elsa Lindenberg: 
«Også danset jeg. Kroppen er et av de fineste uttrykksmidlene 
som fins. (…) Moderne karakterdans interesserer meg særlig, 
også fordi den gir en rekke verdifulle impulser til malingen.» 
Hun sier selv at hun studerte dans for «å kunne overføre sin 
viten om rytme og bevegelse til sin egen kunstart». Den ene 
danselæreren til Else Hagen, Gerd Kjølaas, regnes som den 
moderne dansens pioner i Norge. Dansen hennes var utviklet 
i nær kontakt med modernistiske internasjonale danse- 
pionerer som Rudolf von Laban og Kurt Jooss. Rudolf von 
Laban hadde utviklet sin egen teori om moderne dans. I 1928 
publiserte han Kinetographie Laban, en praktisk metode 
for å registrere alle menneskelige bevegelser, kjent som 
Labanotasjon. Kjølaas var sterkt inspirert av disse teoriene 
når hun etablerte modernistisk dans som en egen disiplin i 
Norge med Ny norsk ballett i 1948. Hennes danseteknikk 
fridans, besto av ekspresjonistiske moderne dansebevegelser 
kombinert med tradisjonell danseteknikk. I sitatet over sier 
Else Hagen at hun arbeidet med «et slags symbolspråk bygget 
inn i en streng billedkomposisjon.» «Linjen var en hjelp til 
å si noe om usikkerhet, aggresjon eller ro». På samme måte 
som Rudolf von Laban kartla de menneskelige følelsene og 
bevegelsene i et vitenskapelig system, tenkte Else Hagen at 
linjene i maleriet kunne uttrykke følelser som usikkerhet, 
aggresjon eller ro.

4  FEMINIST
OG MODERNIST

Else Hagen (1914–2010, NO)

I Else Hagen-rommet gis en bred presentasjon av Hagens malerier fra 1940- og 1950-tallet.  
Hagen utmerket seg både som en feminist og som en modernist som arbeidet i skjæringspunktet 
mellom dans og maleri.
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1.  Kari Skjønsberg, Hvor var kvinnene? Elleve kvinner forteller om 
1945–1960; Gyldendal Norsk Forlag 1979, s. 43.

1911 Kvinnesakspioneren Anna Rogstad ble 
Norges første kvinne på Stortinget i 1911, to år 
før allmenn stemmerett for kvinner ble innført. 
Hun var sentral i stemmerettskampen og 
kjempet for jenters og kvinners rett til 
utdannelse på lik linje med gutter og menn.

Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum
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6  LYSNINGEN
Synnøve Anker Aurdal (1908–2000, NO)

Synnøve Anker Aurdal har blitt 
stående som en viktig banebryter 
for tekstilets rolle som et 
selvstendig uttrykksmiddel  
under modernismen. 

Selv om veien allerede hadde blitt brøytet for Anker 
Aurdal var det fremdeles kamper som måtte kjempes. 

Hannah Ryggen hadde brukt billedveven som våpen mot 
kirkelig hykleri, mot politisk unnfallenhet, mot fascisme 
og nazisme. Selv om de to kunstnerne hadde lite til felles, 
hadde Ryggen vist at kunst ikke behøvde å være knyttet til 
bestemte materialer eller teknikker. Visjon og kvalitet kunne 
også være avgjørende for om noe skulle regnes som kunst. 
 Anker Aurdal vokste opp på Lillehammer. Hun hadde 
tidlig nærkontakt med friluftsmuseet Maihaugen hvor hun fra 
ungdommen av kopierte tepper fra De Sandvigske Samlinger 
og stiftet kjennskap til vevens tradisjon fra folkekunsten. 
I hennes første selvstendige billedtepper vitner motivenes 
former og innhold om tilknytningen til eldre norsk vevkunst, 
men fra starten av 1960-årene forsvinner den store detalj- 
rikdommen. Billedteppene bygges nå opp av store, klare 
former og fargeflater.
  Hun har sin håndverksmesssige utdannelse fra 
søstrene Prestegaards vevskole på Lillehammer, og fra 
Statens kvinnelige industriskole i Oslo. Hun debuterte i 1941 
i Kunstnerforbundet i Oslo med billedvev og applikasjoner. 
Materialmangelen under andre verdenskrig hadde gjort 
det vanskelig for Anker Aurdal å fortsette arbeidet med de 
store billedvevene, og hun måtte reflektere over nye måter 
å utnytte den tilmålte garnkvote på og være kreativ for å få 
mest mulig ut av den. Arbeidet med applikasjonene tillot 
henne å være mer fri i skapelsesprosessen enn i veven, 
siden hun ikke behøvde å arbeide etter mønster. Det var 
gjennom disse hun skapte sine første kunstverk frigjort 
fra bruksfunksjon. Applikasjonene ga henne en sikkerhet 
og en erfaring som gjorde det lettere å frigjøre seg fra den 
tyngende norske vevtradisjonen hun hadde forholdt seg til 
tidligere. 
 I perioden 1958–1978 ga hun slipp på tradisjonelt mate-
riale og teknikk for å kaste seg ut i en dristig eksperimentering  
med nye materialer og teknikker. Det var da hun for alvor 
begynte å eksperimentere med nye materialer i billedvev, 
som sølv og kobbertråd, metallkjeder, speil, polyesterkuler 
og stålperler. Hun blandet disse med tradisjonelle garnsorter 
og nylon som hun farget selv. Titler fra denne tiden viser en 
tydelig inspirasjon fra norrøn mytologi, poesi og musikk, 
men det som skiller seg fra tidligere produksjon er at de nå 
ledet henne mot et eget og selvstendig uttrykk. 

Inspirasjonen kommer ofte fra poesi – rytmer i et  
dikt eller i musikk. Eller den kan komme fra former  
og farver i naturen. En strofe av et dikt synes jeg er  
nok til å bygge på.1

Nettopp en slik strofe skulle vise seg å være Harry Martinsons 
dikt Sagoland, som ga inspirasjon til billedveven Solen fra 
1968. Gjennom å ha brakt billedveven fra det figurative 
til det abstrakte skapte Anker Aurdal nye former for vev.  
Med denne innsatsen har hun vært blant de fremste i kampen 
for at tekstil skulle anerkjennes som et kunstnerisk materiale 
på lik linje med maleri, skulptur og grafikk.

Sagoland

I VASSARNAS STRIPIGA, HÅRFINA TORN 
SJUNGER MIN SÄVSÅNGARE  
VAGGAD PÅ SPENSLIGA RÖR. 

SOLEN, DEN LYSANDE SKIVAN 
STÅR BAKOM SOM JÄTTEÄGG 

OCH EVIG ELD.

–Harry Martinson,  
fra diktsamlingen Natur, 1934

Etter hvert ble skulpturene mer og mer 
abstrakte og interessen for dansebevegelser 
som utgangspunkt for abstraksjon av men-
neskekroppen endte i en ren fremstilling av 
bevegelse. Texmon gjorde den om til et bånd 
uten synlige kroppslige referanser, slik vi 
kan se i skulpturen Fugato (1964).
 For Texmon Rygh var det ikke kunst-
ens evne til å viderebringe et budskap som 
opptok henne, og hun skiller seg her fra 
Mancobas intensjon for sine skulpturer 
som bærere av en funksjon. Ifølge kuns-
thistoriker Gunnar Danbolt er kjennetegnet 
for Texmon Rygh at hun insisterer på at 
skulpturene skal være sin egen virkelighet: 
Alle assosiasjoner til en ytre verden, til 
kunstneren bak eller til meningsinnhold 
elimineres, og skulpturene skal sees som en 
«sansbar form med en rytme og en tekstur 
som har sin glede i seg selv».5 Senere skulle 
hun løsrive seg helt fra kroppen som motiv, 
men fortsatte arbeidet med fremstilling av 
bevegelse, nå i abstrakte skulpturer basert 
på ulike universelle matematiske prinsipper.

Gjennom hele sitt liv var Sonja Ferlov 
Mancoba interessert i andre kulturer. 

Hun søkte det enkle og eviggyldige, samt en 
renhet i uttrykket. Fra midten av 1930-tal-
let var hun et aktivt medlem i den danske  
grupperingen Linien, som hadde utbredelse 
av surrealismen som fremste hovedmål, og 
som samlet seg i en felles interesse for såkalt 
«primitiv kunst». Inngangen til det primitive, 
og førindustrielle, var ikke en søken etter å 
vende tilbake til naturen og det opprinnelige, 
men et behov for å gjenfinne menneskehetens 
røtter for så å bli i stand til å bli konfrontert 
med den moderne virkelighet og ta imot 
dens utfordringer.1 
 I Mancobas verk ser vi masker og figur- 
skikkelser med synlige spor fra afrikanske 
og mexicanske skulpturer, samt organiske 
skulpturer som handler om å fremkalle 
inntrykk av liv, vekst og kraft.2 For henne 
var skulptur et uttrykk som kunne forbinde 
mennesker med hverandre og introdusere 
åndelige verdier i massekulturens og forbruk- 
ersamfunnets åndeløse virkelighet.3 Hun 
trodde på et fellesskap på tvers av kulturer, 
og på kunstens evne til å forandre verden 
ved å formidle verdier som tillit, likestilling, 
toleranse og menneskelighet. 
 Menneskekroppen var også et sentralt 
tema i Aase Texmon Ryghs tidlige skulp-
turer fra 1950-tallet, men hun hadde en 
helt annen innfallsvinkel til den enn hva 
Mancoba hadde. Med menneskekroppen 
utforsket Texmon Rygh ulike stillingsmoti-
ver, den liggende, hvilende, eller bevegende 
kroppen. Hun tok utgangspunkt i dansens 
form som en kroppslig utfoldelse innenfor 
et strengt mønster. Hun søkte å forfølge og 
isolere et formløp for å skape et uttrykk for 
sin opplevelse av kroppen i bevegelse.4 

5  DEN FAVNEDE 
                               TIDEN
Sonja Ferlov Mancoba (1911–1984, DK) &  
             Aase Texmon Rygh (1925–2019, NO)

Tiden stanser og ut fra mørket trer det frem noen underlige skikkelser.  
De bærer spor av en annen tid, hvor alt går mye saktere. Fra en annen kultur 
hvor maskinaldrerens og den moderne byens hastighet ikke er til stede.  
Maskene fanger ditt blikk, som om de forsøker å stirre deg i senk.

Sonja Ferlov Mancoba. Solidaritet. Tilegnet Elise Johansen, 1966. AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen 
©Sonja Ferlov Mancoba/BONO 2021

Aase Texmon Rygh. Fugato, 1964. AKO Kunststiftelse/
Tangen-samlingen ©Aase Texmon Rugh/BONO 2021

Sonja Ferlov Mancoba. Vogtere af vår arv, 1973. 
Foto: Istvan Virag / Billedhoggerforeningen 
©Sonja Ferlov Mancoba/BONO 2021

1. Danbolt, Hjørdis. (1991) Dikt selv. Synnøve Anker Aurdal. 
Oslo: Grøndahl og Dreyers Forlag A/S, s. 67

Synnøve Anker Aurdal. Solen, 1968. AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen ©Synnøve Anker Aurdal/BONO 2021

1. Barbusse, M. (2003) Sonja Ferlov Mancobas 
afrikanske og præcolumbianske inspirationskilder, 
i Christiansen, A. Kjems, F. Hobolth, N. (red.) 
Sonja Ferlov Mancoba. Skulpturer / Sculptures, 
Gylling: Narayana Press, s. 69

2. Mikkel Bogh (2003) Sonja Ferlov Mancoba,  
i Christiansen, A. Kjems, F. Hobolth, N. (red.) 
Sonja Ferlov Mancoba. Skulpturer / Sculptures, 
Gylling: Narayana Press, s. 83

3. Mikkel Bogh (2003) Sonja Ferlov Mancoba,  
i Christiansen, A. Kjems, F. Hobolth, N. (red.) 
Sonja Ferlov Mancoba. Skulpturer / Sculptures, 
Gylling: Narayana Press, s. 81

4. Bjerke, Ø. S. (2010) Aase Texmon Rygh.  
Oslo: Press, s. 26

5. Åsebø, S. (2014) Aase Texmon Rygh – kvinnelig 
pioner eller bare pioner? I Godø, R. Yvenes, M. 
(Red) Aase Texmon Rygh. Modernisme for alltid!, 
Drammen: Zoom Grafisk AS, s. 32
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Modernismen er sterk preget av 
nyvinningene innenfor teknologi  
og vitenskap på slutten av 
1800-tallet og begynnelsen av 
1900-tallet: oppdagelsen av atomet  
og relativitetsteorien, samt 
utviklingen av moderne teknologi 
som biler, luftfart, telefon og 
krigs- og fabrikkmaskiner. 

Verden var i rasende utvikling og det påvirket hvordan 
mennesker forholdt seg til tid og rom, og til materialer  

og gjenstander. Man snakker om en «objective-turn»,  
en vending mot objektet og mot det materielle! Kunstnerne 
ville fange bevegelsen og dynamikken i dette moderne livet 
– pulsen, lydene, bilene, maskinene, bombene, og skrikene. 
De var også opptatt av å skildre og å utforske mulighetene 
som lå i den nye vitenskapens beskrivelse av virkeligheten,  
i atomets bittesmå byggesteiner og i energien skjult selv i den 
minste partikkel. De var kort og godt opptatte av å skildre 
det som foregikk i tiden som Charlotte Wankel uttrykker 
det i dette sitatet: 

Den moderne kubisme har en klar sammenheng nettopp 
med det som foregår i tiden, og den tilfredsstiller  
tidens behov. Den smaker av jern, cement og betong,  
og gir uttrykk for en bevegelse som man finner igjen 
i den nyeste arkitektur. Picasso og de første kubister 
arbeidet mer på artistisk virkning med reaksjoner og 
sympatier. Man søker nu i høiere grad lovmessigheten. 
Man opererer med urgamle eviggyldige regler som  
“det gyldne snitt” og porte (balanserte, avstemte)  
harmonier. Samtidig gir man et uttrykk for maskinenes 
rasjonelle tidsalder, det hensiktsmessige er vakkert.  

Og Gudrun Kongelf kommenterer tiden hun lever i på 
denne måten: 

Nu i denne atom og romfartsalder kan det heller 
ikke unngås at kunsten viser en speiling av vår tids 
romfarere. Det er simpelthen helt naturlig.

Utstillingsrommet tematiserer hvordan teknologi og viten- 
skap virker inn på kunsten. Det viser verk av kunstnere som 
Gudrun Kongelf, Charlotte Wankel, Agnes Cleve og Else 
Christie Kielland som malte innenfor ulike retninger som 
kubisme, purisme, konstruktivisme og abstraksjon. Felles 
for de fire er at de alle forholder seg til den nye komplekse 
virkeligheten, og søker å undersøke det som ligger «bak» 
det synlige. De ønsker å gi form til det som må sanses 
og oppleves. For hvordan maler man «smaken av jern»?  
Eller hurtigheten til et atom? Og hvordan maler man lyden 
av et tog i fart over skinnene? Eller røyken som stiger opp 
av en pipe?

7  SMAKEN AV JERN
KUBISME, PURISME, KONSTRUKTIVISME, ABSTRAKSJON

Kernn-Larsen var en av få kvinnelige kunstnere som 
var med i den internasjonale utstillingen Exposition 

Internationale du Surréalisme i 1938 i Paris. Utstillingen 
var en stor begivenhet, en totalopplevelse som fylte hele 
Galérie Beaux-Arts. I hovedsalen hadde Marchel Duchamp 
dekket taket med 1200 kullsekker, gulvet var fylt med sand 
og visne blader i regi av Wolfgang Paalen, i hvert hjørne var 
det utplassert fløyel- og satengkledde senger, mens veggene 
var fylt med surrealistiske malerier og foto. Belysningen på 

åpningsdagen sto Man Ray for. Publikum fikk utdelt lomme- 
lykter som skulle lyse vei inn i salene. Seksti kunstnere 
fra fjorten land viste høydepunktet av en internasjonal 
bevegelse i en verden som sto på kanten av stupet til store 
forandringer. Samme uke falt fascistiske bomber i Spania, 
og i Tyskland gjorde nazistene seg klare til krig. Senere 
samme år viste Guggenheim Jeune Gallery i London en stor 
separatutstilling med Kernn-Larsen, dette var den første 
utstilling med surrealismen i Peggy Guggenheim sitt galleri.

Som så mange andre kunstnere  
på begynnelsen av 1900-tallet 
søkte Rita Kernn-Larsen seg 
til Paris for å utvikle sine 
kunstneriske ferdigheter.  
Etter et kort opphold på Det 
Kgl. Danske Kunstakademi 
i København følte hun seg 
uinspirert i hjemlandet,  
med en utdanning hun  
mente var tradisjonsbunden og 
konvensjonell. Kunstnermiljøet 
i Paris blomstret på denne 
tiden, det var fritt, sprudlende 
og energisk, og ikke minst 
utforskende innen nye retninger 
i kunsten. Hun følte dette var et 
miljø mer i hennes egen ånd. 

I årene 1932–33 var Kernn-Larsen elev under Fernand Léger 
ved Académie Moderne, men hun brøt raskt med hans 

post-kubistiske metode og begynte med surrealistiske eksperi- 
menteringer. Selv om Léger ble viktig for Kernn-Larsen,  
var det i tiden etterpå at hun fant sitt uttrykk gjennom den 
spirende surrealistiske blomstringen man så i grupperingen 
Linien i København som hun ble en viktig del av. Hun skulle 
siden bli en av få kvinner som spilte en viktig rolle i den 
internasjonale surrealistiske bevegelsen. 
 Kernn-Larsens skisser i blyanttegning og akvarell 
viser forløpet til malerier som hun viste på sine viktigste 
utstillinger som surrealist. De bærer spor fra det hun lærte i 
tiden under Léger når det gjelder komposisjon og opptegning 
av rutenett, men viser et brudd når det gjelder motiv. Bruk 
av skissen som metode for utforskning av motiv var også 
noe hun hadde fått erfaring med i tiden hos Léger, som 
brukte skissen som mal for senere lerretsmalerier. Skissen 
fungerte som et mulighetsrom til å prøve ut nye idéer. 
 Ideen om at menneskets sanne natur er undertrykt i 
det ubevisste, men dukker opp i våre drømmer, fikk surreal-
istene til å ville etterligne drømmene i sin kunst. Drømmen 
som utgangspunkt kan vi spore i Kernn-Larsens skisser 
La Rêve (Drømmen) og A la nouvelle lune (Nymånen). 
Bruken av automattegning var også et ledd i å undertrykke 
bevissthetens sensur og la det ubevisste snakke. Fantasien 
skulle slippes løs og blyanten skulle fare over papiret uten 
noe bestemt motiv i tankene. 
 Surrealismens fremste mål i denne tidlige perioden 
er båret av et generelt ønske om frigjørelse. Frigjørelse 
fra kunstens egne krav, men også fra samfunnets krav og 
normer, fra seksuell puritanisme og forskrekkelse. Det var 
et større frigjørelsesprosjekt som opererte på flere nivå – 
samfunnsmessig, strukturelt, mentalt, spirituelt og estetisk.

8  DEN FRIE STREKEN
PAPIRETS MULIGHETER

Rita Kernn-Larsen (1904–1998, DK)

Gudrun Kongelf. Hvit expansion, 1955. Foto: Dannevig 2020, AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen
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Rita Kernn-Larsen. Skitse til Valmuen, u.d. AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen  
©Rita Kernn-Larsen /BONO 2021

Invitasjon til Exposition Internationale du Surréalisme
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9  OM Å SKIFTE
PERSPEKTIVET

TA KONTROLL  
OVER BLIKKET 

Feministisk kritikk og kunst har handlet 
om å snu det mannlige blikket. Og om 

å la kvinnene selv ta kontroll over sitt eget 
blikk, og ta kontroll over hvordan hun vil 
avbildet og dermed bli sett. Flere kunstnere 
har arbeidet aktivt med dette. En måte for 
kvinnelige kunstnere å ta kontroll over måten 
de ble avbildet var å male selvportrett som 
en måte å gi uttrykk for sine indre liv. Selv-
portrettet var en måte å presentere seg for 
verden på den måten de selv ville bli fremstilt. 
Kunstnere som Artemesia Gentileschi og 
Sofonisba Anguissola, Frida Kahlo og Claude  
Cahun har gitt sterke skildringer av hvordan 
det var å se seg selv som seg selv. Ikke gjen-
nom mannens øyne. Men som kun seg selv. 
Kunstnere som Cindy Sherman og Sylvia 
Sleigh har også problematisert og utfordret 
det mannlige blikket direkte: Cindy Sherman 
ved å spille ut ulike klisjefylte og teatralske 
kvinneroller foran kameraet, og Sylvia Sleigh 
ved å male poserende – tydelig ubekvemme 
- nakne menn i The Turkish Bath (1973). 

Prosessen med å snu blikket skjer ikke kun 
innad i kunstverdenen. I samfunnet har den 
pågående #MeToo bevegelsen representert 
en sterk påminnelse om at kvinner fremdeles 
blir objektifisert og ofte blir behandlet kun 
som en seksuell kropp. Menn catcaller, mans-
plainer, klår på dansegulvet, følger etter, 
stirrer ned i utringingen, og unnlater å ta 
kvinner seriøst i arbeidslivet. Kroppspresset 
er sterkt, og både jenter og gutter vokser opp 
i et samfunn med sterke rolleforventninger 
bestemt av kjønnet sitt. Så prosessen med å 
skifte perspektiv fra en patriarkalsk virke-
lighet til en likestilt hverdag er fremdeles en 
tungrodd prosess vi alle må arbeide aktivt 
med. Hvordan blir du sett? Hvordan ser 
du på andre? 

«Ikke se på meg sånn!»
«Se på meg når jeg snakker til deg!»

«Ser du meg?»

“IN A WORLD ORDERED BY SEXUAL IMBALANCE, 
PLEASURE IN LOOKING HAS BEEN SPLIT BETWEEN 

ACTIVE/MALE AND PASSIVE/FEMALE. THE DETERMINING 
MALE GAZE PROJECTS ITS PHANTASY ON TO THE FEMALE 

FORM WHICH IS STYLED ACCORDINGLY.” 

– Laura Mulveys

Å se er et kraftig våpen. Å se er 
å vise styrke, å ha kontroll, og å 
øve innflytelse. Det å ikke få lov 
å se er å blindes, knebles, og å 
bli øvd innflytelse over. Og hvem 
som ser, hvordan man ser, og hva 
som blir sett er sterkt avhengig av 
kjønn, klasse, etnisitet og seksuell 
legning både hos den som ser og 
den som blir sett. 

Den britiske kritikeren John Berger har beskrevet dyna-
mikken mellom det å se og det å bli sett på følgende 

måte i boka Ways of Seeing (1972): «Men act and women 
appear. From earlier childhood she has been taught and 
persuaded to survey herself continually…Her own sense of 
being in herself is supplanted by a sense of being appreciated 
as herself by another.” Berger observerer at kvinnen hele 
tiden tenker over og er bevisst på hvordan hun blir sett av 
den andre, av mannen. 
 I kunsthistorien var det tradisjonelt mannen som 
hadde kontrollen over blikket. Det var han som bestemte hva 
som skulle bli avbildet, og hvordan det skulle bli avbildet. 
Den mannlige kunstneren avbildet kvinnekroppen som 
en deilig form han kunne begjære, eller som en kropp han 
kunne kontrollere og eie. Kvinnene i historiske malerier 
ser ofte blygt ned, eller fromt ut i rommet. Hun er gjerne 
naken, eller lettkledd, hun spiller en rolle iscenesatt for 
mannen. I tradisjonelle malerier ble kvinnene fremstilt 
som passive og som objekter for det vi kaller «mannens 
blikk», «the male gaze». Det var den britiske filmforskeren 
Linda Mulvey som først brukte dette begrepet i artikkelen 
«Visual Pleasure and Narrative Cinema» (1975) der hun 
studerte Hollywood-filmer og observerte at mannen var 
den aktive helten, mens kvinnene var den passive. Hun var 
den mannen så på og begjærte. Hun hadde dermed ikke sitt 
eget handlingsrom, men ble tildelt en birolle i filmen, så vel 
som i virkeligheten. 

Sylvia Sleigh. At the Turkish Bath, 1973. Photograph ©2021 courtesy of  
The David and Alfred Smart Museum of Art, The University of Chicago

Artemisa Gentileschi, Orazio Gentilesch. Judit og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode, ca. 1608. CCBY/Nasjonalmuseet

Cindy Sherman. Untitled film still #10, 1978 © Cindy Sherman / Astrup Fearnley Samlingen

Mouche Thomsen. Abstraksjon, 1949. AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen

1947 Kvinner i 1.mai-tog i Karl Johans gate, 
Oslo 1947.
Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum
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1 GUNNVOR ADVOCAAT
(1912–1997) 

var en norsk billedkunstner med utdanning fra 
Kunstakademiet i Haag (1938–39), fra Doro Ordings 
malerskole i Oslo, og fra Statens håndverks- og kunst- 
industriskole (1942–1943). Arbeidene fra 1950- og 
1960-tallet er preget av geometrisk abstraksjon, mens 
maleriene fra 1970-tallet har større fargeflater med mer 
dempede og duse farger.

Gunnvor Advocaat,u.d. Foto: Illustrert Norsk 
kunstnerleksikon, 1956/© O. Væring. 

2 ELSE ALFELT 
(1910–1974)

ble født i København og vokste opp i et barnehjem. 
Alfelt har utdannelse fra Teknisk Skole, men kom 
aldri inn på Kunstakademiet. Alfelt møtte kunstneren  
Carl-Henning Pedersen på Den Internationale højskole i 
1933, noe som ble starten på et langt kjærlighetsforhold 
og arbeidsfellesskap. Sammen utgjorde de kjernen i 
kretsen av eksperimentelle danske kunstnere som Richard 
Mortensen, Henry Heerup, Asger Jorn, Erik Thommessen 
og Sonja Ferlov Mancoba og kunstnergruppene Linien 
(1934–39), Hest (1932–49), Skandinaverne, Helhesten 
(1941–44) og CoBrA (1948–1950).

Else Alfelt, u.d. Foto/ Copyright: Carl-Henning 
Pedersen & Else Alfelts Museum 

3 SYNNØVE ANKER AURDAL
(1908–2000)

var utdannet ved Karen og Ragnhild Prestgards vevskole 
i Lillehammer og ved Statens Kvinnelige Industriskole 
i Oslo 1932–34. Hun debuterte i 1941 med en separat- 
utstilling i Kunstnerforbundet, og hadde flere separat- 
utstillinger, blant annet i Nasjonalgalleriet 1968 og 
1978, Blaafarveverket 1989 og Grand Palais i Paris 
1976. Synnøve Anker Aurdal introduserte det nonfig- 
urative bildet innenfor norsk billedvev. Hun var gift med 
maleren Leon Aurdal fra 1944 til 1949 og billedkunstneren  
Ludvig Eikaas fra 1949. Hun var mor til billedkunstneren 
Siri Aurdal.

Synnøve Anker Aurdal,1964.  
Foto: Atelier Rude/Oslo Museum

4 ANNA-EVA BERGMAN
(1909–1987)

ble født i Stockholm som barn av svensk far og norsk mor. 
Hun vokste opp hos flere av morens søstre i Hardanger 
og Fredrikstad/Oslo. Hun ble oppfordret av sin onkel til å 
satse på kunsten, og begynte i 1926 på Statens håndverks- 
og kunstindustriskole (1926–1928), og året etter på 
Statens kunstakademi, hvor hun hadde Axel Revold som 
lærer. Hun studerte også i Wien og Paris. I Paris møtte 
hun den tyske maleren Hans Hartung (1904–1989).  
De to ble gift i 1929, og levde sammen i 10 år, men ble 
skilt i 1939, så gift på ny i 1957. De bodde hovedsakelig 
i Paris og i Tyskland, de siste par årene bodde de på 
Menorca, hvor de bygget et eget hus. 

Bergmann var representert på Documenta 2 i 1959.

Anna-Eva Bergmann, Paris, 1966, photographie 
Hans Hartung, archieves de la fondation 
Hartung-Bergmann 

5 AGNES CLEVE 
(1876–1951) 

var en svensk billedkunstner som studerte periodevis ved 
Valands målarskola i Gøteborg i årene 1897–1912. Hun 
gifter seg senere med kunstneren John Jon-And. De drar 
sammen til Paris og studerer hos Henri le Fauconnier 
på Acaddémie de la Palette. De reiser til New York i 
1916, og på studiereiser til Nord-Afrika, Spania, Italia, 
Frankrike og England. Hennes første separatutstilling er 
på Gummesons kunsthall i 1929. I 1937 deltar hun på en 
utstilling med kvinnelige kunstnere på Stedelijks Museum 
i Amsterdam. Den først moderne utstillingen med Agnes 
Cleve var på Norrköpings Konstmuseum i 1988.

Agnes Cleve, 1917. foto: privat

6 SIRI DERKERT 
(1888–1973)

var en svensk billedkunster som studerte ved Caleb 
Althins målarskola i Stockholm og Kunstakademiet i årene  
1911–1913. Hun reiste til Paris i november 1913 og ble 
kjent med kubismen. Hun studerer i Paris og reiser blant 
annet til Alger før hun vender tilbake til Sverige i 1916.  
Hun har problemer med å bli anerkjent som kunstner  
i Sverige og lager scenekostymer, motetegninger,  
og moteillustrasjoner i årene 1918–1921. Siri Derkert bli 
allment kjent hos det svenske folket når hun arbeider 
med vinnerforslaget til tunnelbaneutsmykningen ved 
Östermalm i Stockholm på 1960-tallet. Hun er også 
den første kvinnen som fikk representere Sverige på 
Biennalen i Venezia i 1962.

Siri Derkert u.d. Foto: Jan de Meyre /CCBY 
Stadsmuseet i Stockholm 

7 ELSE FISCHER-HANSEN
(1905–1996)

fant først ut at hun ønsket å male da hun var omtrent 
20 år gammel. Allerede på midten av 1930-tallet valgte 
hun å forlate det naturalistiske maleriet for å jobbe i et 
abstrakt formspråk, inspirert av naturen. I 1936 begynte 
hun å male det hun kalte “psykologiske bilder”, dvs. 
abstraksjoner basert på et landskap eller et musikkstykke. 
Denne utviklingen skyldtes at hun hadde vært innlagt på 
sykehus i halvannet år på grunn av en alvorlig sykdom.  
På 1940-tallet var Fischer-Hansen nær bekjent med mange 
av kunstnerne som senere ble med i den internasjonale 
kunstnerforeningen Cobra. Hun deltok i den berømte 
teltutstillingen på Dyrehaven i 1941, og malte utstillingens  
abstrakte runde skilt. Deltagende i denne var bl.a.  
Else Alfelt, Ejler Bille, Henry Heerup, Egill Jacobsen, 
Asger Jorn og ektemannen Egon Mathiesen, som hun 
giftet seg med i 1931.

Else Fischer-Hansen, 1955.Foto: Erik Gleie / Ritzau 
Scanpix / NTB   

8 ELSE HAGEN 
(1914–2010) 

er en norsk billedkunstner med utdannelsen fra Statens 
håndverks- og kunstindustriskole, Oslo 1930–33, og 
Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold, Jean 
Heiberg og Georg Jacobsen 1934–38. Inntil annen hal-
vdel av 1950-tallet arbeidet Else Hagen hovedsakelig 
med maleri der motivene var hentet fra hverdagslige 
situasjoner. Hun var den første kvinnelige kunstneren i 
Norge som fikk en stor utsmykningsoppgave. Fra 1959 til 
1978 arbeidet hun med en serie store materialmosaikker 
i offentlige bygninger, blant annet i Stortingets trap-
pehall. Hun er derfor blant annet kjent som «norsk 
monumentalkunsts Grande Dame».

Else Hagen, u.d. Foto: privat 

9 SIGRID HJERTÉN 
(1885–948)

utdanner seg i Stockholm som tegnelærer i 1908. Hun 
arbeider også med tekstil og stiller ut en tekstil som Isaac 
Grünewald legger merket til. Grünewald oppmuntrer 
henne til å bli maler og hun reiser til Paris for å studere 
på Adadémie Matisse 1909–1911 sammen med blant 
annet Grünewald som hun senere gifter seg og får barn 
med. Fra 1912 til 1920 stiller hun ut flittig og er som 
eneste kvinne med i kunstnergruppen De 8. Hun er 
aktivt med i Föreningen Svenska Konstnärinnor med 
blant annet Gabrielle Münter og Vera Nilsson, og stiller 
blant annet ut i den store ekspresjonistutstillingen med 
andre Matisse-elever. Sigrid Hjertén vender tilbake til 
Sverige i 1932, og får sviktende mental helse. Hun dør 
1948 etter en mislykket lobotomioperasjon.

Sigrid Hjertén, ca. 1915. Foto: TT Nyhetsbyrån/NTB 

10 TORA VEGA HOLMSTRÖM 
(1880–1967)

var en svensk billedkunstner som tilhørte kunstner 
gruppen De tolv. Hun studerte ved Gipsskolen i København  
1896–1897 og ved Valands malerskole i Gøteborg 
1900–1901. På Valand malerskole ble hun venner med 
Adelheid von Schmiterlöw og Hanna Borrie som kalte 
seg for «de tre musketerer», og var venner hele livet. 
Livsmottoet hennes var «å aldri underkaste seg» og hun 
aksepterte ingen form for sosial urett. Hun var bevisst 
på å aldri gifte seg eller få barn for å kunne arbeide som 
kunstner hele livet.

Tora Vega Holmstrøm, 1937.  
Foto: TT Nyhetsbyrån/NTB

11 TOVE JANSSON 
(1914–2001)

var en finsk forfatter, tegneserietegner og maler med 
utdanning fra Bildkonstakademin 1933–1937. Gjennom 
hele 1930-tallet skrev og illustrerte hun for ulike blad, 
samtidig som hun delvis fullførte malerutdanning ved 
Atheneum. Hun deltok på sin første kunstutstilling i 
1937. Som maler ble Jansson i 1940- og 1950-årene 
regnet blant de fremste i Finland. Hun debuterte som 
forfatter i 1945 med fortellingen Småtrollen och den 
stora översvämningen, den første av ni illustrerte prosa- 
bøker om Mummitrollet (svensk Mumintrollet).

Tove Jansson, 1956. Foto: Reino Loppinen/NTB

12 DORA JUNG 
(1906–1980) 

var en finsk tekstilkunstner. Hun var sentral innenfor 
stilretningen Scandinavian Design. I 1932 etablerte hun 
eget verksted – Dora Jung Textil. Samtidig arbeidet hun 
for tekstilindustrien, deriblant Tampella i Tammerfors. 
Hun har brukt mange tekstilmaterialer, oftest lin. Både 
hennes metervarer og billedvev har en karakteristisk 
enkelhet i mønster, motivbehandling og fargeholdning.

Dora Jung vant gullmedalje ved verdensutstillingen 
i Paris i 1937 og Grand Prix ved Triennalen i Milano.  
I 1972 fikk hun den nordiske prisen for kunsthåndverk 
og design.

Dora Jung, 1948. Foto: Svenska Dagbladet/NTB

13 IRMA SALO JÆGER 
(1928–) 

er en finsk-norsk billedkunstner. Hun har utdannelse som 
magister i kunsthistorie i Helsingfors i 1953, utdannelse 
fra Statens håndverks- og kunstindustriskole 1954–1957, 
samt fra Statens kunstakademi 1958–1961. Jægers 
arbeider handler om hvordan linjer, former og farger 
kan skape en harmonisk helhet ved å fordeles utover 
en avgrenset flate. Hennes arbeider har gjennom årene 
fått et stadig mer klassisk preg. Jæger var professor ved 
Statens kunstakademi 1986–1992. Hun har hatt flere 
verv i norske bildekunstnerorganisasjoner.

Irma Salo Jæger, 1965.  
Foto: Atelier Rude /Oslo Museum

14 GUDRUN «NUSKEN» JØRGENSEN
(1918–2017) 

var en norsk billedkunstner og grafiker. Hun hadde utdan-
ning fra Statens Håndverk- og Kunstindustriskole 1936–
1940 og Statens kunstakademi 1946-1949. Som grafiker 
har Jørgensen holdt fast ved den norske fargetresnitt 
-teknikken fra 50- og 60-årene. Hun har utviklet denne 
videre både innen det abstrakte og mer ekspressivt, 
figurative formspråk. Jørgensens abstrakte komposis-
joner er avstemte i fargevalget, mens særlig de siste års 
figurative motiver er svarte og intense i uttrykket. Hun 
utnytter fargene og treverkets årringer til å fremheve 
spenningen i motivene.

Gudrun “Nusken” Jørgensen. Foto: Kristin Lindberg

15 RITA KERNN-LARSEN
(1904–1998) 

var en dansk billedkunstner. I 1924–25 studert hun ved 
Statens Tegneskole i Oslo. 1927–29 studerte hun ved 
Kunstakademiet i København, men var skuffet over den 
tradisjonelle undervisningen. Hun fortsette utdannelsen 
i Paris i 1929 hvor hun kom inn på Fernand Légers 
Académie Moderne. Hos Léger lærte hun bildekom-
posisjon fra bunnen av i to år og kom ikke tilbake til 
København før begynnelsen av 1933, hvor hun fikk sitt eget 
studio. I 1935 deltok hun som en fullblods surrealist i den 
legendariske avantgardeutstillingen Cubism-Surrealism.

Portræt af Rita Kernn-Larsen, 1934  
© Arkivet Randers Kunstmuseum 

16 ELSE-CHRISTIE KIELLAND 
(1903–1993)

var en norsk billedkunstner, kritiker og kunstteoretiker. 
Hun studerte ved Statens håndverks- og kunstindustri- 
skole 1922–1923 og ved Statens kunstakademi 1923–27. 
Hun mottok korrektur, bedømming og undervisning fra 
Harriet Backer 1923–32. Et motiv i Kiellands virke er en 
søken etter bærende prinsipper og formell lovmessighet. 
De tre bøkene Depth and Movement, er et resultat av 
dette arbeidet. Kielland mener å finne et gjennomgående 
mønster av geometrisk lovmessighet fra egyptisk kunst, 
via gresk kunst og frem til norrøn kunst i førkristen tid 
og tidlig middelalder.

Else Christie Kielland, ca. 1935–40.  
Foto: fotograf ukjent/Oslo Museum

OM 
KUNSTNERNE

17 BERIT SOOT KLØVIG 
(1920–1975) 

var en norsk billedhugger og maler. Hun debuterte på 
Høstutstillingen i 1946 som maler, men studerte ved 
Kunstakademiet fra 1960 til 1964 som elev av billed- 
huggeren Per Palle Storm. Hun laget en del portretter,  
men gikk senere inn i eksperimentelle og pop-art inspi- 
rerte arbeider, og var et viktig medlem av kunstnergruppen 
Park 62. Hun brukte kasserte gjenstander i skulpturene 
sine, og regnes som en viktig skikkelse i moderne norsk 
skulptur i en tid da tradisjonelle arbeidsmåter fra mod-
eller var utbredt.

Berit Soot Kløvig, 1948. Foto: NTB

18 GUDRUN KONGELF 
(1909–1987)

var en norsk maler, grafiker, tegner og illustratør, som 
hovedsakelig arbeidet non-figurativt. Hun var student 
ved S Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo 
i perioden 1932–1934, og senere 1937–1938. Under 
andre verdenskrig var hun elev av Bjarne Engebret ved 
hans private malerskole. I 1949 utførte Kongelf den 
første store nonfigurative utsmykningen i Norge sammen 
med ektefellen Gunnar S. Gundersen og Ludvig Eikaas 
i trappehallen i Norden Kjemiske Fabrikk. På 1950-tal-
let illustrerte Kongelf tre diktsamlinger av lyrikeren  
Finn Bjørnseth.

Gudrun Kongelf, 1961. Foto: VG/NTB  

19 ODA KROHG 
(1860–1935)

var en norsk maler med lite formell kunstutdannelse. Oda 
var en sentral skikkelse i den motkulturelle bevegelsen 
Kristiania-bohemen på 1880-90-tallet. Hun debuterte 
på Høstutstillingen i 1886 med «Ved Christianiafjorden 
(Japansk lykt)». Hennes tidligste arbeider foregriper 
nyromantikkens stemningsmaleri. Oda Krohg hadde 
også forfatterambisjoner, og den eneste teksten som er 
bevart, Maaneskin. Et fragment, har et enkelt romantisk 
toneleie som svarer til maleriene. Oda Krohg var jevnlig 
representert på Høstutstillingen fra 1886 til 1915.

Oda Krogh, ca 1888–1890. Foto: Abel, L. / Oslo Museum

20 JULIE DE HOLMBERG KROHN 
(1882–1956)

studerte bysantisk freskomaleri i Moskva og Nisjnij  
Novgorod, samt på kunstakademiet i Kiev og St. Petersburg.  
Hun giftet seg i 1907 med den norske maleren Xan 
Krohn. Etter at de slo seg ned i Norge fortsatte hun å 
føre en omflakkende tilværelse. Ferden gikk til Paris, til 
Sør-Europa og Nord-Afrika. Sine flyktige reiseinntrykk 
har hun gjengitt i en rekke landskapsmalerier. Hun er 
kjent for blomsterbilder med svære potteplanter, gjerne 
stilt opp i vinduskarmen og med utsyn gjennom vinduet 
som bakgrunn.

Julie de Homberg Krohn, ca. 1930–1935.  
Foto: Ukjent fotograf/Oslo Museum  

21 SONJA FERLOV MANCOBA 
(1911–1984) 

er en dansk billedhugger og maler. Hun giftet seg i 
1942 med den sydafrikanske maleren Ernest Mancoba. 
Hun var utdannet hos Bizzie Høyer 1930–1932 og på 
Kunstakademiet 1932–34. Fra 1936 var hun bosatt i 
Paris, med opphold i Danmark 1947–1952. Hun var 
medlem av den avantgardistiske kunstretningen Linien 1 
1937–39, av COBRA 1948–1951. Hun arbeider med enkle 
formelementer, og har en interesse for ikke-europeisk 
skulptur. Hun har abeidet i gips, tre, jern og også satt 
sammen verk av objets trouvés.

Sonja Ferlov Mancoba, 1984. Foto: Johnny Bonne / 
Ritzau Scanpix / NTB 

22 VERA NILSSON 
(1888–1979) 

utdanner seg til tegnelærer i Stockholm i årene 1906–
1909, hun studerer deretter for Carl Wilhelmson på Valand 
i Göteborg og får etter hvert tillatelse av foreldrene sine til 
å reise til Paris i 1911. Vera Nilsson søker seg til Académie 
de la Palette hos kubisten Henri Le Fauconnier. I 1912 
ser hun en betydningsfull utstilling i Köln der malerier 
av van Gogh og El Greco fanger interessen hennes. I 1954 
velges hun inn i Akademien för de Fria Konstnerna som 
første kvinne på 1900-tallet.

Vera Nilsson. Foto: Jan de Meyre / CCBY Stadsmuseet 
i Stockholm 

23 DORO ORDING 
(1901–1993)

studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole 
i 1920-årene. Hun var elev av Marcel Gromaire i Paris 
i 1934. Utover i 30-årene ble Ordings bilder tydelig 
påvirket av ektemannen Carl von Hannos sosial-realistiske 
motivkrets. Ordings sterke engasjement i arbeidernes 
harde slit og livsvilkår kommer fram bl.a. i en rekke 
større bilder malt fra Tyssedal, Flekkefjord og Andenes. 
I 1950- og 60-årene var Ording med å kjempe fram det 
abstrakte maleri i Norge, sammen med Jakob Weidemann, 
Inger Sitter, Ludvig Eikaas og Gunnar S. Gundersen.

Doro Ording, u.d. Foto: Illustrert Norsk 
kunstnerleksikon, 1956, O. Væring. 

24 SIDSEL PAASKE 
(1937–1980) 

var en norsk kunstner. Hun startet på Statens håndverks- 
og kunstindustriskole i 1956, men måtte slutte etter et 
halvt år på grunn av at hun var blitt gravid. Paaske startet 
med å lage tekstilkunst, men utviklet seg raskt og jobbet 
i løpet av sin karriere med tegning, maling, grafikk, 
emaljekunst, musikk, smykkekunst, og poesi. Gjennom 
sin deltakelse i Gruppe Gullfisken og Skippergata-miljøet 
ble hun en sentral person i Oslos kunstmiljø i perioden 
1965–1980.

Sidsel Paaske, 1979. Foto: Leif Ørnelund, Oslo Museum 

25 AASE TEXMON RYGH 
(1925–2019)

var en norsk billedhugger. Hun utdannet seg ved Statens 
håndverks- og kunstindustriskole i årene 1944–1946 
og fortsatte studiene ved Det kongelige danske kunst- 
akademi i København fra 1948 til 1949. Hun regnes som 
en pioner for den abstrakte skulpturen i Norge og var en 
av Norges første modernister. Et av hennes hovedverk 
er de såkalte møbius-skulpturene hvor hun har brukt 
Möbius’ matematiske prinsipper til å lage serier rundt 
temaet “evighetens form”.

Aase Texmon Rygh. Courtesy Aase Texmon Rygh 
studio and OSL contemporary 

26 TEDDY RØWDE 
(1911–1994) 

gikk ut fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i 
1928. I årene 1929–1931 var hun elev av Axel Revold på 
Kunstakademiet, avbrutt av et utenlandsopphold i 1929 
da hun studerte ved Akademie Julian. Etter at Røwde 
ble uteksaminert fra kunstakademiet i Oslo i 1931, flyttet 
hun til Paris for å fortsette studiene. Der fikk hun en 
venn for livet, en svart amerikansk kunstner som vi nå 
bare kjenner som ‘Dot’, og som tok henne med til New 
Orleans og landsbygda i Louisiana.

Gerd Ragna “Teddy” Røwde, ca. 1930–1935.  
Foto: Ukjent fotograf/Oslo Museum

27 SIGRID MARIA SCHAUMAN 
(1877–1979) 

ble født i Chuguyev, dagens Ukraina. Etter å ha bodd 
i Radom, Polen, kom Schaumans tilbake til Finland i 
1885. I 1899 begynte Sigrid studiene på tegneskole i 
Helsingfors, hvor lærerne hennes inkluderte Carl Jahn 
og Helene Schjerfbeck. I 1901 deltok hun for første gang i 
en gruppeutstilling på Ateneum. I 1920 startet Schauman 
arbeidet i avisen Dagens Press som kunstkritiker, hvor 
hun jobbet i nesten 30 år og publiserte over 1500 kunst- 
anmeldelser, intervjuer og reiserapporter.

Sigrid Schauman med sin kusine Elin, ca. 1891–1910  
Foto: Hugo Tåhlin/Historian kuvakokoelma, 
Museiverket 

28 JORONN SITJE 
(1897–1982) 

studerte ved Statens håndverks- og kunstindustris-
kole 1914–19. Hun oppholdt seg i Paris i årene 1920–1923 
med stipend fra Johannes Sejersted Bødtker, i lære hos 
blant andre Othon Friesz. Hun debuterte i 1923 med 
overjordiske motiv hos Blomqvist Kunsthandel. Utover 
1930-tallet hadde hun flere utstillinger fra tiden 1928–39 
da hun var bosatt i Kenya, der ektemannen Fridtjof Lous 
Mohr (1888–1942) dyrket kaffe og mais på «Kanga farm».

Joronn Sitje. Foto: familiearkiv 

29 INGER SITTER 
(1929–2015)

begynte som 15 år gammel på Statens kunstakademi 
i Oslo. Året etter fortsatte hun på Institut Supérieur 
des Beaux-Arts i Antwerpen. I store deler av sitt liv var 
hun bosatt i utlandet. Sitter hadde sin gjennombrudds- 
utstilling i Galleri Per i 1956, og ble karakterisert som non- 
figurativ modernist. Hennes verk «In the picture» (1964) 
er kåret til et av Morgenbladets 12 viktigste kunstverk. 
Sitter var den første kvinnelige professor ved Statens 
kunstakademi i Oslo fra 1981 til 1984. Kunstpolitisk var 
hun også svært aktiv.

Inger Sitter, u.d. Foto: Illustrert Norsk kunstner-
leksikon, 1956/ O. Væring. 

30 MOUCHE THOMSEN 
(1918–1984) 

var en norsk maler og grafiker. Thomsen studerte ved 
Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) på 
begynnelsen av 1930-tallet. Hun var en av Kai Fjells 
veldig få elever. Mot slutten av andre verdenskrig, fra 
1944 til 1945, var hun elev av Otto Sköld i Stockholm. 
Thomsen debuterte med abstrakt maleri i 1949. Utover 
på 1950-tallet malte hun i et mer figurativt formspråk, 
men her ser vi allikevel den konstruktive strukturen som 
kjennetegner hennes komposisjoner. Fra 60-tallet gikk 
hun tilbake til det abstrakte og nonfigurative.

Mouche Thomsen, 1976.  
Foto: Bjørn Sigurdssøn / NTB 

31 ELSA THORESEN 
(1906–1994)

ble født i Minnesota, USA med norske foreldre.  
Hun studerte ved Statens håndverks- og kunstindus-
triskole i Oslo 1924–27, og ved Kunstakademiet i Oslo 
1927–28 og 1929–30, og ved Académie des Beaux-Arts i 
Brussel, Belgia 1927–29. Fra 1935 til 1944 bodde og jobbet 
Elsa Thoresen i Danmark, hvor hun var aktiv i sirkelen 
rundt de surrealistiske kunstnerne i Norden (Wilhelm 
Freddie, Rita Kernn-Larsen og Halmstadgruppen), 
magasinet Konkretion og Vilhelm Bjerke-Petersen, som 
hun var gift med.

Elsa Thoresen, u.d.  
Foto/Copyright: Elsa Thoresens familie

32 NINA TRYGGVADÒTTIR 
(1913–1968) 

studerte kunst i Reykjavik under Ásgrimur Jónsson.  
Fra 1933-1935 tok hun klasser hos Finnur Jonsson og 
Johann Briem. Hun flyttet til København i 1935 hvor hun 
studerte på Kunstakademiet. Etter akademiet studerte 
hun videre i Paris. I 1942 flyttet hun og kunstnerkollegaen 
Louisa Matthíasdóttir til New York City for å studere ved 
Art Students League i New York og utvikle kunsten sin 
videre. Der deltok hun aktivt i byens kunstscene.

Nína Tryggvadóttir, 1956 ©Andrés Kolbeinsson/
Reykjavik Museum of Photography 

33 CHARLOTTE WANKEL 
(1888–1969)

fikk først undervisning i tegning av Jacob Sømme på 
Kambo i Jeløy. Senere ble hun elev hos Harriet Backer 
og Henrik Sørensen. Våren 1910 studerte hun en kort tid 
hos Henri Matisse. I begynnelsen av 1920-årene reiste 
hun tilbake til Paris. Fra 1925 til ca. 1927 studerte hun 
hos Amédée Ozenfant og Fernand Léger på Académie 
Moderne. Tiden i Paris i 1920-årene fikk stor betydning 
for hennes videre utvikling som kunstner. Hun malte 
puristiske og kubistiske non-figurative bilder i blågrå, 
brunt, gul, oker og gammelrosa.

Charlotte Wankel, ca.1915–20. Foto: Privat
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TANGEN-SAMLINGEN

Kristiansanderen Nicolai Tangen 
har lenge hatt en lidenskapelig 
interesse for kunst, og spesielt for 
norsk og nordisk modernisme.

Tangen-samlingen er den største 
og mest omfattende private 
samlingen av norsk kunst fra 
perioden 1920 til i dag. Den 
utvides fortløpende, også med 
kunstverk fra de andre nordiske 
landene.

Per januar 2021 består samlingen 
av rundt 4500 verk, men stadig 
nye verk legges til.

Nicolai Tangen har samlet kunst 
gjennom 25 år, og samlingen 
inneholder brede representasjoner 
av sentrale og toneangivende 
nordiske kunstnere som få andre 
museer kan skilte med- som 
Jakob Weidemann, Aase Texmon 
Rygh, COBRA-kunstneren Asger 
Jorn, billedhoggeren Sonja Ferlov 
Mancoba, svenske Olle Bærtling - 
for å nevne noen.

I 2015 ga Tangen bort 
kunstsamlingen sin til AKO 
Kunststiftelse. Stiftelsens formål 
er å fremme allmennhetens 
tilgang til nordisk bildende 
kunst, med hovedfokus på 
nordisk billedkunst etter 1900. 
Dette ble starten på eventyret 
Kunstsilo. Verkene skal deponeres 
til og forvaltes av Sørlandets 
Kunstmuseum i Kunstsilo.  

Kunstsilo er planlagt å åpne i 
slutten av 2022. Det nye museet 
blir enestående, både med 
tanke på innhold og arkitektur. 
I tillegg til Tangen-samlingen 
vil samlingene til Sørlandets 
Kunstmuseum og Christianssand 
Billedgalleri få sin plass i 
den spektakulære, ombygde 
kornsiloen.

Kunstsilo blir et nasjonalt 
kunstmuseum med samlinger og 
utstillinger som på sitt beste vil 
være helt i toppen av hva kunst-
Norge kan by på.

Les mer om kunstnere og 
kunsten, og se oversikten 
over alle aktiviteter:
SKMU.NO

Facebook: facebook.com/skmu.no
Instagram: @sorlandetskunstmuseum
#modernismenspionerer 
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