
Birgitte Sauge 

seniorkurator Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og 

ansvarlig redaktør for Norsk museumstidsskrift

Bergen, 16. oktober 2017 

UTSTILLINGSKATALOGEN –

I SPENNET MELLOM 

FORMIDLING OG FORSKNING, 

UTSTILLING OG TEKST





Definisjon av en vitenskapelig publikasjon
(Universitets- og høgskolerådet)

• Presentere ny innsikt

• Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i 
ny forskning

• Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de 
fleste forskere som kan ha interesse av den

• Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) 
med rutiner for fagfellevurdering

• Forfatterne skal ikke være tilknyttet kun én institusjon



Katalogen: 
museenes særegne vitenskapelige publikasjon

1. Utstillingskatalog

• Resonnerende essays om kunstnerens samlede verk, stilistisk, teknisk og 
ikonografisk som gir et kunstfaglig resonnement som grunnlag for ordning av 
materialet. 

• Kontekstanalyser

• Verksliste / katalog

2. Samlingskatalog: 

• Essays; Kronologisk oversikt (biografi); Tekniske termer; 

• Verksliste / katalogen; Utstillingsoversikt; Litteraturoversikt; Tittelregister; 
Navneregister

• Verks-eksterne opplysninger: Bibliografi / litteraturliste; utstillingshistorikk; 
proveniens; arkivreferanser; utdypning av teknikk og materiale 



3. Ouevrekatalog / resonnerende katalog:

• Resonnerende tekst om kunstnerens samlede verk, 
stilistisk, teknisk og ikonografisk som gir et 
kunstfaglig resonnement som grunnlag for ordning 
av materialet: Kunsthistorisk analyse

• Kontekstanalyse

• Anvende analytiske begreper, trekke inn 
sekundærlitteratur

• Noteapparat



Fri luft   Kitty L. Kielland

Utstilling i Stavanger kunstmuseum

16. juni – 29. oktober 2017

Kurator og redaktør for katalog: 
Inger Margrethe Lund Gudmundson

Utstillingsgruppe: Hanne Beate 
Ueland, utstillingskoordinator, 
formidler

Utstillingsdesign: Marte Danielsen



Friluftsmaleriet og ytringsfrihet
Kitty L. Kielland (1843-1914) var en pioner. Hun var først ute 
med å bringe inn Jæren som motiv i landskapskunsten, og 
hun var en av de første norske kunstnerne som malte i 
friluft. Kielland var også tidlig ute med å male nyromantiske 
stemningsmalerier. Hun beveget seg inn på mennenes arena 
da hun spesialiserte seg på landskapet som motiv. Hun 
utforsket forblåste landskap på Jæren, skoger i Nord-
Frankrike, stille tjern på Østlandet og norske høyfjell. 
Kielland var en aktiv samfunnsdebattant som skrev om 
kunst, moral og kvinnesak både skjønnlitterært, i artikler og 
avisinnlegg. 

Utstillingen tar opp flere temaer som norsk kunsthistorie, 
kvinnekamp, økologi og teknologi. Som en av medstifterne 
av Norsk kvinnesaksforening i 1884 hadde Kielland flere 
meninger om likestilling som var forutgående for egen tid, 
for eksempel at begge kjønn har ansvar for deltakelse i 
hjemmet og i arbeidslivet. Hennes torvmyrmotiver er også 
høyst aktuelle i dagens klimadebatt. 

Utstillingen viser bredden og utviklingen i Kiellands 
kunstnerskap og viser også verk av andre kunstnere som hun 
var inspirert av eller arbeidet tett med, blant andre Lars 
Hertervig, Hans Gude, Harriet Backer og Eilif Peterssen. Sommernatt, 1886, maleri, Nasjonalmuseet



Artikler og katalogpresentasjoner: 

• Inger: Introduksjonsartikkel

• Hild Sørby: Om Jærmaleret

• Marit Lange: Om Arne Garborg

• Inger: Om torvmyrmotivet

• Sigrun Åsebø& Janeke Meyer 
Utne: tekstene & feminisme

• Karl-Ove Knausgård: fri tekst

• Tone Lyngstad Nyaas: 
Stemingsmaleriet i nytt lys

• Marit Lange: Stemningsmaleret, 
forskningsstatus



Verksliste Katalog (hele ouevre)



Art in Battle    / Kunst i kamp                   
Prosjektet omfattet en konferanse, en utstilling og en publikasjon

Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom KODE og forskningsprosjektet 
«Modernism and Christianity», UiB

• Ansvarlig for utstillingen: KODE ved Frode Sandvik (kurator), Line Daatland, 
avdelingsdirektør for kunst og design og Erlend Høyersten, tidl. Direktør for KODE. Co-
kuratorer: Gregory Maertz, prof. St John\s University, New York og Erik Tonning, 
professor i historie, UiB. 

4. september 2015 – 7. februar 2016

• Ansvarlig for den internasjonale, tverrfaglige konferansen: UiB sm.m. KODE. Inviterte 
forskere fra UH + museumssektoren

• Ansvarlig for katalogen: KODE ved Frode Sandvik og UiB ved Erik Tonning. 
Samarbeidende partner: Gregory Maertz, prof. St John\s University, New York. 

Utgiver: KODE Kunstmuseene i Bergen. Forlag: No Name.



Kunst i kamp
4.9.2015-7.2. 2016, KODE 4

Kunst i kamp viser hvordan kunst og 

kunstinstitusjoner ble satt i spill av 

nazistene og gjort til en del av deres 

omfattende propagandaapparat, også i 

Norge. Nazistenes ekstreme aksjoner 

for å «rense» samfunnet for uønskede 

elementer har satt dype spor i vestlig 

kultur. Kunsten fungerte i denne 

sammenhengen som arena for en 

ideologisk kamp.

I det okkuperte Norge fikk dette sitt 

tydeligste uttrykk i utstillingen Kunst og 

ukunst, som ble vist ved utvalgte 

kunstinstitusjoner i Oslo, Stavanger, 

Trondheim og Bergen i årene 1942–43. I 

Bergen inkluderte utstillingen verk fra 

Bergen Billedgalleri (nå KODE).

Kunst og ukunst var inspirert av 

offisielle kunstmønstringer i Nazi-

Tyskland, og hadde som mål å vise 

publikum hva som, ifølge nazistene, var 

«forbilledlig» kunst og hva som var 

såkalt «degenerert» kunst. Moderne 

kunst fra tidlig 1900-tall var ifølge 

nazistene degenerert og måtte derfor 

fjernes fra museumssamlingene.

Kunst i kamp vil delvis rekonstruere 

utstillinger arrangert av det nazistiske 

styret i Tyskland og Norge, og viser 

også bilder malt av tyske 

soldatkunstnere som var stasjonert i 

Norge. Ved å ta tak i en mørk og mindre 

kjent del av vår krigshistorie, reiser 

Kunst i kamp tidløse spørsmål om 

kunst, politikk og ideologi. Hvilke vilkår 

har kunsten når den brukes i strid? Når 

blir kunst farlig? Hvilken rolle spilte 

nazistene i det norske kunstlivet under 

2. verdenskrig?

Kan møtet med verkene og deres 

historiske omstendigheter få oss til å 

reflektere over vårt syn på kunst, makt 

og ytringsfrihet i dag?



Innhold 

Forord

Utstilling: 29 verk (katalog) 

Artikler: 9 totalt

Line Daatland; Anita Kongssund; Dag 
Solhjell; Christian Fuhrmeister; Terje 
Emberland; Eirik Vassenden; Erik 
Tonning; Gregory Maertz; James A. van 
Dykes

Matthew Feldman: Etterord

Verksliste 



Katalog: verksliste



Krigsbilder. 
Kunst under okkupasjonen 
1940-45

Utstilling i Bomuldsfabriken, Arendal, 20.6.-23.8. 201

Kurator: Kathrine Lund

Prosjektkoordinator/utstillingsdesign: Harald Solberg

Bok lansert i forbindelse med utstillingen. 

Forfattere: Kjetil Jacobsen og Kathrine Lund

Produsent / Utgiver: Bomuldsfabriken Kunsthall 



Utstillingen

Kathrine Lund er kunsthistoriker, seniorrådgiver i UD, kurator for utstillingen: 

«I forbindelse med at det er 75 år siden okkupasjonen og 70 år siden 
frigjøringen, ønsket kunsthistoriker og kurator for utstillingen, Kathrine Lund å 
lage en utstilling om kunst under okkupasjonen.

– Jeg kontaktet Harald Solberg ved Kunsthallen, og han tente på idéen, smilte 
Lund.

– Vi har brukt tre år for å sette sammen utstillingen, og har hentet verk fra 
hele Norge, omtrent halvparten av verkene er privat eid, fortsetter Lund.»

(Arendals Tidende, 22. juni 2015)



«BOK OG UTSTILLING ER TO ULIKE MEDIER»

«Kunsthistorikeren Kathrine Lund og historikeren Kjetil Jacobsen har 
skrevet den første samlede fremstilling om kunsten under okkupasjonen, 
utgitt av Bomuldsfabriken. Boka fungerer både som en drøfting og 
systematisering av ulike temaer og en dreiebok for utstillingen. Utstilling 
og bok er to ulike medier. 

Harald Solberg, kunsthallens direktør, har iscenesatt og montert et rikt og 
sammensatt materiale på en slagkraftig, overbevisende og forbilledlig 
måte.»

Øivind Storm Bjerke, Klassekampen, 5. august 2015



«UTSTILLING OG BOK: KATALOGBOK»
«Utstillingen «Krigsbilder - kunst under okkupasjonen 1940-45» i 
Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal åpner for et etterlengtet overblikk på 
perioden. 

Mønstringens mangfold er dyktig sammenstilt av duoen Kjetil Jakobsen og 
Kathrine Lund, som med historisk/kunsthistorisk kompetanse også står bak 
teksten i ei innsiktsfull og rikt illustrert katalogbok.

Bomuldsfabrikens Harald Solberg har på sin side sørget for en utstillingsregi, 
som danner en suggererende ramme for dette emosjonelt sterke og 
motsetningsfulle billedstoffet.»

Harald Flor, Dagbladet, 23. juni 2015.



• Boka viser 100 illustrasjoner
• Utstillingen viser i underkant av 

100 kunstverk

• Innledning
• Opptakt
• Okkupert
• Nyordning
• Motstand
• Fangenskap
• Eksil
• Frigjøring



Verksliste. KRIGSBILDER. Kunst under okkupasjonen 1940-45. Bomuldsfabriken Kunsthall 20.06.-23.08.2015 

Kunstner Tittel Årstall Format Teknikk Eier 

Aulie Reidar Morgenappell på Grini 1945 87 x 99 cm Olje på lerret PE 
Aulie Reidar Aprilmorgen 1943 103 x 135 cm Olje på lerret Eidsberg Sparebank 
Aulie Reidar Gårdene Brenner 1942 85 x 121 cm Olje på papp Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Aulie Reidar 9. april 1940 1943 56 x 69 cm Olje på lerret Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Aulie Reidar Fri 1944-45 33 x 41,5 cm Olje på plate Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Blix / Höök Ragnvald/Stig Satiretegninger fra desember 1940 til mai 1945, her hentet fra boken Ragnvald Blix. De fem årene 
(1945), først publisert i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning. 1942-45 24,5 x 28 cm Papir PE 
Borchgrevink Ridley Postkort med dyremotiver 1942 10,5 x 15 cm Litografi på papir PE 
Bratlie Gunnar Norsk Ukeblad nr. 8, februar 1943 1943 37 x 26 cm Fargelitografi på papir PE 
Damsleth Harald Alt for Norge 1941 66,9 x 46,3 cm Fargelitografi på papir Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Damsleth Harald Ønskedrømmen kan bli et mareritt ? 68,2 x 46,8 cm Fargelitografi på papir Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design 
Damsleth Harald Tablåer fra The Grand Window, originaler i akvarell og gouache 2 stk ant. 1942-45 60 x 48 cm Akvarell og 
gouache PE 
Damsleth Harald Diverse småtrykk/bokomslag, brosjyrer 1940-45 Offset PE Damsleth Harald Victor ant 1942 ca 12 cm Bemalt 
gips PE 
Damsleth Harald “The Grand Window” som postkort 1942-45 10 x 14 cm Fargelitografi på papir PE 
Damsleth Harald Propagandaplakater for Nasjonal Samling 1940-45 Diverse størrelser Fargelitografi på papir PE 



Synliggjøre at katalogen har som ambisjon å bringe fram ny 
kunnskap

Oppnevne en faglig redaksjon / redaktør som kjenner

forskningsfeltet

Gjennomføre kvalitetssikringsprosesser som sikrer tekster av god

faglitterær kvalitet

Skille mellom fagfellevurderte og ikke-fagfellevurderte artikler 

og opplyse om dette i forord/kolofon

Invitere eksterne fagfolk til å skrive i tillegg til egne ansatte

Sørge for god distribusjon


