
 1 

 Kunsthistorisk 
forenings 

konferanse 
2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunsthistorisk 
forenings 

konferanse 
2021 

 

29. og 30. oktober 2021 
Nasjonalmuseet - arkitektur 
 
 

29. og 30. oktober 2021 
Nasjonalmuseet – arkitektur 
 

Kunsthistorisk 
forenings 

konferanse 
2021 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Velkommen til Kunsthistorisk forenings konferanse 2021  

Program ô Fredag 29. oktober 
13.00: Velkommen v/Ragnhild M. Bø, leder av Kunsthistorisk forening 
13.15 – 14.30 

Keynote-forelesning 
Ved professor Mari Hvattum 

«Om stil» 
Stilbegrepet har hatt dårlige tider i det siste. Om stil en gang i 
tiden var et av kunst- og arkitekturhistoriens grunnbegreper, 
forbindes det i dag mest med formalisme, overfladiskhet og 
utdatert periodiseringsmani. Men hvordan fungerte egentlig 
stil? Hvordan ble det forstått, hvordan ble det brukt, og hva 
skjedde da stilbegrepet ble adoptert inn i kunst- og 
arkitekturhistorien på slutten av 1700-tallet? Med eksempler 
som spenner fra Johann Joachim Winckelmann til Rem 
Koolhaas, pirker denne forelesningen i et av disiplinens mest 
betente begreper. 
 
14.30 – 14.45 ô PAUSE 

14.45 – 16.45 ô PANEL 1 

ARKITEKTURPOLITIKK 
Moderator: Kjetil Fallan  
 
Ingrid Dobloug Roede: «Sovjet Snapshots: Harald Hals og Sovjetarkitektenes første 
all-unionelle kongress» 
 
Panagiotis Farantatos: «Plastic Leisure for All: The Hexacube of Anja Blomstedt and 
Georges Candilis for the seaside resort of Leucate-Barcarès» 
 
Sindre Nordås Viulsrød: «Vanskelig verdighet i Regjeringskvartalet» 
 
Beata Labuhn: «The Environmental Crisis Exhibition ‘And After Us’ from 1969: 
Students of Architecture as Environmental Activists» 
 

17.00 ô AVSLUTNING DAG 1 
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Program ô Lørdag 30. oktober 

10.00 – 11.30 ô PANEL 2 

FORTID I SAMTID 

Moderator: Ingrid Halland 
 

Stephanie von Spreter, «Strategies for Changing the Story: Contemporary Artistic 
Practice Re-imagining Arctic Exploration Narratives» 
 
Trine Nordkvelle, «For no veit vi betre – ikkje sant?». Et litografi av Rolf Nesch i møte 
med samfunnsholdninger i endring» 
 
Synne Bull: “Trans-scalar Subjectivities of the High North Atlantic: Acoustic Ocean 
(2018) and Perspective Map of Lofoten (1816)” 
 

11.30 – 12.30 ô  LUNSJ 

 
12.30 – 14.30 ô PANEL 3  

NYE BLIKK PÅ NORSK KUNSTHISTORIE 
Moderator: Øystein Sjåstad  
 

Signe Endresen: «Harriet Backers kvinnelige elever» 

Eilif Salemonsen: «Den store stil: Alf Rolfsens freske i Telegrafbygningen i Oslo» 

Øystein Ustvedt: «En tilstand skildret innenfra? Forsøk på en analyse av Else 
Hagens maleri Jomfruen fra 1945» 

Peder Valle: «Blindsporets retorikk: En nylesning av Hans Flygenrings (1881–1958) 
virke ved Porsgrunds Porselænsfabrik 1920–1927 og dets betydning»  

14.30 – 15.30 ô PAUSE 
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15.30 – 17.00 ô PANEL 4  

FORFLYTNINGER: MEDIER PÅ VANDRING  
Moderator: Susanne Sæther  

 

Even Smith Wergeland: «Der luftskulpturar blir til. Lydstudio som arkitektur og 
kulturgeografi» 

Ragnhild M. Bø: «Voks på vandring: materialitet og metaforikk i en Agnus Dei fra 
sent 1500-tall»  

Sara Yazdani: «On Art, Water and Weather Sensitivities» 

 
17.00 ô AVSLUTNING DAG 2 
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Sovjet Snapshots: Harald Hals og Sovjetarkitektenes første all-
unionelle congress 

Ingrid Dobloug Roede 

Arkitekt Harald Hals (1876–1959) danner rammeverket for en utforskning av 
transnasjonal idéutveksling i mellomkrigstidens Europa. Mer presist: av bånd 
mellom arkitektmiljøer i Norge og Sovjetunionen. Ettertiden husker Hals som en 
ledende norsk arkitekt, Oslos innflytelsesrike byplansjef og Norske arkitekters 
landsforbunds myndige president. Han var en internasjonalt orientert kosmopolitt 
med et nettverk som overskred politiske og geografiske grenser. Likevel kjenner få 
til Hals’ virke som formann for Norsk-Sovjetrussisk Samband (1945–1948), hans 
reiser til Sovjetunionen (1935, 1937 og 1947) og boken En bok om Moskva: igår, 
idag, imorgen (Oslo: Gyldendal, 1937). Disse episodene leses som uttrykk for aktivt 
engasjement – ikke passiv mottagelse av utenlandske impulser.   

Presentasjonen tar for seg en episode i Hals’ sovjetiske ekspedisjoner: 
Sovjetarkitektenes første all-unionelle kongress, som fant sted i Moskva juni 1937. 
Arkitektstanden møttes til ordskifte rundt sovjetarkitekturens nyklassisistiske 
vending – i ettertid karakterisert som partistatens reaksjonære doktrine, drevet frem 
av intern maktkamp. Til tross for en utbredt fremmedskepsis bidro internasjonale 
gjester og berømtheter, blant dem Harald Hals, til at konferansen ble en 
mediebegivenhet. Gjestfriheten var sannsynligvis motivert av flere, ofte 
motstridende interesser – fra legitimering av sovjetstaten til knytting av profesjonelle 
forbindelser.  

Denne forskningen fremhever bidragene til «administratoren», «geopolitikeren» og 
«nettverksbyggeren» Harald Hals. Hals representerte den norske arkitektstanden 
under konferansen i 1937, men var også invitert i kraft av eget rykte og nettverk. 
Gjennom sin deltakelse fikk han innblikk i partistatens diskurs og opplevde også 
fagfellesskap på tvers av landegrenser. Likevel var bildet Hals møtte – og som han 
ivrig videreformidlet – etter alt å dømme strengt koreografert og ikke i samsvar de 
redselsfulle forholdene som rådet under Stalins store utrensking. En underliggende 
hypotese er at arkitekturformidling fungerte som en tilsynelatende nøytral 
paradiplomatisk kanal i en tid ellers preget av geopolitisk turbulens.  

Biografi 

Ingrid Dobloug Roede er en doktorgradsstipendiat tilknyttet OCCAS ved Arkitektur- 
og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun er utdannet arkitekt fra AHO og har en 
master i arkitekturhistorie, -teori og -kritikk fra Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Roede har erfaring fra arkitektpraksis, undervisning, formidling og 
redaksjonelt arbeid.  
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Plastic Leisure for All: The Hexacube of Anja Blomstedt and 
Georges Candilis for the seaside resort of Leucate-Barcarès 

Panagiotis Farantatos  

This paper explores the design, development, and promotion of the Hexacube 
(1968-1975), a modular, prefabricated, camping system designed by Finnish 
designer Anja Blomstedt for the agency of Greek-French architect Georges Candilis, 
and established in the new seaside resort of Leucate-Barcarès in Southwestern 
France. A mobile, open-ended dwelling, the Hexacube was initially conceived for 
vacationers with modest means and consisted of interchangeable elements from 
fiberglass-reinforced polyester (GRP) which could be assembled by the user on site. 
After their use, they could be easily dismounted, stacked, transported, and reset 
elsewhere. But, what kind of leisure was this?  

The paper studies the backgrounds of the Hexacube’s design in the context of the 
French notion of loisirs (leisure) and the postwar practices of littoral tourist 
development, examining how architecture co-shaped the culture of mass-leisure, 
finding there a laboratory for new ideas and design strategies. Based upon archival 
research along with interviews with Anja Blomstedt, the paper investigates the 
development of the Hexacube against Candilis’ general design strategies at 
Leucate-Barcarès, as well as Blomstedt’s other designs for the resort (namely a series 
of colorful GRP windbreakers for the beachfront and furniture for the tourist village 
‘Les Carrats’). Furthermore, it discusses the design, production, and 
commercialization of the Hexacube in the context of plastics—a material which had 
recently started to dominate the market—and in particular the plastic 
microarchitecture and various mobile camping units developed in the 1960s and 
1970s.  

The paper brings forward the contradictions and paradoxes that underpin the 
western, mass- democratic, postwar societies as they gradually became societies of 
leisure and leisure consumption, and proposes that the Hexacube encompasses the 
social, cultural, and economic tensions of the era, linked to ideals of growth, 
mobility, ephemerality, and freedom of choice.  

Biography 

Panagiotis Farantatos studied architecture in Athens (NTUA) and holds a PhD in 
architecture history from the University of Oslo. He is currently Assistant Professor at 
Aarhus University, Denmark. His research focuses on the history and theory of 20th 
century architecture, the modern movement, and its avant-gardes. 
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Vanskelig verdighet: Minnesteder, estetiske preferanser og 
begrepsbruk etter 22. Juli 
 
Sindre Nordås Viulsrød 
 
I kjølvannet av 22 juli. 2011 ble en omfattende todelt prosess igangsatt. Det skulle 
bygges nytt Regjeringskvartal i Oslo samt nasjonale minnesteder ved Utøya og i det 
nye Regjeringskvartalet. Etter en rekke kontroverser og til sist søksmål mot staten, 
valgte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å frata Kunst i offentlige 
rom (KORO) ansvaret for minnestedsprosjektet, hvilket medførte å forkaste Jonas 
Dahlberg sitt opprinnelig vinnerutkast Memory Wound. Ansvaret for nytt minnested 
ble overlevert til Statsbygg, som allerede holdt i brorparten av oppgaver tilknyttet 
Prosjekt nytt Regjeringskvartal. 
 
Etter overleveringen fra KORO til Statsbygg ble særlig et mantra benyttet som 
kjerneinstruks for oppdragsgiver KMD: Begrepet ‘verdighet’ dukket opp både i 
bestillingen gitt til arkitektbyrået 3RW og i generell kommunikasjon utad – i 
forbindelse med minnesteder så vel som ny arkitektur. Samtidig ble det samme 
begrepet brukt av både KORO og andre aktører til forsvar for Dahlbergs prosjekt, 
og i den offentlige diskusjonen for øvrig. 
 
Dette innlegget bygger på analyser av offentlige dokumenter; deriblant bestillinger 
og uttalelser fra regjering og departement, plansjer fra Statsbygg, innlegg fra KORO 
samt andre relevante aktører. Innlegget demonstrerer hvordan eksplisitte, så vel 
som implisitte syn og betydningsinnhold – knyttet til begrepet verdighet - 
manifesterer seg i nevnt materiale. Videre viser innlegget hvordan begrepet 
anvendes som forsvar for to vidt forskjellige estetiske uttrykk og tradisjoner via 
aktører som står mer eller mindre i opposisjon. 
 
Biografi  
 
Sindre Nordås Viulsrød (f. 1992) har en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i 
Bergen (2019) og arbeider som utstillingskoordinator, prosjektleder og kurator ved 
KODE kunstmuseer. Interesser: Arkitektur- og verneteori, modernisme, 
senmodernisme- og postmodernisme, monumentalitet, byutviklingshistorie., 
vitenskapsteori og epistemologi. 
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The Environmental Crisis Exhibition “And After Us” from 1969: 
Students of Architecture as Environmental Activists  
 

Beata Labuhn  

 

In 1969 a group of students from the Oslo School of Architecture (AHO) organized 
the environmental crisis exhibition “And After Us” (“og etter oss...”) that travelled 
from one Norwegian city center to another. The exhibition carried a catastrophic 
message about global overpopulation, uncontrolled city growth, traffic problems, 
depletion of earth’s resources, environmental pollution, and hunger in the Third 
World. The large tent construction designed for the purpose housed confrontational 
‘man in the mirror’ effects, dramatic collages including charts, statistics, texts and 
photographs, as well as, contraceptives, a signature list for the sake of environment, 
and an unforgettable sound installation. The exhibition was opened by Prime 
Minister Per Borten and the Swedish professor of economy Gunnar Myrdal on April 
12, 1969 on the University Square in Oslo and went on tour through Norway. 
However, the exhibition never made it past Haugesund, since it was swept away by 
a hurricane on the night of September 21-22, 1969.  

In many of his publications the environmental historian Peder Anker mentions the 
1969-exhibition “And After Us” as the avantgarde of the countercultural movements 
concerned with environmental protection in Norway. However, the exhibition itself 
has until now not been subjected to a focused research. Therefore, this article recalls 
the exhibition ́s history from its beginnings, via its travels, its entanglements with 
Norwegian environmental politics, AHO ́s pedagogical frameworks, and the later 
careers and personal lives of the students- activists. The research was informed by 
interviews with the participants of the exhibition, the material from their private 
archives, media reports, as well as AHO-archives. In the end three insights which 
emerge from “And After Us” are considered in the context of the wider discourse on 
the history of environmentalism and architecture. 

 
Biography 
 
Beata Labuhn studied Architecture at TU Delft and L´EPFL Lausanne, as well as 
Philosophy at Leiden University. Currently, she is a doctoral research fellow at The 
Oslo School of Architecture and Design (AHO) where she researches the 
entanglements between architecture and environmentalism in the 1960s and the 
1970s in Norway.  
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Strategies for Changing the Story: Contemporary Artistic Practice 
Re-imagining Arctic Exploration Narratives 
 
Stephanie von Spreter 
 
 
Stephanie von Spreter’s paper is related to her forthcoming article that examines 
how contemporary artistic practice can re-evaluate, re-interpret and re-imagine 
historical Arctic exploration narratives that are considered gendered and dominated 
by men.  
 
Von Spreter here particularly looks at the work of contemporary Norwegian artist 
Tonje Bøe Birkeland, whose entire practice emerges from embodying and staging 
imagined late nineteenth and early twentieth century woman explorers, one of 
which travels to the Arctic.  
 
Von Spreter argues that Birkeland’s practice applies specific feminist strategies to 
disclose the Arctic as a gendered space and thereby highlight which stories about 
the Arctic are missing and could have been told. These are the strategies of 
storytelling and speculative fabulation (Donna Haraway) on the one hand, and of 
simultaneous compliance and disruption on the other. 
 
 
Biography 
 

Stephanie von Spreter is currently Doctoral Research Fellow (PhD) in Art History at 
the Department of Language and Culture, UiT the Arctic University of Norway. Her 
thesis examines contemporary photographic art that engages with the Arctic as a 
gendered, (post)colonial and ecological space and is anchored in the research 
group Worlding Northern Art (WONA). Von Spreter is also member of the 
interdisciplinary research project Urban Ecologies: City Sensing Beyond the 
Human initiated by Bull.Miletic. Recent conference and seminar participations 
include Mediating the Arctic and the North. Contexts, Agents, Distribution (UiT / 
Humboldt University) and Ice (St)Ages. Icy Imaginaries in Science, Arts and 
Spectacles (Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald / Collaborative Research 
Centre (SFB) 948 “Heroes – Heroisations – Heroisms” of the University of Freiburg / 
Australian National Centre for the Public Awareness of Science of the Australian 
National University, Australia), both 2021. Von Spreter previously served as the 
artistic director of Fotogalleriet, Oslo (2011-18) and has worked for international 
exhibitions including the 3rd, 4th and 5th Berlin Biennale for Contemporary Art, the 
50. Venice Biennale and Documenta11. Stephanie von Spreter also works as a 
freelance curator and writer. 
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«For no veit vi betre – ikkje sant?»: Et litografi av Rolf Nesch i møte 
med samfunnsholdninger i endring  
 
Trine Nordkvelle 
 
Nasjonalmuseets samling er et litografi av Rolf Nesch som viser et mannskor fra 
oppsetningen «Guds grønne enger» ved Det Norske Teatret i 1947. Alle 
skuespillerne er hvite, iført blackface. 
 
«Guds grønne enger» ble skrevet av Marc Connelly i 1930 basert på en 
novellesamling av Roark Bradford. Fortellingen skildrer episoder fra Det gamle 
testamentet gjennom øynene til et barn i afrikansk-amerikanske omgivelser. Da 
forestillingen skulle settes opp på Nationaltheatret i 1933, vakte det sterke 
reaksjoner i kristenkonservative miljøer. Å fremstille Gud Fader på en scene var 
gudsbespottelse! Stykket ble tatt av plakaten etter press fra Stortinget. I kjølvannet 
fulgte krenkelsesdebatt, rettssak og ny blasfemilov.  
 
I oktober 1933 ankom Rolf Nesch Oslo. Han kunne ikke akseptere naziregimets 
begrensninger på kunstnerisk frihet i Tyskland. Striden om «Guds grønne enger» og 
det offentliges inngripen i åndsfrihet må ha opptatt ham. Da Det Norske Teatret 
satte opp forestillingen i 1947, lot Nesch seg inspirere og laget flere tegninger og 
tre litografier. Man så med etterpåklokskap på hendelsene i 1933: «For no veit vi 
betre – ikkje sant?», skriver lektor Arne Stai i teaterprogrammet. Den gang var det 
ingen som snakket om blackface eller kulturell appropriasjon. 
 
Hva gjør vi når nåtidens verdier og moralske vurderinger ikke samsvarer med 
fortidens? Når åndsfrihet møter sensur? Hvordan kan vi vise eller formidle verk som 
ikke havner på «rett side»? Gjennom en kontekstualisering av Nesch’s litografi 
ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot viktige utfordringer kunsthistorien og 
kunstmuseene står overfor. 
 
 
Biografi  
 
Trine Nordkvelle har mastergrad i kunsthistorie og er autorisert Konservator NMF. 
Hun har vært ansatt i Nasjonalmuseet siden 2010, og har i de siste to årene vært en 
del av et team som jobber aktivt med museets blindsoner. 
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Trans-scalar Subjectivities of the High North Atlantic: Acoustic 
Ocean (2018) and Perspective Map of Lofoten (1816) 
 
Synne Bull 
 
In this paper, I further my engagement with proxistance (the combination of 
proximity and distance in one image) in the context of marine robotic ecologies and 
deep-sea mining initiatives that challenge critical ocean ecosystems such as the 
world's largest cold-water reef complex in waters surrounding Røst in Norway's 
Lofoten Archipelago. I will focus my attention on how proxistance is negotiated and 
transformed by two feminist artistic cartographers operating with 200 years of 
temporal distance at the same patch of the High North Atlantic. These works each 
effectively employ shifting perspectives of close-up proximity and distanced 
overview to critically examine issues of cartographic power structures and ecological 
crisis. The first map is the 18 min video installation Acoustic Ocean (2018) by Swiss 
artist and activist Ursula Biemann (b. 1955). The work explores the sonic ecology of 
marine life and our planetary ecosystems through a Sami (indigenous of northern 
Scandinavia) biologist-diver and her technological devices as she senses the 
submarine space for acoustic and other biological forms of expression. The second 
map is Perspective Map of Lofoten (1816) by Norwegian artist, poet, and first female 
cartographer Kristine Colban Aas (b. 1791). Aas has rendered an aerial view of the 
Kabelvåg area of Lofoten in the North of Norway. Having made scientific maps 
previously, in Perspective Map of Kabelvaag, Colban Aas turns to proxistance by 
curving the horizon line and shaping the buildings and nature into voluminous 
space. Through feminist theories of situated knowledge, these works will be 
analyzed in opposition to a strictly cartographic-scientific “objective view.”  
 
With a focus on the ecology of ocean sensing and what Jennifer Gabrys refers to as 
“the becoming environmental of computation,” this paper investigates how artificial 
water bodies and sub-sea robotics co-constitute oceanic milieus and how alternative 
feminist cartographies engage in these future-oriented ecologies with the 
production of new, trans-scalar subjectivities. 
 
Biography 
 
Synne Bull har PhD i medieestetikk og MA i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, og 
MFA og BFA fra San Francisco Art Institute, CA, USA. Som tidligere professor ved 
Kunsthøgskolen i Oslo (2009-2014) deltok og ledet hun forskningsprosjektene BUU: 
Bureau for Unstable Urbanism (2008-2010), Cities Re: imagined (2011-2012,) og Re: 
place (2012- 2013). Publikasjoner inkluderer Urban Images: Unruly Desires in Film 
and Architecture (Sternberg Press, 2011) og Screen Space Reconfigured 
(Amsterdam University Press, 2020).  
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Harriet Backers kvinnelige elever 
 
Signe Endresen 
 
Harriet Backer (1845-1932) hadde en malerskole i Kristiania i nesten 20 år, ca 1890-
1910. Hun hadde en varig innvirkning på den yngre generasjonen kunstnere 
gjennom undervisningen. Blant Backers elever finner vi flere helt sentrale kunstnere, 
som Halfdan Egedius, Harald Sohlberg, Ludvig Karsten, Nikolai Astrup og Henrik 
Sørensen. De siste årene malerskolen eksisterte hadde Harriet Backer en overvekt 
av kvinnelige elever. I perioden 1904-1910 var det rundt 40-50 kvinnelige elever på 
malerskolen. Enkelte av disse har i senere tiår fått økt oppmerksomhet, som 
Charlotte Wankel, Lul Krag og Astri Welhaven Heiberg. Men de aller fleste er i dag 
ukjente.  
 
Hva har medvirket til at de fleste av Harriet Backers kvinnelige elever i dag er lite 
kjent? Hvem var disse kvinnene? Hva skjedde etter at de forlot malerskolen, hvordan 
ble deres kunst mottatt i samtiden og beskrevet i ettertidens kunsthistorie? I mitt 
paper skal je fokusere på en håndfull av Harriet Backers kvinnelige elever, som Astri 
Aasen, Frida Schioldborg, Hjørdis Landmark, Ingeborg Jensen, mfl. Alle fikk 
utdannelse utover Backers malerskole, feks i Paris eller på det nyopprettede Statens 
Kunstakademi. De fleste hadde separatutstillinger, og alle stilte ut på 
Høstutstillingen. De er representert med verk i samlingen til Nasjonalmuseet eller 
andre offentlige samlinger. Ved å synliggjøre kvinnenes kunstneriske virke og 
karriereveier vil jeg avdekke strukturer som har påvirket hvordan kunstnerne 
manøvrerte i kunstnermiljøet, og analysere hvordan dette kan ha påvirket deres 
plass i ettertidens kunsthistorie. 
 
 
Biografi 
 
Signe Endresen (f. 1972) er kurator og kunsthistoriker med PhD (2015) fra 
Universitetet i Oslo og autorisert Førstekonservator NMF (Norges 
Museumsforbund). Hun har tidligere jobbet som kurator på Lillehammer 
Kunstmuseum, og undervist i kunsthistorie og kunstformidlig på Universitetet i Oslo 
og Universitetet i Trondheim NTNU. I 2003 mottok hun 'Pris for fremragende bidrag 
til kjønnsforskning' (2003) om Astri Welhaven Heiberg. Hennes forskningsinteresser 
er temaer som kjønn, kanon og identitetskonstruksjon - gjerne med tverrfalige 
innfalsvinkler. For tiden jobber hun på Munchmuseet, med samlingen på papir 
(tegning, grafikk, foto). 
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Den store stil: Teori og tradisjon i Alf Rolfsens freske i 
Telegrafbygningen, 1922 
 
Eilif Salemonsen 
 
 
Alf Rolfsens freske i Telegrafbygningens gamle ekspedisjonshall ble nylig restaurert 
av konservator Susanne Kaun ved NIKU, og i forbindelse med at hallen i 2021 ble 
omgjort til utested, er utsmykningen nå for første gang på flere tiår åpent 
tilgjengelig for publikum. Fresken, som viser motiver knyttet til utbyggingen og 
bruken av telegrafi i Norge, måler omtrent 3 x 16 meter. Den er inndelt i et midtfelt 
og to mindre sidefelt. Hovedmotivet viser nedlegging av kabler og reisning av 
telegrafstopler, mens sidemotivene viser henholdsvis en scene fra et fiskevær ved 
kysten og en scene ved et branntårn i de østlandske skoger. Rolfsen har i arbeidet 
med utsmykningen forholdt seg til kunsthistorien, og en rekke ulike elementer i 
fresken er formet etter forbilder i tradisjonen fra Giotto til Rubens.  
 
Allerede under studietiden i København hadde den danske kunsthistorikeren 
Vilhelm Wanscher med sine forelesninger om «den store stil» åpnet Rolfsens øyne 
for den italienske freskotradisjonen, og da Rolfsen i 1920 reiste på studiereise til 
Italia, var det med notatene fra Wanschers forelesninger som reisehåndbok. 
Sammen med blant andre Diego Rivera og dansken Georg Jacobsen studerte 
Rolfsen i Paris i 1921 de gamle mestere, for å avdekke verkenes underliggende 
geometri. Rolfsens tanker om kunsthistorie og kunstteori kommer til uttrykk i hans 
omfattende forfatterskap, og med støtte i Rolfsens egne tekster og et par sentrale 
tekster av Wanscher, vil jeg i mitt innlegg identifisere kunsthistoriske forbilder for en 
rekke ulike elementer i fresken i Telegrafbygningen.  
 
Alf Rolfsens freske er et eksempel på en utsmykning som har norske motiver, men 
som formalt er bygget opp etter forbilder fra den store europeiske tradisjon. Rolfsen 
brukte kunsthistorien for å løse sin monumentale oppgave i Telegrafbygningens 
gamle ekspedisjonshall.  
 
Biografi 
 
Eilif Salemonsen er Master i kunsthistorie fra UiO. Han jobber som 
formidlingskurator ved Nasjonalmuseet. Særlig interesserer Salemonsen seg for 
hvordan kunstnere arbeider i dialog med tradisjonen. Hans siste publisering er «Når 
himmelen er tom. Edvard Munchs kristne ikonografi» i Kunst og Kultur 01/2020. 
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En tilstand skildret innenfra? Forsøk på en analyse og 
kontekstualisering av Else Hagens maleri Jomfruen fra 1945 
 
Øystein Ustvedt 
 
På Høstutstillingen i 1945 viste Else Hagen (1914–2010) tre malerier, deriblant 
Jomfruen. Verket ble gjengitt i katalogen og gikk tidlig inn som et sentralt 
referansearbeid. Hagen skapte flere betydelige malerier dette året som kan forstås 
som kunstnerens gjennombruddstid.     
 
I ettertid har derimot Jomfruen inntatt en ganske marginal og lite påaktet side i 
framstillinger av periodens kunst i Norge og Hagen som kunstner. Det har 
sammenheng med at man tidlig mistet oversikt over hvor maleriet befant seg, men 
kan også forklares med at Hagens virksomhet noen år senere skulle endre seg 
vesentlig. Fra slutten av 1950-årene ble store veggbaserte materialarbeider hennes 
fremste virkefelt og kjennemerke, og lenge ble hun forbundet med disse. I de siste 
årene har derimot hennes tidlige malerier vunnet ny interesse og i den forbindelse 
kan det gi mening å nærmere på verk som Jomfruen. Det gir oss innblikk i noen 
sentrale trekk og holdepunkter ved tidens nye malerkunst i Norge rundt 1945, men 
det peker også på noen temaer og interessefelt som skulle bli sentrale i Hagens 
kunst. Det gjelder opptattheten av modernistisk maleri og formanalyse, men også 
en interesse for mennesker som motiv og menneskelige erfaringer. Spesielt syns det 
å gjelde for erfaringer knyttet til «den unge kvinnen».   
 
Utgangspunktet for maleriet er en velkjent motivkrets innen aktmaleriet: 
framstillinger av unge, nakne eller lett kledde kvinnelige skikkelser i et interiør, 
gjerne sittende på en seng. I dette innlegget vil jeg drøfte maleriet ut fra Hagens 
bakgrunn som student ved SHKS og SK og professorer som Axel Revold, Jean 
Heiberg og Georg Jacobsen, som alle var opptatt av aktmaleri. Kan verket forstås 
som et korrektiv i forhold til en etablert sjanger som i stor grad var blitt formulert av 
mannlige aktører? I tillegg vil jeg drøfte maleriet opp mot «den unge kvinnen» som 
aktuelt tema i tidens kulturproduksjon.    
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Blindsporets retorikk: En nylesning av Hans Flygenrings (1881–
1958) virke ved Porsgrunds Porselænsfabrik 1920–1927 og dets 
betydning  
 
Peder Valle 
 
All historie er fortelling – så også kunsthistorien. Uvegerlig har fortellergrep og 
agendaer for-met det vi idag betrakter som den norske kunsthistorien, og etterlatt 
oss med dens kanon av verk og personer. Hvordan kan nylesning endre dette bildet, 
ved å stille kritiske spørsmål til det overleverte?  
 
Mitt innlegg er et forsøk på nettopp dette. Forsøkets prisme er den danske 
kunstneren Hans Flygenrings (1881–1958) virke som kunstnerisk leder ved 
Porsgrunds Porselænsfabrik (PP) i perioden 1920–1927. Flygenring ble etterfulgt av 
Nora Gulbrandsen, som har fått et sterkt og positivt ettermæle, samt en viktig 
funksjon som fornyer i PPs historie og for norsk kunstindustri generelt. Det har vært 
den rådende oppfatning at Flygenrings arbeid ikke frem-bragte noen nyskapning – 
men er det riktig? Undersøkelser i kildematerialet tyder på det mot-satte: 
Flygenrings ansettelse kom på et avgjørende tidspunkt for fabrikken, han hadde 
god kompetanse og løste de foreliggende oppgavene på en god måte. Han lyktes 
snu den negative kritikken, og arbeidene hans tok samtidens brukskunstdebatt på 
pulsen. Likevel ble han raskt glemt. Hvorfor levnes han ingen rolle i den norske 
designhistorien?  
 
I innlegget skisseres en kritikk av ettertidens historieskrivning. Jeg argumenterer for 
at fagmiljøer og forfattere har konstruert og videreført lineære narrativer om 
modernismens ut-vikling i Norge der Gulbrandsens virke har vært enklere å plassere 
enn forgjengerens. Flygen-ring har vært betraktet som en «overgangsfigur», 
hovedsakelig utifra kriterier som ikke var tilstede i hans egen samtid. Innlegget 
berører en større debatt om 1920-årenes ettermæle i norsk design- og 
arkitekturhistorie, og spør om ettertidens forståelse av 1920-årenes fagdis-kurs har 
vært dekkende, og tilstrekkelig nyansert. Ikke minst er hensikten med innlegget å 
løfte diskusjonen om «blindsporets retorikk» innenfor 1900-tallets 
kunsthistorieskrivning, ved bruk av et konkret eksempel.  
 
Biografi 
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Der luftskulpturar blir til: Lydstudio som arkitektur og 
kulturgeografi 
 
Even Smith Wergeland 
 

«Music, in performance, is a type of sculpture. The air of 
the performance space is sculpted into something.» 

(Frank Zappa, 1989) 
 
Det Frank Zappa skildra som ‘luftskulpturering’ består av menneske, lydteknologi og 
rom. Dei to første har definitivt fått mest merksemd – det finst talrike bøker om 
artistar i studio, studioteknologi og akustikk (Beranek 1962; Nisbett 1993; Long 
2006; Burgess 2013), men langt mindre om bygningane. Bøker om arkitektur og 
musikk (Forsyth 1985; Benedikt 2014) handlar oftare om konserthus enn 
produksjonsrom.  
 
I dette prosjektet fokuserer eg derfor på lydstudio som arkitektur, samt den 
geografiske opplevinga av å vere i og ved studio. Utgangspunktet er faglege 
fusjonar mellom arkitektur og musikk, som Iannis Xenakis (1996) og Jan Hoogstad 
(1988). Medan desse var mest opptekne av kompositorisk overføringsverdi mellom 
arkitektur og musikk, ser eg meir på dynamikken mellom lyd, menneske og 
arkitektoniske komponentar. Eg introduserer omgrepet ‘det teknologisk intime’ – 
basert på ‘det teknologisk sublime’ (Nye 1994) – for å drøfte det ‘hulete’ og isolerte 
preget som kjenneteiknar mange lydstudio. Alt handlar om å gje musikken best 
mulege forhold. Korleis er det å vere menneske i ein slik romleg atmosfære? Det er 
eit av dei sentrale spørsmåla. Dette heng saman med det som skjer før og etter dei 
involverte er i ‘lydhula’. Det kan vere enorm skilnad på nærområda til ulike studio og 
det er grunn til å anta at dette påverkar opplevinga av arkitekturen så vel som 
innspelingskulturen. Derfor inngår lydstudio med ulike geografiske settingar, frå 
urbane til landlege lokalitetar. Denne kulturgeografiske delen av studien lener seg 
på eksisterande forsking av liknande slag (Gibson & Connell 2005; Krims 2007), med 
særleg fokus på det Allan Watson (2014) kallar den kulturelle produksjonen i og 
omkring lydstudio. Studien av er avgrensa til åtte lydstudio for populærmusikk i tre 
av dei største musikkmarknadene i verda - USA, Storbritannia og Tyskland – samt to 
norske lydstudio, med eit sjangerspenn frå ekstremmetall til pop. 
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Voks på vandring: materialitet og metafor i en Agnus Dei fra sent 
1500-tall        

Ragnhild M. Bø 
 
“The history of wax is a history of disappearance – transformed, softened, liquefied, 
and sometimes lost forever.” Slik åpner Penzarelli essaysamlingen Ephemeral 
Bodies. Wax Sculpture and the Human Figure (2008) og forklarer samtidig hvorfor 
gjenstander laget av voks i liten grad har vært gjenstand for kunsthistoriske 
undersøkelser – de er få. De forskningsarbeidene som foreligger er allikevel 
forbausende mangslungne, med von Schlosser sin omfattende studie av portretter, 
Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs (1911) som et tidlig høydepunkt. Senere 
har Didi-Hubermann (1998) sett på materialets ubestandighet; Marchand (2012) har 
studert bruk av voks i kunstnerisk praksis under renessansen; mens Holmes (2009) 
og Galandra Cooper (2018) har sett på anvendelse av voksfigurer i Italia i tidlig nytid. 
Med utgangspunkt i en Agnus Dei (en voksmedaljong) nå i Fitzwilliam Museum 
(Cambridge) vil jeg i dette innlegget knytte meg – og gi et lite supplement – til denne 
forskningen.  

Medaljongen ble sannsynligvis laget i 1572 og er en sjelden reminisens av en 
tidligere pavelig praksis. Påskemorgen ville nemlig paven distribuere biter av 
vigslede påskelys fra Romas kirker blant lekfolk, slik at disse – opprinnelig formet 
som små lam – kunne bringes hjem og gi beskyttelse mot sykdom, ulykker og brå 
død. Praksisen kan ha oppstått allerede på 400-tallet og ble praktisert med ulik 
intensitet og ulik form helt fram til 1965. I tillegg til å bli distribuert blant lekfolk, var 
Agnus Dei også populære som diplomatiske gaver, særlig i senmiddelalderen. 

I dette innlegget vil jeg ta for meg Agnus Dei som fenomen samt undersøke hvordan 
den bevarte medaljongen som helhet – den består også av to tegninger og er 
rammet inn av glass og tre – aktiverer ulike ideer knyttet til lammet/kjøttet og 
offeret/frelsen gjennom materialitet og religiøs metaforikk. 
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On Art, Water and Weather Sensitivities 

Sara R. Yazdani 

 
 
In this paper, I will discuss artworks that allow us to investigate what is at stake for 
ecological thought when artistic engagement with different types of technologies 
and materials produce not passive stands in as representations of the world, but 
what one may define as “parallel ecologies” or new types of realities.  
 
I will take the work of Susan Schuppli and Carolina Caycedo as a starting point to 
discuss how contemporary artworks, in various forms and mediums, create other 
environments or “worlds” of affective relations—or weather sensitivities— that are 
political and collective. In Caycedo’s video work, the world she creates consists of 
affective relations of water, textiles, video, human bodies, and other species and 
forces in ways that open up for alternative, Indigenous knowledge of water and land. 
In Susan Schuppli’s works, the aesthetics seem to be related to technical realities 
and capacities to sense and partake in environments in ways that provoke a different 
scenario of ice, ocean water, and the changing weather conditions of the Arctic.  
 
My assertion is that the works of these artists, with similarities and differences, 
rehearse questions of subjectivity and nature by providing an aesthetics of 
rethinking sensation (human perception) and the environment.  
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