
I Nasjonalmuseets blindsone 
Når kunst blir handling, hva er kunstsamlingen verdt da? 
 
 
Følgende prosjekter vil bli presentert i utstillingen: 
 
Atelier Populaire Oslo er en kollektiv aksjon rettet mot Norsk asylpolitikk og 
flyktningspørsmål. Aksjonen presenteres av Andrea Lange (Atelier Populaire Oslo 
2012). Publikum blir kjent med aksjonen gjennom video, webside og trykket materiale 
som er tilgjengelig i utstillingen. 
 

russianmarket.info - Taking Inventory tar opp de vanskelige arbeidsforholdene til 
de russiske torghandlerne på Russemarkedet i Kirkenes. Prosjektet er initiert av Mobile 
Kultur Byrå som består av Kirsten Dufour, Hilde Methi og Ulrike Solbrig 
(russianmarket.info – Taking Inventory, 2011-2014). Prosjektet presenteres som en 
videoinstallasjon. 
 
Any Other Business er en serie videoarbeider der kunstneren Nicoline van Harskamp 
omskriver og setter i scene aktuelle samfunnsdebatter og seminarer. Et av spørsmålene 
arbeidene reiser er hva skjer når kunstneren inntar og omredigerer våre demokratiske 
rom for dialog, utveksling og konfrontasjon? (Any Other Business 2011). 
 
Cousins in Peace, er et selvbiografisk videofragment av Farhad Kalantary, som 
minner oss om den feministiske parolen fra 1970-tallet om at det personlige er politisk 
(A New Beginning 2012).  
 
SEX TAGS, brødrene Peter og Stefan Mitterer introduserer oss til sine eksperimentelle 
og polymorfe tilnærminger til kunstpraksis, med forgreninger til både 
undergrunnsbaserte miljøer og alternativ kunstøkonomi (Sex Tags 2014). I utstillingen 
bidrar SEX TAGS med en stor veggtegning og diverse trykket materiale. 
 
Laaroussa, søskenparet Selma og Sofiane Ouissi har i samarbeid med kollektivet l’Art 
Rue, satt i gang noen av de viktigste kunstprosjektene i Tunisia  etter revolusjonen i 
2011. Vi presenterer Laaroussa, et sosialt engasjert initiativ rettet mot kvinnelige 
pottemakere fra nord Tunsia (Laaroussa 2011 – 2014). Publikum blir kjent med 
prosjektet gjennom fotografier, video og keramiske dukker. 

Truth is Concrete, var i 2012 den mest fremtredende møteplass for kunstnere og 
aktivister i Europa. Initiativtaker og organisator Steirischer Herbst Festival fra 
Østerrike omtaler festivalen som en 24/7 maratonleir om kunstneriske strategier i 
politikken og politiske strategier i kunsten. Flere hundre kunstnere og høyt profilerte 
aktivister fra ulike deler av verden har bidratt med sine erfaringer, og mange av disse er 
dokumentert i et videoarkiv. Vi presenterer et utvalg fra dette arkivet. (Truth is 
Concrete 2012) 
 
 

http://russianmarket.info/

