Lærerveiledning

Hva er videokunst?
Videomediet har en fri posisjon mellom billedkunst, film, fjernsyn og
privatpersoners egne opptak. Den eneste fellesnevneren for videokunsten er at
sluttresultatet er bevegelige bilder skapt med digitalt eller analogt
innspillingsutstyr.
Videokunsten har røtter i tv-produksjonen i USA på 1960-tallet og sprang ut av
kunstnerisk motstand mot kommersiell tv-underholdning. Videokunst har
senere vist seg å være et svært plastisk medium som sprer seg ut i alle retninger:
Den nærmer seg spillefilmen, dokumentaren, musikkvideoen, videodagboken
eller den kan være en ren utforskning av selve videobildet.
I Ny norsk kunst etter 1990 peker Øystein Ustvedt på at videokunsten grovt sett
har utviklet seg langs to akser, der den ene peker mot forseggjorte,
høyteknologiske opptak og filmlignende visninger, og den andre mot en mer
populærkulturell og hverdagslig bruk av mediet, «high-tech» versus «low-tech».
I dag arbeider videokunstnere både med eget filmet materiale og med allerede
eksisterende videomateriale fra nettet eller arkiver. Dagens videokunstnere har

også et mangfold av kanaler å vise arbeidene sine gjennom; alt fra YouTube og
Vimeo til gallerienes «hvite kube» eller «black box», til kino eller tv. Slik møter
videokunsten et bredt publikum med ulike forventninger. I dag jobber mange
unge kunstnere med videokunst i en eller annen form. Kanskje har nettopp
videokunstens åpne posisjon og mange muligheter ført til at video har blitt en
stadig viktigere del av kunstfeltet? Det skapes stadig flere videoarbeider, og det
gjenspeiles også i at stadig flere videokunstnere søker Høstutstillingen.
I 2016 er det tredje gang Høstutstillingen sender ut utvalgte kunstverk til
kunstforeninger rundt om i landet. Samarbeidet med Norske Kunstforeninger er
viktig av mange grunner, ikke minst fordi det bidrar til å gjøre Høstutstillingen til
en nasjonal utstilling – ikke bare for kunstnerne som deltar, men også for
publikum som kan se kunsten der de bor.
De utvalgte videoarbeidene er i år Birgitte Sigmundstads Hammersborg
Protecting the bygone Future (2016), Kristin Tårnes’ (over)tro (2016) og Eva
Bakkesletts Breath (2015).
Birgitte Sigmundstad
Hammersborg Protecting the bygone Future
-

-

I videoen lages en parallell mellom arkitekten Erling Viksjøs politiske
engasjement og måten han utformet Y-blokka og Høyblokka på. Hvordan
kan ideer, holdninger og meninger uttrykkes visuelt? Kommer du på
andre eksempler på det samme?
Hva mente fortellerstemmen med å si at Høyblokka og Y-blokka allerede
var ruiner før bombeangrepet 22. juli 2011? Er du enig?
Hva synes du om Høyblokka og Y-blokka? Er de fine? Hvorfor/hvorfor
ikke? Burde de få stå eller burde de rives?

Kristin Tårnes
(over)tro
-

-

Denne videoen er et eksempel på såkalt «low-tech» videokunst: den er
innspilt ved hjelp av enkelt utstyr, på et lite budsjett, av én person.
Hvilken effekt synes du dette gir filmen? Har du sett andre filmer som kan
kalles «low-tech»?
Et spørsmål som stilles i videoen er om man burde overholde skikkene
der man kommer, selv om man ikke tror på disse skikkene selv. Hva synes
du?
Videokunsten tar seg helt andre friheter enn filmer laget for kino. Hva
skiller dette verket fra en spillefilm?

Eva Bakkeslett
Breath
-

Hva tenker du er temaet i denne videoen?
I Breath finnes det ikke noen logisk sammenhengende handling. Hva
synes du om denne måten å behandle et tema på? Kan man fortelle en
historie uten å ha et ”plot”?
Hva kan være fordelene med å fortelle en historie på denne måten
fremfor å bruke en mer konvensjonell fortellerteknikk (for eksempel å
lage en dokumentar)?

