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Juvenarte er norske utenlandsstudenters årlige kulturmønstring, som i 2016 
finner sted mellom 22. - 25. september på TM51s flotte lokaler ved Olaf Ryes 
plass i Oslo. Som tittelen antyder er årets utstilling den 19. i rekka, og denne 
gangen vender 19 spennende studenter av forskjellige disipliner hjem igjen for 
å vise sine arbeider.

Utstillingen er en unik plattform som ønsker å showcase forskjellige sjangre i 
samme utstillingslokale. Juvenarte No.19 inkluderer arbeider innen billedkunst, 
performance, arkitektur, glasskulptur, produktdesign, grafisk design, film og 
foto, installasjonskunst, motedesign og litteratur. Vi ønsker å gi de forskjellige 
verkene et felles visningsrom fordi vi vet at kunst kan bety så mangt, men ikke 
minst også for å vise hva norske studenter har latt seg inspirere av i deres 
utenlandsstudier.

I 1956 ble ANSA (Foreningen for norske utenlandsstudenter) stiftet med det 
formål om å ivareta utenlandsstudentenes politiske interesser. 60 år senere 
er det fremdeles mye å jobbe mot, men også mye å være stolt av. Spekteret av 
muligheter for norske studenter i utlandet er i dag bredere enn noensinne.
Juvenarte er en manifestering av disse mulighetene, og en svært hyggelig 
anledning til å feire ANSAs oppnåelser.

Etter at en kunstfaglig jury på ANSA gikk over alle søknadene, ble en fagjury 
invitert til å gå gjennom utvalget og nominere tre deltakere til “Årets Utstiller”. 
Disse tre vil få begrunnelsen opplest på åpningen og vinneren vil bli tildelt 
“Årets Utstiller”-stipendet på 5.000 kr.
Årets jury består av designer Kristine Five Melvær, arkitekt og redaktør for 
Billedkunst, Gaute Brochmann, samt kurator på Vestfossen Kunstlaboratorium, 
Mari F. Sundet.

Galleri TM51 åpnet sine dører i desember 2011. I dag har galleriet et hovedlo-
kale i Thorvald Meyersgate 51 og to satelittlokaler; TM51 Window Gallery bak 
Rådhuset, i Fritjof Nansens plass 6, og “Norges minste galleri”, TM51 Infill i 
det ikoniske bygget med adresse Parkveien 5. TM51 representerer både unge 
og etablerte norske samtidskunstnere.
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HEDDA ROTERUD AMUNDSEN
I Hedda Amundsens arbeider er sted og språk store overskrifter. Sted kan referere 
til geografiske, digitale eller mentale steder - det kan også referere til avstand eller 
nærhet, målbare og ikke-målbare koordinater - til naturen og til psyken. Ulike tolk-
ninger av landskap står sentralt i hennes praksis, hvor hun knytter sammen natur 
og kultur ved hjelp av iscenesettelser og språklige hjelpemidler. Kontrast har en 
viktig plass i arbeidene hennes; hun er interessert i det grandiose og det hverdag-
slige. Ytterpunktene. Dramatiske solnedganger, dype vann og høye fjell. Instagram, 
kroppslige debatter og taco-fredag. Amundsens arbeidsmetode er særdeles assosi-
ativ, den er åpen og inkluderende - og forholder seg ikke til fastsatte konseptuelle 
rammeverk eller materiale. Overhengende temaer i hennes praksis er også seksu-
alitet og populærkultur. Hun fiksjonaliserer sin egen person og utforsker ideer rundt 

berømmelse, kjønn og identitet gjennom personlige beretninger.
 
Amundsen interesseres seg i den teknologiske samtiden, med dens muligheter og 
problematikk. Vi som har vokst opp i dessertgenerasjonen, har hatt alle muligheter 
foran oss. Vi har valgene opp til halsen. Den perfekte partneren kan finnes ett sveip 
unna på Tinder, og de perfekte livene til venner og bekjente på Facebook. Knapper 
og glansbilder. Øynene våre vandrer konstant, de hviler ikke på noe. Vi har en fot 
innenfor dørstokken og en fot utenfor. Leter etter noe bedre, noen bedre – uten å 
noensinne bli tilfredsstilt. Den digitale tilstedeværelsen har omtrent blitt sidestilt 
med en fysisk tilstedeværelse, kravet om å være tilgjengelig, resulterer i ett todelt 
fokus mellom iPhonen og samtalen rundt middagsbordet. Parallelt blir meditasjon 
og mindfullness mer og mer populært, og markedet for fargelegginsbøker for vok-
sne blomstrer. Dette vitner til ett opprør mot det digitale, ett ønske om en slags 

regresjon, om en tilstedeværelse vi savner.

LASALLE College of the Arts, Singapore
(BA) Fine Art

Kunstakademiet i Oslo, Norge
(MA) Billedkunst
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ALEKSANDER JOHAN ANDREASSEN

9

Kunst og designhøgskolen i Bergen
(BA) Fine Art

Konstfack University  College of Arts, Crafts and Design, Sverige
(MA) Fri Konst

8

Aleksander Johan Andreassen er kunstner og 
filmskaper. Han er født og oppvokst i Bodø og for 
tiden bosatt i Oslo.  Han har en bachelor fra Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen og en master fra Konst-
fack University College of Arts, Crafts and Design i 
Stockholm, Sverige.

Filmen Lysninger er basert på utdrag fra diktsamlin-
gen Kvelningsminner av Eivind Hofstad Evjemo, og er 
en fortsettelse av hans arbeid med abstrakt film og 
lyd sammen med tekst.



EMILIE SOPHIE bEATRIx ANDREASSEN
Moosach er folksomt, men tomt. De tusenvis av menneskene som 
bor i bydelen kan man bare se gjennom vinduene på de femten 
etasjer høye blokkene, eller på trikkestoppet på vei inn til München. 
Gatene er tomme, de gruslagte plassene har store, dype vanndam-
mer og den pent striglete parken ved bilkirkegården er det ingen 
som tør å sette seg i.

Misch Moosach er planen for å vekke livet som ulmer i bydelen. 
En åpen plass akkurat passe stor for stedet skal trekke og samle 
folk. Barn skal leke i fontenen mens foreldrene sitter på en benk i 
skyggen av et tre. Den lille handlegaten skal være travel, for den har 
akkurat det Moosachs innbyggere trenger, dessuten er passasjen 
en snarvei mellom alle A’ene og Å’ene i området. Til parken er alle 
invitert, for der er det både bocciabane, lekeplass, skatepark og 
muligheter for å bare ligge i gresset og høre på verden suse forbi.
Bygningene på feltet huser både tradisjonelle og nyskapende 
leilighetsløsninger, og uansett hvem man er, skal man finne noe for 
seg i Misch Moosach. Helt syd i området ligger barneskolen, med 
integrert idrettshall og et stort bibliotek rett ovenfor. Følger man 
passasjen mot nord går man langs alle butikkene og forbi en kafé 
før man kommer til kontorbygningene og en stor bussgarasje som 
sørger for flere hundre nye arbeidsplasser. Misch Moosach er en 
miks, og alle skal med.

Dette prosjektet er et gruppearbeid gjennomført av fire studenter 
ved Teknisk Universitet München. To av de er fra arkitekturstudiet, 
og to studerer landskapsarkitektur. Sammen har de jobbet for å 
finne en god, funksjonell og realistisk løsning for utviklingen av et 
område, og hele tiden har estetikk stått sterkt for dem. De har prøvd 
seg ut på utallige modeller, både på PC og i “virkeligheten”, og til 
slutt fant de en riktig balans mellom form og funksjon. Prosjektet 
viser hvordan kunst, teori, praksis og vitenskap går hånd i hånd. Det 
hadde vært flott å få vise hva kunst også kan være, hva det også kan 
brukes til, nemlig arkitektur og byutvikling.

Technische Universität München
(BA) Arkitektur
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CATHRINE ANDRESEN

I sitt arbeide jobber Andresen med å utforske hverdagsoppførsel og privat liv under 
lupen. Ved å dele sine egne tanker gjennom tekst, ved å skrive overvåkningsrap-
porter om fremmede og ved å sette opp situasjoner der disse personlige territorier 
og rom kommer til syne. Hun ser etter mening, koder og hemmeligheter i hvert
øyeblikk, hver bevegelse, og konstruerer nye fortellinger – om det hun skriver er 
sant, en tolking, en forutsigelse eller løgn.
Med bakgrunn fra interiørarkitektur er Andresen interessert i det personlige rom og 
hvordan dette rommet opererer i vår samtid. Våre personlige territorier er i endring. 
Det handler ikke lenger bare om den fysiske plassen vi og våre eiendeler tar opp, 
men også vår informasjon, vår data, våre tanker.

Enquiry Desk er et lite markedsanalyseinstitutt som har som mål å forbedre 
kunstutstillinger, i dette tilfellet Juvenarte, ved å spørre publikum om hva de mener. 
Den ansatte utstillings-researcheren spør publikum om å evaluerer utstillingen via 
et personlig intervju. På samme tid blir den besøkende selv evaluert.
Hensikten med arbeidet er ikke å gjennomføre en undersøkelse om utstillingen, 
men derimot å gi publikum en opplevelse av ubehag, i settingen av et markeds-
analysekontor. Gjennom ubehag blir våre personlige grenser tydelige. Andresen 
vil at den besøkende får kjenne på og setter spørsmål ved når det er man går 
over streken. Puplikums personlige grenser kommer til syne gjennom maktspillet 
mellom utstillings-researcheren og den besøkende, og intervjuet, der spørsmålene 
er basert på gjenkjennelige markedsanalyse-spørsmål. Med dette arbeidet ønsker 
kunstneren å utforske det personlige rom, ved å se på hvor grensene til dette 
rommet går.

Krediteringer
Grafisk designer: Mirte van Duppen
Performer: Zsófia Paczolay

Kunsthøgskolen i Oslo
(BA) Interiørarkitektur og møbeldesign

Sandberg Instituut, Gerrit Rietveld Academie, 
(MA) Interiørarkitektur
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JOHANNE EIKÅ bERGILL

Som student av dataspillkunst føler Bergill at hun får 
utfoldet seg i mye størrre grad enn andre steder; hun 

får lage hele verdener og de som bor i den, hun kan 
designe alt fra slott til en liten detalj i hovedperson-

ens klær. Det er et form for teamwork som man bare 
kan finne i en profesjonell industri, men som likevel 
holder en klar undertone av lekenhet og kreativitet.

“Colour Keys”
Konseptuelle tegninger som var tidlig i utformingen 

av et spill Bergill jobbet på. Målet var å sette en 
stemning og få en sterkere følelse av hva spillet 

skulle handle om. 

“Crooked Forest” (her avbildet)
Concept art av samme spill som Colour Keys, i en 

litt senere fase. Her prøvde Bergill å lage en scene 
der spillet skulle ta sted i tillegg til å etablere et 

fargetema (colour scheme).

“The Escape” 
En original tegning som handler om en gruppe 

eventyrere som klarer å kapre en ørkenkonvoi etter å 
ha blitt fanget av slavehandlere.

Falmouth University, Storbritannia
(BA) Game Development
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HEGE bRYN

“NYC Textures” (her avbildet)
Fotoserien går tett inn på teksturer og flater som preger New York. Motiver er blant annet 
rust, murstein, asfalt, gatekunst og maling i oppløsning. Gatebildet i New York er mangfoldig 
og variert. Et nabolag er preget av luksusbygninger, mens neste kvartal er nedslitt og fattig. 
Å gå tett inn på teksturer og strukturer av bygninger og flater som asfalt og fasader er som 
å gå under huden på byen og man oppdager det pene i det stygge. Fotoserien har vært et 
pågående prosjekt gjennom studiene og er inspirert av fotograf Aaron Siskind (1903-1991) 
som er kjent for abstrakt ekspresjonisme og fotografier som går tett inn på strukturer av 
arkitektur og natur.

“Pride Doesn't Fade”
Reklamekampanje for vaskemiddelet Cheer, en merkevare som fokuserer på å bevare 
fargerike klær. Kampanjen er tenkt lansert rundt Pride Parade med fokus på å synliggjøres 
spesielt i de store byene i USA som New York og San Francisco, hvor det i ukene før paraden 
vil være annonser i magasiner, i bybildet og på sosiale medier. Under festivalen vil det være 
installasjoner i bybildet, som inkluderer en fotoautomat forkledd som et skap. Ta et bilde og 
kom ut av skapet! Plakater vil henge på barrikadene langs paraden og det vil være en logo/
fotovegg ved slutten av paraden som består av ekte vaskemaskiner der fargerike t-skjorter 
er i vask. I tillegg vil det være diverse promomateriell som gis vekk, inkludert t-skjorter og en 
sportsdrikk der etiketten er en vareprøve. 

I kampanjen har Bryn og teamet valgt å fokusere på Cheer sin lidenskap for farger ved å 
appellere til en ny målgruppe, en gruppe som er ekstra interessert i å bevare sine fargerike 
klær og tilbehør, nemlig millennials/generasjon Y. Ved å fokusere på Pride Parade viser 
kampanjen hvordan farger kan være mer enn kun fargetoner, farger kan være et "statement", 
en stemme, en del av ditt DNA. Cheer sitt fokus er at det å bevare farger kan for noen bety 
mer enn å vaske klær, det kan bety å STÅ FOR DEN DU ER! Kampanjen er utarbeidet av Hege 
Bryn i samarbeid med Helena Melander. 

New York City College og Technology, USA
(BA) Kommunikasjonsdesign

16 17



DANIEL GILDARDO CARDONA

Daniel Gildardo Cardona har en urbansk bakgrunn gjennom 
breakdance, men også en estetisk bakgrunn gjennom sirkusut-
dannelse på både folkehøyskole og gymnasium nivå. I dag er han 
veldig aktiv på et kultur senter i Sandvika som kalles Villa Walle 
som er et hus for nerveslitne. Etter hans inntredelse på Villa 
Walle i 2011har Cardona fått mye større innsikt i billedkunst 
og grafisk design gjennom hans venn Tor Husby som jobber 
som kunstnerisk veileder på Villa Walle. I dag driver han for det 
meste med musikk men også grafisk design (DGI). Han studerte 
Lydteknikk ved universitete i South-Wales i høst.

Bildene var ment å skape glede og inspiration i kunstnerens 
tøffe tilværelse. De har en viss mørkhet men som ikke skaper 
utleverende sjenanse. Bildene er i utgangspunktet et fotografi 
hvor begge er tatt med mobilen helt spontant, og senere redigert 
i fotoredigeringsprogrammet Gimp.

University of South Wales, Storbritannia
(BA) Lydteknikk/musikkproduksjon
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MAJ-GRET GAUPÅS

Maj-Gret Gaupås kommer fra Ytre-Arna utenfor Bergen, og ble født i 
Porsgrunn i Telemark i Norge.

Gjennom årene har hun jobbet med malerier, noen i større skala.

Hennes arbeid kan sies å være uttrykksfulle og abstrakte. Hun jobber 
med malerier, tegninger, og akrylmaling på papir og lerret.
Gaupås arbeider også med trykking og bruker mønstre fra tekstil-
er og tre på lerretet, og hun anvender forskjellige metoder i sine 
malerier.

Gaupås tegner mye, og liker å eksperimentere med ulike elementer. 
Noen av hennes tegninger kan kalles ganske intuitive. Hun er veldig 
interessert i hva en linje kan være.

Temaer som angår kunstneren er sammenhengen mellom sans, rom 
og sinn.
Da hun også er opptatt av linjen, ønsker hun å skape en opplevelse av 
bevegelse og rom i sine arbeider.
Hennes bilder er ofte i en abstrakt form, og mye av dialogen med 
seeren vil være åpen og assosiativ. Man kan lese i en historie og se 
rommene, men som en seer vil man ikke bli ført til et klart, konkret 
inntrykk. Prosessen til Gaupås er åpen, og hun velger å beholde den 
slik så lenge med arbeidet som pågår.

Avbildet er “Way Out II”, et av to malerier som vises på Juvenarte 
No.19.

Turps Banana Painting Studio, London, Storbritannia 
(BA) Maleri20 21



LISETTE FRIMANNSLUND
“In Transition” er en serie verk som tar utgangspunkt i (erindringen av) en 26 
dager lang soloreise, og omhandler hvordan man som utenforstående betrakter 
og fortolker de stedene og landskapene man tilfeldigvis passerer. Hva fokuserer 
man på, hva fascinerer og vekker nysgjerrigheten, og hva oppfattes som støy?
Fotografiene er tatt på selve reisen, og har senere blitt bearbeidet -delvis malt 
over- for å frembringe en ny og alternativ virkelighet i grenselandet mellom fakta 
og fiksjon. 

De enkelte verks titler henspeiler på øyeblikket bildet ble tatt.

Royal Academy of the Arts, The Hague, Nederland
(BA) Fine Art
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EIRIN bJØRSLAND HANSEN

Som nordisk kunsthåndverker med en lidenskap for formgivning i 
glass beskriver Eirin bjørsland Hansen seg som handlekraftig og 
autentisk.
Hun er nysgjerrig og forføres av glassets kvaliteter som transpar-
ens, refleksjon og organiske former.
De siste årene har hun fått en stor interesse for å jobbe med 
større skulpturer som utforderer hvordan vi mennesker relaterer 
oss til noe som er større en oss selv. Med dette ønsker Hansen 
å skape en interaksjon mellom betrakteren, verket og omgivelsene

“Etterklang” (her avbildet)
Etterklang, det fenomen at lyden i et rom ikke forsvinner mo-
mentant, men først dør bort etter en viss tid. En lydimpuls vil 
reflekteres mellom vegger, tak og gulv i rommet, men ved hver 
refleksjon vil noe av lydenergien suges opp i eller absorberes av 
veggen, slik at lyden etter en tid ikke lenger er hørbar. 

Hansens arbeider består av tre enkeltstående objekter som er en 
videreutvikling fra hennes avgangsprosjekt fra 2014. Det er tre 
forsølvede elementer som er ca 10cm lange og 8 cm brede. Det er 
tre farger, blått, rosa og sølv. 
 
Det er ikke alltid slik at ting er bedre andre steder enn der en selv 
befinner seg.

The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools Of Architecture, Design and Conservation, 
Center Of Glass, Bornholm, Danmark
(BA) Fine Art24 25



bENEDIKTE HATLEHOL Marymount University, USA
(BA) Fashion Design

Som kunstner har Benedikte Hatlehol en taktil og skulpturell 
tilnærming til klesdesign og finner mye inspirasjon i kunst og 

arkitektur. Hun fokuserer mye på bruken av linjer i plaggene hun 
designer, og implementerer gjerne elementer av asymmetri.  For 

henne er klær bevegelige tredimensjonale komposisjoner.

Bidraget til Juvenarte No.19 er hennes Senior Line/ Kolleksjon 
som hun designet og produserte siste semesteret i Marymount 
University. Hatlehol vokste opp med Ålesund som nærmeste by, 
og plaggene er inspirert av Jugendstil-estetikken som byen er 
så kjent for. Alle plaggene er laget av 100% silke og eksklusiv 

blonde.

Følg Benedikte Hatlehol på instagram:
https://www.instagram.com/bhatlehol/
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INGVILD ISAKSEN

Ingvild Isaksen er utdannet innen dans, teater og visuell kunst fra Bårdar Akade-
miet, Høgskolen i Oslo og Trinity Laban i London. Ingvild har fra 2013 hatt base 
i Oslo og livnærer seg nå som koreograf og danser i store trekk gjennom hennes 
stykke “People”, vist på over 25 ulike scener i inn- og utland, det interaktive 
stykket “Make a move” (her avbildet) og som koreograf for visuelle kunstnere og 
teatergrupper som Kosugi Daisuke, Kompani Jernet og Kompani F. Hun er også 
initiativtaker for festivalen Sånafest i samarbeid med Thea Færden Bringsværd 
hvor hun har hatt rollen som kunstnerisk leder og arrangør siden 2013.  I 2015 
ble hun tildelt treårig arbeidsstipend fra Kulturrådet.

Ingvild sitt arbeid bærer preg av et fokus på bevegelser i interaksjon med 
offentlig rom og i hverdagslige mellommenneskelige situasjoner. Gjennom dette 
ønsker hun å gi oppmerksomhet til publikum sin bruk av sansene og formidlingen 
av en opplevelse så vel som et budskap. Laban sine bevegelses teorier trer også 
sterkt frem i hennes arbeid som både danser og koreograf gjennom analysen av 
bevegelser i forhold til dens dynamikk, rom og tyngdepunkt.

“Make a move”
Make a move ønsker å åpne for en lekenhet på tvers av alder og bakgrunn, og går 
ut på å følge veiledninger som gis gjennom MP3 spillere.
Veiledningene som gis er enkle og åpne for individuelle tolkninger, og jo mer gen-
uint vi beveger oss sammen, jo mer underfundig og spennende blir denne dansen. 
Make a move er åpent for deltakelse fra alle som vil.

Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge
Høgskolekandidat i kuratorutdannelsen Kunst og Design

Trinity Laban Conservatoire of Dance, London, Storbritannia
(BA Hons) Samtidsdans
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MARTHE KULSETH

Marthe Kulseth studere innredningsarkitektur og er derfor opptatt 
av rommets påvirkninger. I sitt kunstnerskap går hun tilbake i tid og 

kjenner på følelser som barn. Hun mener at følelsene i en liten kropp er 
kraftigere enn i stor kropp. Ved å se på sine egne minner av rommets 
inntrykk finner hun felles tanker og minner med andre. På den måten 

lærer hun om rommets påvirkning på oss.

Forrige sommer lekte Kulseth med tanken om hvordan vi samler. Hun 
er selv en aktiv samler av så mangt og ønsket  utforske følelsene 

omkring samling. Hun trengte noe å samle på som kun krevde tid, og 
valgte derfor kråkesølv. Hun involverte og engasjerte flere i å samle 

dette. Når hun begynte samlingen hadde hun ikke noe annet mål enn å 
finne så mye kråkesølv som mulig, og var en aktiv samler av kråkesølv i 

fire måneder. Resultatet ble et display av alt kråkesølvet på samme 
måte som en sommerfuglsamling i en dyp ramme. Bildet symboliser 
også barndom ettersom det er tiden der mange samler på kråkesølv. 
Mange barn tror de har funnet verdifullt når de finne små biter med 
kråkesølv. Ved hjelp av å samle på de små biter fikk det verdiløse en 

verdi. Tiden skapte verdien til samlingen.  

Konstfack, Stockholm, Sverige
(BA) Innredningsarkitektur og møbeldesign
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MARIUS MOEN

Marius Moen studerer grafisk design ved Western Washing-
ton University i Bellingham, Washington.

Han har alltid likt å bruke sine kreative evner til å skape 
ulike utrykk. Studiene i USA har definitivt utviklet han som 
designer fordi han har fått muligheten til å være i sitt rette 
element og miljø. Ekstremsport og natur gir Moen inspirasjon 
til å være en visuell designer som tenker annerledes.
I løpet av sin tid som norsk student i USA har han hatt 
muligheten til å være del av et veldig lærerikt designprogram 
på skolen, samt praktikant for klesproduksjons firmaet Brist 
MFG, og i tillegg har han fått møte mange flotte mennesker 
som har inspirert han på veien. “Jeg er utrolig glad for at jeg 
tok det valget å studere i USA,” sien Moen.

Western Washington University, USA
(BA) Grafisk design
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MUSUM & ANDERSEN

Andrea Musum og Marit Taranger Andersen er to grafisk designstu-
denter som nyter livet i Milano. Der har de nettopp blitt ferdig med 

deres første av to år, etter to år på NKH (Høyskolen Kristiania).

Som designere er de veldig ulike og har forskjellige måter å uttrykke 
seg på, og dermed pleier deres resultater å være veldig ulike. Andersen 
jobber oftest med stramme, moderne og elegante design, mens Musum 
jobber med illustrasjoner, mønster og avslappet design. Derfor tenkte 

de to at det ville være spennende med et samarbeid for å se hva de 
kunne skape til sammen.

Bidraget til Juvenarte No.19 er et jobboppdrag for en restaurant/
bar i Milano. TOM. The Ordinary Market, kom ut med en ny drinkliste 

rundt samme tid som Musum & Andersen fikk sin eksamensoppgave i 
marketing, hvor oppgaven gikk ut på å vise seg frem innen sitt felt i Mi-
lano. De to så en fin mulighet for å få vist sitt design til et stort antall 

mennesker samtidig som de fikk jobbe med et spennende prosjekt.

Det de gjorde for TOM. var å lage 20 forskjellige bordbrikker, en 
for hver drink. Musum & Andersen har framstilt designet til å være 

appellerende til TOM.s kunder og gi restauranten et kledelig og friskt 
utseende. 

De brukte designet til å visualisere drinkens smak sammen med 
drinkens navn. Slik at alle som er i lokalet kan få en godt innblikk i 

drinkens aroma og lettere ta et valg i baren. 

Noueva Academia di Belle Arti, Milano, Italia
(BA) Grafisk design og art direction
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KATRINE UGELSTAD SPILLING

«Untitled» fungerer som en triptych. Kunstneren har brukt transer foil 
over blyant-tegninger for å få den skinnende, nesten-reflekterende 

effekten. Tegningene er en manipulert reproduksjon av et hverdagslig 
objekt vi ofte involverer oss med i hverdagen. Gjennom den uskarpe 

refleksjonen spiller omgivelsene inn i formenes fysiske linjer. Kan linjene 
gjennom refleksjonen i mediumet oppnå en slags tilleggs dimensjon som 
bestemmes av omgivelsene? Refleksjonen er ikke heldekkende og viser 

kanskje en skjørhet i oss som skapere og observatører og også objektet i 
seg selv? Har vi egentlig noen direkte kunnskap om de objekter vi omgir 
oss med? Tolkning starter med oss og ender med oss gjennom samfun-
nets symbolske orden. «Untitled» viser en forandring i form, likevel uten 
klare indikasjoner av merke og eller formens identifikasjon. Tegningene 

er strippet for detaljer, men likevel introduseres en forandring i andre og 
tredje tegning, som kanskje kan guide publikum i sine assosiasjoner. Hvor 

mye identitet i form er nødvendig for at vi skal kunne adoptere det inn i 
våre egen identitet?

Chelsea College of Art & Design, Storbritannia
(BA) Fine Art
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KIRSTEN VIKINGSTAD STORESUND

Kirsten Vikingstad Storesund har fagbrev i glassblåserfaget og BA i glassde-
sign fra Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler i Bornholm.
Inspirasjon henter hun fra sitt opphav, Vestlandet. Fargene og de rå kontras-
tene fasinerer Storesund og hun streber etter å vippe mellom den fine linjen 
av skulpturelt og funksjonelt i et verk.

Bidraget til Juvenarte No.19 er en miniserie av lamper med forminspirasjon 
hentet fra kystens fyrtårn og dens rå natur. Med kompromissløs bruk av 
materialer og søk etter et eksklusivt formspråk, skaper lampen Milovat en 
matematisk enhet, hvor det røykfylte glasset er presset til det ytterste av mulig 
dimensjon i munnblåst glass, ledsaget av materialer som finér, kork og kobber.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen 
Bornholm, Danmark
(BA) Glassdesign
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NICHOLAS ALExANDER WELVERé

Nicholas Alexander Welveré studerer fotografi ved Middlesex 
University i London.

Som fotograf dras han mot det “ekte” og liker best dokumen-
tar- og gatefotografi. “Jeg synes det er spennende å rote meg 
bort i Londons gater og ta bilder av ting som fenger meg. Synes 
det er like spennende å ta bilder av mennesker og høre deres 
historie,” sien Welveré.

Han tar stort sett bilder i svart hvitt, og henter inspirasjon fra 
Jürgen Teller, Bill Brandt, Guy Bourdin og Cartier Bresson.

Bildene til Juvenarte No.19 er tatt på forskjellige steder i 
verden; et country estate sør i England, en leilighet i London, 
På stranden i Barcelona og ved Nydalen i Oslo. Likevel er det 
noe som holder de sammen. En følelse kanskje, eller sterke 
personligheter. 

Middlesex University, Storbritannia
(BA) Fotografi
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KRISTOFFER ZEINER

Kristoffer Zeiner sier han tror vi mennesker er laget for å lese ikke bare det visuelt åpenbare, 
men også fysiske handlinger som etterlater spor. Disse sporene blir skapt bevisst og ubevisst. 
Som en stokk som er brokket på en bestemt måte. Slik at når en ser dette trestykket, vet en 
at et menneske brakk den. Han liker å tenke på dette fenomenet som et menneskelig språk 
uten ord.
Zeiners installasjoner er svært “stylet”, og har en sterk logikk hvis man ser nøye. Det er en 
rekke handlinger som kan sammenlignes med den ødelagte stokken. Arbeidene skal kunne 
være i stand til å reagere på det strenge konseptet til en Ikea-butikk, eller et hotellrom. 
Disse romlige konseptene inneholder få spor etter menneskelige handlinger, noe som føles 
unaturlig for kunstneren og representerer for han en usannhet i et miljø der nettopp sporene 
er selve hjertet. Dette representerer et bilde mer enn det representerer et rom, eller et hjem.
Et hotellrom blir interessant når noen har glemt igjen noe. Dette ”noe” blir en representasjon 
av en person, og kan skape en historie. En danner seg bilder og skaper et scenario kun ved 
hjelp av denne tingen. Dette er en suvenir fra i går slik Zeiner ser det. Det er slike spor som 
fascinerer han.

“Et arrangement med Grant Hill og en rekke temperaturer. (En suvenir fra i går)”
Dette arbeidet er en av flere pågående arbeider som går under navnet En suvenir fra i går. 
Folk har en tendens til å bringe suvenirer hjem, dette- derimot ser ut som en suvenir skapt fra 
et hjem. Hvis man ser svært nøye, har enhver leilighet eller hvert hus et individuelt språk som 
består av spor som kan settes inn i syntaks, en strukturell logikk. En boenhet er en pulserende 
organisme som krymper og vokser hele tiden. Det er et arrangement av ting som struktureres 
etter funksjon og bruk. Et slags hierarkisk system som skapes over tid.
Denne spesifikke installasjon inneholder et sjelden basketballkort som er blitt hedret med 
et landskap, et skjørt arrangement av gjenstander samt en tegning. Det ser ut som noen har 
skåret ut en bit av en leilighet, og plassert det vekk fra sitt ordinære miljø. 

Sandberg Instituut, Gerrit Rietveld Academie, Nederland 
(MA) Fine Arts
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Takk til juryen for deres vurdering.
Takk til TM51 ved Einar Jone Rønning for veiledning og arbeid med gjennomføring av 
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