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Velkommen til den
8. Momentumbiennalen, 
nordisk biennale for 
samtidskunst i Moss, Norge.



3
Den 8. Momentumbeiennalen er en manifestasjon, og et uttrykk 

for kunstneriske og kuratoriske ideer. Her presenteres en 
konsentrasjon som er sjelden, om ikke uten sidestykke i Norge 

og Norden. Kuratorenes konsept og crossovertema, Tunnel 
Vision, utløser både refleksjoner og en viss sensualitet.

Selv om Momentum opprettholder en sterk interesse for, og et 
engasjement i det nordiske, begrenser ikke dette tilfanget til 

kunstnere som kun inngår i den nordiske regionen. Vi tror dette 
ville ha vært eksklusivt og trangsynt. Denne følelsen av åpenhet 

kan også bli funnet blant samtidskunstnere selv, som tror på 
en mer global holdning, og ikke definerer seg som tilhørende 

et bestemt sted, men mer som en del av en internasjonal 
kunstscene.

Mange takk til kuratorene Jonatan Habib 
Engqvist, Birta Gudjonsdottir, Stefanie Hessler 

og Toke Lykkeberg, og alle kunstnere fra 
mange land over mange kontinenter som har 

bragt oss MOMENTUM 8 - Tunnel Vision.

Uten den årlige økonomiske støtten og 
entusiasmen fra byen Moss, Østfold Fylkeskommune og 

Kulturdepartementet, kunne biennalen ikke eksistere. 
Vi er også takknemlige for våre mange støttespillere og 

samarbeidspartnere.

Dag Sveinar, direktør 
i Punkt Ø - Galleri F 15

og Momentum

Kuratorer, Momentum 8:
Jonatan Habib Engqvist, Birta Gudjonsdottir, 

Stefanie Hessler, Toke Lykkeberg
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Galleri F 15/ Hagen
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Tunnel Vision
Den 8. Momentumbiennalen utforsker tunnelsyn som en 
kulturell og kunstnerisk tilstand. Dagens nettverkskultur 
genererer ikke bare sterke hyperkoblinger, men også et 
spekter av avkoblinger som tillater mennesker og samfunn å 
være i sine egne bobler. Momentum 8 fokuserer på kunstnere 
og kulturprodusenter som opererer i sin egen verden, styrt av 
en egen logikk og som konsekvent følger sine egne tanker. 
Selv om biennalen er internasjonal i form, omfavner 
Momentum 8 også en nordisk følelse av geografisk og 
kulturell isolasjon.  Momentum 8 presenteres i Moss, byen 
hvor Edvard Munch levde og trakk seg tilbake i fire år. 
Ensomheten han satte så høyt her, og som fikk betydning 
for framdyrkelsen av hans eklektiske og 
høyst personlige stil, er ikke eksepsjonell. 
Den er heller eksemplarisk i forhold til den 
geografiske og kulturelle isolasjonen som 
har formet den nordiske tenkning. Tunnelsyn 
kan fordømmes som alarmerende asosialt. 
Men temaet har i lang tid vært kunstnerisk 
feiret, som avvæpnende eksentrisk. Mens 
Momentum 8 undersøker fenomener symptomatisk for 
dagens samfunn og kultur, tar biennalen også opp den 
vedvarende ideen om “et eget rom” som en premiss for 
kunstnerisk praksis. 

Rådende teknologisk-vitenskapelig utvikling oppmuntrer 
til individualisme. Samtidig fremmer tilstanden segregerte 
samfunn der man kan fordype seg og forsvinne. Tilpasningen 
av internett, gjennom massiv bruk av informasjonskapsler og 
matchende metadataalgoritmer, genererer såkalte filter-
bubbles og you-loops. Brukerdata samles og distribueres på 
en måte som bestemmer hva vi finner, og senere også hva vi 
søker. Våre søk på nettet bekrefter dermed det eksisterende 
verdensbildet hos hver og en av oss. Hvis internett har fungert 
som et vindu mot verden, er det i økende grad vårt eget 
speilbilde som reflekteres tilbake på oss i skjermen. 
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Denne nedsenkningen i selvrefererende rundganger, 

reflekteres i en fornyet interesse for psykotropiske stoffer 
(kjemiske stoffer som virker på sentralnervesystemet) i 

befolkningen for øvrig. Mens den psykedeliske bevegelsen 
på 1960-tallet var opptatt av sinnets utvidelse eller frigjøring, 
er det som interesserer her, opplevelsen av avgrensning eller 
innsnevring av sinnet – en tilstand som likner på den man kan 

oppnå gjennom transe eller meditasjon. En slik fokusering kan 
for eksempel vise seg i form av en besatt klaustrofobi hvor 
det å ha innsikt er klargjørende, rett og slett fordi alt annet 

er sjaltet ut. Nedsenket i en konstant flyt av informasjon ser 
vi at simultan multitasting og konsentrasjon er nødvendig.  

I dag blir nye kjemikaler, medikamenter og 
teknologier brukt for å skape et tunnelsyn, 

som begrenser hele spekteret av informasjon, 
og vår tilgang til den. 

Ved å vise til konspirasjonsteorier, paranoia og 
endrete sinnstilstander, utforsker biennalen 

det som man kan kalle komprimert bevissthet, 
det som kan virke incestuøst, navlebeskuende 

eller overfølsomt.
Temaet tunnelsyn utfolder seg under Momentum 8 som 

en multisensorisk opplevelse, som utløser endringer i 
sinnstilstander og fysisk bevissthet. Utstillingen tar sikte på 
å skape en atmosfære som appellerer til alle seks sanser, og 
å koble sammen kunstverk og arrangementer på tvers av tid 

og sted. 

Jonatan Habib Engqvist
Birta Gudjonsdottir

Stefanie Hessler
Toke Lykkeberg



KOMME SEG RUNDT I MOSS 
En fin måte å oppleve Momentum 8 og Moss, er å starte i 
Møllebyen hvor Momentum kunsthall er lokalisert. For å 
komme til Galleri F 15 fra Momentum kunsthall, fra Moss 
stasjon eller sentrum kan du gå til fots (ca. 40 min), sykle, 
kjøre bil eller buss. Sjekk kartet for å finne veien.

Buss til Galleri F 15 fra Moss stasjon: 
Ta en buss som heter 415 Tronvik-Framnes til 
Tronvik, og gå derifra (ca. 10 min).

WHERE TO STAY 
A. Moss Hotel 
http://www.moss-hotel.no/en/home/ 
Good standard hotel in the centre of Moss. 

B. Mitt Hotell 
http://www.mitt-hotell.no/en 
Good standard in the centre of Moss. 

C. Nesparken Hostel 
nesparken_hostel@outlook.com   
Basic hostel with nice surroundings in central Moss

D. Mossesia Kro og Hotell 
http://www.mossesia.no/ 
Basic standard in the centre of Moss.
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UTSTILLINGSARENAER

1   Momentum kunsthall

2   Galleri F 15 

3   House//of//Foundation 

4   Emanuel Vigeland
         Mausoleum

TRANSPORT

5   Bussholdeplass,     
         Flybussekspressen fra/ 
         til Gardermoen /OSL 

6   Moss togstasjon

SPISESTEDER OG OVERNATTING

7   Moss Hotel www.moss-hotel.no

8   Mitt Hotell www.mitt-hotell.no

9   Nesparken Hostel nesparken_hostel@outlook.com

10   Mossesia Kro og Hotell  www.mossesia.no

11   Nes Camping  www.nescamping.no

12   Café Riis  Møllebyen, nær Momentum kunsthall

13   Café Brandstrup Henrik Gerners Gate 7, Møllebyen i Moss

14   Alby Kafé ved Galleri F 15, Alby Gård, Jeløy

FOOD & DRINK
In Moss you will find several places to eat 

and drink. Momentum 8 is delighted to 
suggest the following restaurants:

Café Riis
In Møllebyen close to Momentum kunsthall

Café Brandstrup
Henrik Gerners Gate 7, Møllebyen in Moss

Alby Café
At Galleri F 15, Alby Gård, Jeløy Moss
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Hrafnhildur Arnardóttir 
Alias Shoplifter 
(F. 1969, IS). Bor og arbeider i New York, USA

Hrafnhildur Arnardóttir, alias Shoplifter, er best kjent for 
sine skulpturer med kunstig hår, som omhandler temaer som 
utsmykning, forfengelighet, transformasjon og forlokkelse. Som 
helhet beveger hennes arbeider seg i området mellom visuell 
kunst, performance og design. Fleksibiliteten i hennes arbeider 
virker organisk, og til tross for de syntetiske materialene er det 
også geologisk; hun omtaler det som et “landskap”, til og med 
som “et landskapsmaleri”, selv om det er laget uten maling. 
For Arnadottir representerer hår de elementære trådene som 
vokser ut av vår kropp, en original, kreativ 
fiber som både gjenspeiler vår helsetilstand 
og lar oss vise vår individualitet. Humor 
spiller en stor rolle i hennes arbeid, noen 
ganger på subtile måter, andre ganger tar 
den helt over. Hennes tosidige “hårstykker” 
maner frem naturformer som for eksempel 
planteliv, mens hår også betraktes som 
grotesk og forstyrrende, særlig når det ikke 
er forbundet med kroppen.

Arnardottir har bred utstillingserfaring og har samarbeidet med 
tallrike designere og musikere. Hun var kurator for den Nordiske 
motebiennale i Seattle i 2011 og har mottatt flere priser. 
Hennes arbeid er blitt vist i mange kontekster, blant annet en 
soloutstilling ved Reykjavik Kunstmuseum i 2012, ved Performa 
i New York i 2011 og ved Liverpoolbiennalen i 2010. Hun har nylig 
stilt ut ved Hverfisgallerí i Reykjavik, ved Capricious 88 i New 
York og deltar for tiden også i Björk-utstillingen ved MoMa i 
New York.

www.shoplifter.us
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Brody Condon   

(F. 1974, MX). Bor og arbeider i Berlin, Tyskland

Brody Condons arbeid kombinerer ofte modifiserte 
psykoterapeutiske og live rollespillteknikker, for å skape 

varsomt utformede “performative spillmaskiner” som kjører 
tidsutstrakte og uscriptede små gruppesammentreff som 
deretter filmes. Heller enn å kalle seg instruktør, beskriver 

Condon sin rolle som tilretteleggerens eller kikkerens. 
Condon - som samtidig er fascinert av og skeptisk til 

overidentifiseringen med fantasi som er iboende både i 
rollespill, dissosiative lidelser og transpersonelle opplevelser, 

bevarer bakkekontakten ved å fokusere på levninger av 
deltagernes subjektive opplevelse, som 

kan oppfattes estetisk. Nylige eksempler 
på slike kooperativt skapte og midlertidige 

fiksjonsverdener gjør bare bruk av 
språket i presens og omhandler sansende 

skulpturelle “vesener”, skapt eller valgt av 
kunstneren, som genererer en flertydig og 

psykologisk ladet formal kunstkritikk.

Presentasjoner av Brody Condons arbeider 
omfatter blant annet Circles of Focus 

(med Christine Borland) ved Centre for 
Contemporary Art i Glasgow i 2015, Anyang Public Art Project 

i Korea i 2014, To Prove Her Zeal ved Aldrich Contemporary 
Art Museum i Ridgefield, USA, i 2012, Level Five ved Hammer 

Museum i Los Angeles, Greater New York ved MoMA/P.S.1 i New 
York i 2010, og Case ved New Museum of Contemporary Art i 

forbindelse med  Performa i New York 2009.

www.tmpspace.com
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Valia Fetisov 
(F. 1989, RU). Bor og arbeider i Moskva, Russland

Dzina Zhuk 
(F. 1986, BLR). Bor og arbeider i Moskva, Russland

Nicolay Spesivtsev 
(F. 1984, BLR). Bor og arbeider i Moskva, Russland

Valia Fetisovs installasjoner bruker enkle algoritmer for å 
kontrollere utstillingsmiljøet for de besøkende. For eksempel 
en skyvedør som bare lar folk forlate rommet etter at de har 
stått fullstendig stille i tredve sekunder, eller et par briller 
som kan endre perspektivet i en film du 
ser når du blunker med øyet, uten at du 
har mulighet for å kontrollere hvem sitt 
perspektiv som velges. På Momentum 
presenterer Fetisov en app som besøkende 
kan laste ned på sine mobiltelefoner, som 
lar dem spore og følge andre besøkende 
mens de selv blir fulgt av andre. Arbeidet 
vekker følelser av paranoia og assosierer 
til konspirasjonsteorier og de nylige 
overvåknings- og datalagringsskandalene 
forbundet med hemmelige tjenester som NSA.

Fetisovs arbeider har tidligere vært utstilt ved IK-00 ved Casa 
dei Tre Oci i Venezia i 2014 og DO IT ved Garage Center for 
Contemporary Culture i Moskva i 2014, han stilte ut Re:emerge 
– Towards a New Cultural Cartography ved Sharjah-biennalen 
11 i 2013, og Angry Birds ved Museum of Modern Art i Warsawa i 
2012.
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Dzina Zhuk arbeider på grensen mellom radikal pedagogikk 

og intervensjoner i media og urbant rom. Sammen med 
Nicolay Spesivtsev er hun en av initiativtagerne bak de åpne 

seminarene “OBJ”, som fokuserer på tematikker knyttet til 
sikkerhetsregimer og stengte områder i Moskva, som står under 

statlig og militær kontroll og er fysisk utilgjengelige.

Nicolay Spesivtsev arbeider med maskiner som medierende 
objekter. Disse kan tre inn i et område for gjensidig 

kommunikasjon, med alt potensialet for konflikt og offentlig 
uenighet dette skaper. Han har arbeidet med Dzina Zhuk 

siden 2012, sammen har de deltatt i flere 
utstillinger og offentlige begivenheter: 
Terrorism in an Art School ved Second 

International Festival of Activist Art, 
MediaImpact (Moskva, Russland); Aesthetic 

– Responsibility – Drones, ved Migrating 
Art Academies (Berlin, Tyskland); Agency 

in Culture, ved ‘Newlandi’ sommerleir 
(Istra, Russland), BY, ved International 

Festival of Experimental Art DACH (Minsk, 
Hviterussland) og andre steder.

www.valiafetisov.com
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Steingrimur Eyfjörd  
(F. 1954, IS). Bor og arbeider i Reykjavik, Island

Steingrimur Eyfjörd er en av de fremste i en generasjon 
av kunstnere som slo gjennom på Island på 1970-tallet. 
Hans rikholdige produksjon de siste 40 årene drar veksler 
på hans erfaring, ikke bare som kunstner, men også som 
tegneserieforfatter, tidsskriftredaktør, skribent, kurator og 
lærer. Hans kunst kan virke konseptuelt mangfoldig, og er 
basert på innflytelser som folkeeventyr, de islandske sagaene, 
motemagasiner for kvinner, overtro og kritisk teori. Hans 
assosiasjonsrekker møtes i et fokuspunkt for tallrike meninger. 
De utgjør en samling av arbeider med mange nivåer. Til tider 
er disse forvirrende, men åpenbarer 
alltid en artikulert og uventet tilnærming 
til tematikkene som behandles. Hans 
utforskninger av materialitet og form er ofte 
absurde, enigmatiske og psykologisk ladede, 
og stimulerer samtidig en emosjonell, fysisk 
og kognitiv opplevelse.

Eyfjörd representerte Island ved 
Veneziabiennalen i 2009. Han har stilt ut 
ved alle store kunstmuseer på Island og 
også bredt i Europa, ved institusjoner som Den Haag Gemeente 
Museum, The Royal College of Art i London, Mücsarnok i 
Budapest, Centre International d’Art Contemporain i Carros, 
Frankrike, Meilahti Art Museum i Helsinki og Henie Onstad 
kunstsenter i Oslo.

www.eyfjord.com

G
al

le
ri 

F 
15



19
Johanna Heldebro  

(F. 1982, SE). Bor og arbeider i Toronto, Canada

Johanna Heldebro er fotograf. Hennes arbeid vender seg ofte 
mot hverdagslige bilder og monotone rutiner. Hun utprøver 

grensene for det sosialt akseptable. Arbeidet To Come Within 
Reach of You (Gunnar Heldebro, Hässelby Strandväg 55, 165 

65 Hässelby) ble unnfanget da Heldebros far flyttet tilbake 
fra Canada til familiens hjemland Sverige for å leve med en 

kvinne han hadde et forhold til, og derved i praksis startet en ny 
familie. Noen år etter at han dro, besluttet Heldebro å utforske 

det nye livet han levde. Hun dro til Sverige for å snikjakte på 
ham. Fotografiserien består av bilder av Gunnar Heldebro som 

jogger, snakker i telefonen i sitt kjøkken, 
eller spiser lunsj alene i en kantine. Arbeidet 
beveger seg frem og tilbake mellom avstand 

og intimitet, og maner frem ideer om 
tvangstanker, overvåkning og privatliv.

Johanna Heldebro er medredaktør av Laura, 
et periodisk tidsskrift, som hun lanserte i 

2010 sammen med sin samarbeidspartner 
gjennom lang tid, Jared Leon. Hennes 

arbeider har vært stilt ut i Indonesia, Europa 
og Nord-Amerika, ved Finnish Museum 

of Photography i Helsinki (Finland), Den 4. Moskvabiennale 
for samtidskunst i Moskva (Russland), Galleri Box (Göteborg, 

Sverige), Gallery Steinsland Berliner (Stockholm, Sverige), Khyber 
Centre for the Arts (Canada) og Launch F18 (New York City).

www.johannaheldebro.com
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Minna L. Henriksson  
(F. 1976, FI). Bor og arbeider i Helsinki, Finland

Minna L. Henriksson beskjeftiger seg ofte med skjult og 
underliggende politikk i tilsynelatende nøytrale og naturlige 
prosesser. Hun har studert og kartlagt dynamikken i 
maktposisjoner innenfor kunstverdenen, og er for tiden i gang 
med å utforske forholdene for kunstarbeidere. Gjennom hennes 
kunstneriske virke, så vel som hennes teoretiske forfatterskap, 
går et dypt engasjement i spørsmål om nasjonalisme. 
Sammen med sosiologen Sezgin Boynik, har hun undersøkt 
nasjonalismens mekanismer og det angivelig åpensinnede 
og globale felt for samtidskunst. For noen få år siden arvet 
Henriksson et landskapsmaleri av sin 
bestemor, utført i 1949 av E. Janatuinen. 
Da bildet ble tatt ned fra veggen oppdaget 
man et Nazi-stempel på baksiden av 
lerretet. Installasjonen Hidden bruker dette 
bildet som utgangspunkt for et studium 
av “tildekt fascisme”, og følger bruken av 
hakekorssymbolet i Nordens, og Finlands, 
historie. Installasjonen på Galleri F15 består 
av flere elementer, blant annet en serie 
fotografier av hakekors oppdaget i finsk 
arkitektur, kryssord fra ukemagasinet Suomen Kuvalehti mellom 
1939 og 1944, og kunstnerens korrespondanse der hun ber om 
tillatelse til å fotografere den ikoniske Aino-triptyken malt av 
Akseli Gallén-Kallela i 1889.

Henriksson har produsert permanente offentlige kunstverk 
i Trabzon, Tyrkia, og har blant annet stilt ut i Helsinki, Turku, 
Beograd, Pristina, Ljublijana, Zagreb og Istanbul. Nylige 
utstillinger inkluderer arbeider ved Leninmuseet i Tampere, 
Finland og på Romsåssenteret i Oslo.

www.minnahenriksson.com
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Sofia Hultén   
(F. 1972, SE). Bor og arbeider i Berlin, Tyskland

Sofia Hulténs kunstneriske praksis involverer ofte en nesten 
ritualistisk metodologi, og en streng lojalitet mot konsekvensen 

av det hun gjør. Selv om den kunstneriske praksisen rettes mot 
tilsynelatende meningsløse oppgaver. I sine prosessdrevne 

skulpturer, ofte produsert i sykluser, skaper hun dysfunksjonelle 
objekter og vender deres opprinnelige hensikt

og funksjon bak-frem.

Nylige utstillinger inkluderer Matter is Plastic in the Face 
of Mind, Gallerie Nordenhake AB Stockholm, I’m Still Here, 

Magasin III, Stockholm, I Used To, I Still Do, 
But I Used To, Too, Raebervon Stenglin, 

Zürich, 2014, Vom Eigensinn der Dinge, KAI 
10, Arthena Foundation, Düsseldorf, Rhythm 
in It , Aargauer Kunsthaus, Aarau, The World 

Turned Upside Down – Buster Keaton, 
Sculpture and the Absurd, Mead Gallery, 

Warwick, 2013, og Independent People, 
Reykjavík Arts Festival (med Ivan Seal), 2012.

www.sofiahulten.de
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Ferdinand Ahm Krag
(F. 1977, DK). Bor og arbeider i København, Danmark

Et tilbakevendende motiv i kunstneren og skribenten Ferdinand 
Ahm Krags arbeid er moiré-lignende mønster av linjer som 
minner oss både om arkitektoniske konstruksjoner og, i vår 
hyperforbundne verden, om strålingen vi alle er nedsenket i. 
Hans tegninger og malerier omhandler tekno-vitenskapelige, 
geologiske og evolusjonære utviklinger, og det er vanskelig å 
skille dem fra hverandre. Ulike kosmologier kolliderer og smelter 
sammen til nye kosmologier som kunstneren selv har skapt. 
Bittesmå pollenkorn, blåst opp i størrelse, dukker opp igjen som 
himmellegemer, og anatomiske fotografier av menneskekroppen 
som de-kontekstualiseres og re-kontekstualiseres for å fortelle 
en annen historie om menneskeheten. Ahm 
Krags arbeider kan sees som forførende og 
sanseaktiverende. Uten kunstneren som guide 
er det fortsatt vanskelig å dekode innholdet. 
Ahm Krag omtaler også ulike temaer fra sin 
kunst i essayer og katalogtekster, som både 
vitner om hans talent som historieforteller og 
hans intime spekulasjoner om så å si ethvert 
område av menneskelig kunnskap.

Ferdinand Ahm Krag er utdannet kunstner 
ved det Kongelige danske kunstakademi i 
København. Han er medgrunnlegger av galleriet IMO og arbeider 
også som skribent, anmelder og foreleser. Han har skrevet flere 
katalogtekster og artikler om samtidskunst, såvel som essayer om et 
bredt spektrum av temaer, fra tid og temporalitet til den antropocene 
epoke.

www.ferdinandahmkrag.net
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Agnieszka Kurant
     (F. 1978, PL). Bor og arbeider i New York, USA

Agnieszka Kurant utforsker “det usynliges økonomi”, hvor immaterielle 
vesener, fiksjoner og fantomer påvirker politiske og økonomiske 

systemer. Ved å analysere fenomenene virtuell kapital, immaterielt og 
digitalt arbeid, kollektiv intelligens, meme-mutasjoner, manipuleringer 

av kollektiv bevissthet og redigeringsprosessen som en politisk 
handling, gransker Kurant kunnskapens “ukjente ukjente” og 

senkapitalismens spekulasjoner og bragder.

I arbeidet Future Anterior [Framtid foranliggende], samarbeidet 
Kurant med en profesjonell klarsynt som ofte gir råd til regjeringer og 

institusjoner som Interpol. Inviterte journalister skrev for avisen i nåtid 
og forvandlet profetiene til nyhetsoppslag, 

forfattet som om de var datert fra en framtid 
som enda ikke hadde kommet. De ble trykt 

i den karakteristiske layouten til The Times, 
med et blekk som ble mer eller mindre synlig 

avhengig av lufttemperaturen. Teksten forsvant 
spøkelsesaktig i varmen og ble leselig igjen når 

det ble kjøligere. Air Rights 2 [Luftrettigheter 
2] er en skulptur formet som en leviterende 
meteoritt. Det er som om den er fanget i en 

endeløs bevegelse som synliggjør det ellers 
uhåndgripelige luftrommet over eiendommer 

og dets spekulative verdi.

Agnieszka Kurant representerte Polen ved den 12. internasjonale 
arkitekturutstillingen ved Veneziabiennalen (i samarbeid med arkitekten 

Aleksandra Wasilkowska). Hennes nylige solo-museumsutstillinger 
inkluderer arbeider vist ved Sculpture Center, New York i 2013, og ved 

Stroom den Haag i 2014. Hennes arbeider har også vært utstilt ved 
museer som Palais de Tokyo, Tate Modern, Witte de With, Moderna 

Museet, og MoMA PS1, og hun har vært inkludert i Performabiennalen, 
Bucharestbiennalen, Athenbiennalen og Moskvabiennalen. I 2008 

fullførte hun et oppdrag for Frieze Projects i London. 

www.tanyabonakdargallery.com/artists/agnieszka-kurant/
series-works_10
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Cristóbal Lehyt  
(F. 1973, CL). Bor og arbeider i New York, USA

Cristóbal Lehyts arbeider relaterer seg ofte til spørsmål om 
hvordan virkeligheten oppfattes av våre sanser, og om språket 
som en hindring heller enn et nyttig redskap. I sin pågående 
serie av tegninger, Drama Projections [Dramaprojeksjoner], 
arbeider han med repetisjon som en kunstnerisk strategi. Lehyt 
går i transe, kontemplerer mennesker han har møtt et sted eller 
sett på gaten, og tegner, mens han forestiller seg at han handler 
som dem, tenker som dem - er dem. Tegningene blir enten utstilt 
i sin originaltilstand eller på et senere stadium blåst opp på 
en kopimaskin, malt på lerret eller gjort om til crayon etchings 
(farger kommer gjennom der sort overflate 
skrapes bort). På Momentum 8 presenterer 
Lehyt en serie store malerier med fargerike, 
abstrakte bakgrunner, mot hvilke de 
figurative konturene avledet av hans Drama 
Projections stadig er gjenkjennelige, men 
endres fra sin originale form gjennom en 
medieringsprosess. Filtreringsprosessen 
som de umiddelbare tegningene 
gjennomgår, gir dem et nesten tåkete og 
fjernt preg.

Nylige soloutstillinger inkluderer Iris Sheets ved The Americas 
Society, New York, 2013, If Organizing Is The Answer, What’s 
The Question? ved Carpenter Center, Harvard University, 
Cambridge, 2010, Cristóbal Lehyt, ved Museo de Artes Visuales 
i Santiago de Chile i 2010 og Dramaprojektion ved Künstlerhaus 
Stuttgart i 2008.

www.vogtgallery.com/index.php?/artists1/cristobal-lehyt/
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Joanna Lombard   
 (F. 1972, DZ). Bor og arbeider i Stockholm, Sverige

Arbeidet til Joanna Lombard varierer mellom en kollektiv 
og en dypt personlig fantasi. Med kirurgisk presisjon 

posisjonerer Lombards arbeid seg mellom psykologisk 
fortrengning, psykoanalytisk drama og cinematografisk 

frigjøring. I Momentum Kunsthall vises Orbital Re-enactments 
[Kretsløpsgjenutspillinger], en videoinstallasjon på flere 
kanaler, basert på barndomsminner. Disse spilles ut i fire 

scener og i historier som omhandler forholdet mellom barn 
og voksne. Barna er frie individer som må ta ansvar og ta sine 

egne avgjørelser. De voksne overskrider grenser og oppfører 
seg som barn. Kunstverket dreier seg også 

om temaer som kropp og individualitet, 
og spør om et individs kropp kan være 

kollektivt. Som i mange av hennes arbeider, 
er historiene inspirert av kunstnerens egne 

barndomsminner fra Ljusbacken-kollektivet 
hvor hun vokste opp. Ljusbacken var en del 

av 1960-tallets motkultur, og medlemmenes 
radikale livsstilseksperimenter med adferd 

og samliv gjorde det til et av de største 
radikale kollektivene i Skandinavia. For 

Momentum 8 produserer Lombard også en 
lydinstallasjon, hvor et latterkor skaper en uhyggelig følelse 
av ambivalens som minner om Orbital Re-enactments. Hvor 

skal linjen trekkes mellom uskyldig latter og undertrykkende 
latterliggjørelse, og hva betyr denne latteren?

Joanna Lombard har stilt ut ved Palais de Tokyo i Paris, Tensta 
Konsthall i Stockholm, Whitespace i Zurich, Charlottenborg 

Kunsthall i København, og Den 8. Seoul International Media Art 
biennalen, 2014.

www.joannalombard.com
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Lundahl & Seitl
Christer Lundahl (F. 1978, SE). Bor og arbeider i Stockholm, Sverige
Martina Seitl (F. 1979, SE). Bor og arbeider i Stockholm, Sverige

Kunstnerduoen Lundahl & Seitl arbeider hovedsakelig med 
tverrfaglige samarbeid. De utforsker rom, tid og persepsjon 
i stadig større installasjoner. Alltid med nærhet til et 
spesifikt mediums historie og institusjonalisering i museer, 
gallerier, teatre og funne steder. Deres prosjekter spenner 
over arkitektur, kognitiv nevrologi, klassisk musikkteater 
og opplevelsesdesign. Til Momentum 8 har Lundahl & Seitl 
tilpasset et tidligere arbeid; Symphony of a Missing Room.  Det 
er et sammensatt kunstverk som reflekterer rundt museet som 
fenomen. Gjennom å alltid respondere til 
vertsinstitusjonen skapes en versjon som 
snur blikket innover og mot seg selv. Lundahl 
& Seitl har skapt et verk som «samler på 
museer og utstillinger», og lærer fra disse.  
Med bind for øynene fratas betrakteren den 
direkte visuelle observasjonen, og henvises 
til å ta inn tidligere minner og erfaringer, 
gjennom kroppen og omgivelsene man er i.  

Deres arbeider er tidligere blitt presentert 
ved Tate Britain, The Whitechapel Gallery, Battersea  Arts  
Centre,  The Royal  Academy  of  Arts,  S.M.A.K., Weld  og  
Magasin  III.

www.lundahl-seitl.com
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Eva Löfdahl   
 (F. 1953, SE). Bor og arbeider i Stockholm, Sverige

Eva Löfdahls skulpturer springer ut av et engasjement i hennes 
miljø, med dets sosiale, fysiske og psykologiske forhold. 

Arbeidene oppstår i relasjon til den verden de omgis av, som 
kan manifestere seg materielt på et gitt tidspunkt. I 2011 skapte 

Löfdahl et stort offentlig arbeid i form av en kalender. I flere 
måneder produserte hun ett objekt hver dag. De 152 objektene 

refererer til politiske begivenheter, hennes personlige liv og indre 
stemninger, og objektene fra hver dato ble tredd på vertikale 

metallstenger. Löfdahls objekter og objektgrupper beveger seg 
mellom helhet og fragment, treghet og det organiske, åpenhet 

og ugjennomtrengelighet. Blant dem er 
metallantenner som er potensielt nyttige for å 
fange opp flerfoldige signaler, aluminiumskum 

og drill bits av stål som henspiller på 
hvordan skyer bygges opp. Clouds to Be 
[Kommende skyer] og Under Frequency 

Holder [Underfrekvensholder] forholder 
seg ikke bare til teknisk funksjonalitet, men 

også til motiver i forhistorisk bergkunst. 
Andre egenskaper ved Löfdahls arbeider 

er mer figurative, fra kroppslige fragmenter 
og analytiske symboler, til arkitektoniske 

maquetter for mulige bygninger som allerede ligger i ruiner.

I 2011 arrangerte Moderna Museet i Stockholm en retrospektiv 
og samtidig utstilling av Eva Löfdahl, og i 2009 presenterte 

Lunds Konsthall en stor separatutstilling med hennes arbeider. 
Nylige gruppeutstillinger inkluderer Kalmar Konstmuseum i 

2015, Göteborgs Konstmuseum og Art in General (New York), 
begge i 2013, Bonniers Konsthall i Stockholm i 2006 og Museum 

of Finnish Architecture, Helsinki, i 2002. På 1980-tallet deltok 
Löfdahl i det punk-inspirerte performance-kollektivet Wallda.

www.nordenhake.com/php/artist.php?RefID=34
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Fujiko Nakaya 
(F. 1933, JP). Bor og arbeider i Tokyo, Japan

Fujiko Nakayas kunstneriske utforskning tar opp elementet vann 
og inngir en følelse av undring over hverdagslige værfenomener. 
Hun benytter tåke som et skulpturelt medium og samarbeider med 
elementene; hennes skyer skapes ved å pumpe vann under høyt 
trykk gjennom masser av  mikroskopisk fine dyser. Hennes interesse 
for vann og vær kan relateres til hennes familiebakgrunn, siden 
hennes far, Ukichiro Nakaya, var fysiker og vitenskapsessayist og 
berømt for sitt arbeid innenfor glasiologi og snøkrystallfotografi. I 
1970, ved Verdensutstillingen i Osaka, Japan, skapte Fujiko Nakaya 
verdens første tåkeskulptur. I samarbeid med det legendariske 
kunstner-ingeniørsamvirket Experiments in 
Art and Technology (E.A.T.) som fremmet en 
ny tverrfaglig tilnærming til kunst, teknologi 
og miljø, hyllet hun Pepsi-paviljongen 
inn i tåkedis. Nakaya er en pioner innen 
installasjons- og videokunst i Japan, og som 
medlem av E.A.T. åpnet hun Japans første 
videokunstgalleri i Tokyo i 1980 og har siden 
samarbeidet med berømte koreografer og 
kunstnere, blant andre Trisha Brown, Robert 
Rauschenberg og Bill Viola.

Nakaya skapte verdens første tåkeskulptur til Pepsi Paviljongen, 
Expo `70, Osaka, Japan, som medlem av Experiments in Art and 
Technology (E.A.T), og har siden presentert tåkeinstallasjoner i 
gallerier verden over, inkludert prosjekter for Guggenheimmuseet, 
Bilbao, Grand Palais, Paris, det Australske nasjonalgalleriet, 
Canberra, The Arnolfini - Centre for Contemporary Arts in Bristol, 
og The Exploratorium, San Francisco. Nakaya åpnet Japans første 
galleri for videokunst , Video Gallery SCAN in Harajuku, i 1980. 
Den første omfattende monografien over Nakayas arbeid, som 
presenterer mer enn femti tåke arbeider skapt for offentlige rom 
verden over, såvel som video- og maleriarbeider, ble nylig publisert 
sammen med en DVD av Anarchive, Frankrike.
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Christine Ödlund 
(F. 1963, SE). Bor og arbeider i Stockholm, Sverige

Christine Ödlund har i flere år utforsket kommunikasjonen 
mellom planter. Ved å sammenstille fenomener som den 

kjemiske kommunikasjon mellom planter, synestesi og klarsynt 
visualisering, forskyver hun selve kunnskapens grenser. 

Hun bruker ulike medier i sitt arbeid, blant annet tegning, 
installasjon, video, akvarell og lyd. Med referanse til botaniske 

illustrasjoner med pedagogisk formål og amatørakvarellstudier 
av natur, har hun skapt et oppsett basert på observasjoner av 

den kjemiske aktiviteten til en befolkning av brennesler når 
sommerfugllarver spiser av en enkeltstående nesle. I hennes 

store installasjon i Momentum Kunsthall 
kombinerer Ödlund utforskninger av 

okkult kjemi, den teosofiske bevegelsen 
og synestesi. Hun spør hvordan 

brennesler opplever verden gjennom sine 
undersøkelser av planters reaksjon på farget 

lys. Ödlund utforsker den vitenskapelige 
dokumentasjonen av subatomære partiklers 

bevegelser i en bestilt triptyk og skaper en 
stor spiral av nesler, hvor plantens kjemiske 

kommunikasjon kan oppfattes med 
luktesansen.

Ödlund deltar regelmessig på internasjonale elektroakustiske 
lydfestivaler, blant annet det ambulerende Freq_Out. 

Nylig hadde hun sin første solo museumspresentasjon ved 
Trondheim kunstmuseum, 2014. Hun har vist arbeider ved 

Marrakechbiennalen, Magasin III og Moderna Museet i 
Stockholm, Lunds Konsthall, Stedelijk-museet Amsterdam, 

Museum of Contemporary Art Tokyo, og Naturhistoriska 
riksmuseet i Stockholm.

www.christineodlund.se
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Ola Pehrson
(F. 1964, D. 2006, SE). Født i Stockholm og døde i Ljusdal, Sverige

Ola Pehrsons kunstverk beveger seg mellom spørsmål om 
representasjon og visuelle verdener. Arbeidene beskjeftiger 
seg ofte med en fascinasjon over økonomiens metafysikk, 
refleksjoner over menneskelig adferd, så vel som spørsmål om 
kontroll og manipulasjon. Han fikk offentlig oppmerksomhet i 
1999, da en plante forbundet med aksjemarkedet, Yucca Invest 
Trading Plant [Yucca Invest aksjehandelsplante], ble vist ved 
Tensta Konsthall og Moderna Museet, begge i Stockholm.
Det siste arbeidet han skapte før sin tragiske død i 2006, Hunt 
for the Unabomber [Jakten på Unabomberen], mottok stor 
oppmerksomhet ved Istanbulbiennalen 
2003 og São Paolo-biennalen i 2006. Deler 
av dette arbeidet vil bli installert ved 
Galleri F 15 under Momentum 8.

www.olapehrson.com
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Edward Shenk  
 (F. 1986, US). Bor og arbeider i New York, USA

I 2013 begynte Edward Shenk, sammen med kunstneren Brad 
Troemel (f. 1987, USA) å poste en serie jpg-bilder på Jogging, 

en av de mest besøkte Tumblrs på Internett, som Troemel 
var med på å stifte noen år før. Bildene avdekket angivelig 

dype forbindelser mellom så vidt forskjellige fenomener 
som president Barak Obama, Monster Energy-drikkene og 

romvesener. Etter hvert som flere og flere delte bildene, 
spredte de seg viralt til andre Tumblrs og Internettsider. Selv 

om Shenk og Troemels poster tilsynelatende gjorde narr av 
ulike konspirasjonsteorier, forsterket de dem også. Særlig deres 

poster som utredet nettverket omkring 
president Obama ble delt vidt og bredt, og 

fikk tilhengere innenfor høyreorienterte 
online fellesskaper. I kampanjetrailerne som 
Shenk har laget for Momentum 8, fortsetter 

han sin utforskning av verdens hemmelige 
virkemåter. Nok en gang tar kunstneren 
utgangspunkt i konspirasjonsteorier og 

avdekker kjente og ukjente forbindelser 
mellom biennalen i Moss, den norske 

oljeindustrien, Svalbard globale frøhvelv, 
Ragnarok og mye mer. 

Edward Shenk var medgrunnlegger av Reference Art Gallery 
i Richmond, Virginia (USA), hvor han presenterte ny-agenda-

settende kunstnere fra ulike steder i verden mellom 2009-2012. 
Ved siden av sitt kunstneriske virke, er Shenk også blogger, poet 
og forfatter av ulike bøker og lydarbeider, ofte i samarbeid med 

andre kunstnere.

www.edwardmarshallshenk.com
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Daniel Steegmann Mangrané
(F. 1977, ES). Bor og arbeider i Rio de Janeiro, Brasil

Daniel Steegmann Mangranés praksis består i å bevege seg vekk 
fra menneskesentrerte synsvinkler. Istedet forestiller han seg 
hva slags perspektiv andre vesener kan ha, som for eksempel 
et insekt eller et tre. På Momentum vil Steegmann Mangrané 
presentere to arbeider som utfordrer vår oppfattelse både 
av virkeligheten og av kosmologi. Det første arbeidet er en 
16mm film som ble laget ved å bruke et modifisert kamera som 
beveget seg så langt inn i scenen som den fysiske filmrullen 
tillot. Hastigheten ble definert av hvor fort filmen ble brukt 
opp. Hver meter med film som eksponeres korresponderer 
nøyaktig med en meters fremrykning 
gjennom skogen, og fremrykningens 
hastighet korresponderer med farten som 
kamerafilmen oppnår. Seeren føres lengre 
og lengre inn i en regnskog; samtidig som 
overflaten av den projiserte filmen ser ut 
til å skille oss fra det som ligger skjult i det 
fjerne. Det andre arbeidet er et Oculus Rift 
virtuellt reality-headset, som fordyper 
seeren i en lignende regnskog og skaper 
en følelse av forskyvning som oppløser 
det virkelige og nærværende i det som er fjernt. Ett arbeid ble 
skapt ved å bruke analog film, det andre digitalt, men begge 
transporterer seeren inn i sin egen verden.

Steegmann Mangranés har hatt separatutstillinger ved CRAC 
Alsace i Altkirch, ved Casa França Brasil i Rio de Janeiro i 
2013, samt i gruppeutstillinger som Ir para volver, ved den 12. 
Biennalen i Cuena, Ecuador, Suicide Narcissus, ved Renaissance 
Society i Chicago og Tropicalia Negra ved Museo Experimental 
el Eco, Mexico DF.

www.danielsteegmann.info
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Steina   
(F. 1940, IS). Bor og arbeider i New Mexico, USA

Steina (Steinunn Bjarnadóttir Briem Vasulka) er en visuell 
kunstner, hvis arbeider drar stor fordel av hennes bakgrunn 

som musiker. Hun startet sin karriere som fiolinist og studerte i 
Praha i 1959. Der møtte hun sin vordende mann, Woody Vasulka, 

en ingeniør og filmskaper, og sammen flyttet de til New York 
i 1965. I 1971 grunnla de verdens første multimediasenter, 
The Kitchen, i New York, og i 1973 etablerte de det første 

mediainstitutt ved State University of New York. Først og fremst 
må Steina og Woody betraktes som eksperimentelle kunstnere 

av avgjørende betydning, og pionerer innen videokunst. Opp 
gjennom årene har de bygd sitt eget utstyr, 

roboter og maskiner, og deres arbeid har 
hatt enorm innflytelse på utviklingen av 

videokunsten som sådan. Fra skjermer til 
opptak og fra dokumentariske prosesser 

til svært kompliserte installasjoner, har de 
transformert og fornyet seg selv. Steinas 

installasjoner har ofte inkludert elektronisk 
manipulerte visuelle og akustiske 

landskaper. Et eksempel er installasjonen 
Orca som ble vist i den islandske 

paviljongen under Veneziabiennalen i 1997.

Sammen med Woody Vasulka ble hun i 1992 tildelt Maya 
Deren-prisen, og i 1995, Siemens Mediakunst-prisen. I 1992, 

med Woody, kuraterte hun utstillingen og katalogen Eigenwelt 
der Apparate-welt: Pioniere der Elektronischen Kunst ved Ars 
Electronica i Linz, Østerrike. Hennes installasjoner og videoer 

er blitt vist mange steder i USA, Europa og Asia. I 2014 åpnet 
Islands nasjonalgalleri en ny avdeling, Vasulka-kammeret, viet 

arbeidet til Steina og Woody Vasulka.

www.vasulka.org
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Bjarni H. Thorarinsson
 (F. 1947, IS). Bor og arbeider i Reykjavík, Island

“Du trenger ikke være boklærd for å sette pris på mine bilder. 
‘One Visio-Rose’ er som kjernefysisk fusjon; skrift, lingvistikk, 
bilder og lyd, noe med en klar mening og annet med en mindre 
klar mening. Det er som et lite glossar, og jeg leker med språk,” 
sier kunstneren Bjarni H. Thorarinsson i et intervju fra 1997, et 
tiår etter han startet en utforskning som har opptatt ham siden. 
Hans opprinnelige intensjon var å oppnå bedre forståelse av 
former og deres sammensetning, men han begynte å arbeide 
med sine formmessige utfordringer ved å bruke språk, lyd og 
begreper som komponenter i oppbygningen av et omfattende 
system. Han holder seg alltid til den samme 
struktur ved å bruke tekstvariasjoner, 
leker med selvoppfunne rimord og med 
hvordan språk kan uttrykkes visuelt. Ved å 
bruke et taksonomisk system for sin liste 
med nye ord, er han i stand til å utvikle og 
identifisere nøkler til lingvistiske former, 
med det resultat at nye tekster oppstår, 
med sterke rytmiske komponenter innrettet 
etter fonetisk poesi, som ofte utvikler seg til 
meningsfull prosa. Ved å bruke neologismer 
og analytiske termer blir Thórarinsson i stand til å systematisere 
sin forskning som et helt system av tenkning: Visiologi. Dette 
nye forskningsfeltet utgjør grunnstammen i en ny akademisk 
disiplin som samles i Visio-akademiet. Som dekan for Visio-
akademiet, med hans forskningsresultater utstilt på de 
såkalte Visio-kongressene, omtaler han seg selv som Visio-
Congressman.

Bjarni H. Thórarinssons arbeider har vært presentert ved alle 
større kunstmuseer i Island og ellers bredt i Europa.
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Sissel Tolaas   
(F. NO). Bor og arbeider i Berlin, Tyskland

Sissel Tolaas er en forsker og kunstner som arbeider med å 
katalogisere og utvikle dufter og lukter, og samtidig berøre 
spørsmål om luktinntrykkenes identitet og språk. I mer enn 

tjue år har hun utforsket lukter i så høy grad at hun er i stand til 
å fremkalle spesifikke følelser og reaksjoner hos sitt publikum. 

Vår luktesans er stort sett uutforsket, og vi fokuserer for 
det meste på visuelle og auditive stimuli for å forstå verden. 

Luktesansen er imidlertid den mest primære sans som 
informerer oss om virkeligheten som omgir oss. For mange er 
lukter sterkt knyttet til hukommelse. Når vi merker en lukt fra 

våre tenåringsdager, blir vi straks kastet 
tilbake til den tid. For Momentum vil Tolaas 

skape en lukt som en av biennalens viktigste 
kommunikative midler, som gjør det mulig 

for besøkende å tre inn i utstillingens logikk.

Tolaas’ arbeid er tidligere vist på utstillinger 
som Design and Violence ved MoMA New 
York i 2013-14, How wine became modern 

ved San Francisco MoMA i 2010, The World 
is Yours på Louisiana i København, i 2009og 

Liverpoolbiennalen ved Tate Liverpool i 
2006.
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Ryan Trecartin
(F. 1981, US). Bor og arbeider i Los Angeles, USA

Selv om Ryan Trecartins tidligste filmer kom før de sosiale 
mediers tid, beskriver de en verden befolket av selvutleverende 
individer, der enhver synes å være hovedperson i sin sin egen 
film. Mens personene snakker til hverandre, synes det som 
om de ganske enkelt snakker til seg selv. Dermed blir det så 
mange historier innenfor historien at det blir vanskelig å følge 
plotlinjen. Selv om Trecartin skriver sine egne manus, spiller 
mange av personene, redigerer videoene og lager musikken, 
er filmene kollektive prosjekter. De er også del av et nært og 
pågående samarbeid med kunstneren Lizzie Fitch. 
Filmen A Family Finds Entertainment er 
historien om gutten Skippy, en selvskader 
spilt av Trecartin selv, som har låst seg 
inne på badet mens hans venner fester vilt 
omkring ham i hans foreldres hus. Når han 
endelig forlater badet, løper han ut av huset, 
blir påkjørt og dør. En jente inne i huset, 
også spilt av Trecartin, får høre om dette 
på telefonen og sliter med å få kontakt med 
sine venner og fortelle om den fryktelige 
nyheten.

Trecartins arbeid er blitt vist på mange museumsutstillinger, 
som for eksempel Whitneybiennalen 2006 og Veneziabiennalen 
for samtidskunst, 2013. Han har hatt mange separatutstillinger, 
for eksempel ved Kunst-Werke, Berlin, i 2014, Musée d’Art 
Moderne, Paris, og MoMA PS1, New York, i 2011. Han er også 
medkurator av Surround Audience ved 2015 triennalen ved New 
Museum i New York.

www.andrearosengallery.com/artists/ryan-trecartin
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Emanuel Vigeland   
(1875-1948, NO). Født på Halse. Levde og arbeidet i Oslo, Norge

Som sin eldre og anerkjente bror, skulptøren Gustav 
Vigeland, utdannet også Emanuel Vigeland seg til kunstner. I 

utgangspunktet opplevde han suksess for sin kunst, men etter 
som årene gikk, kom hans symbolmettede uttrykk mer og mer 

på kant med tidens modernistiske strømning. Etter å ha tapt 
en konkurranse om en offentlig utsmykning til Edvard Munch, 

inntok Emanuel Vigelands kunst kirkerommet, og han ble etter 
hvert en uovertruffen utsmykker av kirkerom i Norge. I 1920, 
da han var på høyden av sin karriere, bestemte han seg for å 

sette opp sitt eget kapell på sin eiendom i Oslo. Det sto ferdig 
oppført i 1926, som et framtidig museum for 
hans malerier og skulpturer. I 1942 blokkerte 
han vinduene og døpte bygningen til Tomba 

Emmanuelle. Det ble klart at han hadde 
bygget sitt eget mausoleum. Det 800m2 

store maleriet Vita beskriver i dramatiske 
og sterkt erotiske scener menneskets liv 
fra unnfangelse til død. Å gå inn i museet 
er en opplevelse i seg selv. Inntrykket av 

de svakt opplyste freskene med de mange 
hundre nakne figurene forsterkes av en 

usedvanlig og overveldende akustikk. 
Inngangen til mausoleet er så lav at besøkende må bøye seg, og 

nærmest knele under urnen med kunstnerens aske plassert over 
døråpningen. Freskomaleriene er så svakt opplyst at øynene må 

tilpasse seg og justere for å se Vita i sin helhet.

Emanuel Vigeland har dekorert mange kirker i Norge, men 
også i Sverige og Danmark. I dag er han spesielt kjent for sitt 
mausoleum på Slemdal i Oslo. Det åpnet for publikum i 1959 

og styres av Emanuel Vigeland Museum. Mausoleet har en unik 
akustikk med ca. 20 sekunders etterklang og leies jevnlig ut til 

konserter. Mausoleet er inkludert som en arena for  Momentum 8.

www.emanuelvigeland.museum.no
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Julius von Bismarck 
(F. 1983, DE). Bor og arbeider i Berlin, Tyskland

En tilbakevendende interesse i arbeidet til Julius von Bismarck, 
er virkningen av rotasjon på bevisstheten og kroppen, og det 
menneskelige subjekts plassering i verden. Han arbeider med 
astronomiske spørsmål om hvem og hva som går i bane rundt 
hvem og rundt hva. Noen av hans siste arbeider er resultater av 
hans pågående samarbeid med Den europeiske organisasjon 
for kjernefysisk forskning, CERN, som har invitert ham til å være 
deres første “artist in residence”.
Under Momentum 8 presenterer von Bismarck en modifisert 
bil som spinner rundt sin egen akse. Åpningsdagen vil han gjøre 
en performance hvor han selv er inne i den 
roterende bilen. Slik roterer kunstneren, for 
en kort periode, i en annen akse en jordens. 
Bilen på den andre siden opprettholder et 
selv, et ego, som spinner rundt seg selv.

Julius von Bismarck er blant annet kjent for 
sitt prosjekt Image Fulgurator, som han ble 
tildelt Prix Ars Electronica og også fikk stor 
oppmerksomhet for i media. Det samme 
gjelder for hans samarbeidsprosjekt med 
Julian Charrière, Some pigeons are more equal than others, 
opprinnelig produsert for Veneziabiennalen for arkitektur, 2012.

www.juliusvonbismarck.com
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Zhala   
(F. 1987, SE). Bor og arbeider i Stockholm, Sverige

Zhala er en konseptuell musiker, kunstner og performer av 
kurdisk opprinnelse, hvis musikk består av urovekkende rytmer 

og stemningsfulle melodier, akkompagnert av meditative 
tekster. Hennes musikk kan beskrives som futuristisk og litt 

uhyggelig, eller, for å bruke artistens egne ord, som en “religiøs 
rave” eller “kosmisk pop”. Zhala er en av grunnleggerne av LGBT-
klubben Donna Scam i Stockholm, og den første, og så langt den 
eneste artisten som har signert kontrakt med Robyns Konichiwa 

Records. For Momentum er Zhala invitert til å lage et lydspor til 
biennalen. Brokker av musikk vil sive gjennom hele showet og 

fylle dets forskjellige lokaler og begivenheter, 
så det skapes en merkbar, club-lignende 
atmosfære og gjentatte øyeblikk av déjà 

vu. Zhala har hatt live-opptredener ved 
musikkfestivalen Way Out West i Gøteborg i 

2014; og ved Jean Paul Gaultier-utstillingen 
ved Stockholms Moderna Museet i 2013. 

Hun har arbeidet som del av et feministisk 
kunstnerkollektiv med Roxy Farhat og varmet 

opp for den svenske musikeren Robyn på 
konserter mange steder i Europa. 

www.zhalazhala.com

39 G
al

le
ri 

F 
15

 / 
M

om
en

tu
m

  k
un

st
ha

ll



Juni
Man 8 
Kl 17.00 
www.paranoiapp.net
Valia Fetisov & Dzina Zhuk & 
Nicolay Spesivtsev, workshop

Lør 13
Kl 14.00
Oppisiell åpning på
Momentum kunsthall

Velkommen ved Dag Sveinar
Velkommen to Moss ved 
ordfører Tage Pettersen
Tale ved fylkesvaraordfører 
Inger Kristin Torp
Kuratorenes tale
Åpningstale ved statssekretær 
Brynjulv Vinje Borgundvaag

Utstillingen åpner
Servering av drikke og 
enkel mat
Performance av Zhala

Brody Condon 
Live Action Role Play (LARP)

Søn 14 
Kl 13.00
Momentum 8 Event 
På House of Foundation
Kuratorene intervjuer:
Joanna Lombard
Julius von Bismarck
Lundahl & Seitl
Agnieszka Kurant
Concert ved Ny Musikk Østfold
Kl 12.30 – 13.30
Momentum kunsthall, 
omvisning
Kl 14.00 – 15.00 
Galleri F 15, omvisning 

Søn 21
Kl 12.30 – 13.30
Momentum kunsthall, 
omvisning
Kl 14.00 – 15.00
Galleri F 15, omvisning 

Man 22 – Fre 26  
Kl 9.30 – 14.30                
Galleri F 15 Workshop 
Barnehageprosjekt

Søn 28. 
Kl 12.30 – 13.30   
Momentum kunsthall, 
omvisning
Kl 14.00 – 15.00
Galleri F 15, omvisning    

Man 29 – Fre 3 juli  
Kl 9.00 – 14.30
Galleri F 15, Ferieklubben

Kalendar
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Juli
Fre 10
Kl 12.00 – 14.00   
Galleri F 15, Landart, 
Familieverksted

Fre 24 
Kl 12.00 – 14.00 
Galleri F 15, Landart, 
Familieverksted

August
Søn 2.   
Kl 12.30 – 13.30
Momentum kunsthall, omvisning
Kl 14.00 – 15.00 
Galleri F 15, omvisning 

Søn 9
Kl 12.30 – 13.30 
Momentum kunsthall, omvisning
Kl 14.00 – 15.00
Galleri F 15, omvisning 

Lør 15  
Kl 12.00 – 15.00
Momentum kunsthall, 
Black Box live   

Søn 16 
Kl 12.30 – 13.30 
Momentum kunsthall, 
omvisning
Kl 14.00 – 15.00
Galleri F 15, omvisning  
Fre 21
Kl 13.00 – 14.00
Galleri F 15, samtale

Søn 23
Kl 12.30 – 13.30 
Momentum kunsthall, omvisning
Kl 12.00 – 14.00 
Galleri F 15, Workshop
Kl 14.00 – 15.00 
Galleri F 15, omvisning 

Torsd 27
Kl 17.30 – 19.00
Arkitekturmuseet i Oslo 
Fujiko Nakaya og Pepsi 
Paviljongen på Osaka Expo ‘70, 
forelesning med
Marianne Hultman

Søn 30 
Kl 12.30 – 13.30                                 
Momentum kunsthall, 
omvisning
Kl 14.00 – 15.00 
Galleri F 15, omvisning



September
Tirs 1  – Torsd 17
Kl 9.00 – 14.30          
Momentum kunsthall, 
Formidling skole 8. – 10. trinn og 
11. – 13. trinn

Søn 6  
Kl 12.30 – 13.30                             
Momentum kunsthall, 
omvisning 
Kl 14.00 – 15.00 
Galleri F 15, omvisning   

Søn 13 
Kl 12.30 – 13.30                               
Momentum kunsthall, 
omvisning
Kl 14.00 – 15.00 
Galleri F 15, omvisning    

Tors 16 – Fre 19 
Galleri F15, IN SITU Focus 
Strategies for Art in the 
Public Realm

Fre 18 
Kl 13.00 – 14.00
Galleri F 15, samtale  

Lør 19
Momentum kunsthall, 
Lundahl & Seitl, Workshop

Søn 20                             
Momentum kunsthall, 
Lundahl & Seitl, Workshop

Søn 20
Kl 12.30 – 13.30                               
Momentum kunsthall, 
omvisning  
Kl 12.00 – 14.00
Galleri F 15, Workshop
Kl 14.00 – 15.00
Galleri F 15, omvisning        

Søn 27
Kl 12.30 – 13.30                                
Momentum kunsthall, 
omvisning  
Kl 14.00 – 15.00
Galleri F 15, omvisning   
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Andre utstillinger og  

kulturevent i Moss under  
Momentum 8

Utstillinger 
Moss by- og industrimuseum

Fossen 21/23, 1530 Moss 
Tirsdag –Fredag kl. 11.00 – 15.00

Søndag kl. 12.00 – 15.00
Fra 23. juni – 16. august: 

Tirsdag – Søndag kl. 11.00 – 16.00

Gateplagg fra Helly Hansen 1950-2015
Funkis i Moss

Arkitekturkabinettet – Funksjonalisme i Moss
Samtaler om utstillingen

5. august og 9. september kl. 16.00

Galleri Henrik Gerner
Henrik Gerners gate 7, 1530 Moss. 

Onsdag - Søndag kl. 12.00 – 16.00

Sommerutstilling
5. juni – 26. juli            

Odd Skullerud  
22. august –  6. september 

Helge Eek + Nikolai Lockertsen  
12. – 27. september 
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Utstillinger
 
House//of//Foundation
Henrik Gerners gate 12, 1530 Moss. 
6. juni 2. august
Visningsrom 1: Julie Lillelien Porter & Jens Stegger Ledaal: 
«The Vast Dream II: Mountains of Madness»
Visningsrom 2: Torgrim Wahl Sund: «Dissolving Damages»

Konserter
Arena Moss kirke - og kultursenter
Kirkegata 19, 1501 Moss

Kiev Kammerkor/
Mykola Gobdych – Dirigent
25. juni kl. 19.30

Franske fristelser
Debussy/Roussel/Milhaud/Fauré
22. september kl. 19.30

Festivalen Sin 
Verket Scene
12. – 14. august
www.festivalensin.no

Musikkens venner
Soloppgang konsert 
På Alby
6. september kl. 6.30
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Litteratur

Moss Bibliotek 
Møllebyen, Moss

Bokfest på Moss bibliotek
Forfattere, musikk og servering. Billettsalg

Fredag 14. August kl. 19.30

Lyrikk, musikk og kunstutstilling
5. september kl. 11.00 – 15.00

Erik Tunstad snakker om sin bok
«Evolusjon: basert på en sann historie»

Spørsmål og diskusjon etter foredraget.
17. september kl. 18.30

House//of//Foundation
Møllebyen, Moss

Møllebyen Litteraturfestival EUROPA!
21. – 23. august

www.house-of-foundation.no
www.mollebyenlitteratur.no

Blikkåpnere 
Lokal ungdom engasjeres til Momentum 8

Momentum 8 har engasjert sju lokale ungdommer som 
«Blikk-åpnere». De skal promotere, spre kunnskap og skape 

engasjement for Momentum 8 hos andre jevnaldrende.
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The Reader
Tunnel Vision Reader (antologi) er redigert av Momentum 
8 kuratorene og produsert i samarbeid med Mousse 
Publishing. Med bidrag av: Marcia Sá Cavalcante 
Schuback, Brody Condon, Laurence Delplace, Steingrímur 
Eyfjörd, Leah Kelly, Timothy Morton, Christine Ödlund, 
Peter Osborne, Rupert Sheldrake, Marcus Steinweg and 
Michael Taussig.

Boken inkluderer også et eksemplar av 
den kommisjonerte duften, MOLECULE 
MOVX_015(2015), av den norske 
kunstneren Sissel Tolaas og et lengre 
kuratoressay av Jonatan Habib Engqvist,
Birta Gudjonsdottir, Stefanie Hessler og 
Toke Lykkeberg
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The Viewer

Tunnel Vision Viewer dokumenterer installasjonene i  
Momentum 8, og redigeres av kuratorteamet. 

Den blir produsert i samarbeid med Mousse Publishing og 
lansert i august 2015.

www.moussepublishing.com
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ART.
CULTURE.
AESTHETICA.

A visually stunning mix of photography, critical debate and 

stimulating features, Aesthetica is an essential magazine for readers 

looking to keep up-to-date with contemporary art and visual culture.

Aesthetica is available nationally and internationally through 

major newsagents, art galleries, and digitally through iTunes.

One-year subscriptions from £16.99. 

www.aestheticamagazine.com/subscribe

9:45 AMiPad
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ART.
CULTURE.
AESTHETICA.

A visually stunning mix of photography, critical debate and 

stimulating features, Aesthetica is an essential magazine for readers 
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Aesthetica is available nationally and internationally through 

major newsagents, art galleries, and digitally through iTunes.

One-year subscriptions from £16.99. 

www.aestheticamagazine.com/subscribe

9:45 AMiPad
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 Kunstgaven 2015 – 2017

Donasjon til Punkt Ø fra Sparebankstiftelsen DNB

Punkt Ø er tildelt 4,5 millioner kroner over en 
treårsperiode i gave til innkjøp av kunst, produksjon 

av utstillinger og prosjekter med eksperimentell 
samtidskunst, og formidling av denne. 

Sparebankstiftelsen har i mange år vært av stor betydning 
for kunstinstitusjoner, både i å realisere innkjøp av 

kunst til samlinger, og i utvikling av eksperimentelle 
kunstprosjekter.  Stiftelsen er en av Norges største private 

aktører i kulturfeltet, og bruker avkastningen 
av sine midler til allmennyttige tiltak innenfor 

kulturområdet og frivillighetssektoren.

Punkt Ø får gjennom Kunstgaven en unik 
mulighet til å utvikle den kunstfaglige profilen 

og arbeidet med formidling. Gjennom perioden 
vil vi tilrettelegge utstillinger med ung norsk 

og internasjonal samtidskunst, spektakulære 
prosjekter til Momentumbiennalen, innkjøp til 

vår samling, formidlingsprogram til barn og unge 
og publikasjoner.

Dag Sveinar, Director Punkt Ø – 
Galleri F 15 & Momentum



Scenekunst Østfold er det norske medlem av IN SITU European Network for 
Artistic Creation in Public Space. I samarbeid med NonStop International Theatre 
Festival og Momentum 8 - Nordisk biennale for samtidskunst, ser dette Focus 
programmet på hvordan kunstnere stadig oftere bruker det offentlige rom som 
et sentralt element i sitt arbeid. Gjennom en kombinasjon av stedsensitive fore-
stillinger, presentasjoner, dialoger og verksteder vil vi utførske strategier for både 
urbane og industrielle kontekster, i tillegg til naturlandskap.

SCENEKUNST ØSTFOLD PRESENTERER

IN SITU Focus
Strategies for Art in the Public Realm
16.–19. September 2015

KUNSTNERISK  PROGRAM

Galleri F15
Spitfire Company (CZ) - Animal Exitus*

Verket
Le G. Bistaki (FR) - The Baina Trampa Fritz Fallen*
Spitfire Company (CZ) - One Step Before the Fall*
Spitfire Company (CZ) - Sniper’s Lake*
Batagraf (NO) - Batagraf Extended*

Momentum Kunsthall – Alby Gård
Lundahl & Seitl (SE) - Symphony for a Missing Room**  

Random Places
Katrine Kirsebom (NO) - Et plutselig fall*   
Valia Fetisov, Dina Zhuk and Nicola Spesivcev (RU) - Paranoia** 

*  Kunstnere presentert av NonStop International Theatre Festival
** Kunstnere presentert av Momentum 8 - Nordisk biennale for samtidskunst

SPESIELLE GJESTER  

Kees Lesius • Kunstnerisk leder, Oerol festival (NL)
Werner Schrempf • Kunstnerisk leder, La Strada festival (AT)
Neil Butler • Artistic Director, UZ Arts (UK) 
Kitt Johnson • Kunstner (DK) 
Terje Pettersen • Kommuneplanlegger, Moss kommune (NO)
Pierre Sauvegeot • Kunstnerisk leder, Lieux Publics (FR)
Jonatan Habib Engqvist • Kurator, Momentum 8 (SE)

For fullstendig program og registrering besøk www.in-situ.no
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Presentert med støtte fra Kreativt Europa program av Den europeiske union.
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Presentert med støtte fra Kreativt Europa program av Den europeiske union.
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