
 

 

 
Pressemelding fra Punkt Ø 

 

KURATORER FOR DEN 7. MOMENTUM-BIENNALEN ER VALGT 

Punkt Ø er stolt over å presentere Erlend Hammer (f.1978) og Power Ekroth (f.1971) 
som kuratorer for Den 7. Momentum-biennalen, som åpner 22. juni 2013 i Moss. 

 Ekroth og Hammer har samarbeidet tidligere, og sammen skrevet en rekke tekster, ofte 
under fellesnavnet PowerHammer. Blant annet har de skrevet om biennaler for tidsskriftet B-
Post. De møttes da de deltok på workshop-prosjektet The Yeonhee-Dong Residency Project i 
Seoul sommeren 2007.  

Norske Erlend Hammer er fungerende redaktør for Kunstkritikk og selvstendig kurator. Han er 
utdannet kunsthistoriker og har en grad i Skapende kuratorpraksis fra Kunsthøgskolen i 
Bergen (2008). Hans seneste kuraterte prosjekt er gruppeutstillingen Oh how time flies på 
No.5/Bergen kunsthall, 2011. Erlend Hammer er oppvokst i Våler, like utenfor Moss. Siden 
2007 har han vært bosatt i Berlin. Han har sett alle Momentum, og sier at den første 
kunstutstillingen han noen sinne så var på Galleri F 15, da han gikk i barnehagen. 

Svensk-norske Power Ekroth er en uavhengig kurator og kritiker, samt redaktør for magasinet 
SITE. Hun skriver jevnlig for Artforum.com og publiserer blant annet i Contemporary, Flash 
Art og Frieze. Hun har bred erfaring som selvstendig kurator og er aktuell med å kuratere den 
Nordiske Paviljongen i Dakar-biennalen Dak'Art "Into the Rabbit Hole" i mai 2012.  

 Kuratorisk arbeidsform 

Til Den 7. Momentum-biennalen skal de kuratere to separate deler, med hver sin arbeidstittel 
og hver sin gruppe kunstnere. Hammer og Ekroth arbeider begge tett med kunstnerne de 
inviterer til utstillinger, og er opptatt av den prosessen som ligger i samarbeidet mellom 
kunstner og kurator. Ved å dele biennalen mellom seg vil de i større grad sette sin signatur på 
utstillingene, og i større grad stå individuelt ansvarlig for sluttresultatet, noe som igjen påvirker 
ambisjonene om å lage en best mulig utstilling. –Vi ser med glede og forventning frem til å 
samarbeide med dem, og har høye forventninger til kommende utstilling, sier Punkt Øs 
direktør Dag Sveinar. 

Siden oppstarten i 1998 har Momentum-biennalen presentert de mest engasjerende 
kunstverkene og de mest interessante kunstnerskapene i norsk og nordisk sammenheng. 
Biennalen er etablert som den kanskje viktigste mønstringen av samtidskunst i Norden.  

Biennalen vises til 29. september 2013. 

Tidligere Momentum-biennaler er kuratert av: 

Lars Bang Larsen, Daniel Birnbaum og Atle Gerhardsen (Pakkhus, 1998) 

Jonas Ekeberg, Paula Toppila, Jacob Fabricius og Ina Blom (Park, 2000) 

Caroline Corbetta og Per Gunnar Tverbakk (Momentum 2004) 

Anette Kierulf og Mark Sladen (Try Again, Fail Again, Fail Better, 2006) 

Lina Dzuverovic og Stina Högkvist (Favoured Nations 2009) 

Markús Tór Andrésson, Christian Skovbjerg Jensen, Theodor Ringborg, Aura Seikkula, 
Marianne Zamecznik (Imagine Being Here Now, 2011) 

 

For mer informasjon kontakt informasjonsleder i Punkt Ø, Maria C. Havstam. Tlf. 922 68 408, 
e-post: mch@punkto.no, eller Dag Sveinar, direktør i Punkt Ø. Tlf. 474 66 331, e-post: 
sveinar@punkto.no 
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