


STED SØKER KUNST - BANK, BANK, 
BANK 

For tredje året på rad arrangeres kunstfestivalen 
Sted Søker Kunst i den nedlagte magasinleiren i 
Ski. I 2018 har festivalen fått navnet Bank, Bank, 
Bank, og viser et tverrkunstnerisk program med 
musikk, performance, skulptur, fotografi, 
installasjoner og videoverk. I år vil hoveddelen 
av festivalen foregå i en av de 80 meter lange 
hallene. 

Tittelen BANK, BANK , BANK  refererer delvis 
til en energi, som i bevegelsen hamring og det å 
skape noe, men i overført betydning også til 
kunstens ofte marginaliserte posisjon i 
samfunnet, og et insisterende psykologisk, sosialt 
og filosofisk ønske om å komme inn. I dette 
tilfellet oppstår det en dualitet mellom det som er 
insisterende på utsiden og det som oppleves 
truende fra innsiden - ut i fra hvilket perspektiv 
man antar; den som ønsker seg inn eller den som 
befinner seg på innsiden. 

Overordnede temaer i det kunstneriske 
programmet kan sies å være alt fra teknologi, 
vitenskap og Sci-Fi til fantasiens 
grensesprengende kraft og et mytologisk, 
kulturelt bakteppe. Slik møter teknologi, maskin, 
og dystopisk mørke en lysere, mykere, 
mytologisk verden, hentet fra drømmer, eventyr 
og naturen. Festivalens kunstneriske program 
forholder seg ellers relativt åpent, og viderefører 
slik de to foregående festivalene. Dermed skapes 
et rom der kunst og sted gis mulighet til å virke 
på hverandre. 

Publikum inviteres til en opplevelse i tråd med 
stemningen som årstiden bringer med seg -  
mørketiden har startet og Halloween nærmer seg. 
Velkommen til en annerledes opplevelse i det 
gamle militære anlegget fra 1897! 

Magasinleiren er vernet som kulturminne, den 
ble bygget i 1897 og var et militært anlegg som 
lagret artilleri-utstyr.  

En del av programmet vil også vises i She 
Will, den nedlagte Shell-stasjonen i Ski 
sentrum. Stedet driftes i dag som galleri og 
atelier av kunstnerne Maren Dagny Juell og 
Liv Tandrevold Eriksen.  
Mai Hofstad Gunnes er invitert til å vise et 
videoverk i lokalene til den gamle vaskehallen, 
som del av festivalens program. 

 
Arrangør av STED SØKER KUNST 2018: 
  
BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus. 

PROGRAM 

Lørdag 20. oktober 

12 00 - 12 20 

Kort om kunstnerne og åpningstale 
Performance Christian Blandhoel 

15 00 - 15 40 

KorgiToys, musikk 
Performance Christian Blandhoel 

Magasinhallen og She Will har åpent frem 
til  kl. 18 00 lørdag. 

Søndag 21.oktober 

12 00 - 16 00 

Utstillingene på Magasinhallen og  
She Will er åpne. 

15 00 - 15 40 

Gunnar Halle, musikk 

Utstillingene stenger kl. 16 00 søndag.  

 
She Will, Jernbaneveien 12, Ski 

Magasinhallen, Artilleriveien 17, Ski. 



OVERSIKT  PLASSERING I  
MAGASINHALLEN  



Kunstnere i Magasinhallen  

Christian Tony Norum med Petter Ballo 
og Kim Andre Hagen 

Samarbeidsprosjekt: Prosjektet vil utvikle seg 
organisk på stedet, og ta utgangspunkt i ulike 
teknikker  

Christian Tony Norum (f.1980) er utdannet 
med MA i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, 
i 2012. Han arbeider hovedsakelig med 
oljemalerier, hvor historien til maleriet blir brukt 
som en kilde til poetiske performancer, skulptur, 
grafikk, tegning, installasjoner og video. 
Kunstneren sier selv at oljemaleriene er 
individuelle serier som belyser fargespekteret i 
det å være et menneske i universet, livet og 
naturens utviklingsfaser, på godt og ondt.  

Det siste året har kunstneren hatt 
separatutstillinger ved blant annet Manifesta 
11 Zurich, NYARTBOOKFAIR Moma ps1, 
Galleri K, Munchmuseet, Nasjonalmuseet og 
Oslo Kunstforening.  
Norum kommer fra Ski, og har siden 
barndommen av hatt en fascinasjon for 
magasinleiren og hallene på stedet. Han bor 
og jobber i Oslo 

Petter Edgar Ballo (f. 1979) arbeider 
hovedsakelig med performance, monumental 
skulptur, film og installasjon. Verkene befinner 
seg ofte i brytningspunktet mellom ulike 
kunstneriske scener og teknikker, og inkorporerer 
elementer fra billedkunst, dans, teater, musikk, 
film og teknologi. Inspirert av miljøene han  

jobber i finner verkene sin form under den 
fysiske delen av arbeidsprosessen. Han gjør  
arbeider som innebærer sosial interaksjon, der  
verket finner sin helhet gjennom betrakterens 
reaksjon.  

Ballo er utdannet ved Statens kunst- og 
håndverksskole i 2005, med hovedfagsgrad fra 
Institutt for farge. Kunstneren har vært med 
på å bygge opp og drive de kunstnerstyrte 
galleriene Podium og 1857 i Oslo, og et 
scenekunststudio i Brasil/Sao Paulo. Han har 
hatt en rekke utstillinger og performancer, 
hvor galleri 1857 på Manifesta 11 Zurich og 
Macro testassio i Roma kan nevnes.  
Ballo har vokst opp på Langhus i Ski. 

Kim Andre Hagen jobber hovedsakelig med 
maleri, skulptur, installasjon, video og bok-
produksjon. Hans bakgrunn som maler i det 
offentlige rom omfatter problemstillinger knyttet 
til formatets grenser, hvor veggmaleri i store 
format utfordrer oljemalerier på mindre lerreter. 
Installasjoner i form av skulptur og video har 
ofte et intuitivt forankret tilholdssted, og 
forholder seg både til prosess og en selv-
biografisk forståelse av verden kunstneren 
befinner seg i. Dyptgående research og tematikk 
inkorporeres i en helhetlig installasjon, i et 
billedspråk som artikulerer og reflekterer et 
intellektuelt miljø. 

Kunstneren har en rekke utstillingsarbeid bak 
seg ved blant annet Kunsthall Oslo, 
Munchmuseet og NYARTBOOKFAIR på 
Moma ps1.  

Lars Kjemphol 

Lysinstallasjon 

Lars Kjemphol har utviklet en arbeidsmetode 
som går ut på å improvisere kunstverk av ting 
han finner på stedet. Denne gangen vil han skape 
en lysinstallasjon. “Jeg håper dette blir en 
storartet opplevelse for publikum”, sier 
Kjemphol. 
Kunstneren har de siste tretten årene jobbet med 
en rekke uttrykk, under ulike pseudonymer, og 
leter stadig etter nye uttrykk. Gjennom årene har 
han jobbet med alt fra fotografi, maleri, tegning, 
installasjon, skulptur, streetart, til performance 
og videokunst. Fra 2013 drev Kjempehol Norsk 
Antikunstsenter for å gi bydel Stovner et 
kulturtilbud med utstillinger og konserter, og har 
vært med å grunnlegge Sisyfos minigolfklubb, 
som lager “kunst for de som ikke visste de likte 
kunst.” De siste årene har han laget musikk innen 
ulike sjangere.  
      

Andrea Scholze 

Untitled (2017), keramikk, 130x60x105 cm 

Lost In Time Ii (2017), keramikk, teppe, 
27x200x200 cm 

Andrea Scholze (f.1988) arbeider i første rekke 
med skulptur og med leire som hovedmedium. 
Hun utforsker i økende grad andre materialer i 
samspill med keramikken. I hennes arbeider er 
eksistens og evolusjon gjennomgående tema. 
Grovt modellerte skulpturer med et ekspressivt, 



ofte dystert, uttrykk har lenge vært kjennetegn 
for hennes kunstnerskap. Scholze henter bla. 
inspirasjon fra science fiction-filmers dystopiske 
tematikk og sjangerens visuelle preg med sin 
retrofuturistiske estetikk. Fra å jobbe med 
enkeltobjekters uttrykk og historie har hun de 
siste årene i økende grad jobbet med 
iscenesettelse for å presentere en større synlig del 
av et scenario.  

Scholze fullførte sin Master of Fine Arts ved 
Kunsthøgskolen i Oslo i 2016.  

Christian Blandhoel 

HELLO FRIEND - Performance 

En opptreden knyttet til gutterommets opplevelse 
av seg selv omsatt til dårlig dans og litt lyd. 
Opptredenen kan ta mange former, det mest 
vanlige har vært i form av en dorsk, bråkete 
Bamse.  

IJIN - Konsert 

Musikken fremføres på en Feedbacker, et 
instrument som produserer og manipulerer 
feedback, dvs. lyden av instrumentet som lytter 
til seg selv. Lydmessig utspilles det mellom det 
atmosfæriske og det brutale, i improviserte 
droner og drømmende lydlandskap, med mild 
dramatisk instrumentalitet. IJIN er et Post-noise 
prosjekt startet i 2010, som vokste frem i 
kunstprosjektet, My first recordlabel 2008-2009. 
Navnet er Japansk og oversettes til "vestlig 
fremmedperson" blant flere betydninger. Det 
brukes nedsettende.  

MY FIRST RECORD LABEL - Installasjon 

Et interaktivt kunstprosjekt bestående av ca. 100 
stk. modifiserte elektriske instrumenter stilt til 
disposisjon for publikum. Instrumentene er skapt 
for en ny lydopplevelse og kreativ utforskning, 
hvor formålet og meningen er lek og utforskning. 
Under festivalen vises deler av instrumentparken, 
og publikum vil ha mulighet til å selv lage litt 
støy med instrumentene 

Christian Blandhoel (f.1976) er utdannet med 
hovedfag fra Institutt for Farge, 
Kunsthøgskolen i Oslo i 2006. Han beskriver 
seg selv som billedkunstner, musiker, maler, 
skulptør, kosebamse temmer og 
instrumentmaker. Musikalsk jobber 
Blandhoel i orkestre som IJIN,  
Hello Friend og -CIDE, og har dukket opp i 
andre samarbeid og prosjekter som BRAK, 
Ressurgam, Sortekniver, Thee Unmist etc. 
Blandhoel er oppvokst på Langhus og bosatt i 
Oslo. Kunstneren deltar med performance, 
musikk og installasjon. 

Emilija Škarnulytė 

NO PLACE RISING (2015) HD video, 9 minutter 

Emilija Škarnulytės videoverk No Place Rising, 
viser scener fra nord, der kalde, arktiske farvann 
møter steinklipper hvor radioteleskoper 
registrerer raske kvasar-bølger. Verket forbinder 
mennesket, natur og maskin, og foreslår mulige 
post-humane mytologier. No Place Rising er spilt 
inn i Olavsvern i Norge, på en forlatt ubåtbase fra 
2. verdenskrig, og er et kosmisk portrett av en av 
menneskehetens eldste mytiske skapninger - 
havfruen. Kunstneren selv spiller en sirene som 
svømmer gjennom det nedslitte NATO-anlegget, 
mens kosmiske signaler og hvitt støy fyller hele 

rommet og når ut til steder bortenfor 
menneskelig påvirkning.  
Emilija Škarnulytė (f.1987) er utdannet ved 
Brera Academy of Fine Arts in Milan og 
Kunstakademiet i Tromsø, MFA. Škarnulytės 
har den siste tiden hatt separatutstillinger ved 
Künstlerhaus Bethanien, Berlin; Podium, 
Oslo; Viafarini, Milan; CAC Contemporary 
Art Centre, Vilnius og Festspillene i 
NordNorge, Harstad. Kunstneren bor og 
jobber i Tromsø og Berlin.    

Ingrid Torvund      
  
I FOUND YOU UNDER EARTH UNDER 
BLOOD (a work in progress) Film, 12 minutter 

Ingrid Torvunds filmer svever mellom planlagt 
fiksjon og dokumentasjon av performance. Hun 
sier selv at hun blir - «inspirert av vår 
menneskelige trang til å skape en mytologi, et 
system av det kaoset som eksisterer mellom natur 
og kultur.». I dvelende bilder er vi vitne til et 
mytologisk spill uten dialog, men med mystiske 
ritualer, sorg, tidsreiser, håp og gjenopplivelse.  
Ved bruk av egne tegninger, skulpturer, kostymer 
og masker, installasjoner og lydarbeid er denne 
filmtrilogien et omfattende og tidkrevende verk 
som vil stå ferdig i 2019.  

Ingrid Torvund (f. 1985 i Kviteseid i 
Telemark, virker i Oslo) er utdannet ved 
Kunstakademiet i Oslo i 2012. Siden 2009 har 
hun laget filmene Magic blood machine 2012, 
When I Go Out I Bleed Magic 2015 og siste 
del i triologien: I found you under earth, 
under blood. Filmene lages i samarbeid med 
Jonas Mailand, som er ansvarlig for all 



filming og assisterer med planlegging, 
storyboard og diskusjoner rundt ideene.  

Torvunds har hatt separatutstillinger ved 
SOFT galleri i Oslo og BLOKK i Bergen.  
Hun har også deltatt i gruppeutstillinger ved 
Kunsthall Oslo, Southbank Center i London, 
Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, 
Blackbox i Oslo og Kunsthall Oslo. 

Signe Marie Andersen 

Scene 1-5 (2018) fotografi, plakat-trykk 

Signe Marie Andersen har i forkant av festivalen 
oppholdt seg i den tomme magasinhallen og latt 
seg inspirere til et fotografisk arbeid. Resultatet 
er fem plakater som ha blitt trykket opp i ti 
eksemplarer hver. Plakatene har siden blitt til 
hengt opp i byrommet i blant annet Oslo, Ås og 
Ski. Bilder av plakatene har igjen blitt publisert i 
sosiale medier. Takk til elever ved Ås VGS og Ås 
kulturskole og andre  som har bidratt med å 
henge opp plakater.  

Hun sier  om bildene - «Bygget har en stemning. 
En stemning når man ser det utenfra og en annen 
stemning når man ser det innefra. Begge antyder 
en historie, hendelser som har funnet sted for 
ganske lang tid tilbake. Når jeg betrakter bygget 
fra utsiden blir jeg en betrakter, en som leter 
etter historier og hendelser, når jeg går inn, blir 
jeg en slags deltaker, som om jeg kan skape 
historien selv. Og det er det jeg har gjort. Jeg har 
endt opp med 5 scener som har funnet sted inne i 
magasinhallen, noen med deltagere, andre med 
bare ren scenografi der hendelsene har funnet 
sted.» 

Signe Marie Andersen har jobbet med 
iscenesatt fotografi siden hun avsluttet en 
MFA i fotografi ved Kunsthøgskolen i Bergen 
i 1997. I løpet av disse årene har kunstneren 
hatt et antall separatutstillinger på Galleri 
Riis, deltatt på ulike gruppeutstillinger bl.a. 
på Nasjonalmuseet, Lillehammer 
Kunstmuseum og Kunstmuseet Kube, samt på 
messer i utlandet. Andersen bor og jobber i 
Oslo, og er til daglig tilknyttet Frysja 
kunstnersenter og Fotoverkstedet Bjørka.  

Deltagende studenter fra KHIO: 

Renate Dahl 

Under the skin -  
Papir med innhold av tatoveringsblekk, blod og 
forskjellige væsker.Renate Dahl undersøker 
mønstrene som blir igjen på det tynne stykket 
papir som brukes til å tørke huden når en person 
tatoveres. Residensene og sporene fra en prosess 
som markerer en person for livet. På samme måte 
som denne militær-bygningen fortsatt inneholder 
spor fra historien som markerte oss som en 
nasjon. 

Erik Blomqvist  

Forged Iron Rings - Arbeider av jern 

Blomquist jobber med jern, og lager store, 
klumpete ringer med en rå finish for å 
understreke og markere selve materialet. 
Kunstneren sier selv han får mange uttrykk og 
følelsesmessige reaksjoner fra sine ringer, takket 

være selve materialet, og at folk ofte føler seg 
sterke og kraftfulle når de bærer ringene. 

Joel Correia 

"These works are moments frozen in time, like 
preserved monuments, that allow us to see, feel, 
and touch the past." 

Lill Yildiz Yalcin 

Blikk 
 I Magasinleieren danner bølgeblikken flere lag 
av historie, da den er godt bevart, men samtidig 
forfallen. Inskripsjoner og skriblerier på veggene 
er avtrykk fra menneskers liv og virke. Det er 
disse elementene og historiene Yildiz her tar for 
seg. Hvem har laget dette og hvorfor det? Hvem 
brukte dette bygget til hva, og hva med 
fremtiden? Hun gjør et dypdykk i bølgeblikkens 
opprinnelighet, ved å gjenskape den i miniatyr 
med metallurgiske teknikker. I prosessen skapes 
det bilder i materialet, som kan assosieres til 
falmede bilder, men også kontraster i tid. Disse 
overlappingene vil synes i presentasjonen som en 
form for objektuell collage, et blikk på blikk. 

Yildiz er kunstner med bakgrunn fra Oslo øst. 



KUNST ANDRE STEDER 

SHE WILL 
Jernbaneveien 12, Ski 

Mai Hofstad Gunnes 

Bølg, Pisk, Vift (2017) stillbilde fra video, 
filmfotograf: Cecilie Semec 

Filmen Wave, Whip, Fan tar utgangspunkt i en 
liten dam som heter Gulltjønn i Gudbrandsdalen, 
Norge. Dammen ble flyttet et par hundre meter 
på grunn av bygging av en ny motorvei. Tittelen 
på filmen refererer til halebevegelser utført av 
den mannlige salamanderen, Triturus Vulgaris, 
under parringsleken. Beskrivelsen av biotopen er 
basert på materiale hentet fra selve stedet, og 
samtaler med blant annet en biolog, en arkeolog 
og en zoolog, som var involvert i flyttingen av 
dammen. 

Mai Hofstad Gunnes (f. 1977, Lørenskog, 
Norge) arbeider med film, collage og 
installasjon. Hofstad Gunnes har sin 
utdannelse fra Universität der Kunste, Berlin, 
Tyskland, CCA Kitakyushu, Japan og 
Kunstakademiet i Trondheim, MFA, 2004. 
Gunnes har hatt separatutstillinger ved blant 
annet Baltic 39, Gateshead/Newcastle. 

MUSIKK OG PERFORMANCE 

Gunnar Halle 

SOLO      
Med fin nese for det melodiske, og i en evig jakt 
på originale lyder, får vi her et møte med musikk 
unnfanget på stedet. Med trompet i fokus, et 
sobert elektronisk oppsett og noen få utvalgte 
tangenter, kan musikken ofte bli vakker, men 
aldri uten motstand og kontraster. Gunnar Halle 
er en musiker som tiltrekkes både av det stille 
ettertenksomme, men også av støy, beats eller 
f.eks utagerende 70 talls rock. I det noe stille 
soloformatet kan man derfor merke at det ulmer 
av noe under overflaten, som av og til kommer til 
uttrykk i form av små elektroniske gnistregn.   
   
Gunnar Halle bodde i København fra 1997 til 
2007 hvor han studerte på Rytmisk 
Musikkonservatorium og senere virket som en 
meget aktiv musiker i byen. De siste årene har 
han spillt også i Norge, med navn som Eivind 
Aarset, Mari Boine, Espen Eriksen, Morten 
Halle Kvintett, Lars Andreas Haug Band og 
Kirsti Huke. Gunnar Halle ga ut albumet 
’Istanbul Sky under eget navn i April 2015.  

KorgiToys 

KorgiToys er Trygve Johansen ( Jokke og 
Valentinerne) og Øyvind Hellner (Insomnia). De 
spiller begge på Korg synthesizere. Inspirert av 
Brian Eno og psykedelisk musikk spilles det på 
festivalen med tydelig 80 talls lydbilde. 

TAKK TIL 

Finansiering: 

• Akershus fylkeskommune 
• Ski kommune 
• Billedkunstnernes Hjelpefond 
• Ås kommune 

Ski Bygg,  
• for sponsing av materialer. 

Sæthren & Wraamann,  
• for trykk av plakater, flyer o.l. 

Solon Eiendom,  
• for lån av lokaler og annen hjelp.  

KHIO og Ås videregående skole, 
• for samarbeid i Kunstmagneten 

Liv Tandrevold Eriksen og Maren Dagny 
Juell i She Will 

• for deltagelse i Kunstmagneten og for 
organisering av satellittutstillingen i 
den nedlagte Shell stasjonen. 

Takk til alle frivillige som har bidratt til 
festivalen. 


