Utgitt i anledning utstillingen Å temme en oter hos Tromsø Kunstforening

Av Kristin Tårnesvik

Tromsø

Utgave 1

Ord, bord og historiens betydning

Det ville er
håpløst

Kristin Tårnesvik om
sin praksis i samtale med
Hilde Methi

Det begynner gjerne med et bord fylt
med ulike materialer; det kan
være ulike typer papir, stoff,
garn, kulepenner, tusj, akrylmaling, trykkfarge, akvarellblyanter, linotrykkplater.

Kristin Tårnesvik

Det høres ut
som om bordet er ditt studio!

Hilde Methi

Ja, det er ikke store
studioet. Så jeg mister fort
oversikten over det som ligger
fremme. Ting ligger litt hulter
til bulter og ekspanderer til
resten av stua, på vegg, under
sofaen, oppi sofaen, under
bordet, rundt om på gulvet,
og videre inn i soverommet og

KT

under senga. Folk som stikker
innom på besøk må tråkke på
kunsten for å komme seg inn i
rommet.
HM Din såkalte «skjødesløse
behandling» av kunsten din og
materialene! Morten Torgersrud
har ved flere anledninger fortalt at det rystet han å se hvordan du i studietiden på fotografi i Bergen dro negativene
dine opp av håndveska. Du var
ikke det minste redd for at de

skulle bli ødelagt eller miste
kvalitet.
Nei, jeg har en toleranse
for feil. Jeg liker at tilfeldighetene og tiden setter avtrykk og
skaper lag av historie i materialene og arbeidene. Det handler om sporene som oppstår

KT

og preger materialene i møte
med hverdagen og verden. Jeg
har arbeider liggende fremme
til enhver tid slik at jeg kan
jobbe med flere ting samtidig,
å gå over et arbeid, stoppe opp
og legge inn en strek eller to,
eller et ord, for så å gå videre
igjen. En gang veltet jeg med
et uhell en flaske maling over
en stor, nesten ferdig, kulepenntegning som jeg hadde
jobbet med i en ukes tid. Det
skjedde noe med bildet, det
oppsto noe nytt der som jeg
umiddelbart likte uten egentlig å vite hva det var. Et nytt
uttrykk som jeg måtte utforske
videre.
HM Ja, arbeidet ditt foregår
alltid i ditt nærområde, der
hvor du er, om det er i leiligheta i Oslo, på gjesteatelierer, i
eller rundt barndomshjemmet
ditt i Kåfjord. På ditt eget mer
eller mindre uttalte vis inviterer du det, den eller de som er
rundt deg til å bli delaktige i
din produksjon. Det er som et
småskala kretsløp, en mikro→ s.2
økologi.
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Tekst av Line Ulekleiv

Utstillingstittelen Å temme en
oter lager et tankesprang inn i
Kristin Tårnesviks verden. En
oter er et smidig rovpattedyr i
vannet, en maestro på å fange
fisk og en nøkkelfigur i akvatiske økosystemer. Oterens
isolerende pels støter av seg
vann, den har svømmehud
mellom tærne, og denne totale
tilpasningen til sine omgivelser er noe vi mennesker
observerer på avstand. Oteren
vender seg ikke mot oss, men
lever et nødvendig og parallelt
liv. Tanken på å skulle temme
den virker grunnleggende
vidløftig og smått absurd: Hva
skal det være godt for?
Utstillingen på Tromsø Kunstforening har sideblikk til livet
i havet. Fisker opptrer i stimer
og havet er et omgivende miljø
på papir og tekstil. Den brokete utstillingsformen, med
mange parallelle uttrykk og
medier som aldri søker stringens, unnslipper temming:
den er selv å betrakte som en
vill oter.
→ s.4

det, i bokstavelig eller overført
betydning, som vi alle forfulgte i uhøytidelig og umiddelbar
respons. Det handlet om å
være i et her og nå og produsere der vi var. I flyt.
Det er veldig tilfredsstillende å komme i den flyten
der verk oppstår nærmest
av seg selv, som om de har
en iboende egenskap i det å
tegning, trykk, lyd, maleri og
inspirere og reagere på hverKT For meg handler det og
tekstil. Samarbeid med andre andre. Og da handler det ikke
om å ha en tillit til materialet er også noe du har gjort mye
lengre så mye om et spesifikt
og det eller de som kommer
av, som f.eks. Rural Reading
materiale, jeg bruker det som
forbi. Når det gjelder materiligger meg for hånden. Det
Room. Det var et samarbeid
alene er det både et økonosom oppstår i prosessen bygmellom Espen Sommer Eide,
misk spørsmål, men og en
ger jeg videre på, en følelse, en
Morten Torgersrud og oss to
gjenbrukspraksis. I stedet for
som pågikk fra rundt 2012 til etterligning av en tanke som
å kaste et arbeid, jobber jeg
streifet forbi. Det som kom2015.
videre med det. Jeg tar sjelden
mer ned på papiret er et avvare på eldre arbeider, de blir
KT Ja, Rural Reading Room trykk av noe umiddelbart, en
gjerne ingredienser i nye pro- var et vendepunkt i min prak- slags kontakt med det underduksjoner, som et lappeteppe, sis. Jeg tror det var utslagsgibevisste og noe som er vander lappene byttes ut og bytter vende for oss alle fire gjennom skelig å forklare med ord, en
plass til enhver tid. Det er en
måten vi jobbet på. Jeg tenker kommunikasjon uten språk.
arbeidsprosess som jeg husker på de samlingene vi hadde der Øvelsen går ut på å være i en
fra min oppvekst, med repara- vi jobbet i veldig intense og
konstant aktivitet uten noen
sjoner og gjenbruk.
intuitive produksjonsprosesklare ideer eller tanker på hva
ser. Det er noe veldig verdifullt det er som kommer ut. Så kan
HM Du skaper også variaman etterpå se hva det er og
i det å kunne få være med
sjoner, repeterer og perfeksjogi, eller få, en mening utav
nerer det nye som oppstår i og
det. Alt er tegn i form av stremed materialene.
ker, tegninger og avtrykk som
blir til noe. Det handler om å
KT Ja, det er jo det som er
komme i en tilstand hvor du
motsetningen i praksisen min.
er fullstendig tilstede i det du
Jeg blir fort lei og liker ikke å
gjør akkurat der og da. Man
gjenta meg selv. Jeg søker en
skaper en dominoeffekt der
motstand i materialene og har
ting kommer automatisk og
en dragning mot å eksperigjerne peker ut nye retninger
mentere med nye materialer
for deg, ting man ikke hadde
og teknikker, og stadig teste ut
sett for seg at man skulle gjøre
nye ting. Et motiv leder til et
eller jobbe med. Et glimt av
motiv som leder til et annet og
orden i kaoset.
dermed blir det et stort spenn
i motivkretsen min. Men samHM Apropos automatikk.
tidig kan jeg holde ved et nytt
Jeg kom til å tenke på manusuttrykk ganske lenge og lage
kriptet vi lagde som var basert
på noe slikt, og man sitter
gjentatte utgaver med samme nødvendigvis igjen med mye
på din automattale i Rural
tematikk og teknikk. Det hele inspirasjon som man tar med Reading Room, og seinere den
er som en årssyklus, fra den
imponerende improviserte
seg videre.
stille, sakte vinteren til den
synginga di på vårt gjestekjappe, søvnløse sommeren.
HM Og bordet var også
Men, min perfeksjonering,
med oss da, hobbyplata og
eller fordypelse, ligger først
bukkene som vi dro med oss
og fremst i selve improvisarundt i Kirkenes-området,
sjonsteknikken, både alene og innover Varangerfjorden og
i samspill med andre.
Tanadalen, til Sevettijärvi og
Näätämö. Bordet var sentralt,
HM Ja, det er jo både en
det var ikke bare vårt studio,
men det var også et utstillangsomhet og et tidspreg i
arbeidene dine, men samtidig lingsrom eller en scene for
en rastløs hastighet. Du starta performative hendelser for
med fotografi, og har deretter publikum. I prosessene forut
var det samhandling uten
vært innom det meste, som
performance, video, skulptur, selvsensur. Én la noe på borKT

kunstneropphold i Mustarinda
i Kainuu i 2017. Det må jo
ha vært det nærmeste vi har
kommet å være med i et band!
Jeg gleder meg stort til den
dagen «husbandet Mustarinda» kan komme sammen
igjen, med deg som frontvokalist!
Ord, språk og tekst er noe
du alltid har jobbet med, fra
dine tidlige arbeid, som i
fotoserien Min Paradis i 2003
og karaoke-performancen i
Finland, Suomi Dancing, og
fram til i dag.
Ja, tidligere ville jeg ta
mangelen på språket, les det
samiske, til noe jeg kunne
bruke som mitt eget, kanskje
som en følelsesmessig reaksjon til kravet jeg følte på om å
ha språket med seg for å være
med i et felleskap. Jeg brukte språk jeg ikke behersket i
sang, en slags salig blanding
av intuitivt babbel og lyd og
at det lå noe alvorspreget
bak det hele, men uten at jeg
egentlig hadde tenkt å ha det
med i en kunstsammenheng.
Det ble mer noe jeg gjorde

KT

for meg selv, kanskje for å
teste ut et uttrykk utenfor
min egen komfortsone. Men
sakte utviklet kampen om en
tilnærming til språket seg til
å være mer språk omgjort til
former og estetikk. Jeg tror
på et tidspunkt at jeg begynte
å behandle språket som en
konkret form, jeg så likheten
mellom en lyd og en form. Der
OOOOOO ble til en sirkel som

jeg kunne ta med meg videre
inn i bildet, i produksjonen
av bilder, det todimensjonale
som jo tross alt er mitt hovedmedium. Språk kan være
så definerende, så hardt og
konkret, jeg tror det skremmer
meg litt. Som et materiale er
det ganske krevende å jobbe
med, men samtidig elsker jeg
de nyansene som ligger deri,
det er som et eget hemmelig

bilde bak bildet som ordene
utgjør, som lever sitt eget
liv og viser til sin egen verdensanskuelse og væren.
Jeg tror det var i tiden
rett før og rundt Rural Reading Room at språk ble mer
form og materiale. Vi jobbet
jo mye med tekst, og spesielt i
utgaven „Lokal tekst“. Og det
var mye utendørs høytopplesning og diskusjon. I Povl
Simonsens Varanger-funnene,
bind I–IV, lot vi oss lede av
Mortens begeistring for de
ultranøyaktige beskrivelsene
av arkeologiske ildsteder. Og,
vi lot oss forføre av Matti Aikios lidenskaplige skildringer
av Finnmarks folk og natur i
Polarlandsbreve og andre. Jeg
husker at Espen assosierte
Aikios skildringsform med Nietzsche. Vi dykket dypt ned i
lokalhistoriesamlingen. Hva er
det med disse gamle bøkene?
De gamle bøkene, historien og
historier, stiler og gjenstander
med tidskoloritt farget av lokale særpreg, det et er på et vis
ditt arkiv, dine byggesteiner.
HM

Ja, selv om arbeidet mitt
påvirkes av det som er rundt
meg, og det som til enhver tid
skjer i verden, så er jeg interessert i historie. Jeg leser også
mye bøker og tidsskrifter som

KT

er utgitt i tidligere tider. Vi
leser jo gjerne ting ut fra egen
historie og kulturbakgrunn
og selv henter jeg mye av
mitt estetiske uttrykk fra mitt
barndomshjem. Det skapes
nye uttrykk som peker til ulike
tider og epoker. Som oftest bearbeider jeg funnede objekter
og materialer i en personlig
dialog med deres mer allmenne betydning, mening og
opprinnelsesidé. I mitt arbeid
ligger det en frigjøringsprosess
av materialene og objektene
fra deres betydning og mening. Samtidig vil jeg jo påføre
disse mitt uttrykk og mening.
Men målet mitt er at de skal
få slippe å bli påtvunget mine
fortellinger, at de skal kunne
få skinne i seg selv. ●

↓ RRR (Rural Reading Room) poster

politiske utsagn er rammene
dynamiske, med øye for motstandens poetiske potensiale.

og vittig. Tegninger med
kulepenn på papir, grafisk
strikte, med iboende arktiske
lyspassasjer. Tekstiler med
Prosessen er sentral i Tårnesymmetriske, opart-lignensviks virke, og denne utstilde mønstre. Tekstlinjer som
lingen kan oppleves som et
parallelt informerer og viser ut
fritt utforskningsfelt. I sin løse av det konkrete materialet. Alt
montasjeform speiler den sitt dette er ubegrenset i sitt vesen
eget krøllete og foranderlige
og tett knyttet til en intuitiv
materiale, i spenn mellom
prosess. Resultatet er ikke et
naturens egne materialer,
narrativ med begynnelse og
samiske ekko. Materialene er
slutt, men et eget impro-univalgt fordi de har en motstand vers hvor alt flyter inn i hveri seg – det er uforutsigbart
andre – romlig, scenografisk
hvordan de vil oppføre seg.
og konseptuelt. En eventuell
Metoden er basert på den tisignatur ligger i den brokete
den det tar å undersøke et gitt helheten, en slags pågående
materiale, en teknikk eller en
perfeksjonering av et skisseutform på frihånd, og deretter la trykk. Til denne utstillingen
dette komme til orde i en fler- har Tårnesvik jobbet med
språklig syntese. Hvorfor ikke større formater, og bruker i
tenke på den russiske filosofen utstrakt grad ord og setninger
Mikhail Bakhtins interesse for som kunstnerisk materiale.
dialogen og en mengde jevnHer finnes ekko av kamplystbyrdige “stemmer”? Et flerne slagord fra 70-tallet, men
stemmig kunstspråk fremmer også noe mer kryptisk, som til
en fundamental åpenhet, en
tross for tilsynelatende enkle
motsats til enhver totaliseren- formuleringer åpner opp for
de og entydig tendens. Disse
tolkninger.
arbeidene er jobbet frem i det
Bildene oppstår når
stille, uten en klar plan.
Underveis, på Tårnesviks atelier, har tilfeldigheter oppstått,
og transformasjonen er ikke
avsluttet. Ulike konstellasjoner
gjør seg gjeldende: Stykker av
bearbeidet tre, ekspressivt og
funksjonelt. Mykt, tynnslitt
papir på vegg eller bord, underlag for linotrykk. Abstrakte
komposisjoner og figurative
scener, iblant emblematisk

→ Fortsettelse fra side 1
Det ville er håpløst

Motivisk kretser Tårnesvik
inn alskens dyr; sel, giraff og
svane kan være fritt skissert
opp med lett kontur, men er
samtidig skrevet inn i et politisk spisset budskap. Økobe-

standen er klusset til av våre
handlinger, samtidig favnes en
større motstand mot undertrykkende strategier. Det er
deler av naturen som aldri bør
temmes og formes, men vi
fortsetter utrettelig mot bedre
vitende. Det ville er håpløst.

Å grave i tiden

Gjennom skiftende medier
streifer Kristin Tårnesvik innom forestillinger om verden
og de grunnelementene som
former oss. I hennes mangslungne praksis iverksettes
hverdagens små handlinger

og observasjoner, som en
meitemark som møysommelig
graver korridorer på kryss og
tvers. Tårnesvik søker tilstedeværelse gjennom øyeblikk
og materialer, krysset med en
kritisk refleksjon rundt produksjon, medier og samfunnsprosesser. Fremfor å spisse

du lever livet ditt

Det er noe rått og ubehandlet
over mange av disse arbeidene, som om livet selv har
flekket dem til. Materialene
har sin egen iboende historie,
uavhengig av deres status som
kunstverk. Ingen forsøk er
gjort på å skjule eller kamuflere det slitte og brukte, hentet
inn liksom i forbifarten. Kris-

tin Tårnesvik er på ingen måte
ærbødig i omgangen med
egne bilder, og har utsatt noen
av sine arbeider på papir for
en nokså brutal og uromantisk
prosess. Hun har vasket og
skrubbet dem i dusjen, slik at
fargene begynte å flyte. Selv
kaller hun det en lutefiskprosess – en lutring via utvanning
som transformerer råvaren.
Lag på lag skinner gjennom
og hinter om noe rustikt og
ødelagt som likevel finner
sin plass i en større syklus.
Papiret har overlevd, og blitt
til en slags brusten mosaikk,
renset for sentimentalitet. I
noen arbeider har Tårnesvik
også gjennomtrukket papiret
med oppkok av urter, grønnsaker og blomster. Ekstrakt
fra tulipaner (en gang struttende, dernest vissen) skaper
eksempelvis en egen patina,
en grumsete essens. Kunstarbeidet blir en fysisk omgang
med det som til enhver tid er
tilgjengelig i hverdagen, og
i denne nærheten ligger et
analogt og håndlaget premiss.

Mange av disse tegningene og
trykkene blir i seg selv sympatiske kontaktflater ut mot
betrakteren. Hun har også
jobbet med å endre materialer,
særlig papir er gjort stivt på en
nærmest fossil måte. Noen av
flakene henger som kjøkkenkluter. Teksturen i det endrede
papiret kan minne om pergament formet i avlange hylstre,
eller surret sammen til et slags
fenalår. Urtidsgjenstandene er
illudert, men materielt nærværende i skrukkete overflater.
Overalt i utstillingen sprer
streker seg, og skaper særlig i
akrylarbeidene vidtfavnende
assosiasjoner – kanskje til
strekmesteren Jan Groth, den
ekspresjonistiske maleren
Franz Klines kraftige markeringer i kalligrafisk svart/
hvitt eller surrealisten Roberto
Mattas labyrintiske krinkelkroker, som ikke leder til noen
klar destinasjon, men fanger
betrakterens blikk i et spinn.
Tårnesviks mange fragmenter

er tilforlatelige, men også gåtefulle – det er uklart hvordan
alt dette har havnet sammen.
En katalog bestående av
løsark røper ikke sitt innhold,
men er absolutt til stede, uten
å definere et innhold. Gjenkjennelige motiver og symboler vakler og blir flyktige.
Den rå og organiske flyten i
akrylbilder og akvareller står i
kontrast til pennetegningenes
linjalstreker, utført i de fargene
som til enhver tid var tilgjengelig på Clas Ohlson – altså
en relativt begrenset palett.
Det systematiske ved disse
strobeaktige komposisjonene
har noe komprimert ved seg.
En meditativ kompleksitet har
oppstått ut av et enkelt materiale, ved hjelp av investert tid
og gjentagelse.
Fortidens
forgreninger

Insisteringen på kontakt
mellom hånd og materiale har
hos Kristin Tårnesvik også
en annen dimensjon, nemlig
arv og overlevering av kunnskap og erfaringer. På mange
måter er utstillingen et samarbeidsprosjekt i flere ledd, som
involverer kunstnerens egen
fortid, nåtid og kanskje til og
med fremtid. Tiden ytrer seg i
ulike fortellinger man ser konturene av, fortid blir til nåtid i
møte med betrakteren. Dette
kan arte seg som en slags mer

generell arkeologi, som i to
papirarbeider med opprevne
hjørner. De henger fritt og
bevegelig i rommet og kan
med litt innlevelse minne om
noe musealt, kanskje funn fra
oldtidens Mesopotamia, hvis
tegn må dechiffreres og pustes
ny mening i. Men det er først
og fremst på et personlig plan
Tårnesvik aktiverer historien.
Foreldrene, og den samiske
arven, er med i ånden og i
materialet.
Tårnesvik har tatt utgangspunkt i permer etter sin mor,
fulle av avisutklipp fra Alta/
Kautokeino-opprøret fra ca.
1978 til 1982, som hun var
delaktig i. På ett plan er dette
viktige minnespor i familien,
og en ode til moren. Samtidig
var folkeaksjonen et politisk

avgjørende kapittel i moderne
samisk historie. Motstanden
mot den planlagte vannkraftutbyggingen, som truet med
å legge deler av Sápmi under
vann, satte samenes rettigheter og livsvilkår i skarpt relieff
mot det norske storsamfunnet, og førte med seg solidaritet.
Hos Tårnesvik blir dokumentasjonen av aksjonen,
bearbeidet blant annet i form
av fotoprint, en indikator
på tilhørighet til et sted, en
selvforståelse. Samtidig bruker
hun dette båndet fritt og uforpliktende. Formet som hun

er av generasjonen før seg, er
hun like fullt en fabulerende
og selvstendig kommentator. Minnet behandles som
et levende etterbilde, i stadig
endring. Den kunstneriske
prosessen rommer skråblikk,
tvil og subjektive, humoristiske digresjoner. Tårnesvik
snubler over et materiale av
en helt spesiell status, og lar
historiefortellingen piple frem
via ulike medier, arkivet er
improvisert. På et collagelignende bord er tegninger
samlet, med referanser til
morens samlinger og samiske
lærebøker – løse rammer er
plassert over, og kan i prinsippet flyttes rundt på, redigeres
etter innfall. En kopp står
igjen på bordet, som om den
var glemt. Tårnesviks siktemål
er ikke å underkjenne his-

toriens nøkkelrolle – men gi
den surstoff, anerkjenne den
som levd liv i kontinuitet med
vår egen samtid, med fortsatt synlige rifter og sårflater.
Fikserte slagord utspiller sin
rolle når Tårnesvik kjenner på
kampånden til sin mor, etter
hennes død. Hvordan vi tar
fortiden i bruk, og viderefører
den, blir et åpent spørsmål.

hadde en varm glød som sakte
bygde seg opp til en større
konsentrasjon. Rytmene samspilte med tiden og tillot seg i
likhet med Tårnesviks kunst å
virke langsomt og meditativt.
Denne langsomheten, og betydningen av samarbeid over
tid, gjør seg også gjeldende i et
lenge pågående prosjekt,

strødd over hele utstillingen,
uten å ha en forklarende funksjon. Tekst hentet fra aviser,
strofer, fenomener og begreper
skrevet med blyant griper inn
i det formale og visuelle, ofte
på uventet og avvæpnende vis.
En skrevet setning kan fylle
et ark: When in your work did
language become important?

nemlig Rural Reading Room
hvor Tårnesvik jobber med
kunstnerne Espen Sommer
Eide, Hilde Methi og Morten
Torgersrud. Samarbeidet er
ordnet som en serie kunstneriske situasjoner som understreker materialiteten i ulike
landskap, og kan blant annet
arte seg som ekstremt sakte
vandring i snø. I utstillingen er
Rural Reading Room presentert gjennom flere videoverk.

To ord utgjør hvert sitt arbeid:
Forgive og forget. Tårnesvik
lurte på hva som ville skje
hvis hun skrev disse to ordene over hundre ganger oppå
hverandre – ville de da endre
sin mening? Å tilgi og glemme
kan være to sider av samme
sak, både personlig og på vegne av andre, men en manuell
repetisjon av ordene fortoner
seg som en slags besvergelse.
De aktive handlingene holdes
i live som reelle muligheter,
man får ikke lov til å glemme.
På engelsk oppstår en ekstrabetydning, som peker på å
gi (forgive) og få (forget). Det
er en innebygget ambivalens

Sirkulering og sol

Arven etter moren er også til
stede i skulpturelle arbeider
hvor det er surret stoffrester
fra gamle klær rundt pinner.
Ivaretagelse og nøkternt gjenbruk fortsetter fra én generasjon til neste, med respekt for
andres arbeid. Tiden fører til
slitasje, men også sirkulasjon,
materialer brukes igjen og får
nye funksjoner. Filleryer får
en oppreist stilling, og henger
blant annet som en energisk
solform på veggen. Solen er
en grunnform i utstillingen,
for den som leter går den igjen
som et ledemotiv, i trykk og
tegninger. Den synes også
å odle treobjekter fra andre
generasjoner. Et tradisjonelt
fiskeutstyr i bøyd seljekvist,
som faren til Kristin Tårnesvik hjalp til å lage som barn,
henger fra taket. Han har
bistått med sin kunnskap om
tre, med innlevd kompetanse
på behandling og utforming av
emner til blant annet kroker
og boller. Utstillingen inkluderer et av hans arbeider, Himmelfarkost, som korresponderer med en knortete krattskog
av mytologiske fortolkningsmuligheter.
Tårnesviks egen samtid gjør
seg gjeldende i flere samarbeidsprosjekter. Et atmosfærisk og sosialt potensiale
ble ytterligere understreket
i sønnen Peder Niilas åpningskonsert. Komposisjonen

Forgive/forget

Tekst som et eget materiale er gjennomgående viktig
for Kristin Tårnesvik. Ord er

her, hvor uforsonlighet slipper
taket og biter seg selv i halen.
Skriften viser og dekker over
samtidig, og deler ut stadig
nye forsøk. Tilbake, etter å ha
blitt skrevet over hundre ganger, er kun formen av ordene
tilbake. De gamle betydningene har blitt numne og utydelige av overladning. ●

↓ RRR (Rural Reading Room) Hilde Methi, Morten Torgersrud, Espen Sommer Eide, Kristin Tårnesvik,
Oppmålingen av Tana

Utgitt i anledning utstillingen Å temme en oter hos Tromsø
Kunstforening av Kristin Tårnesvik

med Reidar Breivik, Peder Niilas Tårnesvik og
Rural Reading Room 2012—2015 (Espen Sommer Eide,
Hilde Methi, Morten Torgersrud, Kristin Tårnesvik)
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