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Forord

Senja videregående skole avdeling Finnfjordbotn har fått et nytt tilbygg for yrkesfag. I dette 

tilbygget er det integrerte kunstprosjekter fra fire kunstnere.  Vår kunstplan for utsmykkingen 

av bygget ga kunstnerne én føring; at navnet på skolen -Senja, skulle være et tematisk utgang-

spunkt for kunstverkene. Dette kunne være Senja som et lokalt sted, et fellesskap med en felles 

historie og samhandling gjennom den infrastrukturen som også skolen er en del av. Eller for 

eksempel Senja som en mytologisk størrelse av betydning for vår nasjonale identitet -enten 

det er nordlyset, forestillinger og myter, den dramatiske naturen, eller andre individuelle tolk-

ninger som vektlegges. 

Kunstnerne startet oppdraget med en studietur til Senja og besøk på skolen. Her fikk de in-

formasjon om lokalhistorie og omvisning i både kultur og naturlandskapet av Kari Grimsby. 

Fellesarealene som var merket av for kunst ble fordelt. Tilbake i atelierene skulle kunstnerne 

lage verk som både var i tråd med kunstplanen, og som kunne fungere i det nye tilbygget, og i 

sammenheng med det gamle skolebygget og de utsmykningene som allerede fantes der. 

Kunstutvalget har hele veien fulgt de forskjellige kunstproduksjonene, og det har vært milepæler 

med godkjenning av de ulike kunstprosjektene underveis i arbeidet frem mot de ferdige kun-

stverkene. De forskjellige kunstprosjektene er ment å øke brukernes trivsel og nysgjerrighet, 

samtidig som de gjennom tematiseringen av Senja kanskje kan bidra til å styrke den lokale 

identiteten. Jeg håper og tror at den demokratiske prosessen, med et involvert kunstutvalg, har 

vært med å prege kunsten på en positiv måte.

Marianne Darlén Solhaugstrand

kunstnerisk konsulent 
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Innledning

Senja videregående skole, avdeling Finnfjordbotn, ligger i utkanten av byen Finnsnes i Lenvik 

kommune. Skolen med internat har ca. 350 elever per år og 80 ansatte. Høsten 2016 åpnet det 

nye tilbygget til den allerede eksisterende delen på skolen. For det nye bygget ønsket Troms fyl-

keskommune å involvere samtidskunstnere til å utvikle nye kunstverk som var tilpasset bruk-

erne og som kunne skape en visuell bro mellom den gamle og nye delen, samt bidra til å forme 

en positiv stedsidentitet. 

De fire kunstnerne Siv Bugge Vatne, Päivi Laakso, Robert Johansson og Esther Maria Bjørneboe 

har alle bidratt med hver sine visuelle og stedsspesifikke kunstverk. Selv om de fire kunstnerne 

har tatt utgangspunkt i det samme geografiske området er det likevel fire svært forskjellige for-

tolkninger og uttrykk vi møter i skolebygget. Et fellestrekk er imidlertid hvordan kunstnerne 

legger til rette for frie assosiasjoner i sine verk. Gjennom de poetiske uttrykkene skapes dialog 

med arkitekturen, stedets historie, naturområdet med skiftende lysforhold og skolens brukere. 

Kunsten på Senja videregående skole, avdeling Finnfjordbotn, vil i lang tid fremover kunne 

åpne for nye refleksjoner angående det å leve og bo på Norges nest største øy.

Hilde Sørstrøm
kunsthistoriker og kunstkritiker





Siv Bugge Vatne
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Siv Bugge Vatne (f.1975) sitt kunstverk Diida/Forvarsel er plassert på glassfasaden til den nordlige gang-

bro og hilser elever, ansatte og besøkende velkommen allerede fra parkeringsplassen utenfor skolebygget.

Vi møter en serie med fire fargerike UV-trykk på film montert på innsiden av glasset i skolens best syn-

lige og mest trafikkerte gangbro. I motivet veksler Vatne mellom stiliserte figurative og non-figurative 

elementer. Disse er delt inn i hver sine geometriske ruter som igjen er satt sammen til å danne fire større 

abstrakte former. Sammen dekker disse store deler av glasset i gangbroen.

Sett fra parkeringsplassen kan de fire formene gi assosiasjoner til en fjern fjellkjede som fremtrer i alle 

naturens farger. Slik gjenskapes opplevelsen av den nordnorske naturen med høye spisse fjell og skiftende 

farger skapt av de særegne lysforholdene. En av verkets store styrker ligger i den rike og kontrasterende 

fargebruken. Gjennomskinneligheten i UV-trykket bidrar til at farge og lys spiller med hverandre og gjør 

at verket endrer seg etter hvordan lyset i omgivelsene er. Vatne er ikke alene om å la seg inspirere av det 

nordnorske lyset. I århundrer har særlig malerkunstnere, norske så vel som internasjonale, hyllet lysets 

kraft. Noe nordnorske Peder Balke og britiske David Hockney er gode eksempler på. Når Siv Bugge 

Vatne utforsker lyset gjør hun det imidlertid på sin helt egen og unike måte. Hun imiterer ikke lyset, men 

lar i stedet det naturlige sollyset - slik det fremtrer i naturen - bli en del av verket, sammen med linjene og 

fargene i motivet. I stedet for å gjenskape lysets magi - lar hun lyset selv være magikeren. 

I det man nærmer seg gangbroen er det som om verket forandrer form, og det som så ut som fjellkjeder 

minner på nært hold mer om abstrakte origamifigurer. Og kommer man på innsida av broa, slik lærere 

og elever gjør flere ganger om dagen, vil man se hvordan kunstneren helt tydelig har hentet inspirasjon 

fra populærkulturen. Fra innsiden møter vi en komposisjon bestående av noe som kunne vært utklipte 

scener fra moderne tegneserier. 

En bro mellom magiske verdener
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Flate grafiske illustrasjoner av naturelementer, som skyer, hav, bølger og trær, tegnet med markante kon-

turlinjer kombinert med grafiske mønstre som rasterprikker og streker preger motivet. Motivene er ifølge 

kunstneren selv inspirert av hav, land og himmel på Senja. Rent formalt nærmer verket seg popkunsten 

som vokste fram i New York og London på 1960-tallet. Vatnes stil karakterisert av tegneserieestetikk og 

optisk illusjon viser i det hele tatt flere likhetstrekk med amerikanske Roy Lichtenstein. Popkunstneren 

er kjent for å låne motiver fra tegneserier og for sin effektfulle bruk av rasterprikker til å skape illusjon 

i verkene sine. I følge kunstneren selv er hun inspirert av freskomaleriene til Harald Peterssen som er 

utstilt på Senja videregående skole, avdeling Gibostad. Inspirasjonen fra Peterssen kommer tydelig frem 

både i Vatnes naturinspirerte motiver og i det stiliserte uttrykket. 

En gjennomgående kontrastbruk med lyse og mørke farger, non-figurative og figurative former, under-

streker følelsen av at man står overfor et møte mellom det gode og det onde, fantasi og virkelighet. Slike 

effektfulle virkemidler er vanlige blant annet i amerikanske tegneserieunivers skapt av Marvel eller DC 

Comics. Tegneserieskaperne er igjen ofte inspirert av myter og sagn fra hele verden - blant annet skildres 

ofte forvarsler gjennom ulike naturelementer eller dyr både i tegneseriekulturen og nordnorske og sami-

ske sagn. Vatnes kunstverk, med den passende tittelen Diida/Forvarsel, er inspirert av slike forvarvarsler 

som hinter om at noe ondt eller godt vil skje. Verket kan således forstås som en bro mellom disse magiske 

universene som vi møter både i moderne populærkultur og eldre historie og myter.

Men i motsetning til det som er vanlig i de fleste tegneseriene møter vi hverken tegneseriekarakterer eller 

et klart handlingsforløp i Vatnes verk. I stedet åpnes det for frie assosiasjoner. Detaljerte og varierte illus-

trasjoner bidrar til at Diida/Forvarsel oppleves som et verk som forandrer seg alt etter hvor en selv bev-

eger seg og hvordan ens egen fantasi virker. Slik kan verket også forstås som en påminnelsen til skolens 

lærere og elever - om hvordan personlige ståsted alltid ligger til grunn for ens egen opplevelse av verden. 
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Päivi Laakso
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Et møte mellom mytologi, fantasi og evolusjonsteori

Päivi Laakso (f. 1967) er en finsk forfatter og billedkunstner utdannet ved Statens Kunstakademi og 

Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Hennes bidrag til skolen er flere figurative veggmalerier 

som fyller store deler av korridoren i første etasje, rom for spesialundervisning og trappeoppgangen mel-

lom første og andre etasje. Med varme, humor og en til tider mørk mystikk, drar hennes karakteristiske 

bevingede hybridvesener byggets brukere inn i en detaljrik og nærmest hypnotiserende fantasiverden. 

Den drivende komposisjonen blir særlig effektfull i trappeoppgangen hvor Laakso har latt seg inspirere 

av naturvitenskapen og Charles Darwin. Med sin egen fantasifulle vri gir hun nytt liv til vitenskaps-

mannens evolusjonsteori. Den velkjente fremstillingen av homo sapiens utvikling fra ape til menneske 

gjenskapes her gjennom sju fantasivesener. Fra nederst i trappa, til gangen i andre etasje, får publikum 

oppleve hvordan de menneskelige trekkene blir mer og mer synlige ettersom man beveger seg oppover. 

Inspirert av kunsten i den eldre delen av skolen har kunstneren valgt å la fugl og fisk dominere motivene i 

korridoren. Slik åpenbarer også verkets stedsspesifikke verdi seg. I tillegg til en naturvitenskapelig tilkny-

tning til dyreriket på Senja viser motivene også til nordnorske sagn og myter. Her inngår ofte fugl og fisk 

i mytiske historier om overnaturlige vesener som griper inn i menneskenes liv. Og det er nettopp det vi 

ser skje i den lange korridoren og trappeoppgangen hvor Laaksos fantasiverden utspiller seg. Finurlige 

vesener med klare menneskelige trekk, fiskegjeller, nebb, klør og vinger oppstår i alle mulige varianter 

gjennom hele korridoren. 

Bruker man litt tid vil man også finne flere figurer viklet inn i de forskjellige figurene. Små menneskeak-

tige ansikter dukker opp i knær, eller en kropp er satt sammen av flere forskjellige dyre- og menne-

skekropper. Særlig interessant er en stor dyrelignende figur hvor utallige små vesener er bygget inn i et 

stort firbeint fabelvesen. 
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I den ene foten finner man et menneskehode som med sitt store skjegg og markante øyebryn kan minne 

om den russiske forfatteren Lev Tolstoj, som blant annet skrev folkeeventyr. Figuren understreker 

hvordan ting ofte ikke er hva det utgir seg for ved første øyekast. Lag på lag med kraftfulle og detal-

jerte illustrasjoner bidrar til at Laaksos fantasiverden fremstår, i likhet med vår virkelige verden, som en 

verden i stadig forandring. 

Päivi Laaksos verk fremstår som både impulsivt og planlagt på samme tid. Illustrasjonene er utført i en 

såkalt slacker-stil som man gjerne møter i moderne tegneserier og billedbøker. Karakteristisk for stilen 

er det røffe, impulsive uttrykket som her viser seg særlig i penselstrøkene. Om valg av teknikk og stil sier 

kunstneren at hun arbeider rett på veggen og bestemmer farger og plassering av motiv først når hun er i 

bygget. Videre understreker hun at penselstrøkene er viktige: “Jeg påfører dem med metode som krever 

at jeg er fokusert. Dette ligner kalligrafi og kinesisk tusjtegning. Jeg korrigerer minst mulig. Det er en del 

av uttrykket.” Fargene hun har valgt er basert på arkitektenes fargevalg i korridoren. Klare farger i rødt, 

gult, rosa og blått dominerer veggene og bidrar til samspill og en helhetlig opplevelse for publikum.

Med utgangspunkt i kunstnerens egne indre visjoner, historiske myter og naturvitenskaplig forskning 

oppfordrer Päivi Laaksos verk til et analyserende blikk, kreativ tenkning og kontinuerlig utvikling av 

fantasien. Med andre ord et særdeles viktig budskap for alle og enhver, og kanskje særlig i utdanningsse-

ktoren. 
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Robert Johansson 



34

Død og fordervelser i nordnorsk natur

Den svenske kunstneren Robert Johansson (f. 1977) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og 

Akademie der bildende Künste i Wien. Han arbeider blant annet med tegning, fotokollage, print, instal-

lasjon og skulptur. På avdelingen i Finnfjordbotn har kunstneren valgt å uttrykke seg gjennom to ulike 

kunstformer som både samspiller med hverandre og arkitektenes fargevalg i interiøret. 

Det er i korridoren i nybyggets andre etasje vi finner Robert Johanssons verk med tittelen Cambio Ima-

go. Her har han arbeidet med glassveggene som skiller klasserom og korridor og de tre store sittenisjene 

som opptar store deler av korridoren. Sittenisjene er tegnet av arkitektene og har plater av kryssfinér på 

utsiden med klare ensfargede tekstiler i fargene grønt, rødt og gult på innsiden.

Den nye bygningen i avdeling Finnfjordbotn har flere indre glassvegger. For å unngå at byggets brukere 

støter i disse, er skolen pålagt å synliggjøre glassene. Her har Robert Johansson bidratt med en spen-

nende visuell løsning. På glassveggene som skiller klasserommene og korridoren, har kunstneren mon-

tert et fargerikt felt med folie som dekker midtpartiet langs hele glassveggen. Fargefeltet som nærmest 

flyter over glasset i røde, gule og blå farger vekker assosiasjoner til bølger, årringer, nordlys og topograf-

iske kart-tegninger. Slik samspiller både fargevalg og motiv med interiøret i korridoren og bidrar til en 

helhetlig og poetisk opplevelse av skolens korridor.

Robert Johansson har i flere av sine tidligere kunstprosjekter utforsket treverk som materiale og dette er 

en fascinasjon han også har videreført til sittenisjene i skolebygget. Med svipenn og særegen linjeføring 

er nisjene utsmykket med poetiske illustrasjoner av lundefugl, skarv og hval som kunstneren har brent 

inn i finérplatene. Både naturvitenskaplige og lyriske referanser, fra nordnorske sang så vel som internas-

jonale klassikere, åpenbarer seg i illustrasjonene. Særlig spesielt er det at alle, rent tematisk, kan sies å ha 

en viss tilknytning til død. 



35

Mellom den røde og den gule sittenisjen møter vi to skarver der den ene er avbildet sittende med åpent 

gap og den andre sittende på en rekvedstokk. Begge kan knyttes direkte til nordnorske sagn, eventyr og 

overtro. Sistnevnte kan for eksempel tolkes som en direkte referanse til det velkjente eventyret Skarvene 

fra Utrøst hvor vi møter tre skarver sittende på en rekvedstokk. Johanssons skarver er fremstilt sittende 

med vingene på tørk, noe som antyder at skarven - i likhet med lundefuglen - også kan knyttes tematisk 

til død. Kunstneren forteller selv at han her er inspirert av myten om hvordan de døde kommer tilbake 

som skarv - en myte som er vanlig langs hele norskekysten. 

I gammel nordnorsk overtro anses det også som et varseltegn å møte på en skarv med vingene på tørk - 

slik også Johanssons framstiller skarven på rekvedstokken. Den korslignende formen skarven fremtrer 

i ble nemlig antatt å varsle fordervelse. Skarven er også vanlig i japansk kunst og som Johansson selv 

påpeker er japanske billedkunstnere, som for eksempel den svært innflytelsesrike Katsushika Hokusai 

(1760-1849) en stor inspirasjonskilde.

Motivet på den grønne sittenisjen er mer utfordrende og spennende. Ved første øyekast kan man oppleve 

at perspektivet ikke “stemmer” og formene fremtrer som abstrakte. Med et litt granskende blikk vil man 

imidlertid kunne oppdage at hele sittenisjen er en hval. Fra den ene siden stirrer man rett inn i hvalens 

øye mens man på de andre sidene kan se hvalens ryggfinne og halefinne. Kunstneren sier selv at inspiras-

jonen er hentet både fra spermhvalen som forekommer i havet utenfor Senja, lokale sagn og fra klassiske 

litterære verk som Moby Dick. Sittenisjen oppleves også som spesiell i måten den involverer publikum 

på. For om man setter seg i sittenisjen, sitter man rett og slett i magen på hvalen. Slik kan hvalen også 

sies å referere til profeten Jona fra det gamle testamentet. Profeten som flyktet fra et oppdrag ble kastet 

på sjøen og slukt av en stor fisk - som etter tre dager kastet ham på land. Profetfortellingen blir i det nye 

testamentet tolket som en spådom om Jesu død og oppstandelse. Hvalen er derfor et veldig godt eksem-

pel på hvordan Johansson på høyst poetisk vis evner å involverer både naturvitenskap, lokalkunnskap, 

litteraturvitenskap og religionsvitenskap i ett og samme verk. 
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Esther Maria Bjørneboe 
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Utforsker fargens musikalske kvalitet

Den oslobaserte billedkunstneren Esther Maria Bjørneboe (f. 1971) er utdannet ved Statens Håndverks 

og kunstindustriskole i Oslo, med hovedfag ved institutt for farge. Store deler av sitt kunstneriske virke 

har hun viet til å utforske fargens egenskaper. Det har hun også gjort i de tre maleriene plassert i møter-

om og korridor i skolebyggets andre etasje. 

Esther Maria Bjørneboe arbeider med akryl på polycarbonatplater i sine monumentale og skinnende 

malerier som kan beskrives som halv-abstrakte landskapsmalerier. De tre maleriene er alle satt sammen 

av tre til fire mindre plater som alle måler i overkant av en meter på hver side. På grunn av størrelsen 

anbefales det at maleriene oppleves på lang avstand. Dermed er det maleriet som er montert utenfor 

klasserommet til restaurant- og matfag som gir den sterkeste opplevelsen. Gjennom glassveggen som 

skiller klasserom og korridor får man mulighet til å beskue maleriet fra langt hold. Skolen benytter også 

dette rommet ved andre arrangementer. Og uansett i hvilken anledning man måtte befinne seg i klasser-

ommet, ruver alltid maleriet som et vitalt sceneteppe i bakgrunnen.

Maleriene til Bjørneboe er uten tvil fengslende. Alle tre evner de å iverksette forskjellige stemninger. 

Gjennom forskjellige fargevalører dannes strenge linjer og former i maleriene. Til tross for det non-figu-

rative aspektet som preger maleriene gir den kontrollerte komposisjonen følelsen av at man står overfor 

et landskapsmaleri. Fargene danner linjer og grunnformer som minner om skyer og horisontlinjer, mens 

blålige fargetoner antyder himmel og tilfører dybde. I det som oppleves som maleriets forgrunn danner 

også disse enkle grunnformene nye former som antyder trær og bygninger. Det er i det hele tatt en svært 

komplisert fargebruk vi møter i Bjørneboes fargerike landskapsskildringer. 
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Verkets stedsspesifikke karakter kommer særlig godt frem i de to maleriene hvor røde fargevalører domi-

nerer. Her vil de fleste med tilknytning til Lenvik kommune kunne få assosiasjoner til Finnfjord smelt-

everk som produserer elektrisk energi ca. fem kilometer utenfor Finnsnes. Den intense røde fargen til-

fører både energi og mørke undertoner og maleriene fremtrer som truende og tiltalende på samme tid. 

Kanskje er det et forsøk på å belyse et spenningsforhold mellom industri, utvikling og naturforvaltning. 

Denne halv-abstrakte fremstillingen som karakteriserer Bjørneboes formale uttrykk setter henne i en 

kunsthistorisk tradisjon med kunstnere som Paul Klee. Også i hans kunstnerskap ser man hvordan grun-

nformer dannet utgangspunkt for abstrakte fremstillinger. Bjørneboes fokus på fargene gjør også at hun 

kan knyttes til Robert Delaunay som regnes som den viktigste kunstneren innen orfismen. Dette er en 

retning innenfor malerkunsten som kjennetegnes av non-figurative malerier, hvor det er fargene som 

bygger opp maleriet og tilfører musikalitet til verket. Og nettopp her ligger også styrken i Esther Maria 

Bjørneboes kunstverk - hvor fargene skaper en helt egen rytme og klang som lokker frem betrakterens 

erindringer og poetiske tilknytning til omgivelsene i Finnfjordbotn. 
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