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Solidaritet har gjeninntatt den globale tidsånden med akutt nødvendighet det siste
tiåret. Begrepet har drevet frem nytenkning fokusert på å motvirke systemiske feil
og overtramp knyttet til blant annet klima, økonomi, kjønn og etnisitet. Verkene i
utstillingen Actions of Art and Solidarity undersøker rollen kunstnere kan spille
innenfor solidaritetsspørsmål i det nye årtusenet med paralleller til lignende
kunstneriske praksiser i det 20. århundret.

Actions of Art and Solidarity presenterer 76 verk av kunstnere, aktivister og kollektiver fra
hele verden, inkludert Norge, som tar opp kulturelle og sosiopolitiske solidaritetsspørsmål
i ulike kontekster fra 1950-tallet til i dag. Utstillingen belyser hvordan kunstnere,
kunstsamlinger og kunstinstitusjoner jobber aktivt med å formidle og motvirke
urettferdighet og globale konflikter. Kunstnernes Hus er en institusjon som har spilt en
viktig rolle i Norges eget bidrag til kunstnerisk solidaritet; fra å være vertskap for Pablo
Picassos Guernica i 1938 under verkets solidaritetsturné i Europa, til å ha organisert
solidaritetsutstillinger som har rettet søkelyset på bevegelser i andre deler av verden.
Utstillingen viser sentrale eksempler på norske kunstneres arbeid m ed solidaritet. En
rekke nye verk er skapt spesielt for utstillingen.  
  
Verkene som vises i utstillingen er hentet fra fire kontinenter, og dekker over 70 år med
kunstnerisk kreativitet. Utstillingen er et resultat av et treårig forarbeid og er muliggjort av
forskjellige vennskap og samarbeid med de deltakende kunstnerne og kollektivene, som
OCA er dypt takknemlig for. Disse inkluderer det radikale Delhi-baserte
kollektivet Sahmat og deres 30 år lange kunstneriske mobilisering mot interreligiøse
konflikter i India (med verk av Pushpamala N., Ram Rahman, Inder Salim, Nilima
Sheikh, Vivan Sundaram og flere); fredsleiren mot atomvåpen i Greenham Common i
Storbritannia, hvor kvinnelige kunstnere og borgere eksperimenterte med ulike former for
queer- og feministaksjonisme over en 20-års periode (med verk av Tina Keane, Wendy
Carrig og flere); vitnesbyrd fra kunstnere og allierte som var involvert i PLOs legendariske
utstilling ‘Palestinske kunstnere’ ved Kunstnernes Hus i 1981; den radikale museologien
til Museo de la Solidaridad Salvador Allende (med verk av Chilenske Arpilleristas,
Gracia Barrios, Ernest Pignon-Ernest, Öyvind Fahlström, Claude Lazar, Kjartan
Slettemark og Teresa Vila samt arkivmateriale); kunstner Heather Dewey-
Hagborgs samarbeid med varsler og teknolog Chelsea Manning; personlige historier fra
det 40-årige arbeidet til Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG); samt kunstverk og
bidrag av Carolina Caycedo, Chimurenga, Gitte Dæhlin, Maritea Dæhlin, Beatriz
González, Maria Hupfield, Gavin Jantjes, Bouchra Khalili, Naeem Mohaiemen og
Hannah Ryggen. 
  
Utstillingen søker å formidle at solidariske forestillinger uttrykt i kunstverk og gjennom
kunstneriske handlinger er et resultat av omfattende omsorgsprosesser. Nettverkene av
personlige relasjoner og empati rundt akutte spørsmål er på dagsorden, kan inspirere
samfunnet til å forestille seg dyptgripende forandringer og en annen fremtid. 
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Actions of Art and Solidarity er kuratert av Katya García-Antón (direktør/sjefskurator, Office
for Contemporary Art Norway), med koordinerig og forskningsassistanse av Liv Brissach
(Project Officer), Itzel Esquivel (Project Officer) og Drew Snyder (Programme Manager) i
Oslo, og Aban Raza (Project Coordinator) i New Delhi. 

Utstillingen er organisert i samarbeid med Kunstnernes Hus. Det diskursive programmet
er kuratert av OCA og Kunstnernes Hus og vil bestå av et filmprogram, dialoger og
performance, samt en solidaritetsspilleliste (koordinert av kunstner Elin Már Øyen
Vister aka DJ Sunshine i samarbeid med medvirkende kunstnere og samarbeidspartnere).
Du kan lytte til spillelisten her. Mer info om prosjektet finner du her. 
  
Utstillingen vil bli etterfulgt av publikasjonen Actions of Art and Solidarity Reader, ved
redaktør Katya García-Antón og assisterende redaktør Liv Brissach (OCA/Valiz, 2021).

Utstillingens åpningstider er tirsdag-søndag kl. 11-17. 

Vær oppmerksom på at åpningstider og det diskursive programmet kan endres for å
imøtekomme Norges Covid-19-tiltak. For oppdatert informasjon

se kunstnerneshus.no.
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