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De ulike arbeidene i utstillingsperioden belyser, hver på sin måte, ulike aspekter og følger av amerikansk storpolitikk sett med øyne fra kunstnernes respektive land, Korea og Iran. Begge land som påvirkes sterkt av USAs
trang til å befeste sin eneveldige posisjon. Kunstnerne tematiserer hvordan dette påvirker enkeltpersoner, samfunnslivet og kulturen.

Sea Hyun Lee

”Between Red”
Pågående serie, olje på lerret
Maleriene fra serien Between Red har sin opprinnelse og refererer til kunstnerens personlige erfaringer fra da
han tjenestegjorde som grensevakt og patruljerte ved «The Demilitarized Zone» mellom Nord og Sør Korea.
Dette stykke land er et av de mest symbolsk lastede landskap i verden. Formelt er Nord-Korea fortsatt i krig med
Sør-Korea og USA, selv om det har vært våpenhvile siden 1953.
Lee ble utstyrt med ´night vision goggles´ på nattskiftene, var omgivelsene rundt Lee tonet rødt. Landskapet
framstod både mystisk og vakkert på samme tid som det fremkalte også negative assosiasjoner som frykt, aggresjon og krig. Maleriene kan således sees å være forankret i fortiden, samtidig som de er høyst aktuelle i vår
samtid.
Lee´s portreterte landskap eksisterer ikke i den virkelige verden, men de er basert på den. I verkene blir landskapsmaleriene gjengitt i kunstnerens karakteristiske lekre rødtoner. Kunstneren fragmenterer også landskapet,
men fragmentene kommer til syne etter at den intuitive forståelsen av landskapet har lagt seg. Kunstnerens
reorganisering av landskapet er nøye komponert, og det er fragmentenes repetisjoner og plasseringer i billedflaten som danner den absolutte helheten. Malerienes totale perfeksjon fremkaller en voksende interesse både
på en estetisk og konseptuelt plan. Her er det mye rom for betrakter til å komme med egne tolkninger.
| I HVELVET |

”New Message to Europe”, 2018-19

Shahram Entekhabi i samarbeid med Zartosht Rahimi, Ali Mirmohammadi

Mixed-media installasjon: 13 HD-videos (Farsi med engelsk tekst), koffert, 13 diverse objekter (gaver)
Kurator: Asieh Salimian (Factory TT)
Vår samtid er preget av en relativ umiddelbare kategoriseringer av mennesker. Det som er forskjeller mellom
oss blir fremhevet fremfor det som vi har til felles. Igjen og igjen opplever Iran isolasjon. Etter den såkalte ”Iran
Deal” ble punktert av USA i 2018, er dialogen mellom den vestlige verden og Iran atter igjen truet.
New Message to Europe kan betraktes i direkte respons på den økende internasjonale isolasjonen av et land, og
effekten utestengingen fra omverden føles for enkelt mennesker. I prosjektet har kunstneren invitert 13 individuelle deltakere som ble oppfordret til å gi en kort personlig beskjed til europeisk publikum gjennom korte
videoopptak. De kan kanskje ses som representanter for et folk. Alle deltakere bor og jobber i Iran.
I tillegg til deres ytringer presentert i verket, gir hver av deltakerne en liten personlig gave relatert til deres
aktivitet. Gaver vil bli presentert sammen med videoene i utstillingen på Kunsthall 3.14. Det er et ønske fra
kunstnerene å skape et rom hvor det er mulig å ta opp personlige problemer som ofte ikke får plass i det offentlige medielandskapet og formidle det direkte og ufiltrert til oss som ser verket.
| PARABOL / LYDDUSJ |

Laurie Lax
”Combined national anthems”
Når en kommer inn til Kunsthall 3.14 vil en kunne høre kunstneren Laurie Lax verk Combined national anthems.
Her har kunstneren samplet og blandet nasjonalsangene fra Kypros, Danmark, Tyskland, Irland, Italia, Latvia,
Litauen, Moldova, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Storbritannia og USA til et nytt og eget verk. Felles for nasjonalsangene hun har valgt ut er land som alle har eiketreet som sitt nasjonaltre.
Mer informasjon om verkene på

www.kunsthall314.art
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[ KUNSTHALL 3.14 er det nye navnendring for Stiftelsen 3,14. Nye nettside: www.kunsthall314.art ]
Kunsthall 3.14 arbeider målrettet
med å vise og formidle internasjonal samtidskunst av høyt kvalitet.
Vårt program vektlegger å fremme
internasjonale prosjekter som gjør
det mulig å se det lokale i relasjon til det internasjonale. Mål for
Kunsthall 3.14s virke er å formidle
publikum et spennende og variert
internasjonalt kunst- og kulturtilbud med vekt på kunstnerisk og
faglig kvalitet utenfor den vestlige
konteksten.
3.14 bidrar med å sikre bredde i det
samlede kultur- og utstillings-tilbudet i Bergen og Norge for øvrig.
3.14 promoterer mangfold og fremmer aspekter ved den kompleksitet
som preger dagens kultursituasjon
og samfunn. Vi fremmer kultur på
tvers av kulturskiller.

MÅLSETTING
• Å skape begeistring, nysgjerrighet, utfordring til
selvstendig tenkning og kritikk, og stimulere til et
fritt uttrykk er blant målene med vår formidling av
internasjonale og flerkulturelle utstillinger på 3.14.
• Vi ønsker å inspirere, og øke, skoleelevers bevissthet
omkring meningsfull og aktuell samtidskunst. Vi vil at
elevene skal utvikle et naturlig forhold til den visuelle
kunsten, og se sammenhenger mellom den og temaer i
deres egne liv. De vil få mulighet til å diskutere fritt og
høre medelever sine ideer om kunst - dette for å lære
dem å betrakte mange sider av et tema for å danne
egne meninger.
• Elevene vil møte en kunstverden hvor der ikke finnes
en riktig eller feil måte å se visuell kunst på.

KOMPETANSEMÅL
Utstillingsbesøket er utviklet med tanke på å nå noen av
skolens kompetansemål. I løpet av besøket vil elevene
bidra med å tolke og vurdere hva de ser og opplever.

3.14: Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen

FORMIDLING

OMVISNING PÅ 3.14:
45-50 min.
Mandag - Fredag:
09:00 - 15:00.
Påmelding og spørsmål:
info@kunsthall314.art
Tlf: 55 36 26 30
www.kunsthall314.art

Visuell kunst er et middel til å utforske og uttrykke
ideer på. 3.14 sin formidlingsform satser på å inkorporere temaer fra skolens fagplan.
• Omvisningen er dialogbasert, vi vektlegger elevenes egen lesning og tolkning av kunstverkene.
• Målet er å skape et atmosfære der alle kan oppleve det som lett å ta ordet. Vi stiller elevene spørsmål, tillegger relevante opplysninger og griper
elevenes innspill for å få til en åpen og spennende
diskusjon.
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KOMPETANSEMÅL - GRUNNSKOLE (1. - 10. TRINN )

I forbindelse med utstillingene og omvisningene på Kunsthall 3.14 vil en kunne jobbe med mange av skolens
kompetansemål. Noen er gjengangere i de fleste av våre prosjekter som for eksempel:
UTFORSKAREN:
• formulere spørsmål om forhold i samfunnet
• bruke samfunnsfaglege omgrep i samtalar og byggje vidare på bidrag frå andre
• vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva 		
som blir opplevd som fakta og sanning
• reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike kjelder og diskutere formål og 		
relevans til kjeldene
• identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar
• skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar 		
påverkar tankar og handlingar
HISTORIE:
• finne døme på hendingar og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde 		
utvikla seg annleis
• drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
• gjere greie for samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen
• gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, 		
og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg
• gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering
• drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet
• drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye 		
omveltingar
SAMFUNNSKUNNSKAP:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle 		
samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn
• gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber
• gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, 		
mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte 		
konsekvensar av brot på menneskerettar
• gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og
korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
• gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle 		
samfunn
GEOGRAFI:
• undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og 		
konfliktar det kan skape lokalt og globalt
• samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og 		
flytting i nyare tid
• kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og
drøfte tiltak for jamnare fordeling
• beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere greie for rettane til forbrukarane
• beskrive utvikling og konsekvensar av tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og diskutere haldningar til 		
rusmiddel
• beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien
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KOMPETANSEMÅL - STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM

I forbindelse med utstillingene og omvisningene på Kunsthall 3,14 vil en kunne jobbe med mange av skolens
kompetansemål. Noen er gjengangere i de fleste av våre prosjekter som for eksempel:
INTERNASJONALE FORHOLD:
• definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
• definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
• finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar
kan gjere
• gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere
fattigdommen i verda
• diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme
INDIVID, SAMFUNN OG KULTUR:
• definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå
stad til stad og endrar seg over tid
• diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
• drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
POLITIKK OG DEMOKRATI:
• utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike
kanalar for påverknad
• gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar
• diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
• diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
• diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom
dei
UTFORSKAREN:
• formulere aktuelle samfunnsfagleg problemstillinger
• utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag
• samanlikne informasjon frå ulike synsvinklar
• bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling
• drøfte samfunnsfaglege tema og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg
NORSK:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon og reflektere over innholdet
• lytte til og vurdere argumentasjonen i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
• drøfte tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
• analysere, tolke og sammenligne
BÆREKRAFTIG UTVIKLING:
• gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
• undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
• gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
• kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig
forbruksmønster
• undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og
konklusjoner i debattinnlegg
KUNST:
• samtale om sin opplevelse av samtidskunst

