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DANIEL WURTZEL
Shitstorm

På tross av tittelen og det faktum at du vil bli møtt 
av flyvende søppel gjennom galleri rommet, er Shit-
storm av Daniel Wurtzels utstillingen både vakker 
og poetisk. Her vil du møte marint søppel plukket 
fra hele innseilingen til Bergen og fra noen av by-
ens kunstinstitusjoner den siste måneden. Resulta-
tet er en vakker og sår kunstinstallasjon som om-
handler noe politisk og akutt.

En kartlegging av mengden maritimt søppel er satt 
i gang av Uni Research som ser på hvor plasten 
samler seg i vårt kystnærmiljø, og estimerer kost-
nader ved oppryddingen. 

Parallelt med å utvikle teknologi for å hente ut 
plast fra havet, undersøkes det også hvordan vi kan 
gjenbruke materialet når de igjen er tilbakeført på 
land. Plastgjenvinning viser at materialet vårt kan 
omdannes til nye høykvalitetsprodukter. Tenk deg 
at din neste telefon, klesplagg eller solbriller kan 
være laget av plast hentet fra plasten som flyter til 
havs. Ved gjenbruk og salg av slike varer kunne vi 
kanskje gjøre opprydding selvbærende. Under ut-
stillingsperioden utfordrer vi bergenserne til å ten-
ke på overraskende og kreative forslag til hva kom-
munen kan bruke materiale til. Har du noen ideer 
til hva plasten kan brukes til, send inn ditt forslag.

SIRI AUSTEEN 
Kronebreen kalver

Kunstneren er opptatt av sammenhenger mellom 
lyd, sted og identitet, og gjennom dette utforsker 
måter å forstå virkeligheten i og rundt oss. Hennes 
kunstneriske praksis undersøker lyd både som me-
dium og fenomen.

Kronebreen Kalver reflekterer over spesifikke miljø-
spørsmål basert på seismografisk overvåkning av en 
av de raskeste, flytende og mest studerte isbreene 
på Svalbard, Kronebreen. Denne lille og lavmælte 
installasjonen inneholder relevans langt utenfor 
størrelsen. Nordområdene står i frontlinjen av kli-
maendringer som følge av global oppvarming. Ha-
vet stiger, og hastigheten øker med hvert år som 
går. De to viktigste årsakene til økningen i havnivå-
et er termisk ekspansjon forårsaket av oppvarming 
av havet (siden vannet vokser når det varmer) og 
økt smelting av landbasert is, som isbreer og isflak. 
Isbreer mister masse gjennom kalving, og kunnskap 
om disse prosessene er viktig å måle pga overføring 
av masse til havet. For dette prosjektet brukte Aust-
een lav frikvent seismiske og undervannsakustiske 
data fra Svalbard, registrert i CalvingSEIS-fors-
kningsprosjektet. I dette høytalerverket kan man 
ikke kan forvente å høre noe da alle signaler ligger 
ca mellom 2 til 12 hrz.
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‘Shitstorm’ by Daniel Wurtzel and ‘Kronebreen kalver’ by Siri Austeen.Kunsthall 3.14 er opptatt av kunstens 
lekne og kritiske strategier i dialog med hva som skjer hjemme og ute i verden.

Miljørelaterte kunstprosjekter som Shitstorm og Kronebreen kalver bør fremheves ikke bare for de de er 
gode kunst installasjoner, men også for å øke bevisstheten om miljøproblemer som vår planet står overfor. 
Wurtzel og Auseen har produsert  verk i en menneskeligskala for en raskt utviklet planetarisk krise som er 
så enorm at en ofte ikke evner å ta det inn over seg eller forstå. Et år har gått siden en hval strandet og 
døde på en øy utenfor Bergen. Det sjokkerte hele landet ved at dens mage  var full av plast. Og tidligere 
denne måneden fanget en fisker en stor torsk med en stor plastflaske i magen. Dette er nyhetsinformasjon 
på en skala som er lett å forholde seg til, og engasjerer og kan mobilisere handling i relasjon til vårt plast-
forbruk og håndrering. Mange jobber for å løse vårt store plast-problem, vi er langt fra de de eneste som er 
opptatt av å løse bieffektene av vår plastavhengighet. Alt fra forskere på Havforsknings instituttet i Bergen 
til frivillige enkeltpersoner har vært med å samle plast til denne storslåtte utstillingen.

Mer informasjon om utstillingen på www.kunsthal314.art



Visuell kunst er et middel til å utforske og uttrykke 
ideer på. 3.14 sin formidlingsform satser på å inkor-
porere temaer fra skolens fagplan.  
    
• Omvisningen er dialogbasert, vi vektlegger elev-
enes egen lesning og tolkning av kunstverkene. 

• Målet er å skape et atmosfære der alle kan opple-
ve det som lett å ta ordet. Vi stiller elevene spørs-
mål, tillegger relevante opplysninger og  griper 
elevenes innspill for å få til en åpen og spennende 
diskusjon. 

• 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.

MÅLSETTING FORMIDLING

3.14: Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen

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.

KOMPETANSEMÅL

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
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Kunsthall 3.14 arbeider målrettet 
med å vise og formidle internasjo-
nal samtidskunst av høyt kvalitet.  
Vårt program vektlegger å fremme 
internasjonale prosjekter som gjør 
det mulig å se det lokale i rela-
sjon til det internasjonale. Mål for 
Kunsthall 3.14s virke er å formidle 
publikum et spennende og variert 
internasjonalt kunst- og kulturtil-
bud med vekt på kunstnerisk og 
faglig kvalitet utenfor den vestlige 
konteksten.

3.14 bidrar med å sikre bredde i det 
samlede kultur- og utstillings-tilbu-
det i Bergen og Norge for øvrig.  

3.14 promoterer mangfold og frem-
mer aspekter ved den kompleksitet 
som preger dagens kultursituasjon 
og samfunn. Vi fremmer kultur på 
tvers av kulturskiller. 

[ KUNSTHALL 3.14 er det nye navnendring for Stiftelsen 3,14. Nye nettside: www.kunsthall314.art ]
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Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på egne omgivelser, 
til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv.

NORSK:
• Utstillingen kan sees i samenheng om det kulturelle mangfoldet i verden i fortid og sammtid.
 Oppleve kunstprosjekter som omhandler temaet religiøs, etnisk og kulturell variasjon
• Uttrykke egne følelser og meninger
• Samarbeide med andre gjennom samtale og diskusjoner, og praktisere regler for gruppesamtaler
• Lytte til andre, uttrykke og begrunne egne standpunkter, og vise respekt for andres tilsvar
• Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film
• Reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

SAMFUNNSFAG:
• Vise hvordan hendelser kan fremstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på   
 hva som blir opplevd
• Formulere et samfunnsfaglig spørsmål, foreslå mulige forklaringer og belyse spørsmålet gjennom en   
 undersøkelse
• Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere   
 argument og drøfte spørsmålene
• Drøfte hva et samfunn er, og reflektere over hvorfor mennesket søker sammen i samfunn
• Skape fortellinger om menneske fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier   
 påvirke tanker og handlinger

KUNST OG HÅNDVERK:
• Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg 
• Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst
• Gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk

KRLE:
• Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn

Forslag til samtaler i for / eller etterkant av utstillingsbesøket
- Utstillingen viser oss forskjellige måte å presente inntrykk, personlige synsvinkler og meninger på for et 
publikum. Kan man si at kunstnerne har brukt kunsten til å utrykke politiske standpunkt om styre og samfunn i 
landet de kommer fra eller bor i?
- Hvilken funksjon har politisk kunst? Er det forskjell på hvor det stilles ut?
- Hvem er synspunktene ytret til? Hvem er publikummet? Kan det gjøre en forskjell? 
- Elevene kan også få utdelt spørsmål relatert til utstillingen, her får elevene tid til å reflektere over formidlingen 
og fordype seg mer i utstillingen som helhet.

KOMPETANSEMÅL - GRUNNSKOLE (1. - 10. TRINN)
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Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på egne 
omgivelser, til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv.

NORSK:
•  Lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon og reflektere over innholdet
•  Bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om   
 skole, samfunn
•  Mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
•  Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner

SAMFUNNSFAG:
•  Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg
•  Definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdssamfunnet
•  Definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer   
 varierer fra sted til sted og endrer seg over tid
•  Definere begrepet globalisering, og vurdere ulike konsekvenser av globalisering

MEDIEKOMMUNIKASJON:
•  Gjøre rede for kjennetegn ved dramaturgi og ulike fortellerteknikker innenfor sentrale sjangere innen tekst-,  
 bilde- og lydmediene, eller en kombinasjon av dem
•  Gjøre rede for medienes funksjon i samfunnet og deres rolle som maktfaktor
•  Drøfte hvordan mediene kan påvirke menneskers oppfatning av individ og samfunn 
•  Beskrive og tolke bilders innhold og redegjøre for bilders påvirkningskraft

VISUELLE KUNSTFAG:
•  Sette kunstverk inn i en samfunnsmessig og idéhistorisk sammenheng
•  Analysere kunstuttrykk i lys av religion, filosofi, mytologi og historie
•  Gi eksempler på billedkunst og symbol knytt til tradisjon, religion og politikk
•  Kjenne att formspråk, symbol og materialbruk i kunst, bilete og formuttrykk frå ulike kulturer i vår tid
•  Beherske fagterminologi i tolking og samanlikning av kunstuttrykk

HISTORIE:
•  Drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
•  Finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over  
 hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted
•  Undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet

GEOGRAFI:
•  Gi eksempler på lokaliseringsfaktorer som er viktige for global økonomisk virksomhet og internasjonal   
 arbeidsdeling, og vurdere hva dette har å si i dag
•  Forklare årsakene til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkninger
•  Gi eksempel på teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold
•  Gjør greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare mulige årsaker til de, og drøfte hvordan en   
 kan jevne ut forskjeller mellom land

Forslag til samtaler i for / eller etterkant av utstillingsbesøket
- Utstillingen viser oss forskjellige måte å presente inntrykk, personlige synsvinkler og meninger på for et 
publikum. Kan man si at kunstnerne har brukt kunsten til å utrykke politiske standpunkt om styre og samfunn i 
landet de kommer fra eller bor i?
- Hvilken funksjon har politisk kunst? Er det forskjell på hvor det stilles ut?
- Hvem er synspunktene ytret til? Hvem er publikummet? Kan det gjøre en forskjell? 
- Elevene kan også få utdelt spørsmål relatert til utstillingen, her får elevene tid til å reflektere over formidlingen 
og fordype seg mer i utstillingen som helhet.

KOMPETANSEMÅL - VIDEREGÅENDE TRINN
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