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| UTSTILLINGSSALEN |

SUNAH CHOI
 ”Banco”
Multimedia Installasjon

Sunah Choi speiler arkitektur i sine kunstneriske produksjoner. Hun undersøker hvordan vi 
konstruerer verden gjennom arkitektur og hvordan arkitektur er et språk hvor kulturelle og 
sosiale forhold kan leses. Videre lar Choi seg fasinere av spesifisiteten til enkelte steder. For 
Kunsthall 3,14 har hun innlemmet det faktum at institusjonen ligger i et tidligere Norges 
Bank-bygg. Arbeidet hun har produsert for 3,14, reflekterer over bank som idé og penger som 
zeitgeist. Når vi står i installasjonen kan en undre seg over om vårt forhold til det vi ser og 
det dette handler, om er kryptert eller dekodet?

Chois installasjon er abstraksjoner av maktstrukturer, inspirert av arkitektur og dens symbo-
likk. Hennes kunstneriske interesse ligger i å undersøke gjenstanders substans og formelle 
strukturer. For Choi handler det om subtraksjon og re-komposisjon over arkitektoniske ob-
servasjoner. Hun oversetter sine observasjoner til geometriske gitter-skulpturer produsert i 
pulverlakkert stål. Videre iscenesatts disse med farget lysbilde-projiseringer. 

Verden går i bane rundt banknæringen, og så lenger ”banksentrismen” er den dominerende 
kosmologien vil den bestå. Hvordan vil bankbygget til et bærekraftig system med mer likhet 
for flere, se ut?

| HVELVET |

ÅSE LØVGREN & STINE GONSHOLT
”Dalen / The Valley”
HD video, 20 min

Hvilke historier kan fortelles når en gammel tekstilfabrikk gjøres om til Bitcoin-gruve?
Kunsthall 3,14 viser to videoarbeider av Åse Løvgren og Stine Gonsholt. Videoen, “Dalen” tar 
utgangspunkt i et lite tettsted på vestkysten av Norge og fungerer som et prisme for se på 
globale endringsprosesser når det gjelder produksjon, digitalisering og økonomi.  Essay-filmen 
er historien om et steds lokale forutsetninger for en industriell produksjon, hvordan de lokale 
egenskapene oppløses og flyttes rundt i en global økonomi. Kunstnerne tar oss med inn i en 
verden som i dag består av ting som er i konstant bevegelse der arbeidsplasser, kapital, bed-
rifter og arbeidskraft flyter i et globalt marked, men der naturressurser og materielle forhold 
fremdeles setter begrensninger og gir muligheter.



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. 

Støttet av Bergen kommune.

• 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

I N T E R N A S J O N A L
S A M T I D S K U N S T

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. 
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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:

• evna til undring og å stille nye spørsmål
• evna til å finne moglege forklaringar på
• det ein har observert, og evna til gjennom kjeldegransking, eksperiment eller observasjon å kontrollere om   
 forklaringane held.
• konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi overblikk og perspektiv
• kunnskap og modnad til å møte livet - praktisk, sosialt og personleg
• eigenskapar og verdiar som lettar samvirket mellom menneske og gjer det rikt og spennande for dei å leve   
 samen

• Det meiningssøkjande mennesket
 - Kulturarv og identitet
• Det skapande mennesket
 - Kreative evner
 - Tre tradisjonar
 - Kritisk sans og skjønn
 - Vitskapeleg arbeidsmåte og aktive elevar
• Det arbeidande mennesket
 - Teknologi og kultur
 - Frå det kjende til det ukjende
• Det allmenndanna mennesket
 - Konkret kunnskap og heilskaplege referanserammer
 - Felles forståing i eit spesialisert samfunn
 - Internasjonalisering og tradisjonskunnskap
• Det samarbeidande mennesket
 - Ein samansett ungdomskultur
 - Eit breitt læringsmiljø: Elevkultur, foreldredeltaking og lokalsamfunn
• Det miljømedvitne mennesket
 - Ny Naturfag, økologi og etikk
 - Menneske, miljø og interessekonfliktar
• Det integrerte mennesket

KOMPETANSEMÅL - GRUNNSKOLE (1. - 10. TRINN)

I N T E R N A S J O N A L
S A M T I D S K U N S T
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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:

SAMFUNNSFAG                                                                                                                             
Utstillingene på Kunsthall 3,14 bidrar til engasjement, kritisk tenking, skaparglede og utforskartrong og byggje 
opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og respekt. Gjennom kunstneriske tenkjemåtar og 
metodar som kommer frem i utstillingene kan elevane utvikle eit aktivt medborgarskap bygd på medvit om 
demokrati, miljø, menneskerettar, likestilling og verdien av mangfald. 

NORSK                                                                                                                                       
Utstillingene på Kunsthall 3,14 bidrar til styrke elevenes evne til kritisk tenkning og vil kunne bidra til å ruste 
dem til å delta i samfunnet gjennom en utforskende og kritisk tilnærming til språk og tekst. Elevene vil få 
opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende, samt mulighet til å reflektere over sentrale 
verdier og moralske spørsmål og bidra til at de får respekt for menneskeverdet og for naturen.

KUNST OG HÅNDVERK                                                                                                                                     
Kunst- og kulturuttrykk løfter fram nye perspektiver og har betydning for den enkeltes personlige utvikling. 
Utstillingene på Kunsthall 3,14 gir elevene erfaring med et variert spekter av norsk og internasjonal kunst. Felles 
referanserammer og toleranse for kulturelt mangfold skapes gjennom refleksjon over hvordan identitet kommer 
til uttrykk i bilder, kunst, arkitektur og gjenstander. Kunnskap om og erfaring med kunst- og håndverkstradisjoner 
og immateriell kultur gir grunnlag for å forvalte og videreutvikle kulturarv og ta vare på sine omgivelser. 

KRLE                                                                                                                                              
Utstillingene på Kunsthall 3,14 bidrar til øvelse i etisk refleksjon og bidrar til å utvikle elevenes dømmekraft 
i hverdagen og i møte med samfunnsutfordringer. Faget skal gi elevene kunnskap om menneskerettighetene 
og bevissthet om menneskeverdet som grunnleggende verdi, og det skal legge til rette for gjensidig respekt, 
toleranse og demokratisk medvirkning.
       
ENGELSK                                                                                                                                                      
Utstillingene bidra til fagets relevans.  Engelsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og 
identitetsutvikling. Faget skal gi elevene et grunnlag for å kommunisere med andre lokalt og globalt, uavhengig 
av kulturell og språklig bakgrunn. Utvikle elevenes forståelse av at deres oppfatning av verden er kulturavhengig. 
Dette kan åpne for flere måter å tolke verden på, bidra til å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til 
å forebygge fordommer. 

Kunsthall 3,14 tilbyr også omvisninger på engelsk

KOMPETANSEMÅL - STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM
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