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Velkommen!
Det er kanskje overflødig å peke på at et andre år av 
pandemirestriksjoner og nedstengninger har satt stort 
preg på virksomheten i RAM i 2021. Publikum var store 
deler av året anbefalt å ikke oppsøke kulturaktiviteter, og 
det fikk tydelige konsekvenser. For RAM sin del mistet vi 
mere enn halvparten av besøkene, og noen av utstillingene 
måtte utsettes. 

Året 2021 var likevel et faglig aktivt år for RAM. Vi pro-
duserte en stor mengde digitale innslag, kunstnersam-
taler og flere publikasjoner. Vi laget et eget lite lokalt 
residensprogram for unge kunstnere og deltok i en 
internasjonal kunstmesse – riktig nok digitalt – og fikk 
flere verk plassert i viktige offentlige samlinger. RAM har 
hatt en del motbør gjennom årene, men kompromisser 
aldri med kunstnerisk og kunstfaglig kvalitet, noe som 
publikum vet å sette pris på.

En av de største utfordringene i løpet av året har vært 
bemanningen. Det er ikke mulig å drifte en virksomhet 
som denne med kun ett årsverk, og det er foruroligende 
hvordan det skal bli når pandemien er over og publikum 
igjen konsumerer kultur som tidligere. RAM har vært 
avhengig av praktikanter for å opprettholde åpningstidene, 

men salgs- og formidlingsaktivitet krever spesialisert 
kunnskap, og vi trenger sårt en ansatt som kan jobbe med 
dette og andre oppgaver. Nåværende bemanningsnivå er 
ikke bærekraftig.

Det er tøft å drive RAM galleri, men når mitt styre ga 
meg muligheten til et fornyet åremål, var jeg likevel ikke 
i tvil: RAM er viktig institusjon som er verdiskapende i 
den norske kunstøkologien. RAM har siden 1989 vært i 
konstant utvikling og bidrar til å løfte frem nyskapende 
og grenseoverskridende billedkunst og kunsthåndverk. 
Det er en helt unik institusjon og arena for vår tids 
avantgarde. Jeg gleder meg til i de kommende årene og 
fortsette arbeidet med å gjøre RAM til en eksperimentell, 
inkluderende og mangfoldig kunstinstitusjon.

Joakim Borda-Pedreira 
Daglig leder RAM
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Om RAM
RAM galleri er et interdisiplinært visningssted for kunst-
neriske uttrykk i skjæringspunktet mellom billedkunst, 
kunsthåndverk, tekstilkunst og design. RAM legger til 
rette for dialog mellom de ulike fagfeltene og tar et særlig 
ansvar for å vise billedkunstnere og kunsthåndverkere 
i etableringsfasen fra Norden og andre land. RAM er et 
inkluderende visningssted som har ambisjonen å integrere 
kulturelt mangfold og miljøbevissthet gjennom hele sin 
virksomhet. RAM galleri ble etablert i 1989 og holder til 
i Kvadraturen i Oslo. 

RAM er organisert som en selvstendig forening med to 
medlemmer: kunstnerorganisasjonene Norske Kunst-
håndverkere (NK) og Norske tekstilkunstnere (NTK). 
Medlemmene oppnevner foreningens styre.
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«RAM galleri har vært aktivt interna-
sjonalt med deltagelse på kunstmesser 
som Collect i London og CHART design 
i København, med støtte fra ordningen 
ISGIES (International Support for Galle-
ris and Independent Exhibitions Spaces). 
De er et av veldig få gallerier aktive på 
vårt felt som gjentatte ganger kommer 
gjennom nåløyet til disse prestisjetunge 
messene. Videre er de en viktig arena for 
oss når vi mottar internasjonale gjes-
ter på våre besøksprogram til Norge.»

Hege Henriksen

Direktør, Norwegian Crafts 
Oslo, 19. august 2021 

«Når jeg først entret galleriet i uke 33 
hadde jeg ingen aning om hva jeg kunne 
forvente, eller i det hele tatt bidra med. 
Nå – elleve uker senere – står jeg igjen 
med haugevis av verdifulle erfaringer. Jeg 
har så og si fått erfare alt man kan erfare 
i et galleri. Jeg har bidratt til å endre 
RAM galleris estetiske utrykk gjennom 
min interesse for grafisk design, noe som 
har vært til stor glede for meg. Joakim 
har hjulpet meg, og jeg har hjulpet han. 
Vi har begge vært gode sparrepartnere 
for hverandre – noe jeg merker er svært 
viktig for å kunne se nye løsninger som 
man kanskje ikke har tenkt gjennom selv.»

Joakim Strømsnes

MA student estetiske fag OsloMet  
og praktikant i RAM i 2021 
Oslo, 9. desember 2021
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«The fact that a few craft artists have 
broken through to the fine arts field, 
like Edmund de Waal, or the other way 
around, like Grayson Perry, while attain-
ing art star fame, has probably played 
a part” in the growing interest in craft, 
said Joakim Borda-Pedreira, the direc-
tor of Oslo-based RAM Galleri, which 
focuses on artists working at the inter-
section of art, craft, and design. The 
gallery is participating in the upcoming 
17th edition of Collect, the annual fair of 
England’s Crafts Council (opening Feb-
ruary 26th and happening, for full dis-
closure, exclusively on Artsy), for which 
he’ll be showcasing ceramics by Danish 
artist Sisse Lee and Norwegian artist Tulla 
Elieson.» (Fra «How Craft Became an Art Market Force»)

Benjamin Sutton 

Kunstkritiker, journalist og kurator 
Artsy.net, 19. februar 2021

Stemmer om RAM



 Utstillinger 9

 Arrangementer  24

 Publikasjoner 2

 Salgsinntekter  390.367 kr

 Ansatte  1 årsverk (Daglig leder 100%) 

 Driftsinntekter  1.922.792 kr

 Driftskostnader  1.938.663 kr

 Besøk  1.735
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Daglig Leder


Daglig Leder
1.962.578 kr
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Conversations Between Bodies 10.1
18. februar – 14. mars 2021

Sara Rönnbäck
Daniel Slåttnes
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Sara Rönnbäck (f. 1988) og Daniel Slått-
nes (f. 1986) er begge utdannet ved 
Kunstakademiet i Oslo (MFA) og har stilt 
ut sammen og separat ved blant annet 
NoPlace, Oslo, Kurant, Tromsø, Atelier Nord, 
Oslo, Oppland Kunstsenter, Lillehammer 
og Galleri BOA, Oslo. Siden 2017 har de 
arrangert Hildelund Konstfestival på sin 
gård i Västra Ämtervik i Sverige, med 
støtte fra Region Värmland.

«Samtale mellom kropper» er et pågående 
samarbeidsprosjekt mellom Sara Rönnbäck 
og Daniel Slåttnes, og har utgangspunkt i  
en idé om materialbevissthet. Prosjektet 
har pågått siden 2015 og har resultert 
i 12 utstillinger og en kunstbok (Locus 
Publication, 2017). I prosjektet utforsker 
kunstnerne mellommaterielle relasjoner. 
«Samtale mellom kropper» springer ut av 
ambisjonen om å prøve å finne måter å 
forstå hverandre og omgivelsene utenom 
det verbale språket. Hvor går grensen 
mellom din og min kropp? Hva er en 
kropp? Hvor går grensen mellom objekt 
og subjekt? Disse spørsmålene løper som 
en rød tråd gjennom utstillingen.

Slåttnes og Rönnbäck bor for tiden på 
en liten gård på landsbygda, og dette 
gjenspeiles i utstillingen med kunstverk 
utført i leire, tre og stein. Blant annet 
er noen av keramikkskulpturene brent i 
rakuteknikk i en vedovn som kunstnerne 
selv har bygget på gården. «Samtale 
mellom kropper» er et økofeministisk 
prosjekt med en animistisk og empatisk 
tilnærmelse til materialene. Kunstnerne 
prøver å være lydhøre for signaler fra 
materialene, mens de bygger opp i leire og 
skaler av i trevirke. Selv forklarer de det 
slik: «Former utvikler seg etter hvert som 
vi blir kjent med materialene og sammen 
blir vi enige om en form. Vi prøver å ikke 
overstyre møtet med en forutbestemt idé 
om resultatet og å være ydmyke i våre 
roller som aktive og formende.»
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Mirjam Tho Loma Dos
25. mars – 25. april 2021
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Utstillingen Loma Dos viser en serie av 
fem tuftede veggtekstiler i et format som 
varierer fra 190 x 180 cm til 25 x 27 cm. 
Tittelen på utstillingen refererer til stedet 
hvor kunstneren bor for øyeblikket; et 
nabolag i en liten, spansk fiskerlandsby 
på Gran Canaria. I Loma Dos tegner 
kunstneren sin egen kroppslige minneer-
faring fra stedet gjennom å tegne veiene 
hjem til huset hvor hun bor, fra butikken, 
skolen, og jobben, gjennom pittoreske 
gater. Resultatet er fargerike abstrakte 

komposisjoner med subtile referanser 
til 1900-tallets avantgardekunstnere, 
særlig til kvinnelige pionerer som Sonia 
Delaunay (1885-1979) og Bauhausskolen 
(1919-1933), med kunstnere og designere 
som Anni Albers, Otti Berger og Alma 
Siedhoff-Buscher.

Mirjam Tho (f. 1985), har eksamen fra 
Kunsthøyskolen i Oslo (MFA, 2017). Hun 
bor og virker i Tønsberg og Spania. Loma 
Dos er hennes første soloutstilling i Oslo.

Mirjam Tho bruker form, farge og tekstur 
for å beskrive og ta vare på minner fra 
steder hvor hun har vært. Med veven 
som redskap og tråden som pensel 
fortolker hun egne minne-erfaringer til 
tuftede veggtekstiler. En gjennomgående 
inspirasjonskilde i Tho sine prosjekter er 
arkitekturen i omgivelsene, og hun samler 
på fargepaletter fra ulike områder, gater 
og nabolag og tar disse med inn i minne-
arbeidet og veven.

Mirjam Tho sine billedtepper er tuftet, 
en teknikk som ble tatt i bruk fra begyn-
nelsen av 1900-tallet og som ofte brukes 
til gulvtepper. Teknikken er materialkre-
vende og har en høy omsetning av garn. 
Tho bruker en blanding av ull, bomull og 
polyester i sine arbeider.
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Bakkekontakt
8. mai – 6. juni 2021

Astrid Sleire
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Astrid Sleire (f. 1961) har stilt ut internasjonalt 
ved en rekke sentrale gallerier, biennaler 
og institusjoner, som den Internasjonale 
keramikkbiennalen i Korea og The National 
Design and Craft Gallery Kilkenny Castle, 
Irland. Sleire har hatt soloutstillinger ved 
Blås & Knåda, Stockholm, KRAFT, Bergen, 
og Det gule huset, Asker. I 2019 deltok hun 
i CHART Art Fair, København, med RAM 
galleri. Astrid Sleire er førsteamanuensis 
ved Universitetet i Bergen, Fakultet for 
kunst, musikk og design (KMD).

Astrid Sleire har siden slutten på 1980-tal-
let markert seg som en fremtredende 
eksponent for post-minimalismen i 
Norge, med sine håndlagede geometriske 
skulpturinstallasjoner i leire. Utstillingen 
Bakkekontakt viser abstrakte keramiske 
objekter som sammenstilt i rommet kan 
gi assosiasjoner til konkrete landskap. 
Form- og fargeinspirasjon kommer fra 
havneområder med skip og kontainere, 
og fascinasjonen over arbeid som fore-
går på en byggeplass. Objektene består 

av deler av former modellert i leire som 
etter brenning koples sammen og bygges 
ut til lengre enheter. De settes sammen 
til former som befinner seg langs med 
bakken. Formene er brent, og påført 
glasur, deretter underglasurfarge som 
gir en tørr, ru overflate. De keramiske 
arbeidene kan sees som fragmenter som 
refererer til omgivelser eller situasjoner 
i forandring, hvor ting ikke er ferdigstilt 
og stadig under utvikling.
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Those pieces that remain 
8. mai – 6. juni 2021

David A. Ríos
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Utstillingen «Those pieces that remain» 
forsøker å definere et fravær ut fra til-
stedeværelsene som rammer det inn. Det 
svarte hullet Melkeveien kretser rundt 
kan ikke observeres, men stjernene det 
fortærer forteller oss om dets eksistens. 
Gjennom fotografiske metoder, trykketek-
nikker og skulptur, undersøkes det som 
grenser til det som ikke er. Arbeidene 
er eksperimenter i det å kartlegge en 
ikke-eksistens.

David A. Rios (f. 1983) er utdannet Mas-
ter i kunst (2009) og Bachelor i fotografi 
(2007) ved Kunsthøyskolen i Bergen, hvor 
han er nå bosatt. Han har tidligere stilt 
ut ved blant annet Spriten Kunsthall 
(2018), Skien, Lydgalleriet (2015), Bergen, 
og Agder Kunstsenter (2016), Kristiansand 
og har deltatt i en rekke gruppeutstil-
linger i Norge og utenlands. Rios er for 
tiden universitetslektor ved Universitetet 
i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og 
design (KMD).
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Boys Love
12. august – 17. september 2021

 Guðmundur Helgi Arnarson
Untitled Cloud
Yachi Shuian-Yuan Yang
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Untitled Cloud (f. 1989, Lahore, Pakistan) 
ble uteksaminert med MFA fra Royal Col-
lege of Art, London, i 2020. Han jobber 
hovedsakelig med performance og tegning 
som en performativ handling. I RAM viste 
han en serie tegninger som kunstneren 
omtaler som konstellasjoner i olje på papir. 
Untitled Cloud er et kunstnerpseudonym.

Yachi Shuian-Yuan Yang (f. 1983, Taiwan) 
ble uteksaminert fra Taipei National 
Academy of the Arts og har stilt ut mye 
i Taiwan, Hongkong og fastlands-Kina. 
Hun jobber med vannbaserte farger på 
tradisjonelt kinesisk rispapir i en fargerik 
stil som blander påvirkninger fra europeisk 
modernisme og asiatiske maleritradisjoner.

Utstillingen Boys Love er en presenta-
sjon av tre internasjonale kunstnere hvis 
arbeid utforsker mannlig identitet og 
seksualitet gjennom kunsthistoriens og 
populærkulturens linse. Utstillingen var 
en salgsutstilling som også inkluderte 
andre verk av kunstnere fra galleriets 
salgsavdeling.

Guðmundur Helgi Arnarson (f. 1993, Island), 
tok eksamen (BFA) fra Kunsthøgskolen i 
Oslo (KHiO) i 2020. Hans arbeid utforsker 
samtidens overdrevne mannlige kropps-
idealer. På RAM viste han prosjektet IRL 
Cruising/0m Away, en serie bronsebrosjer 
formet som muskuløse menns torsoer. 
Brosjene er risset med tekster samlet fra 
homofile datingapper og patinert med det 
sexforbedrende stoffet Poppers.
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Sense of Shame 
12. august – 17. september 2021

Erika Stöckel
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I utstillingen Sense of Shame har hun tatt 
utgangspunkt i en samtale på kjøkkenet 
med bestemor og bestefar. Bestemor 
vever et bånd, ikke til noe spesielt. Hun 
har mønsteret i hodet og vevstolen er 
hennes mors gamle. Bestefar forteller om 
et program på radio der de snakket om 
gjenbegravelser av samiske hodeskaller. 
Men hva betyr det når skaden allerede 
er gjort? De drikker kaffe og årets første 
snøfnugg har allerede ankommet.

Erika Stöckel (f. 1989, Kiruna) har en MFA 
fra KHiO, 2017, og bor og jobber i Oslo. 
Hun har deltatt på utstillinger på bl.a. 
Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm, 
Konstmuseum i Norr, Kiruna, OpenART, 
Örebro og Nordnorsk Kunstnersenter, 
Svolvær og hadde soloutstillinger på 
KRAFT, Bergen og Galleri Konstepidemin, 
Göteborg. Stöckel er innkjøpt av Swedish 
Arts Council og Gothenburg Art.

Erika Stöckel jobber hovedsakelig med 
keramikk der de svulmende skulpturene 
fungerer som en representasjon av krop-
pen. I denne utstillingen undersøker hun 
en kolonial prosess med strukturell skam 
som verktøy og hvordan den skammen 
har gjennomsyret generasjoner. Den 
undertrykte kroppen er i fokus i Stöc-
kels arbeid. Spørsmålet om en normativ 
kropp og hvordan vi gjør subjekt til objekt 
gjennom våre blikk, er gjennomgående i 
hennes praksis.
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Opphav (Origins)
12. august – 17. september 2021

Philipp Spillmann
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Spillmann har stilt ut mye i Norge og i 
utlandet, og har deltatt på utstillinger på 
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, Aotu 
Space, Beijing, Royal Scottish Academy, 
Edinburgh og Museum of Contemporary 
Jewellery i Warszawa. Han er represen-
tert i samlingene til Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design, Oslo, Nord-
norsk Kunstmuseum, Tromsø, og KODE 
kunstmuseer og komponisthjem, Bergen. 

Philipp Spillmann (f. 1977, Zürich, Sveits) 
er utdannet gullsmed fra Schule für 
Gestaltung i Zürich, men i dag jobber han 
hovedsakelig med funne materialer og har 
stilt ut sine kunstsmykker internasjonalt. 
Spillmanns arbeid reiser spørsmål om 
bærekraft, forbrukskultur og økologisk 
påvirkning av industriavfall. Utstillingen 
Origins viser et utvalg smykker laget av 
plasttrålballer funnet langs den nord-
norske kysten. Plasttrålballene kommer 
opprinnelig fra fiskenett. Etter at de har 

løsnet har disse ballene drevet rundt i 
sjøen før de ble skylt i land, enten hele 
eller knust i stykker. Noen har blitt brutt 
ned underveis og blitt ett med det marine 
økosystemet og dets næringskjeder. Det er 
selve materialet som leder prosessen til 
de endelige arbeidene; det vekker assosi-
asjoner og historier, både på funnstedet 
og under bearbeiding i verkstedet.
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IN FOREST YOU CAN EVERYTHING
23. september – 17. oktober 2021

Markus Brendmoe 
Bente Bøyesen 
Gabriel Johann Kvendseth 
Lisa Meixner 
Victor Mutelekesha 
Calina Pandele Yttredal
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Fra gammel mytologi til samtidens ny-sja-
manisme har menneskeheten lenge vært 
besatt av ideen om at naturen, og spesielt 
skogen, er en vei til en høyere bevissthet. 
Mytologi er full av mennesker som trekker 
seg tilbake til "villmarken" for å få en 
dypere kunnskap, bli ett med elemen-
tene eller for å utvikle en transcendental 
evne av noe slag. Helgener, mystikere og 
sjamaner har alle oppsøkt skogen for å 
kommunisere med et høyere vesen eller 
med naturen selv. De fleste kulturer ser 
ut til å ha animistiske visjoner av skogen 
i sin folketro, hvor naturfenomener per-
sonifiseres gjennom vassånd, treguder 
og skogalver. Mer enn de fleste steder 
symboliserer skogen den evige sirkelen av 
liv og død, ettersom planter og dyr lever, 
vokser, dør og forfaller, og til slutt blir 
absorbert av skogen som næringsstoffer 
for fremtidig liv. Vi forestiller oss skogen 
som et sted hvor alt er mulig, hvor de 
levende kan kommunisere med de avdøde, 
hvor fremtiden kan eksistere sammen 
med fortiden, og hvor jordens ånd kan 
lære oss hvordan vi skal leve i harmoni 
med miljøet vårt . Utstillingen IN FOREST 
YOU CAN EVERYTHING presenterer seks 
kunstnere som har en felles interesse for 
menneskets tilstand og forholdet mellom 
hen og naturen.

Markus Brendmoe (f. 1961) er en maler 
hvor hans arbeid spiser av seg selv og 
lever videre. Selv etter å ha stilt dem 
ut, maler han kontinuerlige nye motiver 
over sine lerreter. Verkene hans lever og 
dør, med detaljer og motiver som noen 
ganger dukker opp som spøkelser på ler-
retene – vage spor etter deres tidligere 
liv. De siste årene har han også jobbet 
skulpturelt med treverk.

Bente Bøyesen (f. 1967) jobber med maleri 
og keramikk, ofte i dialog med hverandre. 
Hennes arbeid har en sterk forbindelse til 
jorden og en biodynamisk tilnærming til 
hagebruk. Verkene uttrykker en naturfi-
losofi som streber etter å gjenopprette et 
harmonisk og bærekraftig forhold mellom 
mennesker og jorden som gir oss mat.

Gabriel Johann Kvendseth (f. 1984, Karlsøy/
Galsa) tar gjenvunnet gjenstander som 
verktøy og sportsartikler, forener dem 
sammen med funnede materialer fra skogen, 
og skaper fantastiske rituelle gjenstander 
som kunne tilhøre en post-apokalyptisk 
stamme fra fremtiden. Verkene fremstår 
som transcendentale objekter, enten det 
er sjamanistiske hamre eller vernebriller 
for det tredje øyet.

Lisa Meixner (f. 1983, Tyskland) jobber 
med keramikk i tradisjonelle teknikker 
med røtter fra middelhavet. I en serie 
arbeider som hyller oversette kvinnelige 
kunstnere fra begynnelsen av 1900-tallet, 
kanaliserer Meixner deres ånd gjennom 
pastelltegninger, i en fri assosiativ seanse 
som fanger de avdøde kunstnernes essens.

Victor Mutelekesha (f. 1976, Chillabombwe, 
Zambia) sitt arbeid reflekterer over den 
sosiale og miljømessige kollapsen forår-
saket av global kapitalisme og krig. Han er 
en kunstner med et sterkt budskap som 
advarer menneskeheten om å endre sin 
måte å leve på, eller møte sin undergang.

Calina Pandele Yttredals arbeider utstrå-
ler maksimal vibrasjon og materialisert 
bevissthet. De avbildede motivene er ikke 
fysiske steder, men visjoner om fortid, 
nåtid og fremtid, i en sammenfletting av 
natur og kultur. Underliggende er følelsen 
av mystikk, frykt for naturens skjulte 
krefter i møte med menneskelig inngrep 
i det naturlige miljøet.

Utstilling var kuratert  
av Joakim Borda-Pedreira
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Shapes of Breath
4. november – 5. desember 2021

Frantzsen&Mjanger
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I Release var en mobil glassovn i galleriet 
sentrum for en utforskning av pustens 
form, ved å blåse, knuse og arkivere glass. 
Forestillingen utviklet seg over tre dager 
og inkluderte et deltakende øyeblikk i del 
III. Deltakere fra publikum fikk mulighet 
til å selv blåse glassbobler som fanger 
pusten, og fryser et øyeblikk i tid.

En annen sentral del av utstillingen var 
verket Låne pust. Det lot publikum gå 
inn i galleriet, låne en glassboble med 
andres pust og ta det ut av galleriet 

for en utforskning, støttet av lydguider. 
Verket aktiverer et tillitsforhold mellom 
kunstnerne, personen som delte pusten 
deres og personen som låner den. Dette 
kunstverket bygger på grunnleggende 
menneskelige verdier som solidaritet, 
omsorg for andre og tillit – sentrale ele-
menter i Frantzen&Mjangers kunstneriske 
praksis. Utstillingen var støttet av KiN 
(Kunstsentrene i Norge).

Frantzsen&Mjanger har utviklet en praksis 
som baserer seg på deltakende opplevelser 
som involverer det offentlige rom så vel 
som allmennheten. Det første fellespro-
sjektet til Frantzen&Mjanger var et offentlig 
romprosjekt innenfor Årsutstillingen 2017, 
og de har siden holdt seg til en formel 
om stedsspesifisitet og lokalt engasje-
ment, og inviterer lokalpublikummet til 
å være medskapere av kunstprosjektene. 
De motsetter seg normen for avstand 
mellom kunstobjekt og betrakter skapt 
i gallerirommet, og oppmuntrer til bruk 
av sansene, spesielt berøring, når de 
interagerer med kunst.

Den pågående arbeidsserien Expressions 
of Breath, som var sentral i utstillingen 
på RAM-galleriet, presenterte kunstnerne 
blåste og støpte glasskulpturer, i tillegg til 
performance. To performancer over flere 
dager ble vist i åpningshelgen: Release 
og Fragments of Breath.
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Besøk 
Året ble preget av koronarestriksjoner, og til tross for at 
vi kunne holde åpent store deler av året, uteble publikum 
grunnet myndighetenes anbefalinger om sosial avstand. 
Det har vært vanskelig å få publikum tilbake i de korte 
periodene hvor vi ikke hadde noen restriksjoner å forholde 
oss til. Utstillingen med Miriam Tho var helt nedstengt 
for publikum grunnet restriksjoner i Oslo kommune, og 
utstillingene med Daniel Slåttnes & Sara Rönnbäck, samt 
Daniel Rios & Astrid Sleire, var delvis nedstengte på den 
måten at det var sterkt begrenset hvor mange som fikk 
besøke utstillingene samtidig (mellom 5–20 personer, 
avhengig tidspunkt på året). Det totale besøkstallet for 
2021 var 1.735 personer, som er langt under normale nivåer 
på 3.000–4.000. Forbudet mot arrangement har hatt 
store negative konsekvenser for publikumstilstrømningen.

RAM holder jevnlig omvisninger for ulike grupper fra 
skoler og universitet. I 2021 holdt vi blant annet omvis-
ninger for alle kunsthistoriestudenter ved UiO, kunst- og 
formidlingsstudenter ved Oslo Met og for BFA-studen-
tene ved KHiO. Andre spesialomvisninger ble holdt for 
kunstskolene Strykejernet og kunstskolen i Ålesund. 
Totalt deltok 138 elever/studenter.

I 2021 mottok RAM ekstra formidlingsstøtte for gjen-
nomføring av digitale tiltak og produksjon av kataloger, 
rettede til både et norsk og internasjonalt publikum, 
med støtte fra en midlertidig støtteordning utlyst av 
Norwegian Crafts, innenfor IESGS-ordningen.
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Digitale tiltak 
Koronapandemien gjorde det tidvis vanskelig å avholde 
arrangementer eller ens ha besøkere i galleriet. I løpet 
av året supplerte vi derfor med et aktivt digitalt for-
midlingsprogram som ble spedt via sosiale medier. Den 
digitale formidlingsstrategien var fordelt på liveomvis-
ninger av utstillingene via Instagram, kunstnersamtaler 
som ble sendt via Zoom og lastet opp på Youtube og 
korte, såkalte reels. Disse korte filmer er svært populære, 
særlig i yngre generasjoner, og 12 reelproduksjoner i 2021 
fikk totalt 17.277 visninger. Livesendinger fra utstillingene 
var også populære: totalt ni stykk liveomvisninger som er 
publisert på nett og kan ses i ettertid fikk totalt 6.695 
visninger. Hver livesending ses av mellom 10–50 personer 
avhengig tidspunkt på dagen, og de fleste ser sendingen 
i ettertid. Langsom nettforbindelse var en utfordring, og 
vi vil fra 2022 skifte til fibernett. I februar deltok RAM i 
den anerkjente kunsthåndverksmessen Collect i London, 
som på grunn av pandemien var helt digital. I forbindelse 
med Collect, laget Crafts Council en reel om RAM som 
fikk 12.700 visninger internasjonalt. Dessuten arrangerte 
vi i samarbeid med Rue Pigalle, en kanadisk klubb for 
kvinnelige samlere, en digital omvisning og mingel i utstil-
lingen Samtale mellom kropper.
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Kunstnersamtaler
Vi holdt gjennom året totalt 11 kunstnersamtaler, med 
Daniel Slåttnes, Sara Rönnbäck, Mirjam Tho, Astrid Sleire, 
David Ríos, Erika Stöckel, Guðmundur Helgi Arnarson, 
Dariusz Wojdyga, Coline Delozanne og Calina Pandele 
Yttredal. Alle kunstnersamtalene ble filmet og gjort til-
gjengelige digitalt i etterkant. Kunstnersamtalene hadde 
totalt 3179 visninger, i tillegg til livepublikum på 350 per-
soner. I tillegg til kunstnersamtaler ble det arrangert 13 
ulike arrangement i lokalene, som kunstneromvisninger, 
åpninger og finissage.
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Art in harmony with nature (Sara Rönnbäck & Daniel Slåttnes)

Malerisk tekstilveving (Miriam Tho)56
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Sara Rönnbäck & Daniel Slåttnes (digitalt).

14.03.2021: Kunst i harmoni med naturen.  
Skandinavisk kunstnersamtale med Sara Rönnbäck & Daniel Slåttnes 
(digitalt).

25.03.2021: Malerisk tekstilveving.  
Kunstnersamtale med Mirjam Tho (digitalt).

08.05.2021: Konseptuell keramikk.  
Kunstnersamtale med Astrid Sleire (digitalt).

05.06.2021: Kunstnersamtale med David A. Ríos (digitalt). 

17.07.2021: Performance and Ceramic art.  
Kunstnersamtale med Coline Delozanne (digitalt).

19.07.2021: Performance and Jewellery art.  
Kunstnersamtale med Dariusz Wojdyga (digitalt)

12.08.2021: Samtidskunst og keramikk fra et samisk ståsted.  
Kunstnersamtale med Erika Stöckel.

19.08.2021: Art and queer sexual politics.  
Kunstnersamtale med smykkekunstner  
og aktivist Guðmundur Helgi Arnarson.

10.10.2021: Kunstnersamtale med Calina Pandele Yttredal.

04.11.2021: Release I. Glassperformance med Frantzsen&Mjanger.  
Kunstnerne blåste glass i galleriet og knuste glasset etterpå.

05.11.2021: Release II. Glassperformance med Frantzsen&Mjanger.  
Kunstnerne blåste glass i galleriet og knuste glasset etterpå.

06.11.2021: Release III. Glassperformance med Frantzsen&Mjanger hvor 
publikum ble invitert til å delta gjennom å blåse glass.
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Kunstnersamtale med David A. Ríos

Performance and Ceramic art (Coline Delozanne)58
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Performance and Jewellery art (Dariusz Wojdyga)

Konseptuell keramikk

Kunstnersamtale med 
Astrid Sleire

08.05.2021

Konseptuell keramikk (Astrid Sleire)



Art and queer sexual politics (Guðmundur Helgi Arnarson)

Release I (Frantzsen&Mjanger)60
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Kunstnersamtale med Calina Pandele Yttredal

Samtidskunst og keramikk fra et samisk ståsted (Erika Stöckel)
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Kunstneropphold 
Våren 2021 holdt RAM en åpen utlysning for atelier-
opphold i galleriets lokaler om sommeren. Målgrup-
pen var unge kunstnere fra alle fagfelt som nettopp 
tatt eksamen og hadde behov for egnede lokaler for å 
videreutvikle et prosjekt de jobbet med. Tanken var å 
skape et slags «halfway-house» i overgangen mellom 
den trygge tilværelsen på kunsthøyskole og virkelig-
heten utenfor etter eksamen. Det eneste kravet fra 
RAM var at kunstnerne deltok i et publikumsrettet 
arrangement og holdt atelieret åpent for publikum noen 
dager i uken. Prosjektet ble kalt RAM Summer Studios 
og varte mellom 17. juni – 31. juli. Prosjekt var kuratert  
av Kamil Kak. 
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17. juni – 20. juli 2021 Coline Delozanne
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Coline Delozanne, (f. 1997) er opprinnelig fransk.  
Hun definerer seg selv som en gartner-kunstner 
og utvikler fortellinger om vårt forhold til jorden 
gjennom observasjon av bakkeoverflater og inns-
amling av gjenværende materialer. Hun bor og 
arbeider for tiden i Oslo, hvor hun ble uteksaminert 
med master i medium- og materialbasert kunst 
ved KHiO i 2021. Dagliglivet hennes i dette urbane 
landskapet omgitt av skog fikk henne til å stille 
spørsmål ved definisjonen av naturen selv, og hvor-
dan vi plasserer oss blant andre levende vesener. 



Dariusz Wojdyga 17. juni – 20. juli 2021 
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Dariusz Wojdyga, (f. 1975) jobber med skulptur, 
installasjon, performance, maleri, lyd, musikk og 
fotografi. Han studerer ved Kunsthøgskolen i Oslo, 
(BFA) ved avdelingen for metall- og smykkekunst. 
Han kommer opprinnelig fra Polen og har bodd i 
Oslo fra 2005. Wojdyga har blant annet stilt ut på 
Interkulturelt museum i Oslo, Kunsthall Oslo, Galleri 
Format, Oslo og Bærum Kunsthall.



22. juli – 31. juli 2021 Anders Engebretsen
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Anders Engebretsen er en norsk danser og koreograf, 
basert i Oslo siden 2018. Han studerte ved London 
Contemporary Dance School og har en MA i Contem-
porary Dance Performance fra Northern School of 
Contemporary Dance. Han har turnert internasjonalt 
med selskaper og med eget arbeid. Han har også 
opptrådt på gallerier og museer som The Twist/
Kistefos, Candid Arts London og V&A London.
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Publikasjoner 
I 2021 publiserte RAM to kataloger innenfor den pågående 
publikasjonsserien RAM publications, Serien begynte i 2019 
og har til hensikt å løfte frem samtidig kunsthåndverk 
og sette det i en kunsthistorisk, filosofisk eller tematisk 
kontekst. Hver katalog er koblet til en utstilling, men 
er samtidig tenkt å være fristilt. RAM publications Nr. 
6: Bakkekontakt (56s.), handlet om keramikeren Astrid 
Sleire. Nr. 7: Shapes of Breath (72s.) handlet om kunst-
nerduoen Frantzsen&Mjanger. Hver katalog blir trykket, 
og når papiropplaget er slutt, ligger den tilgjengelig gratis 
digitalt på nettsiden. I 2021 mottok RAM publikasjons 
støtte fra Norwegian Crafts som en del av RAMs for-
midlingstiltak under pandemien.
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RAM Publications #6
Publikasjon om keramikk, konsept-
kunst og Astrid Sleire i forbindelse 
med utstillingen Bakkekontakt i 
Oslo mai 2021. 

Fotografier av Kamil Kak og  
PAH Foto. 

Tekster av Joakim Borda-Pedreira 
og George Santayana.

Designet av Kamil Kak.

engelsk, 148 x 210 mm, 
heftet, 56 sider, 
Oslo 2021

978-82-692454-4-8 (ISBN print) 
978-82-692454-3-1 (ISBN ebook)
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RAM Publications #7

Publikasjon filosofiske aspekter ved 
glass og Frantzsen & Mjangers per-
formative praksis, i forbindelse med 
utstillingen Shapes of Breath i Oslo i 
november 2021. 

Tekster av Frantzsen & Mjanger, 
Joakim Borda-Pedreira  
og Johanna Zanon. 

Redigert av Joakim Borda-Pedreira 
og Kamil Kak. 

Designet av Kamil Kak.

engelsk, 148 x 210 mm, 
heftet, 72 sider, 
Oslo 2021

978-82-692454-5-5 (ISBN print) 
978-82-692454-6-2 (ISBN ebook)
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Økonomi
I 2021 fikk RAM lavere tilskudd enn forventet, og vi var 
derfor nødt til å foreta innsparinger innen bemanning og 
utgifter til utstillinger for å gjennomføre budsjettåret. 
Resultatet for 2021 viser et mindre underskudd på 16 748 
kr., takket vare nøye økonomistyring. Kunstsalget ble noe 
bedre enn forventet, og vi solgte totalt kunst for 390 
367 kr., blant annet flere verker til offentlige samlinger 
som Oslo Kommune og den svenske stat gjennom Sta-
tens konstråd. Totalgt solgte RAM 19 kunstverker i 2021.

Mirjam Tho 
Loma Dos #5 (2020) 
Ull, bomull, polyester 
97 x 99 cm 
Innkjøpt til privat samling
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Daniel Slåttnes
Kropp (2020)
Eiketømmer, granitt, ametyst
104 x 23 x 15 cm
Innkjøpt til:  
Statens konstråd (Sverige)

Astrid Sleire
Signaler – Rød (2020)
Keramikk
134 x 23 cm
Innkjøpt til:  
kode Kunstmuseer og komponisthjem

Tulla Elieson
Blue North I (2020)
Porselen
125 x 122 cm
Innkjøpt til:  
Oslo kommunes kunstsamling

Tulla Elieson
Blue North III (2020)
Porselen
125 x 122 cm
Innkjøpt til:  
Oslo kommunes kunstsamling
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r side  1  Miriam Tho Loma Dos #1, detalj; Foto: pah Foto

 8  Vernissage: 12. August 2021; Foto: Kamil Kak

 14–17  Vy fra utstillingen Conversations Between Bodies 10.1 (Sara Rönnbäck & Daniel Slåttnes); Foto: pah Foto

 18–21  Vy fra utstillingen Loma Dos (Mirjam Tho); Foto: pah Foto

 22  Vy fra utstillingen Bakkekontakt (Astrid Sleire); Foto: Kamil Kak

 23–25  Vy fra utstillingen Bakkekontakt (Astrid Sleire); Foto: pah Foto

 26–28  Vy fra utstillingen Those pieces that remain (David A. Ríos); Foto: pah Foto

 29  Vy fra utstillingen Those pieces that remain (David A. Ríos); Foto: Kamil Kak

 30–31  Vy fra gruppeutstillingen Boys Love; Foto: pah Foto

 32  Untitled Cloud: Perfect Society (2020)

 33  Vy fra gruppeutstillingen Boys Love; Foto: pah Foto

 34–37  Vy fra utstillingen Sense of Shame (Erika Stöckel); Foto: pah Foto

 38  Phillipp Spillmann: Shells (2021)

 39 Vy fra utstillingen Opphav (Phillipp Spillmann); Foto: pah Foto

 40  Phillipp Spillmann: Kaviar (2021)

 41  Foto: Phillipp Spillmann

 42–44  Vy fra gruppeutstillingen IN FOREST YOU CAN EVERYTHING; Foto: pah Foto

 46  Foto: Frantzsen&Mjanger

 47  Vy fra utstillingen Shapes of Breath (Frantzsen&Mjanger); Foto: Joakim Borda-Pedreira

 48–49 Foto: Frantzsen&Mjanger

 50  Vernissage: 12. August 2021; Foto: Kamil Kak

 52  Kunstnersamtale med Calina Ytteral Pandele; Foto: Joakim Borda-Pedreira

 54  Kunstnersamtale med Guðmundur Helgi Arnarson; Foto: Kamil Kak

 57–61  Skjermbildene av Artist talks

 62  Kunstneropphold: Anders Engebretsen 

 64–65 Kunstneropphold: Coline Delozane

 66–67  Kunstneropphold: Dariusz Wojdyga

 68–69 Kunstneropphold: Anders Engebretsen

 70  Foto: Kamil Kak

 72–77  ram Publications #6: Bakkekontakt, utstillingskatalog, Design: Kamil Kak 

 78–83  ram Publications #7: Shapes of Breath, utstillingskatalog, Design: Kamil Kak 

 84  Mirjam Tho: Loma Dos #5 (2020)

 86  venstre: Astrid Sleire: Signaler – Rød (2020); Foto: PAH Foto

 86  høyre: Daniel Slåttnes: Kropp (2020)

 87  venstre: Tulla Elieson: Blue North I (2020)

 87  høyre: Tulla Elieson: Blue North III (2020)
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