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Forord
2017 har vært et år med mange store og små endringer hos Atelier Nord.
I mars 2017 samlokaliserte vi kontoret vårt med visningsrommet Atelier Nord ANX i
atelierfelleskapet Olaf Ryes plass 2. Erfaringene med å få samlet Atelier Nord på ett sted har vært
utelukkende positive. En gunstig leieavtale med Oslo kommune kulturetaten gjør det mulig for oss
å legge en større andel av budsjettene våre inn i produksjon. Den praktiske driften av Atelier Nord
ANX har blitt betydelig forenklet og vi er heldige som har fått mange gode naboer i form av
kunstnerne med atelier i bygningen.
Å bistå kunstnere med verksproduksjon har vært en svært sentral del av Atelier Nords virksomhet
siden etableringen på 1960-tallet. I 2017 har vi arbeidet med å få på plass et prosjektrom for videoog lydredigering, slik at vi igjen skal kunne tilby sårt tiltrengte produksjonsfasiliteter til kunstnere
som arbeider med mediekunst. Med støtte fra Kulturrådet gjennom ordningen med utstyrsstøtte til
fellesverksteder, har vi lykkes med å få på plass et nytt prosjektrom som er operativt fra 2018.
Prosjektrommet Atelier Nord disponerte i perioden 2009-2012 på Kunstnernes hus var et
ettertraktet tilbud blant mange kunstnere og det tror vi at det nye prosjektrommet også kommer til å
bli.
Nytt for 2017 er også ordningen med åpen utlysning av utstillingsplass på Atelier Nord ANX. Vi
mottok over 70 søknader med prosjekter av høy kvalitet, hvilket tyder på at det er et stort behov for
en særegen visningsplattform for mediekunst. Dette har ført til at ordningen har fått en fast plass i
vårt årlige utstillingsprogram. Ordningen gir oss dessuten mulighet til å nå unge kunstnere som
kanskje ikke har et sterkt forhold til mediekunst-begrepet fra før.
Atelier Nord skal se framover, følge og fremme den kunsten som drøfter og tematiserer den
teknologiske utviklingen. Samtidig har vi – som en av få norske kunstorganisasjoner dedikert til
mediekunst – et ansvar for å historisere mediekunsten og dens omgang med formater og medier
som er i ferd med å forsvinne. Et eksempel på dette fra året som gikk er Paul DeMarinis utstilling
Weave Wave Woven som bestod av flere skulpturelle radioantenner som sendte signaler til radioer
i rommet. Tidspunktet for utstillingen sammenfalt med at FM-nettet ble slukket i Oslo.
Eldre teknikker og medier innebærer en særskilt utfordring for vår del av kunstfeltet. Fysiske
formater som ikke lenger brukes i hverdagen (Betamax eller VHS) eller programvare som ikke kan
kjøres på nyere operativsystemer er bare noen eksempler. Dermed er det ekstra viktig at Atelier
Nord formidler ulike mediers spesifikke egenskaper, i tillegg til den kunsthistoriske konteksten for
hvordan de har blitt benyttet. Dette var avgjørende for Tor Jørgen van Eijks utstilling Infinite
Monologue som benyttet klassiske, analoge videokunst-teknikker. Vi håper at den grundige
formidlingen bidro til at Klassekampens kunstkritiker Tommy Olsson trakk utstillingen fram som en
av årets beste!

Styreleder
Susanne Østby Sæther
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Kunstnerisk leder
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1. Om Atelier Nord
1.1 Kort historikk
Atelier Nord ble opprettet av Anne Breivik og Reidar Rudjord i 1965 som et verksted for
grafikk. I 1993 fikk verkstedet investeringsmidler fra Norsk Kulturråd for å opprette en dataog videoavdeling. Grafikkavdelingen ble nedlagt i 1998 og elektronisk kunst satt i fokus.
Atelier Nord spilte en sentral rolle i etableringen av norsk videokunst og var den første
organisasjonen i Norge som drev målrettet arbeid i forhold til nettkunst. Fra 2003 startet en
ny omlegging av Atelier Nord fra elektronisk kunst til å bli en prosjektbase for ustabile
kunstformer. Produksjon av mediekunst, video- og lydkunst så vel som formidling av disse
kunstformene er hovedfokuset for Atelier Nord i dag. Fra høsten 2011 ble virksomheten
utvidet med visningsrommet Atelier Nord ANX (anneks) ved Olaf Ryes plass på
Grünerløkka i Oslo. Sommeren 2014 flyttet Atelier Nords administrasjon inn i nye lokaler i
Sagveien 21, etter flere år ved Kunstnernes Hus. I 2017 flyttet administrasjonen fra
Sagveien 21 til Olaf Ryes plass 2. Dermed befinner både kontor og visningsrom seg i
samme bygning.

1.2 Formål
Atelier Nord arbeider med kunst i nye medier, nye former og med nytt innhold - særlig
innenfor teknologiintensiv kunst. Disse feltene kjennetegnes av ustabilitet i forhold til både
produksjon, distribusjon og formidling. Atelier Nords målsetning med sitt engasjement i nye
medier er å arbeide for at den nye kunsten blir etablert med gode produksjonsforhold og
distribusjonskanaler, å øke forståelsen for disse kunstformene samt å styrke en kritisk
offentlig samtale på feltet. Den nye kunsten må bringes inn i det etablerte kunstsystemet
på en slik måte at dens særegne erfaringer og referanserammer blir en del av
kunstverdenens felles grunnlag.

1.3 Målsetninger
Følgende målsetninger er lagt til grunn for vår virksomhet:
• Øke tilgjengeligheten ved å styrke kunnskapen om og opplevelsen av mediekunst.
• Stimulere til økt deltakelse og ferdighet innen mediekunst.
• Motivere til økt kunstnerisk bruk av audiovisuelle billedmedier.
• Fremme faglig og kvalitativ utvikling av institusjonen.

1.4 Infrastruktur og tjenester
Atelier Nord ble opprettet som et grafisk verksted for billedkunstnere. I dag er Atelier Nord
et senter for mediekunst og støtter produksjoner og prosjekter gjennom administrativ,
kunstnerisk og teknisk kompetanse. Prosjektene blir dokumentert på Atelier Nords
hjemmesider og det drives et aktivt informasjons- og PR arbeid rundt prosjekter og
utstillinger. Det gis tilgang til visningsrom, utstyr og annen infrastruktur innen mediekunst
ved Atelier Nord ANX. Målgruppen for samarbeid er billedkunstnere, lydkunstnere,
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scenekunstnere, eksperimentelle designere, arkitekter og programmerere, musikere,
filmkunstnere, kunstvitere og kunstinstitusjoner.
Under større produksjoner kan Atelier Nord gå i samproduksjon med en ekstern
initiativtager. Et slikt prosjektsamarbeid kan omfatte produksjon av kunstverk, utstillinger,
workshops, publikasjoner, konferanser eller andre typer arrangementer. En person eller
organisasjon som søker seg et slikt samarbeid, vil ofte fungere som kunstfaglig leder eller
kurator, mens Atelier Nord vil ha produksjonsansvaret. Søkeren bør derfor ha høy
kompetanse innenfor sitt felt, i tillegg til å ha en klar idé om hvorfor og hvordan prosjektet
skal gjennomføres.
Atelier Nord ANX har siden høsten 2011 vært visningsrom for egeninitierte og andre
prosjekter. Atelier Nord ANX ligger på gatenivå i atelierhuset på Olaf Ryes plass 2 og leies
av Oslo kommune ved Kulturetaten. Visningsrommet brukes til utstillinger, videovisninger,
produksjon og forskning og har i 2016 presentert skiftende utstillinger og prosjekter som
beskrives nærmere i neste kapittel. Lokalmiljøet på Grünerløkka og Oslos innbyggere
generelt har her muligheten til å oppleve og delta i kunstneriske arrangement, samt
pedagogiske programmer som også er tilrettelagt for barn og unge.
I januar 2018 lanserte Atelier Nord et prosjektrom i atelierhuset Olaf Ryes Plass 2, et tilbud
for kunstnere som ønsker å arbeide med lyd, video eller andre digitale medier i en kortere
periode. Arbeidet med å få på plass et nytt prosjektrom begynte i 2017, med en avtale om
rom med Oslo kommune Kulturetaten og søknad til Kulturrådet for støtte til
fellesverksteder.

1.5 Organisasjonsstruktur
Atelier Nord er en liten organisasjon, som fungerer som en fleksibel og dynamisk enhet
som kan reagere raskt på utvikling og tendenser innen kunstfeltet. I forbindelse med
utvidelsen av virksomheten til å inkludere Atelier Nord ANX ble staben økt med et 50%
engasjement som driftskoordinator for Atelier Nord ANX.
I 2017 ble stillingen som som administrativ leder økt fra 50 til 80% og
kommunikasjonsansvarlig fra 50 til 70%.

2. Satsningsområder
Atelier Nord har hatt 3 overordnede satsningsområder i 2017, kunst og økologi, lydkunst
og audiovisuell kunst. Sammen utgjør satsningsområdene en rettledning for den
langsiktige visjonen for Atelier Nord og programmeringen på Atelier Nord ANX.
Satsningsområdene har vært avgjørende for produksjonene til Atelier Nord i 2017, men er
i mange tilfeller også avgjørende for planleggingen av utstillinger og andre prosjekter i flere
år fremover i tid.
Lydkunst
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Lydkunst har vært en viktig del av Atelier Nords virksomhet i flere år. Samarbeid med
Ultimafestivalen og et omfattende konsert- og performanceprogram har bidratt til å gjøre
Atelier Nord ANX en av få visningssteder i Norge med et fokus på lydkunst i form av både
konserter og utstillinger.
Utstillingen til Paul DeMarinis, samt konserter med The Touchables & Pain Jerk og Sverre
Knudsen, er eksempler på lydkunst-aktiviteter i 2017.
Kunst og økologi
Gjennom dette satsningsområdet ønsker vi å utforske hvordan medieteknologi kan brukes
til å belyse eller tematisere klimaendringene. Medieteknologier er spesielt godt egnet til å
dette, ettersom de gir tilgang på tidsperspektiver og sanseinntrykk som ikke kunne vært
muliggjort uassistert.
I 2017 har dette satsningsområdet vært viet planleggingen av et omfattende mappingprosjekt på øygruppen Skrova i Nordland som skal finne sted i 2018.
Audiovisuell-kunst
Dette satsningsområdet omfatter utstillinger og prosjekter som benytter seg av levende
bilder og lyd. Atelier Nord skal favne bredt i denne delen av kunsten, fra å tilrettelegge til
produksjon eller screeninger av video eller film, til eksperimentelle eller tekniske krevende
projeksjonsteknikker og performance.
Atelier Nords prosjektrom i atelierfellesskapet Olaf Ryes plass 2, som vi har arbeidet med
å få stablet på plass i 2017, er en langsiktig del av dette satsningsområdet.
Prosjektrommet er tilrettelagt for redigering av audiovisuelle prosjekter. Utstillinger i
samarbeid med Atopia, presentasjonen til filmprofessor Tom Gunning og The Open Ended
Group, samt performance med Telcosystems, gjør dette til et at Atelier Nords mest
internasjonale og tydelige satsningsområder.

2. Kunstproduksjon og arrangementer
I 2017 gjennomførte Atelier Nord 17 kunstproduksjoner og arrangementer. Det ble
gjennomført 7 utstillingsprosjekter på Atelier Nord ANX, hvorav 3 var soloutstillinger og 4
var gruppeutstillinger. Det ble i tillegg gjennomført 8 andre arrangementer av varierende
omfang (konserter, screenings og lignende) på Atelier Nord ANX, samt 3 produksjoner
som fant sted eksternt.
Å vise og promotere mediekunst, og gi et tidsriktig bilde av utviklingen innenfor denne
delen av kunstfeltet, er Atelier Nords hovedoppgave. Utstillingen til Marieke Verbiesen,
som baserte seg på spill-kulturen og dens animasjonsestetikk, samt utstillingen til Tor
Jørgen van Eijk, som tok utgangspunkt i klassiske videokunst-teknikker, reflekterte dette.
Here and Not med Jessica McMillan, Richard Alexandersson og Pete Fleming, var
resultatet av Atelier Nords nye utlysningsordning. I denne utstillingen tok kunstnerne for
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seg ulike teknologiperspektiver med utgangspunkt i optikk, 3D-animasjon og
tyngdekraften. Vi mottok totalt 71 søknader og har besluttet å videreføre ordningen åpen
utlysning, ettersom erfaringene våre tilsier at det finnes et stort behov for dette blant
kunstnerne.
Den kuratoriske visjonen for Atelier Nord er å være en inkluderende institusjon, som skal
støtte medieeksperimentelle prosjekter utover de som passer inn i vanlige
utstillingsformater. Lyd, spesielt konserter, fortsetter å være et likeverdig satsningsområde
med utstillingsprogrammet. Performance-kunst, med projeksjoner eller lyd som bærende
elementer, har også vært en viktig programpost i 2017.

2.1 Utstillinger på Atelier Nord ANX
2.1.1 Loud Matter

Publikummere tester kunstverk i Marieke Verbiesens utstilling Loud Matter. FOTO: Carsten Aniksdal.

Marieke Verbiesen
Atelier Nord ANX, 27.01. – 26.02.17.
Loud Matter er en serie med interaktive instrumenter av Marieke Verbiesen. De ulike
installasjonene henter inspirasjon fra science fiction og auto-destruktiv kunst og bygger på
forestillinger om instrumenter fra en teknologisk avansert fremtid hvor destruktive krefter er
å regne som en nødvendig del av kreative prosesser. Installasjonene omfatter ulike
spesialbygde grensesnitt som berøringsflater, joysticks og bevegelsessporing, som gir
publikum mulighet til å manipulere ulike audiovisuelle komposisjoner.
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Under utstillingsåpningen ble det holdt konsert med Jon Hegre og James Welburn. Piedro
& The Dutch Cooking Crew serverte pannekaker og peanøtter og Cosmic DJs spilte utover
kvelden.

2.1.2 Cities of the World – Seoul: Remembering or Floating

Still fra “People Who Disappeared, The World That Didn’t or Vice Versa”, Mihye Cha, 2017.

Yongseok Oh, Sejin Kim, Ji Hye Yeom, Hyewon Kwon, Mihye Cha, Sekwon Ahn,
Sook Hyun Kim, Hye Jeong Cho,
Atelier Nord ANX, 23.03 – 02.04.17.
Cities of the World er et prosjekt produsert av ATOPIA, som har som målsetning å
undersøke forholdet mellom sted og iakttagelse, og geopolitiske problemstillinger knyttet til
kunstnerisk produksjon. Gjennom en serie med kuraterte videoprogrammer, har prosjekt
som målsetning å skape forståelse og anerkjennelse av særegenhetene ved kunstnerisk
produksjon i bestemte deler av verden.
Cities of The World – Seoul: Remembering or Floating er kuratert av Seihee Shon og
omfatter bevegelige bilder fra 8 ulike kunstnere med base i Seoul.
Dette var en den første av to Cities of the World utstillinger som Atelier Nord ANX har
huset for ATOPIA. Den andre ble vist i desember 2017.
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2.1.3 Oslo Open 2017

Still fra Kristine Øksendal – Bohemian Waxwing.

Andrew Amorim, Mads Andreas Andreassen, Aleksander Johan Andreassen, Kjersti
Andvig, Ayman AlAzraq, Simona Barbera, Andrea Bakketun, Lars Brekke,
Margrethe Kolstad Brekke, Per Christian Brown, Yamile Calderón/Edward Cunniffe,
Anja Carr, Sara Christensen, Kristine Dragland, Anders Eiebakke, Tor Jørgen van
Eijk, Anneke von der Fehr, Yngvild Færøy/Søssa Jørgensen, Stine Wexelsen
Goksøyr, Iselin Linstad Hauge, Jason Havneraas/Kjetil Berge, Damian
Heinisch, Christian Hennie, Hilde Honerud, Narve Hovdenak, Henrik Plenge
Jakobsen, Astrid Johannessen, Saman Kamyab, Jon Eirik Kopperud, Lars
Laumann, Kaja Leijon, Jannicke Låker, Mor & Jerry, Tone Myskja, Christian Tony
Norum, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir, Malie Robb, Sigmund Skard, Kristian
Skylstad, Helene Sommer, Suhrke/Skevik, Kjersti Vetterstad, Lars Kjemphol,
Victoria Pihl Lind, Kristine Øksendal, Camilla Aas, Nina Toft/Hilde Honerud, Marthe
Ramm Fortun, Petter Buhagen og Janne Talstad, 22.04. – 23.04.17.
For tredje året på rad presenterte kunstnere fra atelierfelleskapet ORP2 arbeider på Atelier
Nord ANX under Oslo Open. videoprogrammet Open Video V, kuratert av Janne Talstad,
ble vist sammen med utstillingen.
Deltagende kunstnere fra atelierfelleskapet ORP2 i ORP-2 utstilling III var Martinka
Bobrikova & Oscar de Carmen, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Karoline Jahn
Hjorth, Iselin Kleiva, Simen Engen Larsen, Jannicke Låker, Tone Myskja,
Suhrke/Skevik, Marit Roland og Janne Talstad.

8

ÅRSRAPPORT 2017
Screeningprogrammet Open Video V stammer fra ideén om en åpen kilde som kan brukes
fritt, forandres og deles. Således kan filmprogrammet Open Video forandres både av
kuratoren og kunstnerne over tid. Utgangspunktet for utvelgelsen av deltagende
kunstnerne, er Kunstakademiet i St.Olavs gt 32 og Oslos kunstscene.

2.1.4 Here and Not

Installasjonsfoto fra Here and Not. FOTO: Jessica MacMillan.

Richard Alexandersson, Pete Fleming og Jessica MacMillan.
Atelier Nord ANX, 02.06. – 25.06.17.
Teknologi kan ha både praktisk og eksistensiell betydning. På den ene siden kan teknologi
fornye kroppen, sanseapparatet og kunnskapen vår. Alternativt, kan teknologi simpelthen
være en vare som lover mye, men som gjør lite. Richard Alexandersson, Pete Fleming og
Jessica MacMillan har en felles interesse i skjæringspunktet hvor tekniske innretninger
sammenfaller med kroppen.
Here and Not undersøkte innvirkningen av mediering på erfaringen, på orientering i virtuelt
og fysisk rom og på tid. Utstillingen krysset vitenskapelige fakta med imaginære verdener
og berører de optiske systemene som former slike persepsjoner.
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2.1.5 Weave Wave Woven

Installasjonsbilde fra Paul DeMarinis – Weave Wave Woven. Foto: Zane Cerpina/PNEK.

Paul DeMarinis
Atelier Nord ANX, 02.09. – 01.10.17.
Weave Wave Woven er en lydinstallasjon av Paul DeMarinis. Installasjonen består av fire
retningsstyrte loopantenner, plassert i gallerirommets midtgang. Hver antenne produserer
elektromagnetiske bølger og lyd, som stråler ut i rommet. Flere radioapparater mottar
bølgene og oversetter signalene til lyd. En serie med tre korte klikkelyder – morse for
bokstaven ”S” – henviser til den første transatlantiske radiosendingen, gjennomført av den
Italienske fysikeren og ingeniøren Guglielmo Marconi i 1901.
Weave Wave Woven ble laget for å markere overgangen fra analoge til digitale
radiosendinger i Norge. I Oslo var overgangen fra FM til DAB i september 2017. Nasjonalt
ble overgangen gjennomført 13.12.17.
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2.1.6 Infinite Monologue

Videostill fra Tor Jørgen van Eijk – Infinite Monologue.
Stil fra Tor Jørgen van Eijk, Infinite Monologue #6.

Tor Jørgen van Eijk
Atelier Nord ANX, 20.10. – 19.11.17.
Rytmisk pulserende fargefelt, rullende scannelinjer, støy og sprakende lyd – I Tor Jørgen
van Eijks videoserie Infinite Monologue er videosignalet i dialog med seg selv. En av
videomediets interessante særegenheter er muligheten til å manipulere signalet i sanntid,
uten noen form for ekstern referent. Ved å vende videokameraet mot sin egen
avspillingsmonitor – slik van Eijk gjorde her – oppstår det elektronisk feedback; støy som
kan moduleres gjennom nøysomme justeringer av zoom, lukker, kamerabevegelse samt
farge- og nivåjustering på en colorizer.
Denne metodikken har røtter som strekker seg tilbake til lanseringen av det første portable
videokameraet på midten av 1960-tallet. Parallelt med bruken av video som kritisk motvekt
til massemediene oppstod det en betydelig interesse for de estetiske mulighetene
innbyrdes til videosignalet, ledet an av kunstnere som blant andre Nam June Paik, Steina
& Woody Vasulka og Peter Campus i institusjoner som Experimental Television Center,
The Kitchen og The Department of Media Study, Universitetet i Buffalo.
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2.1.7 In Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant)

Videostill fra Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant).Stil fra Cities of the World Mexico City.

Andrés García Franco, Annalisa D. Quagliata, Antonio Arango, Daniela Libertad,
Eduardo Makoszay, Fernan Martinez & Eduardo Makoszay, Geni Thalia, Tania
Ximena og Txema Novelo.
Gruppeutstilling på Atelier Nord ANX, 08.12. – 17.12.17.
Hvilken rolle spiller geografi i hvordan vi erfarer verden? Vi reagerer ulikt på dette
spørsmålet avhengig av hvor vi er i verden. Hvordan besvares dette spørsmålet i Oslo,
Mexico City, Sao Paulo eller Seoul? Hvert sted produseres sine unike premisser og hvert
kunstverk bærer ånden av produksjonsstedet sitt.
Utstillingen In Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant) var et kuratert program bestående
av kunstneres bevegelige bilder fra Mexico City. Prosjektet ble initiert av ATOPIA, som
hadde invitert den uavhengige kuratoren Miguel Jara til å samarbeid om den siste utgaven
av Cities of The World-prosjektet.

2.2 Performancer, konserter, screeninger, seminarer og andre events på
Atelier Nord ANX
I tillegg til et variert utstillingsprogram ble det gjennomført 7 andre arrangementer som
konserter, screeninger, performancer og teaterforestillinger.
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2.2.1 MultiNO!!!

MultiNO!!! På Atelier Nord ANX. Foto: Zane Cerpina / PNEK.

Konsert
11.01.17
Atelier Nord ANX var en av konsertstedene under 2017-utgaven av den eksperimentelle
og ikke-kommersielle musikkfestivalen MultiNO!!! (04.01 – 11.01.17). Festivalen
arrangeres av det internasjonale musikknettverket Multiversal, som har sine røtter
i guerrilla-events/konserter i nabolagene Kreuzberg og Friedrichshein i Berlin.
BEEATSZ v3.1, Lajus / Williams (Vincent Lajus og Ed Williams), Leyviraz / Zabelka
(Amand Leyviraz og Mia Zabelka), Tokar / Gaiba-Riva (Tokar og Paolo Gaiba Riva),
Hovden / Hein / Lie (Marie Kaada Hovden, Nicola Hein, Håkon), IJIN, Hans P. Kjorstad og
Kazehito Seki.
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2.2.2 Odes to Memory and Time

Still fra Margaret Rorison, The Road to Kalmar (2015).

Screening med Margaret Rorison
Atelier Nord ANX, 12.01.17.
Margaret Rorison er en kunstner og kurator fra Baltimore. Programmet som vises består
av arbeider skutt på 16mm i perioden 2012-2016. Rorison er interessert i de instinktive
aspektet ved hukommelsen og hvordan vi nedtegner rom og erfaringer. Arbeidene har
utviklet seg fra utforskning av rurale og urbane landskap og undersøkelser av forbindelsen
mellom tid og bilderammen. Lyden er skapt gjennom field recordings, kontaktmikrofoner
og tydelig narrasjon. Arbeidene har blitt vist internasjonalt, inkludert hos Anthology Film
Archives NY, Ann Arbor Film Festival, Edinburgh International Film Festival, Images
Festival Toronto, VI & VII, Moscow Museum of Modern Art og The High Zero Festival.
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2.2.3 Come as You Are

Foto: Verk produksjoner.

Teaterforestilling med Verk produksjoner
Atelier Nord ANX, 16.03. – 18.03.17.
Teaterkompaniet Verk produksjoner viste forestillingen Come as You Are på Atelier Nord
ANX under Oslo Internasjonale Teaterfestival.
Come as you are er ikke bare inspirert av rockebandet Nirvana, men også av et forord
som forklarer hvordan filosofen Spinoza skal leses ved «å komme som du er». Med andre
ord: en åpen invitasjon til ikke å forstå alt, men gi deg hen, gå deg vill og finn en vei tilbake
igjen.
Alt strippes ned til benet for å avsløre den ekspressive kraften av imitasjon og enkle
bevegelser. Vi leter etter små øyeblikk av glede: gleden i repetisjon, gleden i mønstre,
gleden i å finne sammenkoblinger og gleden i å imitere andre mennesker. Enkelt sagt et
panorama av utilslørt glede.
Det er et ønske om å stille ut menneskelig adferd: leke, vise, skli, danse. Undersøke våre
mangler, våre feil, vårt begjær og, ikke minst, vår kjærlighet.
Vi vil at situasjonen, kroppen i arbeid, ikke bare skal være en representasjon av en
fortelling, men selve fortellingen.
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2.2.4 Beyond Horizons i Edinburgh, Aberdeen og Glasgow

Still fra Kjetil Berges Breaking the Ice (2014).

Screening med Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland,
Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Kjetil Berge og Oliver Ressler.
Edinburgh, Aberdeen og Glasgow, 18.03. – 20.03.17.
Beyond Horizons er kuratert av Hanne Hammer Stien og produsert av Nina Toft og Ivar
Smedstad for Atelier Nord. Programmet ble vist første gang på Tromsø Internasjonale
Filmfestival i 2014 og er senere vist flere steder i Nord-Norge.
Programmet fokuserer på videoverk av kunstnere som stiller spørsmål til forvaltningen av
naturresurser i Nord-Norge og nordområdene. Et viktig tema i denne sammenhengen er
retten til land og vann. Et annet sentralt tema er klimaendringer, og effekten lokale
intervensjoner har på et globalt plan. Ved og utforske disse temaene antyder kunstnerne i
programmet at det er på tide å tenke nytt, eller lære av det vi allerede vet, for å kunne se
forbi den gitte horisonten.
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2.2.5 Premiere på Even Jesus Was Bipolar

Still fra Yamile Calderón og Edward Cunniffe, Even Jesus Was Bipolar (2017).

Yamile Calderón og Edward Cunniffe
Premiere og Screening på Atelier Nord ANX, 20.03.17.
Even Jesus Was Bipolar av Yamile Calderón og Edward Cunniffe er en 55 minutters
dokumentar om Calderons bror Hernando som over en periode på et år, ble blind og
diagnostisert som bipolar. Historien følger Hernandos erfaringer og forståelse av
virkeligheten som fører opp til hans psykisk lidelse og påfølgende blindhet, og hans aksept
av sin tilstand. Filmen utforsker temaer som hukommelse, persepsjon, seksualitet,
identitet, galskap, frykt, paranoia og depresjon gjennom Hernandos liv.
Screeningen var en del av programmet Open Video V, kuratert av Janne Talstad som del
av Oslo Open.
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2.2.6 Tom Gunning og OpenEndedGroup

Still fra The Open Ended Group – Ulysses in the Subway (2016).the Subway (2016).

Foredrag og screening
Cinemateket i Oslo, 28.04.17.
Med prosjektet “Framing, Re-Framing, and Un-Framing Cinema—inventing methods for
measuring, investigating, and creating film in the emerging age of virtual reality,” har
Gunning og The OpenEndedGroup undersøkt og intervenert i aktuelle endringer innenfor
bevegelige bilder, fra billedrammen i klassisk film til den immersive, rammeløse
interaktiviteten som er premissbærende for virtuell virkelighet. Prosjektet ble utviklet med
støtte fra Andrew Mellon Collaborative Fellowship for Arts Practice ved the Grey Center for
Arts and Inquiry, et forskningssenter ved University of Chicago som legger til rette for
eksperimentelle samarbeid mellom kunstnere og akademikere.
I presentasjonen på Cinemateket, delte Gunning og Kaiser noen erfaringer fra dette
banebrytende prosjektet. Tom Gunning holdt en forelesning i forkant av den norske
premieren av 3d-filmen Ulysses in the Subway (2016), som er laget i samarbeid med de
eksperimentelle filmskaperne Ken og Flo Jacobs. Screeningen ble fulgt av en samtale
mellom Gunning og Kaiser.
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2.2.7 Machine Visions

Bilde fra performance med Telecosystems. FOTO: Telcosystems.

Telcosystems
Performance på Atelier Nord ANX, 11.10.17.
Synet har i økende grad blitt domenet til maskiner. Maskiner ser og sanser mer; de utvikler
seg hurtig fra passivitet til aktive og autonome agenter gjennom analyse, fortolkning og
maskinlæring. Måten vi ser oss selv og verden endres på grunn av innflytelsen til denne
utviklingen. Machine Visions er en undersøkelse av maskinsyn og eksperimentelle former
for bildefortolkning og analyse. Kildematerialet for prosjektet er en samling med
høyoppløste, digitaliserte celluloidbilder som ble laget av C.I.A.s hemmelige
satellittprogram på 1960-tallet. I retrospekt, var denne satsningen banebrytende for
maskinssynsteknologien, som i det siste tiåret har brakt med seg overvåkningsteknologier
som autonome droner og selvregulerende overvåkningskameraer.
Telcosystems er en gruppe bestående av Gideon Kiers, David Kiers og Lucas van der
Velden. I deres audiovisuelle arbeider, undersøker de relasjonen mellom programmert
numerisk logikk og menneskets synsoppfatning, med mål om å integrere menneskeskapte
utrykk med programmatisk maskinoppførsel. Denne målsetningen manifesteres i deres
immersive audiovisuelle installasjoner, og i filmer, videoer, lydspor, trykk og live
performance.
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2.2.8 VI

Digital Collage av Sverre Knudsen.

Sverre Knudsen
Performance på Atelier Nord ANX, 22.11.17.
I september 2017 lanserte Sverre Knudsen det sjangeroverskridende albumet «Vi» til
svært positive anmeldelser i blant annet Klassekampen, Dagsavisen og Dagens
Næringsliv. I Morgenbladets omtale skriver Ando Woltmann at plata «[…] bobler vilt og
kaotisk, mens det skytes poetisk og politisk fra hofter og lår i et besnærende og livlig
prosjekt». Bergens Tidende skrev at Knudsen «[…] er sterkt til stede i sin samtid, fri i
forhold til sin egen musikalske fortid, definerer sin egen nå-musikk[…]».
«Vi» ble spilt i sin helhet på Atelier Nord ANX, ledsaget av en blanding av video, slides,
statistikk, digresjoner, tilløp til typoesi og ren dada. Mye av innholdet i den visuelle
skisseblokken stammer fra tiden rundt andre verdenskrig – fotografier fra familiealbum,
plakater, aviser og historikeren Sverre Hartmanns arkiv over den norsk-russiske
nazispionen og danserinnen Marina Lie er noen eksempler.
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2.2.9 Dots Kinematiks

The Touchables i aksjon på Atelier Nord ANX. FOTO: Atelier Nord.

The Touchables og Pain Jerk
Konsert på Atelier Nord ANX, 30.11.17.
The Touchables spiller akustisk men med en elektronisk tilnærming hvor de utforsker
«ekstreme» registre eller toneleier, i grenseområdet til infra- og ultra-lyd. Her ligger
motivasjonen til å bestille et verk av Pain Jerk med utgangspunkt i hans tilnærming til
analog synth. «Dots Kinematiks» er et pionerarbeid hva angår frekvenser i de ekstreme
endene av registeret, fra octobassens dypeste tone til picoletto-fiolinens lyseste, et
frekvensspenn fra 16 hz til over 20 000 hz.
Pain Jerk er en av de mest innflytelsesrike og produktive artistene i det japanske
støymusikk-miljøet. Han regnes som en av de ledende skikkelsene innenfor den
«dynamiske» stilen av japanske støy, ved siden av artister som Merzbow og Kazumoto
Endo. Han driver plateselskapet AMP (3) og er medlem av støygruppen Gomikawa Fumio.
Kammerorkesteret The Touchables består av noen av landets fremste utøvere innen
samtidsmusikk, improvisasjonsmusikk, jazz, rock, barokk og klassisk. Orkesteret ble
startet i april 2015 og har en fleksibel og skiftende beseavhengig av repertoar og prosjekt.
Konserten var et samarbeid med Notam, som stod for lydteknikk og opptak av konserten.
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2.2.10 The Touchables og Bjølsen strykeorkester

Bjølsen strykeorkester. FOTO: Bjølsen strykeorkester.

The Touchables og Bjølsen strykeorkester
Konsert på Atelier Nord ANX, 01.12.17.
Impro-ensemblet The Touchables og Bjølsen strykeorkester slo seg sammen om en felles
konsert på Atelier Nord ANX. The Touchables stilte med sin fire meter høye Octobass, og
barn og ungdom strak seg musikalsk i møte med mange musikksjangre. Det hele ble
avsluttet med Ole-Henrik Moes spesialskrevne versjon av Todd Terjes technoklassiker
«Oh Joy!».
The Tocuhables fikk disponere Atelier Nord ANX i perioden 27.11 – 3.12.17 for øving og
tilrettelegging.
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2.2.11 Light Matters

Still fra Joost Rekveld – Light Matters.

Screening med Joost Rekveld
Cinemateket, 10.12.17
Atelier Nord og The Dream That Kicks gikk sammen om å invitere Joost Rekveld til
Cinemateket, hvor han presenterte et utvalg av arbeidene sine.
Presentasjonen var en oppfølgning av residency-oppholdet som Rekveld hadde på Atelier
Nord ANX sommeren 2015.
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3. Atelier Nord ANX

Foto: Joakim Blatmann Moldestad

Atelier Nord ANX er Atelier Nords visningsrom og benyttes både som plattform for visning
og utvikling av egeninitierte prosjekter, og som en arena for visning av produksjoner som
er støttet av Kulturrådet, Oslo kommune og andre. Atelier Nord tilrettelegger for å vise et
bredt spekter av prosjekter av etablerte og uetablerte kunstnere, musikere og andre,
samtidig som prosjektene må ha relevans i forhold til Atelier Nords mandat og profil.

3.1 Kronologisk oversikt over utstillinger og arrangementer ved
Atelier Nord ANX i 2017
I 2017 ble det arrangert totalt 7 utstillinger på Atelier Nord ANX, samt 8 arrangementer av
varierende omfang og lengde.
11.01.17
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Konsert
BEEATSZ v3.1, Lajus / Williams (Vincent Lajus og Ed Williams),
Leyviraz / Zabelka (Amand Leyviraz og Mia Zabelka), Tokar /
Gaiba-Riva (Tokar og Paolo Gaiba Riva), Hovden / Hein / Lie
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(Marie Kaada Hovden, Nicola Hein, Håkon), IJIN, Hans P.
Kjorstad og Kazehito Seki.
12.01.17

Odes to Memory and Time
Presentasjon og Screening
Margaret Rorison

27.01. – 26.02.17

Loud Matter
Soloutstilling
Marieke Verbiesen

16.03 – 18.03.17.

Come as You Are
Teaterforestilling
Verk Produksjoner

23.03 – 02.04.17.

Cities of the World – Seoul: Remembering or Floating
Yongseok Oh, Sejin Kim, Ji Hye Yeom, Hyewon Kwon, Mihye
Cha, Sekwon Ahn, Sook Hyun Kim, Hye Jeong Cho

20.04.17

Even Jesus Was Bipolar
Screening og premiere
Yamile Calderón og Edward Cunniffe

22.04. – 23.04.17

Oslo Open 2017
Gruppeutstilling
Andrew Amorim, Mads Andreas Andreassen, Aleksander Johan
Andreassen, Kjersti Andvig, Ayman AlAzraq, Simona Barbera,
Andrea Bakketun, Lars Brekke, Margrethe Kolstad Brekke, Per
Christian Brown, Yamile Calderón/Edward Cunniffe, Anja Carr,
Sara Christensen, Kristine Dragland, Anders Eiebakke, Tor
Jørgen van Eijk, Anneke von der Fehr, Yngvild Færøy/Søssa
Jørgensen, Stine Wexelsen Goksøyr, Iselin Linstad Hauge,
Jason Havneraas/Kjetil Berge, Damian Heinisch, Christian
Hennie, Hilde Honerud, Narve Hovdenak, Henrik Plenge
Jakobsen, Astrid Johannessen, Saman Kamyab, Jon Eirik
Kopperud, Lars Laumann, Kaja Leijon, Jannicke Låker, Mor &
Jerry, Tone Myskja, Christian Tony Norum, Jóhanna Ellen
Ríkharðsdóttir, Malie Robb, Sigmund Skard, Kristian Skylstad,
Helene Sommer, Suhrke/Skevik, Kjersti Vetterstad, Lars
Kjemphol, Victoria Pihl Lind, Kristine Øksendal, Camilla Aas,
Nina Toft/Hilde Honerud, Marthe Ramm Fortun, Petter Buhagen
og Janne Talstad.

02.06 – 25.06.17

Here and Not
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Gruppeutstilling
Pete Fleming, Richard Alexandersson og Jessica MacMillan.
02.09 – 01.10.17

Weave Wave Woven
Soloutstilling
Paul DeMarinis

20.10. – 19.11.17

Infinite Monologue
Soloutstilling
Tor Jørgen van Eijk

11.10.17

Machine Visions
Performance
Telcosystems

22.11.17

VI
Performance
Sverre Knudsen

30.11.17

Dots Kinematiks
Konsert
The Touchables og Pain Jerk

01.12.17

Bjølsen strykeorkester
Konsert
The Touchables og Bjølsen strykeorkester

08.12. – 17.12.17

In Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant)
Gruppeutstilling
Andrés García Franco, Annalisa D. Quagliata, Antonio Arango,
Daniela Libertad, Eduardo Makoszay, Fernan Martinez &
Eduardo Makoszay, Geni Thalia, Tania Ximena og Txema
Novelo.

4. Formidling
Atelier Nord ANX er Atelier Nords produksjons- og visningsrom for kunst og Atelier Nords
hovedarena for formidling. Her presenteres skiftende utstillinger, videovisninger,
egeninitierte prosjekter og samarbeid med nasjonale og internasjonale kunstnere,
institusjoner og gallerier. Samtidig som Atelier Nord ANX er en plattform for visning av
samtidskunst bidrar også workshops, seminar, foredrag og presentasjoner til å trekke inn
en mangfoldig gruppe av kunstnere og andre kulturaktører for å styrke kunnskapen om og
opplevelsen av nye uttrykk og medier. Et prosjekt kan omfatte alt fra produksjon av
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enkeltverk til utstillinger, konferanser, workshops, presentasjoner og publikasjoner, og
gjerne mange av disse i kombinasjon.
Atelier Nord inngikk avtale med Oslo Kommune, Kulturetaten om leie av visningsrommet
Atelier Nord ANX høsten 2011 og utvidet med dette sin virksomhet i retning av større
formidlingsaktivitet. Støtte fra Norsk Kulturråd gjorde det mulig å istandsette lokalene slik
at det egner seg for utstillingsvirksomhet og presentasjon/produksjon av mediekunst.
Lerret, projektorer og lysarmaturer er blitt montert, og til tross for bygningens originale
karakter, oppført som bedehus i 1875 for Christiania Indremisjonsforening, fungerer
rommet som et lokale for visning av samtidskunst. At besøkende kunstnere også har
tilgang til å bruke gjesteleiligheten i bygningen, som driftes av UKS og PNEK,
representerer et verdifullt gode.
I 2017 fikk vi besøk av studentgrupper fra Kunsthøgskolen i Oslo av forskolene Einar
Granum, Strykejernet og Prosjektskolen i forbindelse med flere av utstillingene våre. Slike
besøk er et viktig ledd i å introdusere mediekunsten til et bredere publikum.
Kammerorkesteret The Touchables’ konsert sammen med Bjølsen Strykeorkester (barn i
alderen 7-15 år), var rettet spesielt mot barn og unge.
Samarbeid med Ultima-festivalen, Oslo Open, Notam, PNEK, The Dream That Kicks og
Kunsthøgskolen i Oslo bidrar til å markere Atelier Nord ANX og Atelier Nord som en
samarbeidspartner i tillegg til å være en egen aktør i Oslos kunstscene. Utstilling til Paul
DeMarinis var et internasjonalt samarbeid, med den tyske lydkunst-kuratoren Carsten
Seiffarth. Atelier Nord ANX har i løpet av 2017 hatt åpent torsdag og fredag 15-18 og
lørdag og søndag 13-18 i utstillingsperioder. Atelier Nord holder kontortid 10-15 alle
hverdager.

5. Besøkstall
Vi har et lojalt kjernepublikum som følger aktivitetene våre tett.
I 2017 registrerte vi 2371 besøk på Atelier Nord ANX, fordelt på åpninger, utstilling og
konserter. Utstillingen til Tor Jørgen van Eijk og gruppeutstillingen som ble vist under
kunstfestivalen Oslo Open var spesielt godt besøkt.

6. Kommunikasjon
Atelier Nord ANX fortsetter å trekke et variert publikum i utstillingsperioder, under
arrangementer og på utstillingsåpninger. Selv om Atelier Nord ANX først og fremst er et
visningsrom for kunst, opplever vi at variasjonen arrangementene i mellom bidrar til at en
betydelig del av publikummet vårt har tilknytting til filmfeltet eller det eksperimentelle
musikkfeltet.
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I 2017 var det spesielt Tor Jørgen van Eijks utstilling Infinite Monolouge som mottok bred
pressedekning. I forbindelse med utstillingen ble Van Eijk intervjuet av Stian Gabrielsen for
kunstkritikk og Tommy Olsson skrev en kritikk for Klassekampen. Olsson trakk fram
utstillingen som en av de beste utstillingene i 2017, også dette i Klassekampen. I arbeidet
med denne utstillingen vektla vi å gi en historisk kontekst til Van Eijks praksis, ettersom
den bygger på teknikker som har sitt utspring i de tidligste fasene av video som
kunstnerisk medium, på 1970-tallet.
All informasjon fra Atelier Nord fortsetter å være tilgjengelig på norsk og engelsk, slik at
våre aktiviteter skal fremst som oversiktlige for så mange som mulig. Denne satsningen er
viktig for Atelier Nords internasjonale samarbeid.
Hoveddelen av kommunikasjonsarbeidet vårt, også annonsering, foregår digitalt.
Facebook, Instagram og egne nettsider er de viktigste kommunikasjonskanalene for
Atelier Nord.

7. Nettverk og internasjonalt samarbeid
Atelier Nord er medlem av PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) som har 1
noder i Norge. Norsk Kulturråd er en viktig samarbeidspartner og økonomisk bidragsyter.
Andre samarbeidspartnere inkluderer Ultima festivalen, NyMusikk, The Dream That Kicks,
Cinemateket i Oslo, Lydgalleriet i Bergen, Transmediale festival i Berlin og Carsten
Seiffarth ved SingUhr lydgalleri i Berlin. Vi har også gjennomført flere samarbeidsprosjekt
med kunstutdanningsinstitusjoner i Norge, bl.a Musikkhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo
og Kunstakademiet i Tromsø.

8. Reiser
Ansatte fra Atelier Nord reiste til Documenta, Venezia biennalen og Skulptur prosjekt
Münster. Kunst- og teknologifestivalen Transmediale ble besøkt i tillegg til den
forskningsbaserte festivalen Sonic Acts. For Atelier Nord er det viktig å holde seg
oppdatert på utviklingen innenfor samtidskunsten og da spesielt mediekunsten. Vi holder
oss også oppdatert på aktiviteter i PNEK-nettverket og reiste til Screen City festivalen i
Stavanger.
Det ble i tillegg gjennomført to reiser til Skrova i Nordland, i forbindelse med planleggingen
av et mapping-relatert prosjekt.
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9. Organisasjon
Atelier Nord er organisert som en stiftelse med et styre på fem medlemmer og ett
varamedlem. Styremedlemmene velges for to år av gangen på årsmøtet som avholdes
innen utløpet av april måned hvert år. Styret består av personer som både er utøvende
kunstnere, kunstformidlere, kuratorer og personer med bred erfaring i drift av
kunstinstitusjoner og prosjekt.

10. Styret og ansatte
10.1 Styret i 2017:
Susanne Østby Sæther, styreleder (forsker og kurator) i styret siden 2009
Charlotte Thiis-Evensen (kunstner, litteraturviter, journalist) vara til styret for eksterne
styremedlemmer siden 2010, styremedlem siden 2013
Anne Hilde Neset (kunstnerisk leder, Ny Musikk) i styret siden 2012
Ida Lykken Ghosh (ansattes representant) i styret siden 2016
Mattias Härenstam, (kunstner) varamedlem til styret for eksterne styremedlemmer siden
2013
Jeremy Welsh (kunstner og professor) i styret siden 2016
Anne Hilde Neset gikk ut av styret i april 2017 og ble erstattet av Lars Mørch Finborud
(forfatter og kurator)
Styret avholdt i løpet av 2017 fem styremøter og årsmøte.

10.2 Ansatte og kortere engasjement
Ivar Smedstad er ansatt i treårig åremål som daglig og kunstnerisk leder i 100 % stilling.
Smedstad tiltrådte 1. august 2009. Hans åremål ble forlenget med tre nye år fra 1. august
2015. Ida Lykken Ghosh ble ansatt i 50 % stilling som administrasjonsleder 01.mars 2016.
Stillingen ble utvidet til 80% fra januar 2017. Joakim Blattmann Moldestad har vært
engasjert som gallerikoordinator 50% på Atelier Nord ANX fra 1. januar 2014. Nicholas
Norton har jobbet på timebasis med informasjonsarbeid i 2015, og begynte i 50%
engasjement fra januar 2016. Stillingen ble utvidet til 70% fra januar 2017. Matilda Höög,
Jørn Tore Egseth, Simen Engen Larsen og Tonje Bartnes Anderson har jobbet på
timebasis som gallerivakt. Matilda Höög har sagt opp sin stilling fra 01.12.2017.
Atelier Nord legger vekt på å ha balanse mellom kjønnene i stab, styre, ledende stillinger,
engasjementer og blant kunstnere vi knytter til oss. Av styrets seks medlemmer (inkludert
vararepresentant) er tre kvinner. I den faste staben er en kvinne og tre menn.
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10.3 Personalutvikling
Atelier Nord skal gi de ansatte et jobbtilbud som gir individuell frihet og faglig utvikling. Alle
ansatte skal ha et program for faglig oppdatering og eventuelt etterutdanning som sikrer at
vi til enhver tid har et høyt kvalifisert personale. Faglige oppdateringer i 2017 skjedde blant
annet ved deltagelse på festivaler og arrangementer som er retningsgivende innenfor
mediekunst.

10.4 Helse, miljø og sikkerhet
Ytre miljø
Atelier Nords virksomhet har liten negativ innvirkning på det ytre miljøet. Det blir foretatt
kildesortering og spesialavfall behandles forskriftsmessig.
Arbeidsmiljø
Atelier Nord har som mål å fremme et godt arbeidsmiljø.
Sykefravær
Antall fraværsdager i 2017 var 0.

11. Årsregnskapet
Revidert årsregnskap viser et underskudd på kr.100.233. Driftsresultatet er et underskudd
på kr.106.627. Sum driftsinntekter er på er på 3.337.142. Det er ikke inntrådt forhold etter
regnskapets utgang av betydning for vurdering av regnskapet. Forutsetning om fortsatt
drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.
Årets underskudd har bakgrunn i at styret ønsket å benytte deler av opparbeidet
egenkapital til å styrke aktiviteten og utføre flere prosjektaktiviteter enn det som har vært
vanlig. Dette planlegger styret også å gjøre i noe tid fremover. Stiftelsen er en non-profit
stiftelse og skal over tid ikke ha større akkumulert overskudd. Styret mener derfor det er
forsvarlig å benytte deler av opparbeidet egenkapital. Egenkapitalen har vært brukt på
følgende prosjekter:
Teknisk/ arkitektonisk oppgradering:
Honorar kunstner/ kurator:
Reisekostnader:
Totalt:

150.000,27.000,50.000,227.000,-

Underskuddet er ytterligere beskrevet i note 8 - Årets underskudd og fortsatt drift i
regnskapet.
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