ÅRSRAPPORT 2015

Årsrapport Atelier Nord 2015

Installasjonsfoto fra ustillingen WANDS med Pia Myrvold.

ÅRSRAPPORT 2015

Årsrapport Atelier Nord 2015
Forord .............................................................................................................................................................. 2
1. Om Atelier Nord
1.1 Kort historikk ........................................................................................................................................ 3
1.2 Formål .................................................................................................................................................... 3
1.3 Målsetninger ......................................................................................................................................... 3
1.4 Infrastruktur og tjenester..................................................................................................................... 3
1.5 Organisasjonsstruktur ......................................................................................................................... 4
2. Kunstproduksjon og arrangementer
2.1 Utstillinger ............................................................................................................................................. 4
2.1.2 Performative Video: Live Actions Made for the Camera ............................................................... 6
2.1.3 MINNETS ÅSTED ............................................................................................................................... 6
2.1.4 The Labyrinth Scored for 11 Different Cats .................................................................................... 7
2.1.5 perception of the real ........................................................................................................................ 7
2.1.6 PAO Festival 2015 .............................................................................................................................. 8
2.1.7 WANDS .............................................................................................................................................. 8
2.2 Performancer, konserter, screeninger, seminarer og andre events ............................................... 9
2.2.1 Seminarrekke med Green Artists ..................................................................................................... 9
2.2.2 Oslo Open: Open Video & ORP2 ...................................................................................................... 9
2.2.4 Residency med Joost Rekveld ......................................................................................................... 9
2.2.5 Konsert med Gyrid Kaldestad trio ................................................................................................. 10
2.2.6 Screening av Matilda Höögs kortfilmer ......................................................................................... 10
2.3 Vis Videokunst! ................................................................................................................................... 10
2.3.1 Beyond Horizons på Tromsø Internasjonale Filmfestival ............................................................ 10
2.3.2 Hokksund ungdomsskole: Beyond Horizons ................................................................................ 11
2.3.3 Fredshuset: Beyond Horizons ........................................................................................................ 11
2.3.4 Kråkeslottet: Beyond Horizons ...................................................................................................... 11
2.3.4 Beyond Horizons og Other Powers på TSSK ................................................................................ 11
2.3.4 DKS i Troms fylkeskommune: Beyond Horizons .......................................................................... 12
3. Atelier Nord ANX
3.1 Kronlogisk oversikt over utstillinger og arrangementer ved .......................................................... 13
Atelier Nord ANX i 2014........................................................................................................................... 13
4. Formidling .................................................................................................................................................. 14
5. Kommunikasjon ........................................................................................................................................ 15
7. Brukere av Atelier Nord ANX ................................................................................................................... 15
9. Organisasjon ............................................................................................................................................. 16
10. Styrets beretning .................................................................................................................................... 16
10.1 Styret i 2014: .......................................................................................................................................... 16
10.2 Ansatte og kortere engasjement .................................................................................................... 16
10.3 Personalutvikling .............................................................................................................................. 17
10.4 Helse, miljø og sikkerhet ................................................................................................................. 17
11. Årsregnskapet ......................................................................................................................................... 17

1

ÅRSRAPPORT 2015

Forord
Atelier Nord har siden etableringen som grafikkverksted i 1965 gjennomgått en rekke omfattende
endringer i takt med mediefeltet for øvrig. Hovedtrekk i medieutviklingen i denne perioden har
vært digitalisering generelt og mer spesifikt økt tilgjengeligheten av avansert teknologi for den jevne
bruker – fra hjemmevideokameraer til smarttelefoner og avansert software – og nye, nettbaserte
plattformer for distribusjon av medieinnhold. Feltet for visuell kunst har i samme periode i økende
grad innlemmet teknologiske medier, i dag best eksemplifisert gjennom mengden av
videoprojeksjoner på samtidige kunstmønstringer. I forhold til dette stadig skiftende medie- og
kunstlandskapet må Atelier Nord, som Norges eldste og ledende aktør for produksjon, distribusjon
og formidling av mediekunst, kontinuerlig vurdere hvordan denne rollen best kan fylles.
Aktivitetene til Atelier Nord i 2015 har for alvor markert at organisasjonens virkefelt har endret seg
og ekspandert. Fra å primært arbeide regionalt, har Atelier Nord gjennom de siste årene utviklet
seg til å bli en nasjonal og internasjonal aktør i mediekunstfeltet. Nasjonalt har særlig Nord-Norge
vært et satsningsområde. Blant annet deltok Atelier Nord i 2015 på Tromsø Internasjonale
Filmfestival med videokunstprogrammet Beyond Horizons, som fokuserte på spørsmål omkring
råderett over naturressurser i Nord-Norge, og påfølgende debatt. Programmet ble også ble vist på
en rekke skoler i Troms fylke. Videre gjennomførte Atelier Nord i 2015 et omfattende
internasjonalt samarbeid med mediekunstnere og kunstsentre i Tsjekkia og Island, finansiert av
EØS-programmet Cultural Heritage and Contemporary Arts. Under tittelen Frontiers of Solitude
omfattet prosjektet gjennom 2015 en rekke ulike aktiviteter for de deltagende kunstnerne, inkludert
ekspedisjoner, residencies og workshops i hvert av de deltagende landene. Også i dette prosjektet
stod økologiske spørsmål sentralt, eksempelvis gjennom en ekspedisjon til Finnmark med fokus på
konsekvensene av gruvedrift for det lokale landskapet, organisert av Atelier Nord. Samtidig
opprettholder Atelier Nord sin deltagelse i lokale arrangementer, som Oslo Open og Kulturnatt.
I tillegg til den geografiske ekspansjonen har tyngdepunktet i Atelier Nords aktivitetsportefølje de
siste fem årene forskjøvet seg fra produksjon til presentasjon og distribusjon av mediekunst generelt
og og videokunst spesielt. Dette er et svar på at mens det på 1980- og til dels utover 1990-tallet var
et markant behov for produksjonsverksteder for videokunst, er det i dag ordninger for
distribusjon/visning og arkivering som representerer de største utfordringene for mediekunstnere.
Virksomheten i 2015 stadfester at Atelier Nord imøtegår situasjonen. Visningsrommet Atelier
Nord ANX på Olaf Ryes plass har stadig økende publikumstall, og viste gjennom 2015 en rekke
bredere eksponeringsutstillinger. Disse inkluderte separatutstillinger med både yngre og etablerte
norske mediekunstnere, eksempelvis Kjetil Skøien og Pia Myrvold, og internasjonalt anerkjente
mediekunstnere, som pioneren Terry Fox (1943 – 2008), sistnevnte i samarbeid med Ultimafestivalen. Utover eget visingslokale har Atelier Nord videreført paraplyprosjektet Vis Videokunst!,
som har som formål å etablere et nasjonalt nettverk av lokale visningssteder. I året som gikk har vi
som en del av dette produsert og kuratert en rekke videokunstprogrammer for visning i ulike
sammenhenger og på ulike plattformer, fra flatskjerm på Hokksund ungdomsskole, via black box på
Trøndelag Senter for Samtidskunst til kinosal og skoler i Tromsø. Videre har vi gjennom
dialogmøter og seminarer vært en sentral pådriver for å etablere og opprettholde dialog mellom
ulike institusjonelle aktører på tvers av film- og billedkunstfeltet, samt for å initiere og formalisere
ordninger for visningsvederlag for film- og videokunst. Atelier Nord har også fortsatt å levere
teknisk spisskompetanse i arbeidet med å digitalisere eldre, analoge videoformater til utviklingen av
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Videokunstarkivets digitale database. Slik bidrar vi til den uvurderlige innsatsen for å bevare verk
som ellers vil gå tapt og forsvinne fra vår felles kulturarv. Gjennom 2015 har Atelier Nord slik
demonstrert sin evne til fleksibelt å imøtegå endrede behov i mediekunstfeltet, men uten å gi slipp
på en historisk forståelse av feltet.
Styreleder
Susanne Østby Sæther

Kunstnerisk leder
Ivar Smedstad

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 data- og
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.

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
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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, 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 2015 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.

1.5 Organisasjonsstruktur
Atelier Nord har en liten organisasjon med to faste stillinger og fungerer som en fleksibel og
dynamisk enhet som kan reagere raskt på utvikling og tendenser innen feltet. 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. Den faste staben i Atelier Nord er også
sterkt engasjert i drift og utvikling av Atelier Nord ANX som visningsrom og produksjonsbase.

2. Kunstproduksjon og arrangementer
I 2015 gjennomførte Atelier Nord en rekke ulike kunstproduksjoner- og arrangementer, inkludert
et omfattende utstillingsprogram og flere seminarer på Atelier Nord ANX og screeninger rundt om
i Norge, deriblant på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Atelier Nord påbegynte dessuten arbeidet
med EØS-prosjektet Frontiers of Solitude sammen med medprodusenter Skaftfell (Island) og
Školská 28 (Tsjekkia). Det mangeårige sammarbeidet mellom Atelier Nord og Ultima festivalen ble
videreført.

2.1 Utstillinger
Utstillingsprogrammet på Atelier Nord ANX i 2015 omfattet utstillinger som fortsatte Atelier
Nords satsning på mediekunst med et økologisk fokus (Beyond Horizons), innslag av performancebasert video (Performative Video og perception of the real), historisk, internasjonal lydkunst (The
Labyrinth Scored for 11 Different Cats), byfornyelse og globalisering (MINNETS ÅSTED) og
interaktiv skulptur (WANDS). Av totalt 15 utstillerne var 6 menn og 9 kvinner. 2 av
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soloutstillingene var med kvinner (Pia Myrvold og Sabina Jacobsson) og 2 var med menn (Kjetil
Skøien og Terry Fox). Performance Art Oslo, som setter sammen sitt eget program til PAO
Festivalen, er ikke inkludert i denne statistikken.

2.1.1 Beyond Horizons

Still fra Oliver Ressler – Leave it in the Ground (2013).

Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland, Tanya Busse, Emilija
Skarnulyte, Kjetil Berge og Oliver Ressler. Kuratert av Hanne Hammerstien og produsert av Nina
Toft og Ivar Smedstad. Atelier Nord ANX, 15.01.15 – 08.02.15.
Utrykket “å se forbi horisonten” kan bety og søke etter ny kunnskap, eller å rette oppmerksomheten
mot det man ennå ikke fullt forstår eller begriper. Beyond Horizons fokuserer på videoverk av
kunstnere som stiller spørsmål til forvaltningen av naturresurser i Nord-Norge og nordområdene.
Utstillingen tok utgangspunkt i programmet ved samme navn som premierte noen dager tidligere
som del av Tromsø Internasjonale Filmfestival 2015.
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2.1.2 Performative Video: Live Actions Made for the Camera

Kjetil Skøien, Atelier Nord ANX, 27.02.15 – 22.03.15.
I utstilling viste Skøien 3 nye performance-videoer, alle spesielt utviklet for videomediet.
I In the End the Day Came to the Dark Room utforsker Skøien et nedlagt kulturhus fra Sovjettiden i
Riga. Videoen kan oppleves som et minnebilde, en reise tilbake i tiden til da det fortsatt foregikk
aktiviteter i kulturhuset. Hands On Table viser en koreografisk sekvens, hvor Skøiens armer og
hender slår mot et bord og skaper en musikalsk og fysisk performance, tilsynelatende autonomt.
Den tredje og siste videoen, For Dance Alone, viser en gruppe fysisk og psykisk utviklingshemmede
som møtes for å danse og bevege seg i Nord-Finland. De utforsker sine fysiske, kroppslige
muligheter med en hengivenhet og inderlighet.

2.1.3 MINNETS ÅSTED

Pernille Elida Fjoran, Elisabeth Brun og Christine Malnes, Atelier Nord ANX, 29.05.15 –
21.06.15.
De siste tiårene har verden endret seg betraktelig gjennom økt mobilitet og globalisering. Med
gentrifisering og befolkningsvekt har bybildet i Oslo forandret seg betydelig, som i mange byer
ellers i Europa. Lokale, uavhengige virksomheter forsvinner, gjerne til fordel for kjeder. Byfornyelse
og byggeprosjekter endrer ikke bare arkitekturen, men også hvem som bor hvor. Gjennom
skildringer av individer med en lang og sterk tilknytning til sitt miljø, undersøkte MINNETS
ÅSTED endringer i forbindelsene mellom sted, individ og kollektivt minne.
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2.1.4 The Labyrinth Scored for 11 Different Cats

Terry Fox, Atelier Nord ANX, 11.09.15 – 11.10.15.
I forbindelse med Ultimafestivalen 2015 hadde Atelier Nord gleden av å presentere Terry Fox’
lydinstallasjon The Labyrinth Scored for 11 Different Cats, sammen med videoverket INCISION. Fox
var en foregangsskikkelse i forbindles med flere former for experimentell praksis som gjorde seg
gjeldende på den amerikanske vestskysten på 60- og 70-tallet inkludert, lydkunst, video, Body Art
og konseptkunst. Fox var kjent for sine mange sammarbeid med andre innflytelsesrike kunstnere
som Joseph Beuys, Vito Acconci og Bill Viola. Kuratert av Carsten Seiffarth og tilrettelagt av
Marita Loosen-Fox.

2.1.5 perception of the real

Sabina Jacobsson, Atelier Nord ANX, 16.10.15 – 08.11.15.
Jacobsson viste tre nyproduserte videoarbeider og en performance, forankret i improviserte
undersøkelser av forholdet mellom dokumentariske strategier og fantasifulle, mystiske øyeblikk som
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bryter med alminnelige persepsjoner.
Utstillingen omfattet referanser til kunstnere som Bill Viola, David Hockney och Mariko Mori.
Under prosessen med å utvikle perception of the real har Jacobsson sett mot kunstnere som har
påvirket henne og integrert flere innflytelser i ett og samme verk, som i hennes tidligere prosjekt
Exclusion.

2.1.6 PAO Festival 2015
Augusta Atla, Essi Kausalainen, Päivi Laakso, Sigmund Skard, WOL / Lovisa Johansson &
Wenche Tankred, Wunderkind Collective, Ane Lan, Nikos Branidis, Elisabeth Færøy Lund,
Hiroko Tsuchimoto, Magnús Logi Kristinsson, Marita Isobel Solberg og Naja Lee Jensen, Atelier
Nord ANX, 13.11.15 – 15.11.15.
Performance Art Oslo fant sted på Atelier Nord ANX for tredje gang. Årets festival fokuserte på
nordiske utøvere, og hadde som målsetning å undersøke om det finnes særnordiske trekk ved verk
produsert i norden, eller av nordiske kunstnere.

2.1.7 WANDS

Pia Myrvold, Atelier Nord ANX, 20.11.15 – 13.12.15.
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Utstillingen bestod av fem interaktive skulpturer og en projeksjon. Hver skulptur består av et stort
antall spesialbygde komponenter, og kan ved hjelp av innebygde sensorer reagerer på besøkendes
berøring, bevegelse og nærvær. Myrvold valgte tittelen på prosjektet utifra Arthur C. Clarkes
berømte sitat om at en hver tilstrekkelig avansert teknologi vil være uadskillelig fra magi.
Med WANDS-prosjektet søker Myrvold å gjenopplive det klassiske eventyret og mytologien rundt
tryllestaver gjennom interaktive medier og robotikk for å fremmane potensialet i det uforklarlige og
mystiske – populære temaer i samtidslitteratur, spill og virtuelle verdener: Medier som en vei inn i
erfaringer som tidligere var overlatt til fantasien.

2.2 Performancer, konserter, screeninger, seminarer og andre events
I tillegg til et variert utstillingsprogram ble det gjennomført en rekke andre typer arrangementer
som konserter, screeninger, performancer, residency og seminarer i egen regi eller med
sammarbeidspartnere. Det ble vektlagt å gjennomføre arrangementer for publikumsgrupper med
spesialiserte interesseområder, som eksperimentell musikk og økologisk kunst.

2.2.1 Seminarrekke med Green Artists
Green Artists, Atelier Nord ANX, 28.01.15, 25.03.15 og 22.04.15.
Green Artists (Maria Sundby), tok innitativ til en seminarrekke knyttet til kunst og økologi.
Inviterte kunstnere, forskere og bønder drøftet ulike problemstillinger, som økologisk
matproduksjon, i et åpent format.

2.2.2 Oslo Open: Open Video & ORP2
Atelier Nord ANX, 18.04.15 – 19.04.15
Janne Talstad kuraterte videoprogrammet Open Video, som ble vist på ANX sammen med verk av
kunstnere med atelier i Olav Ryes Plass 2. Arrangementet begynte på fredagskvelden og holdt åpent
under Oslo Open. Flertallet av kunstnerne med tilhold i Olav Ryes Plass 2 deltok.

2.2.4 Residency med Joost Rekveld
Atelier Nord ANX, 22.06.15 – 12.07.15
Den nederlandske kunstneren Joost Rekveld hadde gjesteopphold på Atelier Nord ANX gjennom
Kulturrådets gjesteoppholdsordning.
Under oppholdet arbeidet Rekveld med utviklingen av installasjonen #61, som vil bestå av et
øyesporingssystem og en monitor som viser bilder generert i sanntid. Gjennom å spore blikket til én
eller flere brukere vil installasjonen gjøre brukeren klar over egne øyebevegelser – systemet vil for
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eksempel kunne forandre de delene av bildet som er utenfor det området som er gjenstand for
øynenes direkte fokus. Rekveld skal presentere det ferdige verket på ANX ved et senere tidspunkt.

2.2.5 Konsert med Gyrid Kaldestad trio
Atelier Nord ANX, 16.12.15.
Gyrid Kaldestad er komponist, tekstforfatter og sanger med bakgrunn i samtidsmusikk og
improvisasjon. Med seg hadde hun jazz/improvisasjonsmusiker Are Lothe Kolbeinsen og
folkemusiker Anne Hytta. Konserten var akustisk, med tekst på Sunnhordlandsdialekt.

2.2.6 Screening av Matilda Höögs kortfilmer
Atelier Nord ANX, 17.12.15.
Matilda Höög bor og jobber i Oslo og Stockholm og fullførte en mastergrad ved Kunstakademiet i
Oslo i 2014. Kortfilmen Bestyr handler om en uventet hendelse med store konsekvenser for en
gruppe kollegaer. I Rep kommer en mann med en uvanlig forespørsel til en ukjent kvinne.
I Billy møter vi en mann som forteller om et livsløp som ikke gikk helt som planlagt.

2.3 Vis Videokunst!
I 2015 fokuserte Vis Videokunst! på aktiviteter i Nord-Norge, med videoprogrammet Beyond
Horizons som det sentrale leddet. Fokuset på Nord-Norge var en videreføring av arbeid som ble
gjort i 2014, opp mot en endelig målsetning om å ettablere et distribusjonsnettverk utenfor de store
byene.

2.3.1 Beyond Horizons på Tromsø Internasjonale Filmfestival

Fra debatten på Kulturhuset. Fra venstre: Svein Pedersen, Geir Tore Holm og Brigt Dale.
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Verdensteateret og Kulturhuset i Tromsø, 14.01.15.
Atelier Nord startet 2015 med å presenterte programmet Beyond Horizons som del av Tromsø
Internasjonale Filmfestival. Programmet ble kuratert av Hanne Hammer Stien og fokuserte på
utfordringer knyttet til forvaltningen av naturressurser i nord-områdene. Visningen ble etterfulgt av
en debatt hvor deltagerne var Geir Tore Holm (billedkunstner og regissør av filmen Retten til landet
og vannet), Svein Pedersen (kurator og daglig leder, Nordnorsk Kunstnersenter), Brigt Dale
(forsker, Nordlandsforskning).

2.3.2 Hokksund ungdomsskole: Beyond Horizons
Hokksund, 06.02.15.
Atelier Nord presenterte videokunst for elever ved Hokksund ungdomsskole for fjerde år på rad.
Programmet Beyond Horizons, som først ble vist under Tromsø Internasjonale Filmfestival, ble
presentert av programmets kurator Nina Toft. Toft ledet også en diskusjon med elevene i etterkant
av visningen.

2.3.3 Fredshuset: Beyond Horizons
Oslo, 15.04.15.
Beyond Horizions ble presentert som del av seminaret Security in the High North – Civilian vs.
Military Ownership av produsent Nina Toft på Fredshuset onsdag 15. april. Initiativtakerne for
seminaret var Norsk fredsråd som arrangerte seminaret på vegne av nettverket «Norden for fred».

2.3.4 Kråkeslottet: Beyond Horizons
Kråkeslottet, Bøvær 11.07.15
Beyond Horizons ble vist på kunstfestivalen Artijuli på kråkeslottet i Bøvær.

2.3.4 Beyond Horizons og Other Powers på TSSK
Trondheim senter for samtidskunst, 24.08.15 – 28.08.15.
Other Powers og Beyond Horizons ble vist på Trondheim senter for samtidskunst. Other Powers er et
eldre program, kuratert av Susanne Sæther for Atelier Nord i 2013. Visningen understreker
distribusjonspotensialet som ligger i ferdigkuraterte programmer, som kan settes opp uten store
økonomiske eller tidsmessige investeringer. Visningen fikk en positiv anmeldelse i den nettbaserte
publikasjonen ArtScene Trondheim.
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2.3.4 DKS i Troms fylkeskommune: Beyond Horizons
Skoler i Troms fylkeskommune, 21.09.15 – 24.09.15.
Beyond Horizons ble vist på en rekke ungdomsskoler i Troms fylkeskommune. Visningene ble fulgt
opp med gruppearbeid, ledet av Nina Toft som også var produsent for prosjektet. Visningene fikk
positive tilbakemeldinger fra mange av elevene, som fikk muligheten til å gi tilbakemelding
gjennom fylkeskommunens DKS-nettsider.

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 utablerte kunstnere, musikere og andre, samtidig som prosjektene må ha
relevans i forhold til Atelier Nords mandat og profil.
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3.1 Kronlogisk oversikt over utstillinger og arrangementer ved
Atelier Nord ANX i 2014
I 2014 ble det arrangert totalt 7 utstillinger på Atelier Nord ANX, samt 10 arrangementer av
varierende omfang og lengde.
15.01.15 – 08.02.15

Beyond Horizons
Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland,
Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Kjetil Berge og Oliver Ressler.
Kuratert av Hanne Hammer Stien.
Screeningprogram

28.01.15

Kunst og Økologi 1
Green Artists
Seminar

27.02.15 – 22.03.15

Performative Video: Live Actions Made for the Camera
Kjetil Skøien
Soloutstilling

25.03.15

Kunst og Økologi 2
Green Artists
Seminar

18.04.15

Oslo Open: Open Video & ORP2
Janne Talstad & Oslo Open
Utstilling, screening og performance

22.04.15

Kunst og Økologi 3
Green Artists
Seminar

29.05.15 – 21.06.15

MINNETS ÅSTED
Pernille Elida Fjoran, Elisabeth Brun og Christine Malnes
Gruppeustilling

22.06.15 – 12.07.15

Residency
Joost Rekveld
Residency

11.09.15 – 11.10.15

The Labyrinth Scored for 11 Different Cats
Terry Fox
Soloutstilling

16.10.15 – 08.11.15

perception of the Real
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Sabina Jacobsson
Soloutstilling
13.11.15 – 15.11.15

PAO Festival 2015
Augusta Atla, Essi Kausalainen, Päivi Laakso, Sigmund Skard, WOL
/ Lovisa Johansson & Wenche Tankred, Wunderkind Collective, Ane
Lan, Nikos Branidis, Elisabeth Færøy Lund, Hiroko Tsuchimoto,
Magnús Logi Kristinsson, Marita Isobel Solberg og Naja Lee Jensen
Performance-helg

20.11.15 – 13.12.15

WANDS
Pia Myrvold
Soloutstilling

16.12.15

Konsert med Gyrid Kaldestad trio
Gyrid Kaldestad trio
Konsert

17.12.15

Screening av Matilda Höögs kortfilmer
Matilda Höög
Screening

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 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 særlig egnet lokale for visning
av samtidskunst. At besøkende kunstnere også har tilgang til å bruke gjesteleiligheten i bygningen,
representerer et verdifullt gode.
Samarbeid med Ultima-festivalen, Oslo Open, Performance Art Oslo, VoxLab, NyMusikk, Notam
og PNEK bidrar til å markere Atelier Nord ANX og Atelier Nord som en samarbeidspartner i
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tillegg til å være en egen aktør i Oslos kunstscene. Atelier Nord ANX har i løpet av 2015 hatt åpent
torsdag og fredag 15-18 og lørdag og søndag 13-18 under utstillinger.

5. Kommunikasjon
Atelier Nord ANX fortsetter å trekke et variert publikum i utstillingsperioder, arrangementer og på
utstillingsåpninger. I 2015 har det vært satset på å øke kvaliteten på kommunikasjonen med
publikum både i forkant og etterkant av arrangementer, gjennom å være tidlig ute med
dokumentasjon og tekst av høy kvalitet, og ved å ha tilstrekkelig med billedmateriale i forkant av
utstillinger til kommunikasjon i sosiale medier, hjemmeside og nyhetsbrev. Atelier Nord vektlegger
et høyt kunstfaglig nivå og presist språk i kommunikasjonen rundt prosjektene sine, samtidig som
kommunikasjonen skal være tilgjengelig for et allment publikum. Atelier Nord og Atelier Nord
ANX skiller seg ut fra andre visningssteder av lignende størrelse i Oslo ved at en stor andel av
aktivitetene forekommer andre steder enn Atelier Nord ANX – derfor er for eksempel hovedandel
av nyhetsbrevmottakerne våre personer med profesjonelle roller i kunstfeltet, fremfor et mer allment
publikum i andre kannaler, som på Facebook.
U.F.O guiden, egne nettsider, nyhetsbrev, Facebook og pressemeldinger er det sentrale kannalene
for promotering. Det brukes også noe midler på annonsering av enkelte prosjekter i Billedkunst, Z
filmtidsskrift, Kunstkritikk og Høstuststillingskatalogen. Mange av Atelier Nords prosjekter er av
eksperimentell art, og krever formidling som er til rettelagt et mer allment publikum samt barn og
unge. Med dette i tankene, satser Atelier Nord på kunnskapsrike vakter både på hverdager og i
helgene.

7. Brukere av Atelier Nord ANX
Joost Rekveld, Performance Art Oslo, Pia Myrvold, Matilda Höög, Gyrid Kaldestad Trio, Green
Artists, Kjetil Skøien, Sabina Jacobsson, Kjetil Skøien, Janne Talstad, Terry Fox Association,
Carsten Seiffarth, Pernille Elida Fjoran, Elisabeth Brun, Christine Malnes, Hanne Hammer Stien,
Nina Toft, Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland, Tanya Busse,
Emilija Skarnulyte, Kjetil Berge, Ultima Festivalen, Green Artists, Maria Sundby, Joost Rekveld,
og Oslo Open.

8. Nettverk og internasjonalt samarbeid
Atelier Nord er medlem av PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) som har 12 noder i
Norge. Norsk Kulturråd er en viktig samarbeidspartner og økonomisk bidragsyter. Andre
samarbeidspartnere i Norge er Kortfilmfestivalen i Grimstad, Ultima festivalen, NyMusikk, The
Dream That Kicks ved Cinemateket i Oslo/Greg Pope, Lydgalleriet i Bergen, Club Transmediale
festival i Berlin og Carsten Seiffarth ved SingUhr lydgalleri i Berlin. Vi har også gjennomført flere
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samarbeidsprosjekt med kunstutdanningsinstitusjoner i Norge, bl.a Musikkhøgskolen,
Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstakademiet i Tromsø.

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. Styrets beretning
10.1 Styret i 2015:
Susanne Østby Sæther, styreleder (forsker og kurator) i styret siden 2009
Tor Andreas Gitlesen (seniorrådgiver) i styret siden 2005
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
Linda Våge (ansattes representant) i styret siden 2012
Mattias Härenstam, (kunstner) varamedlem til styret for eksterne styremedlemmer siden 2013
Styret avholdt i løpet av 2015 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. Linda Våge
ble ansatt i 100 % stilling som Informasjons- og administrasjonsleder 12. mars 2012 og fratrådte ved
utgangen av 2015. 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. Matilda Höög og Jørn
Tore Egseth har jobbet på timebasis som gallerivakt.
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 fire kvinner. I den faste staben er en kvinne og en mann.
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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 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 2015 var 0.

11. Årsregnskapet
Revidert årsregnskap viser et overskudd på kr. 415.696. Driftsresultatet er et overskudd på kr.
410.209. Sum driftsinntekter er på er på 3.839.485. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapets
utgang av betydning for vurdering av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med
tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 2015 og stillingen pr. 31.12.2015. Forutsetning
for videre drift er fortsatt til stede.
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