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1

HISTORIKK, FORMÅL OG KUNSTPOLITISKE
MÅLSETNINGER

1.1 Historikk
Atelier Nord ble opprettet som et verksted for metallgrafikk i 1965 av Anne Breivik og
Reidar Rudjord. I 1993 fikk verkstedet investeringsmidler fra Norsk kulturråd for
opprettelsen av data- og videoavdeling ved siden av grafikken. En langtidsplan for
1995-2000 satte opp viktige mål for verkstedets utvikling. I 1998 ble
grafikkavdelingen nedlagt, og verkstedet flyttet til nye lokaler.
I 1997 overtok Kristin Bergaust som leder. I hennes periode fram til 2001
gjennomgikk Atelier Nord en betydelig omlegging. Grafikkavdelingen ble nedlagt og
elektronisk kunst ble satt i fokus. Det internasjonale nettverksarbeidet ble intensivert
blant annet gjennom opprettelsen av Network Interface for Cultural Exchange (NICE).
Nasjonalt ble Produksjonsnettverket for elektronisk kunst (PNEK) etablert med Atelier
Nord som administrativ base og Kristin Bergaust som interimstyrets leder. I Kristin
Bergausts periode hadde Atelier Nord en sentral rolle i etableringen av norsk
videokunst og var den første organisasjonen i Norge som drev målrettet arbeid i
forhold til nettkunst.
Fra 2001 til 2007 var Atle Barcley kunstnerisk leder. Fra 2001 ble tjenesteutvalget på
serveren bygd ut og servertjenestene ble lansert internasjonalt. I 2003 startet en ny
omlegging av Atelier Nord. Fra å være et verksted for elektronisk kunst til å bli en
prosjektbase for ustabile kunstformer. Fra 2005 til 2007 ble den betydeligst delen av
ressursene brukt på internasjonale signalprosjekter i samarbeid med andre
kunstinstitusjoner: Generator.x i 2005; Interface and Society i 2006; og Urban
Interface Oslo i 2007 i samarbeid med en rekke kunstinstitusjoner, enkeltpersoner og
bedrifter. Disse prosjektene inneholdt utstilling, konferanse, workshops, konserter,
performance og tekstproduksjon.
I januar 2008 kom Lars Gustav Midbøe inn som daglig og kunstnerisk leder for Atelier
Nord. Han ble ansatt i kraft av sin kompetanse i feltet med bakgrunn som
prosjektleder og kunstnerisk intendant for biennalen Electrohype i Malmø, Sverige.
Lars Gustav Midbøe har i 2008 lagt vekt på formidling til et bredere publikum gjennom
utstilling, presentasjoner, kunstkritikk og diskusjon. Hovedtrekket i denne strategien i
år var å flytte til nye lokaler i Kunstnernes Hus. Kunstnernes Hus er et viktig
samlingspunkt for kunstnere og kunstopplevelser i Oslo. Relokaliseringen har lagt
forholdene bedre til rette for et utvidet og publikumsvennlig program med ustabile
kunstformer i en etablert institusjon.

1.2 Formål
Atelier Nord arbeider med kunst i nye medier, nye former og med nytt innhold særlig innenfor teknologiintensiv kunst.
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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, øke forståelsen for disse kunstformene og styrke en kritisk
offentlig samtale på feltet.
Den nye kunsten skal bringes inn i det etablerte kunstsystemet på en slik måte at
særegne erfaringer og referanserammer blir en del av kunstverdenens felles grunnlag.
Når disse målene nærmer seg for et felt kan Atelier Nord gå videre. Atelier Nord kan
gå videre når erfaringer, ressurser og eventuelle samlinger kan overdras til andre og
når behovene Atelier Nord har imøtekommet kan dekkes av andre instanser, i første
rekke etablerte offentlige institusjoner, men også private individuelle løsninger eller
kommersielle foretak.
Atelier Nord skal ikke ta på seg offentlige forvaltningsoppgaver, men hele tiden søke å
være oppmerksom overfor kunstverdenens randsoner for å bringe nye kunstformer
inn i kunstoffentligheten.
Målgrupper
Den primære målgruppen for våre aktiviteter er det profesjonelle kunstlivet og andre
aktører på vårt felt som arkitekter, forskere, studenter og på tvers av fagdisiplinene.
Fra 2008 satser vi også på en type formidling som skal åpne opp for et bredere
publikum.
Egeninitierte prosjekter
Atelier Nord tar selv initiativet til egne prosjekter. Dette gjelder særlig kompetanse-,
debatt- og formidlingsprosjekter som workshops, nettverksutvikling,
utstillinger/kompilasjoner, seminarer og publikasjoner.
Atelier Nord adopterer kunstneres prosjekter med initiativtakeren som prosjektleder.
Målet er særlig å tilby kunstnere som gjør teknisk, økonomisk, organisatorisk eller
kunstnerisk komplekse prosjekter en tilpasset plattform for produksjon.
Prosjektbase for kunstnerinitierte prosjekter
Atelier Nord brukes også som base for forprosjekteringer der kunstneren trenger
umiddelbar støtte for å utvikle et prosjekt og der det ikke finnes, eller ikke er
hensiktsmessig med annen forprosjekteringsstøtte. Dette kan gjelde alle typer
prosjekter - verkproduksjoner, workshops, formidling, forskning eller publikasjoner.
Enklere og generell støtte til produksjon og formidling
Atelier Nord tilbyr et spekter av produksjons- og formidlingstjenester; tilgang til rom
for produksjon og visning, tilgang til enkelt og spesialisert produksjonsutstyr, leie av
visningsutstyr til reduserte priser, Internettjenester og teknisk og kunstnerisk
rådgivning.
Tjenestene tilbys hele kunstfeltet, både til enkeltkunstnere og organisasjoner uavhengig av sjanger og fagdisipliner. Internettjenestene tilbys også internasjonalt.

5

1.3 Kunstpolitiske målsetninger
Følgende kunstpolitiske målsettinger er lagt til grunn for vår virksomhet fra
Kulturdepartementets side:
• øke tilgjengeligheten ved å styrke kunnskapen om og opplevelsen av
billedkunst og elektroniske visuelle medier
• stimulere til økt deltakelse og kunnskap innen elektroniske visuelle billedmedier
• stimulere til faglig og kvalitativ utvikling av institusjonen
• stimulere til økt kunstnerisk bruk av elektroniske visuelle billedmedier
• sikre inntjening gjennom egne aktiviteter
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2

ORGANISASJON

2.1 Organisasjonsform
Atelier Nord er en privat, selveiende stiftelse. Styret består av 5 personer, hvorav en
er ansattes representant. Staben består av tre personer, en kunstnerisk leder/daglig
leder, en kontorleder og en regnskapsfører i 20% stilling.

2.2 Styret i 2008
Styret for stiftelsen Atelier Nord ble valgt på årsmøtet 9. juni 2008 og består
av følgende personer:
•
•
•
•
•

Hilde Mæhlum, styreleder (bildende kunstner), i styret siden 2006
Tor Andreas Gitlesen (seniorrådgiver) i styret siden 2005
Monika Goodwine, (ansattes representant, tilbake fra foreldrepermisjon i juni
2008), i styret siden 2005
Kenneth Korstad Langås (bildende kunstner), i styret siden 2000
Hilde Sjeggestad (advokat), i styret siden 2000

Vara for eksterne representanter:
• Synne Bull (bildende kunstner), vara til styret siden 2006
Styret avholdt åtte møter i løpet av 2008.

2.3 Ansatte
Lars Gustav Midbøe er engasjert i 3-årig åremål som kunstnerisk leder i 100 %
stilling. Midbøe tiltrådte 14. januar 2008.
Monika Goodwine er ansatt i 100 % stilling som kontorleder. Goodwine tiltrådte
høsten 2005. Goodwine har hatt foreldrepermisjon fra 1. juli 2007 til og med 8. juni
2008.
Linda Våge var vikar for Monika Goodwine i 50% stilling fra 1. juli 2007 til og med 30.
juni 2008.
Aino Marjatta Tolkki er ansatt som regnskapsfører i 20% stilling.
I perioden oktober til og med desember ble Atelier Nord utsatt for sykefravær. Både
kontorleder og daglig leder ble sykemeldt. Kontorleder som var sykemeldt 100% fra
15. september, kom tilbake i 50% sykemleding fra 11. oktober og var 50% sykemeldt
ut året. Daglig leder var sykemeldt 100% fra 9. oktober og ut 2008.
I denne perioden ble det engasjert følgende personer:
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Synne Bull – vikar for daglig leder. Siri Koren Furre – vikar for kontorleder.
Sykefraværene i 2008 forårsaket noen forsinkelser av planlegging og gjennomføring
av aktiviteter.

2.4 Kortere engasjementer
Følgende personer har vært engasjert i prosjektvirksomhet i 2008:
Emil Høgset jobbet som teknisk assistent i perioden mars 2008 til og med oktober
2008. Hovedoppgaver var omlegging av servertjenester og webside.
Øystein Wyller Odden var engasjert som teknisk assistent under montering av
kunstverket til Kristoffer Myskja.
Siri Koren Furre jobbet som assistent for workshopene Physical Prototyping og Data
Forensics.
Følgende personer har mottatt honorar for kunstnerisk virke i 2007:
Lars Bunström, workshopleder, Grav der du står
Tony Olsson, workshopleder, Physical Prototyping – A Basic Arduino Workshop
Thomas Lundqvist, workshopleder, Physical Prototyping – A Basic Arduino Workshop
Martin Howse, fagleder, Maxwell City: Data Forensics[in the landscape]
Julian Oliver, workshopleder, Maxwell City: Data Forensics[in the landscape]
Aeron Bergman, kunstnerpresentasjon
Alejandra Salinas, kunstnerpresentasjon
Øyvind Kolås, kunstnerpresentasjon
Roman Minaev, produksjon av kunstverket Digiluck

2.5 Likestilling og personalutvikling
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 fem medlemmer er tre kvinner. I tillegg er eksterne styremedlemmers
representant kvinne. I den faste staben er en kvinne og en mann. Styrets leder er
kvinne, kunstnerisk leder er mann.
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.
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2.6 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.
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3

INFRASTRUKTUR OG TJENESTER

3.1 Prosjektrom
Atelier Nord disponerer et prosjektrom på Kunstnernes Hus på ca 56 kvm. Dette
rommet brukes til workshops, seminarer, forelesninger, utstillinger, forestillinger og
for kunstneriske prosjektgrupper. Atelier Nord bruker prosjektrommet til egne
prosjekter og låner det ut til kunstnere. Kunstnerne bruker rommet til visninger,
arbeidsgrupper, testinstallasjoner av kunstverk, videoopptak m.m.
Rommet har vinduer langs den ene veggen, og motoriserte blendingsgardiner ble
installert på slutten av 2008. Det er enkel allmennbelysning. Enkelte arbeidslamper er
tilgjengelige, men ingen studiolys. Veggene i rommet er hvite og gulvet har et blått
linoleumsbelegg. Med prosjektrommet følger en del teknisk utstyr som projektorer,
høytaleranlegg m.m.
I 2008 oppdaterte vi utstyrsparken til prosjektrommet med høyttalere til 7:1 surround
sound. Et nytt lydkort ble innkjøpt, en MacPro og programvaren Logic som øker
mulighetene innen surround sound og lydredigering. Disse investeringene vil bli
komplettert i 2009 med innkjøp av bl.a. ny mikser og HD projektor. Vi ønsker også å
investere i projeksjonslerret, lyddemping, ny belysning og takmontert utstyrsrigg for
oppheng av projektorer, lysutstyr og høytalere.
Nyinvesteringer i 2008 og 2009 er mulige takket være prosjektstøtte på fra Norsk
kulturråds satsning Rom for kunst.

3.2 Medialab
Medialaben består både av arbeidsplasser utstyrt med maskin og enkle bord hvor
kunstneren selv bringer sin egen datamaskin.
Medialaben består av 4 enheter:
•
•

•
•

En elektronikkstasjon for bygging av elektroniske komponenter og
installasjoner
En Macintosh multimediastasjon med mulighet for video- og lydredigering,
DVD-produksjon, skanning, grafisk arbeid og produksjon av nettsider. Et
nyinnkjøpt HD-kamera er også tilgjengelig under avtale for kunstnere som
bruker redigeringsstasjonen
En videokopistasjon med spillere/recordere i forskjellige formater (DV, Beta,
etc.)
Et «hustrykkeri» med kopimaskin, høyvolumskanner, og fargeprinter som kan
ta tykt papir med størrelse opptil A3+.

I tillegg til dette har vi satt opp en enkel Mac mini-maskin og vi har også muligheter
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for å koble opp flere enkle arbeidsstasjoner .
Som en del av investeringene etter tilskudd fra Norsk Kulturråd – Rom for Kunst, har
Atelier Nord kjøpt et High Definition kamera og vil i 2009 kjøpe en HD projektor.
Atelier Nord ønsker å være oppdatert da HD-video er i ferd med å bli standarden for
dagens kunstvideo.
Driften av medielaben har flere hensikter:
• Gi kunstnere tilgang på spesialutstyr
• Gi reisende kunstnere tilgang til allmenne tjenester
• Gi grupper og enkeltkunstnere tilbud om midlertidig arbeidsplass i et større
miljø
Medielaben er gratis tilgjengelig for kunstnere. For lengre tids bruk gjør vi en
vurdering av prosjektet.

3.3 Internettjenester
Atelier Nord tilbyr internettjenester som e-post, plass til nettsider, database,
postlisteprogrammer, sending av video og lyd, registrering av domener, osv.
Internettjenestene tilbys gratis, med unntak av domeneregistrering.
Internettjenestene tilbys internasjonalt og er gjennom det med å markedsføre Atelier
Nord i utlandet.
I prinsippet forsøker vi å tilby det kunstnerne etterspør. Det er i 2008 gjort en
vurdering av våre eksisterende tjenester og man har kommet fram at en del av disse
kan fases ut da de er blitt tilgjengelige og rimelige på markedet. I løpet av våren 2009
vil vi orientere oss om hvilke internettjenester det kan være hensiktsmessig å tilby
dagens kunstnere med tanke på spesialiserte nettprosjekter ol. der avansert og/eller
dyr teknologi ligger som premiss for det kunstneriske innholdet.

3.4 Utlån, utleie og salg av utstyr
Atelier Nord samarbeider med et kommersielt selskap som leier ut Audio Visueltutstyr til utstillinger, forestillinger, konserter, m.m. Kunstnerne leier gjennom oss, vi
stiller som økonomisk garantist og oppnår en 30-50% prisreduksjon for kunstnerne.
Atelier Nord har selv en del utstyr til bruk i prosjektrommet og medielaben. Når utstyr
blir eldre og ikke lenger er driftsikkert på en slik måte at det kan brukes i utstillinger
o.l. selger vi det billig til kunstnere. Kunstnerne kan bruke slikt utstyr i eget atelier.
Atelier Nord har solgt en del brukt utstyr i forbindelse med flytting fra Lakkegata til
Kunstnernes Hus. Mottagere av dette utstyret har blant annet vært Atopia og
Verksted Mandelbrot.
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3.5 Konsulentvirksomhet
Atelier Nord yter et bredt spekter av konsulenttjenester. Enklere konsultasjoner tas på
telefon uten videre vurdering. For mer omfattende konsultasjoner over lengre tid gjør
vi en prosjektvurdering. Kunstnerne kontakter oss ofte både når de utvikler prosjekter
(bl.a. når de søker offentlige fond om prosjektmidler) og når produksjonen er i gang.
De vanligste spørsmålene er knyttet til kjøp og bruk av utstyr og hjelp til å finne
kunstnere og/eller teknikere som kan bistå/samarbeide i prosjektet.
Denne formen for tjeneste bør nok ikke undervurderes. Selv om den i sin natur, er lite
spektakulær, har vi erfaring med at den kan være svært nyttig for enkeltkunstnerne.

3.6 Omfattende og individuelt tilpasset prosjektstøtte
Enkelte kunstnere har behov for standardtjenester, men i et slikt omfang at det er å
regne som en ganske omfattende prosjektstøtte. Andre har behov for en bistand
utover standardtjenestene. Det er gode offentlige ordninger for prosjektstøtte til
kunstproduksjon i Norge. Disse fondene gir imidlertid bare økonomisk støtte og bistår
bare helt unntaksvis kunstneren utover den rene pengestøtten.
Atelier Nord hjelper kunstnerne med prosjektutvikling, budsjettering, regnskapsføring,
rapportering, tekniske løsninger, kunstneriske impulser og bistand til å finne
spisskompetanse blant andre kunstnere og institusjoner. Og vi finner sammen med
kunstnerne stadig nye måter å yte prosjektstøtte på.
Mens de offentlige fondene yter pengestøtte og må ha en viss avstand for å oppfattes
som habile instanser, har Atelier Nords prosjektstøtte til kunstnerne form av et
samarbeid. I et slikt samarbeid nyter kunstnerne godt av Atelier Nords organisasjon,
tekniske infrastruktur, vårt nettverk, vår prosjekterfaring og kompetanse internt og
blant samarbeidspartnere.
Produsentorganisasjon for kunstnere
Å være produsentorganisasjon innebærer at vi overtar ansvaret for å gjennomføre
prosjektet, herunder forprosjektering, finansiering, gjennomføring og rapportering. Vi
engasjerer kunstneren som kunstfaglig leder for prosjektet hun/han selv har utviklet
slik at kunstneren fortsatt får kunstnerisk kontroll.
Dette er et godt tilbud til alle kunstnere som arbeider med større prosjekter – det
være seg om de har store budsjetter og økonomisk risiko, er organisatorisk
omfattende eller teknisk utfordrende.
Vi opplever at vi gjør produksjoner billigere enn en kunstner ville klart på egenhånd.
En produksjon hos oss kan bruke en allerede etablert organisasjon og teknisk
infrastruktur, vi kan gjennom et omfattende kontaktnett finne spisskompetanse som
passer et prosjekt og vi kan gjennom gode rutiner for økonomistyring og
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prosjektledelse sørge for rasjonell produksjon i alle ledd.
Vi avlaster kunstneren ved å overta det finansielle, organisatoriske og tekniske
ansvaret. Gjennom dette kan hun/han i enda sterkere grad konsentrere seg om det
kunstneriske og hun/han får et team til å diskutere de faglige problemstillingene i. Slik
bidrar vi til å øke kvaliteten på produksjonen.

4.

WORKSHOPS OG ARTIST TALKS

4.1 Workshopserie i kunst og teknologi
Atelier Nord startet i 2008 en serie workshops med fokus på kunst og teknologi i et
praktisk perspektiv. Serien begynte på grunnnivå, med eksperimenter innen
elektromekanisk og kinetisk kunst og fortsatte med avansert styring og
programmering av kontrollenheter. Workshopserien legger opp til myke overganger
mellom de forskjellige stegene, og skal være begripelige, men samtidig holde et høyt
nivå. Workshopene er ment som et nyttig verktøy for å komme i kontakt med nye
kunstnere som er interesserte i å prøve seg på arbeid med kunst og teknologi.
Innenfor denne satsningen har to workshoper er blitt avholdt i 2008::
Workshop #1: Grav der du står. 12.-16. mai 2008
Workshop #2: Physical Prototyping - A Basic Arduino Workshop. 6.-10. oktober 2008
Workshop #1 Grav der du står
Den første workshopen i serien Kunst og Teknologi ble arrangerte i perioden 12.-16.
mai 2008. Workshopen Grav der du står fokuserte på elektronisk, mekanisk og
kinetisk kunst, og handlet om å skape kunstverk fra de midler som finnes tilgjengelig.
Deltagerne lærte å bygge komplekse mekaniske konstruksjoner av materialer man
kan finne i en container, av deler fra en gammel videospiller, og lignende.
Workshopen krevde ingen forkunnskaper i elektronikk eller mekanikk, kun ekte
interesse og stor entusiasme.
Leder for workshopen var den svenske kunstneren Lars Brunström. Brunström har
bl.a. gjort seg bemerket med en rekke installasjoner og mekaniske dyr. Etter
eksamen ved Kunstakademiet i Malmø, våren 2002.. har han undervist på kunstskoler
og kunstakademier, og blander praktisk arbeid med forelesninger om kinetisk og
mekanisk kunst.
Workshopen ble vellykket og både deltagerne og Lars Brunström var fornøyde med
uken. Resultater av workshopen ble offentliggjort i en åpen visning 18. mai 2008.
NRKs nitimen laget en fire minutters reportasje fra workshopen onsdag 14. mai.
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Foto: Lars G. Midbøe

Deltakere:
Petter Ballo
Kristine Gjems
Halvor Høgset
Hillevi Munthe
Regine Osbakk
Hugo Strand
Terje Urnes
Vilde Vegem
Thomas Winther
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Workshop # 2 Physical Prototyping – A Basic Arduino Workshop
Workshop nummer to i serien var Physical Prototyping – A Basic Arduino Workshop.
Denne ble holdt 6.-10. oktober 2008.

Foto: Lars G. Midbøe

Arduino er en plattform for hardware/software som kan brukes til styring av kunstverk
og installasjoner. Denne plattformen er veldig populær i Europa og delvis i USA, men
har liten utbredelse i Norge. Arduino er basert på open-source og programvaren for
Arduino kjører på både Windows, Mac OSX og Linux. Det er et enkelt og ryddig
programmeringsverktøy som gjør det lett for nybegynnere, samtidig som det er
avansert nok for større prosjekter. Det består av en mikrokontroller, et
utviklingsmiljø, og enkel programmering og kommunikasjon med datamaskiner via
USB. Arduinoprosjekter kan enten fungere selvstendig, eller kommunisere med
programvaren i datamaskiner.
Workshopen ble holdt av Tony Olsson og Tomas Lundqvist fra Malmö.
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Deltagere:
Serina Erfjord
Siri Koren Furre
Helena Kvie
Arne Langleite
Siv Løvås
Ståle Stenslie
Terje Urnes
Viktorija Valsø
Martin Aaserud

4.2 Maxwell City: Data Forensics [in the landscape]
Maxwell City er en workshopserie som begynte i 2007 i regi av Atelier Nord etter
initiativ fra Erich Berger. Maxwell City brukte det elektromagnetiske landskapet i Oslo
by som materiale i et kunstnerisk utrykk. Under workshopene lærte deltakerne
teknikker for å måle elektromagnetiske felt og diskuterte denne teknologiens sosiale
sammenheng og kunstneriske perspektiver. Atelier Nord fortsatte denne serien i 2008
med workshopen Data Forensics [in the landscape], en tre dagers workshop om
”lekkasje” av elektroniske signaler i det offentlige rommet. Workshopen ble holdt 6.-8.
november 2008.
Med utgangspunkt i konstruksjon av maskinvare og programvare, vil Data Forensics
bruke praktiske verktøy, teknikker og teori til å analysere tilsiktede og utilsiktede
datautslipp i det digitale landskapet i Oslo. Workshopen er en forlengelse av praktisk
og teoretisk forskning på elektromagnetiske fenomener i det digitale “rommet”. Data
Forensics presenterer et vindu mellom domenet for det digitale og det fysiske; det
digitale informerer og avslører den fysiske verden og omvendt. Det er gjennom dette
forholdet at vi kan finne en tilfeldig utveksling av praksis. Vi kan, for eksempel, låne
teknikker fra kriminalteknisk etterforskning til å forske på og forsøke å forstå
datalekkasjer. Man kan også avsløre og utarbeide teorien om datasedimentering ved å
bruke et arkeologisk perspektiv på undersøkelser av hverdagens digitale aktivitet.
Data Forensics undersøkte den intuitive virkeligheten der digitale data har sin egen
elektromagnetiske fysiske tilstedeværelse. Denne fysiske tilstedeværelsen av
elektromagnetisk data kan måles og kanskje til og med moduleres med nettopp den
samme enheten som avgir informasjonen.
http://1010.co.uk/org/data_forensics.html
Martin Howse, en programmerer, teoretiker og forsker på åpen maskinvare, grunnla
ap i 1998 for å implementere et kunstnerisk operativsystem i sin mest utvidede
forstand i open-source software kontekst. Martin Howse har opptrådt og samarbeidet
internsajonalt ved bruk av tilpasset programvare og maskinvaremoduler for lyd,synlig
kode og støy generering. Aktuelle prosjekter inkluderer en løpende serie åpne
workshops rettet mot etablering av et forskningsinstitutt i Berlin og London, og
implementering av en mobil flaneur-data plattform.
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Julian Oliver, født i New Zealand, er kunstner, open source programvareutvikler,
lærer og skribent basert i Madrid, Spania. Han har presentert foredrag og kunstverk
internasjonalt på arrangementer og konferanser innenfor den elektroniske
kunstscenen. Julian har holdt en rekke workshops og masterklasser i spill-design,
kunstnerisk spillutvikling, virtuell arkitektur, grensesnittdesign, augmented reality og i
open-source utviklingspraksis.
Deltagere:
Pattie Belle Hastings
Ulf A. Holbrook
Stig Holte
James Irwin
Ida Julsen
Oliver Leistert
Siv Løvås
Hillevi Munthe

4.3 Artist Talks
Fra høsten 2008 startet Atelier Nord en serie med forelesninger, presentasjoner og
debatter relatert til mediekunst og ustabile kunstformer. Serien har som formål å
utdype og utvide feltet og er åpent for alle interesserte. Målet er å etablere Atelier
Nord som et fast forum for diskusjon og øke fokuset på formidling ved å åpne for det
bredere publikum. Atelier Nord fortsetter denne serien i 2009.
Søndag 10. november 2008
Presentasjon - Data forensics [in the landscape]
Martin Howse og Julian Oliver holdt en presentasjon av arbeidet med workshopen
Data Forensics [in the landscape]. Se kapittel 4.2.
Torsdag 27. november 2008
Kunstnerpresentasjon med Aeron Bergman og Alejandra Salinas
Kunstnerne Aeron Bergman (født 1971 i Detroit i Michigan, USA) og Alejandra Salinas
(født 1977 i La Rioja, Spania) bor og arbeider for tiden i Norge, der Bergman er
professor ved Fakultet for visuell kunst på KHiO på området digital kunst, lyd og
installasjon.
Paret har vist større installasjoner på kunstsentre som Centre d’Arte Santa Monica i
Barcelona, Taipei Fine Art Museum, ICC Tokyo, CCCB i Barcelona, CAC Geneve og
Serralves Museum i Porto. I tillegg har de oppført lyd-performancer over hele verden,
blant annet på Palais de Tokyo i Paris, Knitting Factory i New York, De Appel i
Amsterdam, og på Centro de Cultura Contemporània de Barcelona. Arbeidet deres
vant en “Award of Distinction” i kategorien digital musikk på Prix Ars Electronica i
Østerrike.
De driver lyd- og kunstforlaget Lucky Kitchen, som ble stiftet i 1997 i New York.
Lydarbeidene deres er gitt ut av forlag og på selskap som Pork Salad Press,
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Onomatopee, Orthlorng Musork, Softl Music, Tomlab, Kning Disk, En/Of, og Diskono.
Aeron Bergman har både mastergrad i kunsthistorie fra University of Toronto og
mastergrad i Fine Art fra New York University. Alejandra Salinas har studert kunst og
film på Ontario College of Art and Design og the School of Visual Arts i New York, og
ble MFA på Kunsthögskolan Valand i Sverige.
www.luckykitchen.com www.ubu.com/sound/aa.html www.ubu.com/film/aa.html
Torsdag, 11. desember 2008
Øyvind Kolås: Digital kunst, kode som kultur og kode som kunst
Øyvind Kolås presenterte sitt virke som verktøymaker og utøver innen digital kunst.
Han demonstrerte programvare han har laget eller vært involvert i utviklingen av, og
diskuterte ulike prosjekters kulturelle kontekst og sin motivasjon for å utvikle dem.
Øyvind Kolås (født 1978) fra Ørsta på Sunnmøre programmerte datagrafikk allerede
tidlig i tenårene. Han gikk på Strykejernet Kunstskole i 1998-1999. Siden var han
tilknyttet Høgskolen i Gjøvik fra 2000-2007 som student og faglig ansatt (5 år) innen
fagområdene informatikk, medieteknologi og fargeforskning. Han har siden 2007
arbeidet full tid med open source-baserte teknologier i London, nå som en del av Intel
Open Source Technology Centre Europe.
Han har siden midten av nittitallet laget ulike verktøy og programmer fra bunnen av
for ting som sanntids-animasjon, brukergrensesnitt, billedbehandling, videoredigering, othello-motstandere, synssimulering og mønstergenerering. Han har holdt
foredrag på konferanser for fri programvare som Libre Graphics Meeting, Piksel,
GUADEC, FOSDEM og FSCONS.
Siden 2006 har han vært hovedutvikleren bak programbiblioteket GEGL. De
forskjellige visuelle eksperimentene hans var en del av blant annet Odyssey ‘95,
Eidsvoll 1995, Indie Music Video Festival tour 2003, Galleri Barbara Hansen, Oslo
2005, SIGGraph Art Gallery, Boston 2006, Digitale Spor, Bergen 2007.
http://pippin.gimp.org/projects

18

5

ANDRE PROSJEKTER, ARRANGEMENTER OG
BRUKERE

5.1 Andre prosjekter
Åpne forhåndsvisninger /studiovisninger av kunstverk og installasjoner som helt eller
delvis er utviklet innenfor rammen av Atelier Nord, er en satsning som er ment å gi
publikum flere og bedre muligheter til å se og oppleve ny kunst som forener
kreativitet og teknologi og er i takt med initiativet om økt formidling av vår
virksomhet på Atelier Nord
Kristoffer Myskja – Åpen studiovisning
I perioden 20. september til 5. oktober 2008 jobbet kunstneren Kristoffer Myskja i
prosjektrommet på Atelier Nord med oppbygning av et kunstverk som består av 350
releer. Kunstverket ble senere vist i utstillingen Magiske systemer i Tromsø
Kunstforening som åpnet 10. oktober 2008. Atelier Nord hadde forhåndsvisningen 4.
oktober 2008. Atelier Nord støttet prosjektet ved å gi kunstner tilgang på prosjektrom
for testing av installasjon, og støtte i form av å leie en assistent til montering av
kunstverket. www.kristoffermyskja.com
DIGILUCK - klokken som ikke viser tid
Et kunstverk av Roman Minaev
I desember 2008 begynte Atelier Nord produksjon av
kunstverket Digiluck. Den russiske kunstneren Roman
Minaev har sammen med Aristarkh Chernyshev, og
Alexei Shulgin utviklet konseptet Electroboutique:
Media Art 2.0 (http://www.electroboutique.com).
Prosjektet fungerer som et post-konsumeristisk
manifesto for den virkelige kunstmakten og dens
plass i samfunnet. Innenfor denne konteksten produseres verket Digiluck av Roman
Minaev for Atelier Nord.
Digiluck er et utendørs kunstverk som kan være mer eller mindre permanent installert
i det offentlige rommet. Selve verket er en klokke som i tillegg til tiden viser ord som
kan formuleres innenfor den rammen av tall som vanligvis viser tid. Med Digiluck
stiller Minaev spørsmål ved overtro i forhold til tidspunkt og lykketall, og ved hvilken
informasjon vi omgir oss med i det offentlig rom. Klokken skal plasseres på Odd
Fellow bygget ved SAGA Kino i Oslo, samt turnere nasjonalt i andre byer.
Produksjonen av Digiluck blir satt i gang i Minaevs hjemby St. Petersburg og vil
ferdigstilles under en ukes opphold ved Atelier Nords prosjektrom i slutten av januar
2009. Det er også ønskelig å turnere klokken til andre store og små byer nasjonalt og
internasjonalt, men da fortrinnsvis Skandinavia.
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Kunstneren Roman Minaev er født i 1970 i St. Petersburg og bor og jobber i Berlin og
Moskva. Han har deltatt i flere internasjonale utstillinger og mediekunstfestivaler.
Atelier Nord i samarbeid med Electrohype biennalen
Daglig og kunstnerisk leder ved Atelier Nord, Lars Gustav Midbøe, var sammen med
Anna Kindvall kurator for Electrohype biennalen som skal ble vist i Malmö Konsthall
høsten 2008. Electrohype 2008 er den femte biennalen for databasert og
høyteknologisk kunst. Utstillingen hadde over 49 000 besøkende og fikk god respons
fra publikum og media. Midbøe har vært co-kurator på alle de tidligere utstillingen
siden starten i 2000 og har også arbeidet som produsent for utstillingene.
Anne Breiviks kunstsamling
Atelier Nord mottok i 2004 Anne Breiviks kunstsamling i gave. Samlingen er
katalogisert og har turnert Norge i samarbeid med Norske Kunstforeningers
Landsforbund. Atelier Nord arbeidet med å etablere et selvstendig legat til å forvalte
samlingen. I 2007 ble det klart at det ikke var økonomisk grunnlag i samlingen til å
opprette et slikt legat. Atelier Nord så seg heller ikke i stand til selv å forvalte
samlingen i tråd med betingelsene i gavebrevet og vedtok å gi gaven videre. Gaven
ble gitt tilbake til Anne Breivik høsten 2008. Anne Breivik står nå fritt til å gi
samlingen videre etter eget ønske.
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5.2 Åpne arrangementer 2008
Dato

Sted

Navn

30.04

Type
arrangement
Atelier Nord Åpen visning

18.05
04.10

Atelier Nord Åpen visning
Atelier Nord Forhåndsvisning

10.11

Atelier Nord Artist talk/
presentasjon
Atelier Nord Artist talk
Atelier Nord Artist Talk

Jade Boyd: presentasjon av arbeid med
live performance og projeksoner
Resultater: Grav der du står - workshop
Kristoffer Myskja: kunstverk til Magiske
Systemer
Resultater: Data Forensics - workshop

27.11
10.11

Aeron Berman og Alejandra Salinas
Øystein Kolås

5.3 Brukere og mottakere av annen prosjektstøtte
Brukere prosjektrom
Saila Hyttinen og Fredrik
Hannestad

Teaterprosjekt

Bård Ask

Filming av materiale til utstilling på Fotogalleriet

Signe Becker

Fotografering og filming til eksamensprosjekt ved
KHIO

Jade Boyd

Tester av live performance og projeksjoner

Sara Christophersen og Helle
Siljeholm

Prøver på forestillingen Eventyrlige Eventyr, en
forestilling basert på dans i kombinasjon med
projisert scenografi

Sabina Jacobsson

Kurs i videoredigeringsprogrammet Final Cut Pro

Håkon M. Vassvik og Ingrid
Midgard Fiksdal

Forberedelse til forestillingen ”The Freeways”

Elisabeth Jarstø

Testing av bruk av stillbilder og projeksjoner i
forberedelse til utstilling som vist i Oslo
Kunstforening høsten 2008
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Rasmus Jørgensen

Forberedelser til lyd/scene-kunstverket ”pappapust” framført på Black Box under Ultima festivalen
oktober 2008

Anette S. Helland

Manusutvikling av animert kortfilm

Unni Gjertsen

Test av videoprojeksjoner til utstillingen ”footnotes
and headlines” på Henie Onstad Kunstsenter

Marianne Selsjord

Arbeid med “Drømmenes Hager” utstilt på Henie
Onstad Kunstsenter fra februar 2009

Sarah Christophersen, Helle
Siljeholm, Mari Meen Halsøy og
Mari Sømme Hammer

Forberedelser til prosjektet “Norma Jean”, et
interdisiplinært samarbeidsprosjekt mellom dans,
billedkunst og sosiologi.

May Veronika Moen

3D animeringen “Seeing is believing”. Utprøving av
utsmykking til Høyskolen i Vestfold

Kristoffer Myskja

Montering og utprøving av relébasert kunstverk til
utstillingen Magiske Systemer i Tromsø
kunstforening i oktober 2008

Brukere medialab
Siri Austeen
Lars Lauman
Jade Boyd
Narve Hovdenakk
Jens Leedal
Torkel R. Bråthen

Trond Arne Vangen
Siri Austeen
Ingvild Brekke Myklebust
Vibeke Luther og Ottar Ormstad
Øyvind Torvund
Bjørn Erik Haugen

Redigering av ”united we stand, divided
we fall”
Video til Berlin-biennalen
Video til Ladyfest
Digitalisering av materialer
Digitalisering av materialer
Digitalisering av materialer for
dokumentasjonsprosjekt i regi av
Danseinformasjonen i Oslo
Digitalisering av materialer for visning på
Sound of Mu i august 2008
Redigering til utstillingen ABSORPSJON
OG RESONANS på HOK november 2008
Redigering til film med utgangspunkt i
Ormstads visuelle poesi
Redigering
Redigering av ”Strangers in Paradise”
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Brukere av prosjektplass
Anne Britt Rage
Atelier Nord ga prosjektplass til Anne-Britt Rage for arbeid med prosjektet Xeno.no.
Hun benyttet denne prosjketplassen fram til sommeren 2008. Xeno.no er en
internasjonal database over kunst som problematiserer fremmedfrykt og
prosjektgruppen arbeider med en rekke utstillinger i utlandet i etterkant av at
kartleggingsarbeidet er avsluttet.
http://www.xeno.no/
Tulle Ruth
Kunstneren Tulle Ruth hadde prosjektplass på Atelier nord i første halvdel av 2008
fram til sommeren. I denne tiden jobbet hun med installasjonen Lirekasse på
vindkraft. Lirekasse på vindkraft er et musikalsk lydverk som ble presentert utendørs
på Fløifjellet 31. august.
www.tulleruth.com
Annette Sugestad Helland
I perioden 11 -19 august brukte Annette Sugestad Helland en prosjektplass for å
utarbeide materiale til en animasjonsfilm.
Nina Schjønsby
Bruk av prosjektplass i forbindelse med prosjektet ”Retrospective” 17. desember
2008.
Leie av visningsutstyr
Kunstnernes Hus
Kjøp av eldre utstyr
Atopia
Verksted Mandelbrot
Brukere av Internettjenester
Det er over 500 brukere av Internettjenester hos Atelier Nord. Av disse er det
institusjoner som Tou Scene, Vestlandsutstillingen, Riksutstillinger og Hausmania;
organisasjoner som Bildekunstforeningen i Rogaland, Atelieraksjonen i Oslo og
Skandinavisk forening i Roma; internasjonale og utenlandske organisasjoner og
nettverk som International Association for Performance Organisers, Syndicate,
Nettime France og Vilma), noder i PNEK (PNEK, i/o/Lab, TEKS) og en rekke
enkeltkunstnere som Vibeke Jensen, Bjørn Magnhildøen, Madeleine Park, Geir Egil
Bergjord, Christoffer Nilsen, Per Teljer, Helene Selvåg, Helena Kive osv.
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