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1. Om Atelier Nord 
 

Styreleder har ordet 
Mediekunstfeltet oppfattes gjerne som en nisje for kunstnere og publikum med særskilt interesserte 
avansert teknologi. I dagens samfunn er vi imidlertid alle brukere av avansert medieteknologi, og i 
økende grad produsenter av medieinnhold. Mediekunsten iscenesetter og utforsker en rekke av de 
estetiske, sosiale og politiske mulighetene og begrensningene denne situasjonen innebærer. Atelier 
Nord arbeider aktivt for å øke forståelsen av hvordan denne kunstformen kan bidra til økt refleksjon 
og kompetanse om vår medialiserte tilstand.  
 
I løpet av 2012 har Atelier Nord etablert et omfattende, internasjonalt program av utstillinger, 
kunstnerpresentasjoner og workshops i det nye visningsrommet ANX, sentralt plassert på 
Grünerløkka i Oslo. Dermed har vi fått langt bedre muligheter til å nå et bredere publikum. 
Eksempelvis har det ukentlige lavterskelarrangementet ”Tekniske tirsdager” bidratt til å utvide 
Atelier Nords brukergruppe, mens prosjektet Creating Public Communities var rettet mot å gi 
enslige, mindreårige asylsøkere, hvorav mange er analfabeter, grunnleggende digital kompetanse og 
nettverkserfaring. (Eller kun dokumentarprosjekt i 2012?) 
 
I tillegg til slike breddearrangementer er vi med satsningen ”Mapping Public Space” også stolte av å 
i 2012 ha satt fokus på et nytt kunstnerisk felt i rask utvikling, blant annet representert ved 
kunstneren Ilan Katins residency og workshop hos Atelier Nord. Teknikken ”mapping” gir 
mulighet til å projisere video på tredimensjonale skulpturelle objekter og arkitektur, ved å tilpasse 
videobildets omriss til dets omgivelser. Slik utvides levende bilders sosiale og fysiske nedslagsfelt 
radikalt. En vesentlig fellesnevner for prosjektene Atelier Nord er engasjert i er således at de alle 
aktivt utforsker og utfordrer etablerte institusjonelle eller estetiske grenser i kunstfeltet og mot 
mediefeltet for øvrig. Susanne Østby Sæther 
 

Kort 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 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 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 ved Olaf Ryes plass 
på Grünerløkka i Oslo. Kontor og prosjektrom er lokalisert på Kunstnernes Hus. 
 

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 
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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 skal bringes inn i det etablerte kunstsystemet på en slik måte at dens særegne erfaringer og 
referanserammer blir en del av kunstverdenens felles grunnlag. 
 

Kunstpolitiske målsetninger 
Følgende kunstpolitiske målsettinger er lagt til grunn for vår virksomhet: 
• øke tilgjengeligheten ved å styrke kunnskapen om og opplevelsen av billedkunst og 
 elektroniske audiovisuelle medier 
• stimulere til økt deltakelse og kunnskap innen elektroniske audiovisuelle medier 
• stimulere til faglig og kvalitativ utvikling av institusjonen  
• stimulere til økt kunstnerisk bruk av elektroniske audiovisuelle billedmedier. 

 
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 utstillinger. Det gis tilgang til prosjektrom, utstyr og annen 
infrastruktur innen mediekunst. 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 har kontor og prosjektrom på Kunstnernes Hus, Wergelandsvn. 17 i Oslo. 
Prosjektrommet brukes til utprøving og produksjon av nye prosjekter og er nå utstyrt med avansert 
lyd- og videoutstyr, mer spesifikt et 7.1 surroundsystem med en Mac Pro datamaskin for HD video 
redigering. I tillegg til en fast montert HD videoprojektor har vi tre mobile HD projektorer og 
Matrox-kort for flerprojeksjoner. Det er også investert i lys for video- og fotoopptak. Det gis tilgang 
til prosjektrommet på ukebasis. Elektronisk søknadsskjema og opplysninger om frister annonseres 
på hjemmesiden. 
 
Atelier Nord ANX har siden høsten 2011 vært visningsrom for egen initierte og andre prosjekter. 
ANX ligger i 1. etg., Olaf Ryes plass 2 og leies av Oslo kommune ved Kulturetaten. 
Visningsrommet brukes til produksjon, visning og forskning og har i 2012 hatt skiftende utstillinger 
som beskrives nærmere i neste kapittel. Lokalmiljøet på Grünerløkka og Oslos innbyggere generelt 
har her muligheten til å oppleve og delta i kunstneriske og kreative arrangement, samt pedagogiske 
programmer.  
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     Interiør Atelier Nord ANX – Foto: Arne Langleite 
 

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 en 50% stilling 
som driftskoordinator for ANX. Den faste staben i Atelier Nord var også sterkt engasjert i 
opprusting og klargjøring av ANX som visningsrom og produksjonsbase.  
 
 

 
 
   Eksteriør Atelier Nord ANX – Foto: Arne Langleite 
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2. Kunstproduksjon og arrangementer 
 
I 2012 gjennomførte Atelier Nord 35 kunstproduksjoner og -arrangementer. Enkelte av disse var 
videreført fra året før, mens andre var tidsmessig avgrenset til 2012. 
 

Proxy 
 
 

 
Proxy – Foto: Arne Langleite 
 
http://ateliernord.no/prosjektarkiv/proxy/ 
 
Andy Gracies arbeider utforsker hvordan teknologi kan få tilgang til og bearbeide 
informasjonssystemer i levende organismer og økosystemer. Arbeidene hans er inspirert av von 
Uexkull og Seboeks ideer om Umwelt og biosemiotikk, og utforsker hvordan tegn og symboler kan 
skape en forbindelse mellom kunstige og naturlige intelligenser. Prosjektet PROXY består av et par 
roboter kalt «Essence» og «Possibility», laget for å kunne gjennomføre grunnleggende oppgaver 
knyttet til å lete etter bjørnedyr og nematoder i mose, algekonglomerater og jordprøver fra disses 
naturlige habitat. Essence og Possibility ligner både i form og formålssammenheng på robotene 
«Spirit» og «Opportunity», som har tatt prøver av Mars’ overflate siden januar 2004. I forkant av 
utstillingen på Atelier Nord ANX i mars 2012, gjennomførte Andy Gracie en ekspedisjon til 
Sørøya i Finnmark for å samle materialer og gjøre opptak til installering av Proxy på 
mediekunstfestivalen Piksel i Bergen i 2011. Bearbeiding av de innsamlede materialene ble gjort i 
Atelier Nords prosjektrom. Prosjektet var et samarbeid mellom Andy Gracie, Atelier Nord og 
Piksel 2011. Gracie holdt også en workshop 10.03.2012 med formål å utforske, teoretisere og 
diskutere litterære, metaforiske og vitenskapelige forbindelser mellom jorden og rommet. En 
kombinasjon av teoretiske, praktiske og diskuterende prosesser ga deltakerne mulighet for å utforske 
en rekke måter for å tilnærme seg romforskning og teori på enkelt forståelig måte. 
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Video Art@Digital Cinema 
 

 
Travelling Fields, foto: Inger Lise Hansen 
 
http://ateliernord.no/prosjektarkiv/videoart-digitalcinema/  

 
Dette pilotprosjektet går ut på å sette sammen varierte program med arbeider innen nyere, norsk 
videokunst og filmkunst, og å presentere i institusjonelle sammenhenger som ellers er dominert av 
fortellende film og spillefilm. Formålet er å introdusere denne kunstformen til et bredere publikum, 
samt å bidra til å utfordre skillelinjene mellom video- og filmkunst på den ene siden og det etablerte 
og institusjonaliserte filmfeltet på den andre.  Rent teknisk har initiativet som mål å tilnærme seg 
forskjellige typer medier innen video og film, og presentere disse på samme digitale plattform og i 
samme tekniske kvalitet (DCP DigitalCinemaPlatform, JPEG2000). Som en del av dette prosjektet 
presenterte Atelier Nord i 2012 for tredje år på rad norsk film- og videokunst på Kortfilmfestivalen 
i Grimstad. Tittel på programmet var ”Dokumentariske strategier” og deltakende kunstnere var 
Marte Aas, Jumana Mann, Kjetil Skøien, Inger Lise Hansen, Siri Hermansen, Nina Toft og Hilde 
Honerud.  De seks arbeidene som ble presentert skriver seg inn i en internasjonal tendens i 
kunstfeltet hvor dokumentariske praksiser de siste tjue årene har utgjort en av de viktigste 
retningene. Arbeidene konsentrerer seg om to tematikker som har lange tradisjoner innenfor 
dokumentarismen også utenfor kunstfeltet: fremstilling av naturfenomener av sensasjonell og/eller 
sublim art og sosiale forhold, og ikke minst forbindelsene mellom disse. Programmet ble også vist 
på Atelier Nord ANX i desember 2012 og januar 2013. Det ble også satt sammen et program for 
visning ved Hokksund Ungdomsskole i Øvre Eiker fra desember 2012. Grunnet tekniske 
utfordringer ble lanseringen av dette programmet utsatt til vinteren 2013. Kurator for begge 
programmene var Susanne Østby Sæther.  
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Mapping Public Space 
 
 

 
Ana X, foto: Ilan Katin 
 
http://ateliernord.no/prosjektarkiv/mapping-public-space/  
 
 
Mapping Public Space er et initiativ for å fremme forståelsen og oppfatningen av tidsbasert kunst i 
offentlig rom. Med teknikken Mapping, menes muligheten til å avgrense og tilpasse 
videoprojeksjoner til spesielle omriss og områder av en projeksjon. Denne økte fleksibiliteten av 
tilpasningsmuligheter i kombinasjon med bedre og mer lyssterke videoprojektorer åpner for utvidet 
tilstedeværelse av tidsbaserte arbeider som en del av kunst i offentlige rom. Mapping teknologien 
åpner opp for å komme ”ut av boksen” dvs. ikke være bundet av en rektangulær videoprojeksjon i et 
gitt størrelsesforhold slik industristandarden dikterer, men heller utforske muligheter ved å projisere 
på tredimensjonale skulpturelle objekter og arkitektur. I denne ånden håper vi med dette prosjektet 
å være med på å pløye ny grunn i retning en ny forståelse av “expanded cinema”. Den Berlin-baserte 
kunstneren Ilan Katin som arbeider innen et bredt spektrum av disipliner som grafisk design, 
illustrasjon, tegneserier, installasjoner og animasjon hadde i november 2012 et residency ved Atelier 
Nord ANX og gjorde forarbeide til sin mapping-installasjon Ana X for visning i februar 2013. Han 
holdt også en workshop i programvaren MadMapper på Atelier Nord ANX den 03.11.2012.  
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CPC (Creating Public Communities) 
 

 
Foto: Hjørdis Kurås 
 
http://ateliernord.no/prosjektarkiv/cpc-2009/  
 
 
 
Prosjektet CpC er et introduserende kurs i informasjon-og kommunikasjonsteknologi (IKT) for 
enslige mindreårige asylsøkere. Atelier Nord startet dette prosjektet i 2010 i samarbeid med  
prosjektleder Hjørdis Kurås. CpC gir deltakerne digital kompetanse og nettverkserfaring ved å 
fokusere på grunnleggende forståelse av bruk av datamaskiner og hardware, fri og åpen kildekodet 
programvare, e-læring og sosiale nettverk. Det ble i 2012 gjennomført tre IKT-kurs ved mottak for 
enslige mindreårige asylsøkere i Sjøvegan, på Finnsnes og i Oslo. CpC startet også i 2012 et 
dokumentarprosjekt der deltakerne forfatter historier individuelt eller kollektivt, og utfordres til å 
innhente materiale fra personlige erfaringer. Lag av historier krysser hverandre for å skape unike 
beretninger, og gir alternative perspektiver på hva som foregår i samfunnet rundt oss og i verden 
forøvrig. Dette prosjektet vil fortsette i 2013. I sammenheng med dette prosjektet ble det også i 
2012 i samarbeid med vergeforeningen ”Følgessvennen” holdt et dokumentarkurs over to helger i 
november, der deltakerne fikk lære grunnleggende kamerabruk og teknikker for fotografering og 
filming, samt redigering. Deltakerne ble oppfordret til å bruke sine egne historier. I utgangspunktet 
er digitale fortellinger en videreføring av en politisk tradisjon som kalles ”giving voice”. Deltakerne 
ble oppfordret til å bruke kameraet til å ta opp grunnleggende spørsmål om identitet – hvem er jeg? 
Kursledere var Christian Bould og Hjørdis Kurås. 
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Soft Technology 
 

 
You never know, foto: Hillevi Munthe 
 
http://ateliernord.no/prosjektarkiv/soft-technology/  
 
 
Soft Technology ble videreført med forskjellige komponenter i 2012. Det ble holdt fem 
Elektroniske syklubber på Atelier Nord ANX. I tillegg ble det arrangert to workshops i august og 
november for barn- og unge, der det ble jobbet med tekstile strømførende materialer for å lage egne 
interaktive klær og andre myke prosjekter. Ansvarlig for disse var Kristine Gjems og Elin Igland. 
I november holdt Hanna Perner Wilson en tre-dagers workshop der bruk av Arduino for å 
programmere små micro controllere var tema. Deltakerne lærte å designe, programmere og bygge 
sin egen elektronikk som er myk og som man kan ikle seg, og i tillegg er interaktiv.   
Tekstilkunstner og prosjektleder for Soft Technology, Hillevi Munthe samarbeidet også med 
Elisabeth Schimana, komponist, performance kunstner og radiokunstner fra Østerrike om verket 
”You never know” som ble utstilt ved IMA Institut für Medienarchäologie i Klosterhof, Hainburg, 
Østerrike fra 29.09.2012-17.01.2013.  
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Subharchord 
 

 
Subharchord, foto: Ina Pillat 
 
http://ateliernord.no/subharchord/ 
 
På begynnelsen av 60 tallet ble det bygget et instrument i Øst-Berlin som var langt forut for sin tid. 
Subharchordet var en elektronisk lydgenerator, konstruert av de fremste lydekspertene i landet. I 
dag er det bare noen få som kjenner instrumentets historie. Regissøren Ina Pillatt arbeider med en 
dokumentarfilm om instrumentet som er et av seks som ble bygget i det tidligere DDR, hvorav kun 
tre eksisterer i dag – et i Wien, et i Berlin og et i Trondheim ved Ringve Museum. Atelier Nord 
engasjerte høsten 2012 komponisten Geir Jenssen/Biosphere til å komponere et verk med sikte på 
urframførelse på Subharchordet i Funkhaus Nalepastrasse under Club Transmediale i Berlin i 
februar 2013.   
 
 

Ultima-festivalen 2012 
 

 
A Piano Listening to Itself, foto: Ivar Smedstad 
 
http://ateliernord.no/a-piano-listening-to-itself-nordheim-variation-2/ 

 
A Piano Listening to Itself – Nordheim Variation 
Atelier Nord samarbeidet også i 2012 om et verk i forbindelse med Ultima-festivalen. Den 
kanadiske lydkunstneren Gordon Monahans ”A Piano Listening to Itself” ble satt opp i Borggården 
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like ved inngangen til Oslo rådhus.  Sekvenser fra Arne Nordheims komposisjon ”Listen” fra 1971, 
dedikert til den ungarsk-danske pianisten Elisabeth Klein, ble spilt gjennom et forsterker-system 
som overførte lyden ned langs lange pianostrenger festet i Rådhusets venstre tårn. Pianoet 
resonnerte stillferdig for publikum hver dag under Ultima-festivalen 2012 fra 06.09. – 16.09.2012. 
Kurator var Carsten Seiffarth. 
 
Under Ultima-festivalen ble også utstillingen Music From Nowhere av Gordon Monahan vist på 
Atelier Nord ANX. Music From Nowhere er en installasjon som består av flere høyttalere som er 
omgjort til akustiske, lydproduserende apparat og som sammen lager musikk. Gjennom et plexiglass 
ser man inn i høytalerne fra baksiden. Hver høytaler har sin egen hemmelige historie og kanskje har 
man i en fjern fortid kunnet høre den samme musikken spilt i et radioprogram. Kuratorer: Carsten 
Seiffarth og Ivar Smedstad. Det ble inngått avtale med Lydgalleriet i Bergen om visning av Music 
From Nowhere der i januar 2013.  
 
 

 
Music From Nowhere, foto: Arne Langleite 
 
http://ateliernord.no/prosjektarkiv/music-from-nowhere-2/  
 

Nordic Sound Art 
 
Dette prosjektet var et samarbeid med Kunstakademiet i Trondheim (KIT) og ble avsluttet i 2012. 
Daglig leder var involvert som konsulent. 
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Aktiviteter på Atelier Nord ANX 
En rekke av kunstproduksjonene Atelier Nord er engasjert i har i 2012 også vært utstilling eller 
presentert i visningsrommet ANX. I tillegg har det vært avholdt workshops, ofte med artist 
residency i gjesteleiligheten som Atelier Nord får disponere etter søknad til PNEK.  
 

Utstillinger 
 

 
”adaption/volume”, foto: Ricardo del Pozo 
 
Proxy 
installasjon - Andy Gracie, 08.03.-29.03.2012 
 
Masterstudentene ved Kunstakademiet i Trondheim 2012 
08.06.-24.06-2012 
utstillere: Tonje Bartnes Andersson, Maria Garred, Silje Elisabeth Hammer, Jasmin Hurst, Joakim 
Blattmann Moldestad, Greger Stolt Nilsen, Marit Roland, Andreas Schille, Håvard Stamnes, 
Ingunn Ystad. 
 
Music From Nowhere 
lydinstallasjon - Gordon Monahan, 05.09.-07.10.2012 
 
Karin Hellqvist  
konsert – 12.09.2012 
 
Elektronika og poesikveld 
Oslo Internasjonale Poesifestival, 13.10.2012 
 
Stelarc and The Body as Artistic Material 
Round Table Talk, 21.10.2012 
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 “adaption/volume” 
lydinstallasjon – Ricardo del Pozo, 25.-28.10.2012 
 
Dokumentariske strategier 
Marte Aas, Jumana Mann, Kjetil Skøien, Inger Lise Hansen, Siri Hermansen, Nina Toft og Hilde 
Honerud, 06.-14.12.2012  
 

Workshops 
 

 
Proxy-workshop, foto: Andy Gracie 
 
Proxy 
Ledet av Andy Gracie 
10.03.2012, Atelier Nord ANX 
 
Soft Technology 
Workshops for barn og unge, ledet av Kristine Gjems og Elin Igland. 
25.08.2012 og 24.11.2012, Atelier Nord ANX 
 
MadMapper 
Ledet av Ilan Katin 
03.11.2012, Atelier Nord ANX 
 
Arduino Lilypad 
Ledet av Hannah Perner Wilson 
16.-18.11.2012, Atelier Nord ANX 
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Tekniske tirsdager 

 
 
I løpet av hele 2012 ble det med jevnlig arrangert Tekniske tirsdager med introduksjon til aktuelle 
tekniske temaer på Atelier Nord ANX. Eksperter på områdene ble engasjert til å presentere og lede 
egenaktivitet fra deltakernes side.  
Tekniske tirsdager var åpne for alle interesserte og et gratis tilbud.  
Oversikt over Tekniske tirsdager i 2012: 
 
17.04.  Elektronisk syklubb 
24.04.   Hvordan konvertere til DCP? 
08.05.  Introduksjon til synkronisert flerskjermsvisning – multi screening 
15.05.  Elektronisk syklubb 
22.05.  Max6 kveld 
16.10.   Mekkedager Dans for Voksne  
23.10.  Elektronisk syklubb 
30.10.   MadMapper og Modul8 
06.11.   Arduino  
13.11.  Mekkedager Dans for Voksne 
20.11.  Elektronisk syklubb 
27.11.  Mekkedager Dans for Voksne 
04.12.  VPT introduksjon 
11.12.  Arduino 
18.12.  Mekkedager Dans for Voksne 
 
Disse var bidragsytere og ledere av Tekniske tirsdager: Hillevi Munthe, Knut Erik Evensen, 
Haraldur Karlsson, Ricardo del Pozo, HC Gilje, Harald Fetveit, Kristine Gjems, Elin Igland og 
Ilan Katin.  
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Formidling 
 
ANX er Atelier Nords produksjons- og visningsrom for kunst. Her presenteres skiftende 
utstillinger, videovisninger, egeninitierte prosjekter og samarbeid med nasjonale og internasjonale 
kunstnere, institusjoner og gallerier. Samtidig som 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. Lerret, projektorer og lysarmaturer ble montert, og til tross for 
bygningens originale karakter, oppført som bedehus i 1875 for Christiania Indremisjonsforening, 
fungerer rommet som et 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 Kulturnatt, Oslo Lux, Oslo Open, Oslo Poesifestival, Dans 
for Voksne, Notam og PNEK bidrar til å markere ANX og Atelier Nord som en samarbeidspartner 
i tillegg til å være en egen aktør i Oslos kunstscene. I forbindelse med Soft Technology-workshops 
for barn- og unge ble også skoler i nærområdet kontaktet med tilbud om deltakelse. ANX har i 
løpet av 2012 hatt åpningstid fra torsdag til søndag fra 12 – 17 i utstillingsperiodene.  
 

Kommunikasjon 
 
Det har gjennom 2012 blitt arbeidet med å utvikle og styrke en tydelig profil på plakater, flyers, 
annonser og annet materiale i tilknytning til utstillingene på ANX. Sosiale medier brukes aktivt for 
å annonsere utstillinger, workshops, presentasjoner og andre aktiviteter. Et eget nyhetsbrev sendes 
også ut månedlig. Hjemmesidene oppdateres fortløpende og presenterer prosjekter og aktiviteter 
både i tekst og visuelt med bilde- og videodokumentasjon. Det planlegges framover også å streame 
flere av aktivitetene.  
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Brukere av prosjektrom Kunstnernes Hus 
 
Vebjørn Guttormsgaard Møllberg  arbeidstittel New Year  
Torine Helland    videoarbeid basert på installasjon og performance 
Leander Djønne    videoredigering 
Carsten Aniksdal    Uro 
Astrid E. Bang/ 
Cecilie Lindemann Steen   Textual transformations 
Astrid E. Bang    Arawak 
Ricardo del Pozo    The Singular 
Oscar Qvale     Compression of Man 
Ivan Galuzin/ 
Roy Meuwissen/ 
Siri Schippers Skaar    Kingdom of Ends 
Ellen Henriette Suhrke   Stone and Plastic 
Ottar Ormstad    Natyr 
Jumana Manna/ 
Sille Storihle     Den norske modellen 
Harald Fetveit/ 
Martin Artillac Oraa    Ongoing thesis on improvisation 
CpC/      Dokumentarkurs 
Vergeforeningen Følgesvennen 
 

Brukere av Atelier Nord ANX 
 
Lee Montgomery 
Andy Gracie 
Hillevi Munthe og Elisabeth Schimana 
Ilan Katin 
CpC Vergeforeningen Følgesvennen 
Dans for Voksne 
Gordon Monahan 
Ricardo del Pozo 
Masterstudentene, KIT 
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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. De siste tre 
årene har Atelier Nord presentert et eget videokunstprogram på Kortfilmfestivalen i Grimstad. Det 
samme gjelder Ultima-festivalen, verket som ble presentert i 2012, A Piano Listening to Itself av 
Gordon Monahan er beskrevet nærmere i prosjektoversikten. Andre samarbeidspartnere i Norge er 
The Dream That Kicks ved Greg Pope og Lydgalleriet i Bergen.  
 

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 kunstinstistusjoner og prosjekt.  


