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Forord
Videomediet har med digitaliseringen i økende grad blitt demokratisert og tilgjengelig for et
allment publikum. I dag kan videoopptak utført av ikke-profesjonelle aktører enkelt distribueres
digitalt gjennom nettbaserte plattformer som YouTube og Vimeo. Med tanke på utbredelsen av
levende bilder i kulturen generelt, er det særlig viktig å styrke den profesjonelle tekniske, historiske
og fortolkningsmessige kompetansen om video. Atelier Nord ser det som sin rolle å bidra til dette
arbeidet. Et satsningsområde for Atelier Nord de siste fem årene har derfor vært formidling av
videokunst i en rekke ulike former og på ulike plattformer. I 2014 har vi styrket denne satsningen
ytterligere.
Et ledd i denne satsningen er prosjektet Vis Videokunst!, som ble startet av Atelier Nord i 2010
med pilotprosjektet Videoart@DigitalCinema. Vis Videokunst! har som mål å etablere et nasjonalt
nettverk av lokale visningssteder – som kinoer, kulturhus, kunstforeninger og skoler – hvor
videokunst kan presenteres for et bredt publikum. Prosjektet inngår i vårt pågående arbeid med å
utvikle nye modeller for distribusjon av video- og filmkunst på nasjonal basis. I 2014 ble Vis
Videokunst! videreført med fokus på nordlige områder. Blant annet kuraterte Atelier Nord
programmer som ble vist ved Tromsø Internasjonale Filmfestival, på Arktisk Kultursenter i
Hammerfest, Vadsø Kunstforening og Samisk senter for samtidskunst i Karasjok. I tillegg til å vise
ny videokunst for et nytt publikum, har Atelier Nord bidratt til sikring av eldre videokunst for
fremtiden. På oppdrag fra Videokunstarkivet har Atelier Nord bidratt med teknisk spisskompetanse
i arbeidet med å digitalisere eldre, analoge formater, og til utviklingen av Videokunstarkivets
digitale database.
Etter seks år i lokalene til Kunstnernes Hus flyttet Atelier Nord i 2014 til nye lokaler på Sagene. En
lokalisering nærmere visningsrommet Atelier Nord ANX har vist seg gunstig. Gjennom 2014 har
det vært høy aktivitet på Atelier Nord ANX, med varierte utstillinger og prosjekter, både
egeninitierte og i samarbeid med andre aktører. Av sistnevnte kan særlig nevnes samarbeid med
Oslo Screen festival, hvor film- og videoarbeider av en rekke internasjonale kunstnere ble formidlet,
en såkalt ”deep listening” workshop i samarbeid med Ny Musikk, og festivalen Performance Art
Oslo, inkludert utveksling med spanske performancekunstnere. Atelier Nord og ANX har også i
løpet av året deltatt aktivt i flere lokale satsninger i regi av Oslo kommune, som Oslo Open,
Kulturnatt og Elvelangs. I tillegg til å være en nasjonal aktør med høy profesjonalitet, er det viktig
for Atelier Nord å også engasjere seg i kunst- og kulturfeltet lokalt. Gjennom denne bredden av
aktiviteter har Atelier Nord gjennom 2014 bekreftet sin posisjon som en sentral aktør og pådriver på
mediekunstfeltet generelt og i videokunstfeltet spesielt.
Oslo, mai 2015
Ivar Smedstad
Daglig- og kunstnerisk leder
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1. Om Atelier Nord
1.1 Kort historikk
Atelier Nord ble opprettet av Anne Breivik og Reidar Rudjord i 1965 som et verksted for grafikk. I
1993 fikk verkstedet investeringsmidler fra Norsk Kulturråd for å opprette en 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
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,
4
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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 2014 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 en 50% stilling
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 2014 gjennomførte Atelier Nord en rekke ulike kunstproduksjoner- og arrangementer. Enkelte av
disse var prosjekter som ble videreført fra året før, mens andre var tidsmessig avgrenset til 2014. De
fleste av prosjektene ble gjennomført på Atelier Nord ANX, med unntak av de som var del av Vis
videokunst! (punkt 2.3).

2.1 Utstillinger
I 2014 ble det gjennomført et variert utstillingsprogram på Atelier Nord ANX som omfattet et
bredt utvalg av ulik medieeksperimentell kunst. Det ble vist performance, video og lydkunst; ofte i
kombinasjon og flere ganger ved hjelp av installasjoner som overskred mediale kategorier. Flere av
utstillingene kretset rundt forholdet mellom teknologi og dagsaktuelle økologiske utfordringer
(PDP/AV1 og The Iron Ring), mens andre brukte lyd på innovativt og interaktivt vis (subConch og
Voice Catcher: The Dead Voices). Conrad Schnitzlers innflytelsesrike og mangfoldige kunstnerskap ble
belyst i utstillingen Mobile, og kunstnergruppen Carousell utvekslet sine respektive arkiver med
videomateriale i utstillingen Videopersona.
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2.1.1 subConch

subConch, foto Mats Jørgen Sivertsen

Mats Jørgen Sivertsen, Atelier Nord ANX, 27.01.14 – 17.02.14
subConch er en interaktiv installasjon, som består i et ammonitelignende musikkinstrument som
kan styres ved hjelp av tankekraft. For å benytte seg av instrumentet, må utøveren ta i bruk et
headset som åpner for «kognitiv kontroll» over lyden fra instrumentet. Prosjektet satte fokus på
utviklingen i retning av teknologiske forlengelser av menneskets biologiske funksjoner, såkalte
kyborger. Mats Jørgen Sivertsen har selv utviklet applikasjonen som styrer kommunikasjonen
mellom headsettet og instrumentet.

2.1.2 PDP/AV1

Installasjonsoto av PDP/AV1.

Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen, Atelier Nord ANX, 20.02.14 – 02.03.14
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Kunstnerduoen Martinka Bobrikova og Oscar de Carmens utstilling PDP/AV1 inneholdt flere
audiovisuelle installasjoner, og er resultat av flerårige undersøkelser rundt mulighetene for å
generere energi ved hjelp av frukter og grønnsaker som har blitt betegnet som overflødige av
supermarkedkjedene på grunn av strenge utløpsdatoer eller ”feil” farge eller form. Det estimeres at
det i EU hver år kastes 89 millioner tonn matprodukter i spiselig forfatning.
Installasjonene består av pleksiglassmontere som inneholder flere poteter. Potetene er seriekoblet,
og benyttes som strømkilde for en plasmaskjerm på utsiden av monteret, som viser bilder som
visualiserer energioverføringen mellom potetbatteriet og skjermen.

2.1.3 Okänd, kvinna 2009-349701
Anna Odell, Atelier Nord ANX, 07.05.14 – 17.05.14
I forbindelse med lanseringen av Anna Odells spillefilm Gjenforeningen på kino i Norge viste Atelier
Nord de seks filmene som utgjør Okänd, kvinna 2009-349701 på Atelier Nord ANX i samarbeid
med ArtHaus. Med Okänd, kvinna ønsket Odell å belyse maktstrukturer og bruken av tvang i
psykiatrien gjennom å gjenskape en psykotisk episode fra sitt eget liv. Verket satte i gang en
omfattende debatt i Sverige og ellers i Skandinavia, og Odell ble senere dømt for iscenesettelsen i
det svenske rettsvesenet.

2.1.4 Mobile

Videostill og arkivfoto av Conrad Schnitzler

Conrad Schnitzler, Atelier Nord ANX, 10.09.14 – 28.09.14
I forbindelse med Ultimafestivalen 2014 viste Atelier Nord Conrad Schnitzlers (1937-2011)
audiovisuelle installasjon Mobile som baserer seg på en sammensetning av Schnitzlers
eksperimentelle videoarbeider og lydmateriale fra Schnitzlers kassett-konsert prosjekt.
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Under åpningen ble det avholdt en improvisert konsert basert på Schnitzlers kassettarbeider av
Wolfgang Seidel. Utstillingen var kuratert av den tyske kuratoren Carsten Seifarth.

2.1.5 Voice Catcher: The Dead Voices

Installasjonsfoto Voice Catcher: The Dead Voices

Ståle Stenslie, Atelier Nord ANX, 03.10.14 – 19.10.14
Ståle Stenslies lydinstallasjon Voice Catcher består av 25 høyttalere og en interaktiv gullsfære som
endrer lydbildet ved berøring. Den holofoniske lyden skaper et erfaringsrom bestående av 77 ulike
monologer som overlapper og forandres i takt med besøkendes bevegelser. De mange monologene
representerer et mangfold av reaksjoner på egen bortgang: her finnes både moralprekener, etiske
overskridelser, rasjonelle refleksjoner så vel som emosjonelle reaksjoner, gruppetenking og
individualitet; det hele sammenfattet som et monument over det mangfold og de sterke kreftene
som river og sliter i oss i kampen om å bygge et samfunn – en uforutsigbar dialog i konstant
endring.
Voice Catcher er et eksempel på hvordan teknologi kan tilføre nye fysiske muligheter til kunstneriske
utrykk. Resultatet er en kunst som gir direkte kroppslige og emosjonelle erfaringer.
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2.1.6 Videopersona

Still og installasjonsfoto fra Videopersona

Carousell, Atelier Nord ANX, 24.10.14 – 09.11.14
Utstillingen Videopersona med kunstnerkollektivet Carousell (Felice Hapetzeder, Henrik Lund
Jørgensen, Marit Lindberg og Kristina Kvalvik) hadde utveksling av kunstnernes respektive arkiver
som utgangspunkt. De fleste som arbeider med video har et arkiv med ubrukt materiale – klipp som
av en eller annen grunn ikke helt passet inn, deler av prosjekter som aldri helt nådde mål, idéer som
startet bra, men endte dårlig; små snutter som oppstod ved tilfeldigheter, uten spesifikke
målsetninger.
Ved å gi slipp på arkivene sine ønsket kunstnerne i Carousell å utfordre etablerte forestillinger om
kunstnerisk opphav og utvide det kreative spillerommet innen levende bilder.

2.1.7 The Iron Ring

Installasjonsfoto The Iron Ring

Cecilia Jonsson, Atelier Nord ANX, 21.11 – 07.12.14
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I The Iron Ring undersøkte Cecilia Jonsson mulighetene for å rehabilitere områder som har blitt
skadelidende på grunn av mineralutvinning ved hjelp av den viltvoksende gressarten Imperata
cylindrical, som tar til seg jernforurensning fra jorden i de tidligere gruvedriftsområdene hvor den
vokser.
Filmen og gjenstandene i utstillingen dokumenterer hvordan Jonsson, sammen med en rekke
samarbeidspartnere, utvikler en prosess for å høste og utvinne jern fra det forurensede gresset med
målsetning om å lage en jernring. Prosjektet ble tildelt tildelt andrepremien under VIDA 16
(Fundación Telefónica Art & Artificial Life International Awards).

2.2 Performancer, konserter, screeninger, seminarer og andre events
I tillegg til et variert utstillingsprogram ble det gjennomført en rekke konserter, screeninger,
performancer, workshops og seminarer sammen med en rekke eksterne samarbeidspartnere. Det ble
vektlagt å gjennomføre arrangementer for publikumsgrupper med spesialiserte interesseområder,
samtidig som det ble gjennomført en rekke arrangementer av en mer almen karakter, slik som Oslo
Open-deltagelse.

2.2.1 Screen: Exit, Oslo Screen Festival 2014

Filmperformance Xavier Querel

Atelier Nord ANX, 06.03.14 og 07.03.14
I forbindelse med årets Oslo Screen Festival ble det avhold to kveldsprogrammer på Atelier Nord
ANX under navnet SCREEN:EXIT. Programmene fant sted på kveldstid, etter
festivalprogrammet på Cinemateket og presenterte et utvalg norske og internasjonale kunstnere som
arbeider med levende bilder utenfor skjermen og lerretets rammebetingelser. Deltagende kunstnere

10

ÅRSRAPPORT 2014
var Ove Dahl, Tone Emblemsvåg, Merete Mongstad, Mugetuft, Greg Pope, Okkyung Lee, Xavier
Quérel og Jade Boyd.

2.2.2 Greener On the Other Side
Clemens Wilhelm, Atelier Nord ANX, 20.03.14
Greener On the Other Side er en omreisende videokunstfestival initiert av den Berlin-bosatte
kunstneren Clemens Wilhelm i 2011. Programmet som ble vist på Atelier Nord ANX bestod av syv
ulike verk, som reflekterte over rekkevidden og mobiliteten til dagens unge kunstnere, både i digital
og geografisk forstand. Deltagende kunstnere var Julia Charlotte Richter, Nike Arnold & Mikko
Gaestel, Ulu Braun, Mirko Martin, Constantin Hartenstein og Clemens Wilhelm.

2.2.3 The Road to Venice
Clemens Wilhelm, Joakim Blattmann Moldestad og Jørgen Thorbjørnsen, Atelier Nord ANX,
21.03.14
Visningen av Clemens Wilhems Road to Venice ved Atelier Nord ANX ble akkompagnert av Joakim
Blattmann Moldestad og Jørgen Thorbjørnsens live-performance av deres semi-improviserte
musikalske komposisjon. I The Road to Venice dokumenterer Clemens Wilhelms en fottur fra
München til Venezia-biennalen i 2009, en reise som ikke bare var 600 km lang, men som også drar
paralleller til reisene som har blitt gjennomført av unge, håpefulle kunstnere i Europa siden
renessansen.

2.2.4 Seminar: Surround-lyd

Trond Lossius, Surround-lyd workshop
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Atelier Nord ANX, 29.03.14
Under seminaret, som rettet seg mot alle med interesse for opptaksteknikk, fortalte Gisle Tveito,
Trond Lossius og Jana Winderen om sine respektive erfaringer med surround-opptak. Gisle Tveito
delte sine erfaringer med å utvikle lydbildet i filmsammenheng og viste eksempler fra de
kinoaktuelle filmene Blind og Kraftidioten. Trond Lossius fortalte om sin praksis rundt opptak fra
drabantbyer og andre “ikke-steder”, det vil si områder som gjerne blir sett på som anonyme og
mindre interessante. Jana Winderen ga et innblikk i eget kunstnerskap i tillegg til en gjennomgang
av erfaringene sine med lydopptak på vannoverflater og under vann.

2.2.5 EXCHANGE España – Norge
Atelier Nord ANX, 05.04.14
EXCHANGE España – Norge er et utvekslingsprosjekt mellom Spania og Norge innen
performancekunst med kunstnerorganisasjonen Performance Art Oslo som initiativtager. 8 norske
og spanske performancekunstnere arbeidet sammen i 7 dager med å skape nye performancearbeider
til visningen som fant sted på Atelier Nord ANX.
Målet med utvekslingen var å skape en møteplass for idéutveksling, ikke bare for de deltagende
kunstnerne, men også for publikum. Ana Matey, Domix Garrido, Sergio Muro og Isabel León
deltok fra Spania, mens Franzisca Siegrist, Inger-Reidun Olsen, Ida Grimsgaard og Susanne Irene
Fjørtoft deltok fra Norge.

2.2.6 Oslo Open
Atelier Nord ANX, 26.04.14 og 27.04.14
Atelier Nord deltok på Oslo Open. Under årets arrangement viste Atelier Nord et utvalg av verk og
dokumentasjon fra tidligere prosjekter.
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2.2.7 Seminar: Videokunst i offentlig rom

Atelier Nord ANX, 16.05.14
Videokunstarkivet og Atelier Nord har fått flere henvendelser fra kunstnere og kuratorer, blant
annet tilknyttet KORO, vedrørende tekniske og praktiske utfordringer med oppsett av
videoinstallasjoner i offentlig rom. Videokunstarkivet inviterte Geert Mul til å dele sine erfaringer
på et dagsseminar på Atelier Nord ANX.
Mul har lang erfaring som mediekunstner og har gjennomført en rekke større prosjekter i offentlig
rom. Han er også en svært erfaren og inspirerene foredragsholder.

2.2.8 Captain Credible: The point of interaction
Captain Credible, Atelier Nord ANX, 31.05.14
Daniel Lacey-McDermott er en utøvende kunstner som under pseudonymet “Captain Credible”
kombinerer egenkonstruerte og found objects med hjemmelaget og hacket elektronikk for å skape et
arsenal av lydmaskiner som han bruker i sin performance. Dette stykket er en del av ett pågående
eksperiment som tar for seg interaksjonspunktet mellom kunstneren og dens verktøy, med fokus på
distribusjonen av innflytelsen over det endelige utrykket. Instrumentene som brukes har aldri blitt
spilt live før. Performancen varer 20 – 30 minutter og gjennomføres kun én gang da vitale
komponenter sannsynligvis vil bli destruert i prosessen.
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2.2.9 Deep Listening Workshop

Atelier Nord ANX, 14.06.14
Deep Listening er en lytteteknikk utviklet av komponist og musikker Pauline Oliveros, beregnet
både på musikere og andre lydinteresserte. Workshopen ble arrangert av VoxLab i samarbeid med
NyMusikk og inkluderte en introduksjon til Deep Listening med historie, teori og praksis.
Deltagerne diskuterte både prosessen og egne opplevelser rundt Deep Listening, og det ble i tillegg
fremført stykker av Pauline Oliveros og andre sertifiserte Deep Listening-komponister. Deltagende
komponisters stykker ble også fremført og diskutert.

2.2.10 Performance Art Oslo festival 2014
Atelier Nord ANX, 14.11.14 – 16.11.14
Kunstnerorganisasjonen Performance Art Oslo holdt sin årlige performancefestival på Atelier Nord
ANX for andre gang. Tema for årets festival var “visuell poesi innen performancekunst”. En rekke
norske og internasjonale kunstnere fremførte verk, i tillegg til at det ble avholdt workshop og
kunstnersamtale med Agnes Nergaard.

2.3 Vis Videokunst!
Prosjektet Vis Videokunst! omfattet i år deltagelse på Kortfilmfestivalen i Grimstad i tillegg til en
rekke visninger i Finnmark fylke og på Hokksund ungdomsskole. Nord-Norge var
satsningsområdet for Vis Videokunst! i 2014, og prosjektet har som langsiktig mål om å mål å
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etablere et nasjonalt nettverk av visningssteder som kan presentere videokunst til et bredt publikum
utenfor de store byene.

2.3.1 Kortfilmfestivalen i Grimstad 2014: Et undersøkende perspektiv

Still fra Hurt av Margarida Paiva.

Kortfilmfestivalen i Grimstad, 14.06.14
For femte år på rad presenterte Atelier Nord norsk film- og videokunst på Kortfilmfestivalen i
Grimstad. Kunstnerduoen Hilde Honerud og Nina Toft kuraterte programmet Et undersøkende
perspektiv, som de presenterte i Grimstad sammen med Atelier Nords kunstneriske leder Ivar
Smedstad.
Et undersøkende perspektiv besto i et utvalg verk som på ulikt vis forholder seg til filmatiske narrative
strategier eller utrykk og omfattet verk av Margarida Paiva, Crispin Gurholt, Jan Freuchen, Ole
Hagen, Jørunn Myklebust Syversen og Trine Lise Nederaas. Visningen ble etterfulgt av en debatt
moderert av journalist og kritiker Oda Bahr. Filmprodusent Helga Fjordholm, førsteamanuensis i
film og video ved Kunstakademiet i Oslo Synne Bull og billedkunstner Knut Åsdam deltok i
panelet. Screeningen og debatten var et ledd i Atelier Nords målsetning om å stimulere til fruktbare
møter mellom billedkunstnere og filmbransjen.

2.3.2 Hokksund ungdomsskole: Et undersøkende perspektiv
Hokksund, 29.08.14 - 26.09.14
Atelier Nord presenterte videokunst for elever ved Hokksund ungdomsskole for tredje år på rad.
Programmet Et undersøkende perspektiv, som først ble vist under kortfilmfestivalen i Grimstad, ble
presentert av programmets kurator Nina Toft. Toft ledet også en diskusjon med elevene i etterkant
av visningen. Programmet ble vist på skolens videovegg og infoskjermer i én måned.
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2.3.3 Vis Videokunst! i Finnmark
Finnmark, 10.09.14 – 13.09.14
Som ledd i at Nord-Norge var satsningsområdet for Vis Videokunst! i 2014 turnerte
videoprogrammet Et undersøkende perspektiv ulike visningssteder i Finnmark fylke. Programmet ble
vist på Arktisk kultursenter i Hammerfest, Vadsø kunstforening og på Samisk senter for
samtidskunst i Karasjok.

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. Det er økende etterspørsel etter å bruke visningsrommet fra
forskjellige aktører og de prosjektene som er vist er valgt fordi de har relevans i forhold til Atelier
Nords mandat og profil. I oversikten under er det referert til beskrivelser i punkt 2 foran for de
prosjektene som går inn under Atelier Nords satsningsområder.
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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.

30.01.14 – 16.02.14

SubConch
Mats J. Sivertsen
Installasjon

06.02.14 – 07.03.14

Screen: Exit
Ove Alexander Dahl, Mugetuft, Tone Emblemsvåg, Merete
Mongstad, Greg Pope & Okkyung Lee, Xavier Quérel og Jade Boyd
Samarbeid med Oslo Screen festival

20.02.14 – 02.03.14

PDP/AV1
Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
Utstilling

20.03.14

Greener on the Other Side
Julia Charlotte Richter, Nike Arnold & Mikko Gaestel, Ulu Braun,
Mirko Martin, Constantin Hartenstein, Clemens Wilhelm
Videovisning

21.03.14

The Road to Venice
Clemens Wilhelm, Joakim Blattmann Moldestad og Jørgen
Thorbjørnsen
Videovisning

29.03.14

Surround-lyd
Gisle Tveito, Trond Lossius og Jana Winderen
Seminar

05.04.14

EXCHANGE España – Norge
Ana Matey, Domix Garrido, Sergio Muro og Isabel León, Franzisca
Siegrist, Inger-Reidun Olsen, Ida Grimsgaard og Susanne Irene
Fjørtoft
Performance

26.04.14 – 27.04.14

Oslo Open
Videovisning av Atelier Nords prosjekter

07.05.14 – 15.05.14

Okänd, kvinna 2009-349701
Anna Odell
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Installasjon, videovisning
16.05.14

Videokunst i offentlige rom
Geert Muul
Seminar i samarbeid med Videokunstarkivet

31.05.14

The Point of Interaction
Captain Credible
konsert/performance i samarbeid med KHIO

14.06.14

Deep Listening
Pauline Oliveros
Workshop i samarbeid med Ny Musikk

10.09.14 – 28.09.14

Mobile
Conrad Schnitzler
Utstilling

03.10.14 – 19.10.14

Voice Catcher: The Dead Voices
Ståle Stenslie
Utstilling

24.10.14 – 09.11.14

Videopersona
Carousell (Henrik Lund Jørgensen, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg
og Felice Hapetzeder)
Utstilling

14.11.14 – 16.11.14

Performance Art Oslo (PAO)
Maline Casta, Fernanda Branco, Łukasz Trusewicz, Tereza Buskova,
Kurt Johannessen, Amelia Beavis-Harrison, Agnes Nedregård,
Justyna Scheuring, Álvaro Terrones & Santiago López, Anja Carr,
Rita Marhaug, Bartolomé Ferrando
Performance festival

21.11.14 – 07.12.14

The Iron Ring
Cecilia Jonsson
Utstilling

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.
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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
tillegg til å være en egen aktør i Oslos kunstscene. Atelier Nord ANX har i løpet av 2014 hatt åpent
torsdag og fredag 15-18 og lørdag og søndag 13-18. Det ble i år gjort forsøk med lengre
åpningstider, men dette ga ikke utslag i endrede besøkstall. Alle arrangementer er tilrettelagt for
barn og unge og det legges spesiell vekt på formidling til denne gruppen.

5. Kommunikasjon
Kjennskapen til Atelier Nord ANX har økt i løpet av 2014 og Atelier Nord ANX fortsetter å trekke
et bredt publikum takket være varierte arrangementer. Vi merker en publikumsøkning både på
åpningene og i utstillingsperioden samt et økende antall som følger oss på sosiale medier og en økt
generell interesse for arrangementene våre. En tydelig profil på plakater, flyers, annonser og annet
materiale i tilknytning til utstillingene på Atelier Nord ANX bidrar til å styrke budskapet med en
klar avsender. 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 på både norsk og engelsk. 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.
Det har i 2014 blitt gjennomført en oppgradering av nettsiden slik at den er kompatibel med
nettbrett og smarttelefoner. I tillegg har det blitt gjennomført en omfattende gjennomgang og
oppdatering av arkivene og dokumentasjonen på Atelier Nords nettsider, hvor mesteparten av
innholdet er tilgjengelig på både norsk og engelsk.
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6. Brukere av prosjektrom
I forbindelse med at Atelier Nord flyttet fra Kunstnernes Hus til nye lokaler i Sagveien 21
sommeren 2014 ble prosjektrommet avviklet.
Prosjektrommet ble brukt til produksjon, seminarer og workshops og ble lånt ut til kunstnere for
utprøving av ideer til installasjoner og utstillinger samt video- og lydproduksjon.
Disse har hatt opphold i prosjektrommet i 2014: Lene Berg, Knut Bendik Manger Breistein, Maia
Urstad, Hilde Huan, Elizabeth Higson, Christine Malnes, Marit Roland, Harald Fetveit.

7. Brukere av Atelier Nord ANX
Ståle Stenslie, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen, PNEK, Performance Art Oslo, Cecilia
Jonsson, Carousell, Ana Odell, ArtHaus, Mats J. Sivertsen, Cecilia Jonsson, Oslo Screen Festival,
NyMusikk, VoxLab, Clemens Wilhelm, Videokunstarkivet, Captain Credible, Geert Muul, Oslo
Kommune (kulturetaten), Gisle Tveito, Trond Lossius, Jana Winderen.

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 flere
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.
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10. Styrets beretning
10.1 Styret i 2014:
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 2014 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 2012. Linda Våge
ble ansatt i 100 % stilling som Informasjons- og administrasjonsleder 12. mars 2012. Joakim
Blattmann Moldestad har vært engasjert som gallerikoordinator på Atelier Nord ANX fra 1. januar
2014, Nicholas Norton har jobbet på timebasis med informasjonsarbeid og Matilda Höög 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.

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.
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Sykefravær
Antall fraværsdager i 2014 var 0.

11. Årsregnskapet
Revidert årsregnskap viser et underskudd på kr. 33.115. Driftsresultatet er et underskudd på
kr. 41.107 for 2014. Sum driftsinntekter er på kr. 3.315.991. Det er ikke inntrådt forhold etter
regnskapsårets utgang av betydning for vurdering av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir
årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 2014 og stillingen pr.
31.12.2014. Forutsetningen for drift er fortsatt tilstede.
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Atelier Nord, Sagveien 21, N-0459 Oslo
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