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Forord 
 
Kunstfeltet er i endring, og dette har konsekvenser for Atelier Nords virksomhet. Vi ser i økende grad at 
utrykk som tidligere ville falt under begrepet «mediekunst» blir innlemmet i det øvrige visuelle kunstfeltet. 
Dermed har det blitt langt viktigere for oss å presentere internasjonale foregangsskikkelser innenfor etablerte 
mediekunstformer som video- og lydkunst til et norsk publikum, slik at en ny generasjon unge kunstnere blir 
eksponert for genealogien til disse viktige uttrykksformene.  Med dette i tankene holdt vi høsten 2016 den 
første større norske presentasjonen av videopionerne Steina & Woody Vasulka, som var blant de aller første 
kunstnerne som arbeidet med selve videosignalet på begynnelsen av 1970-tallet. En serie med konserter, 
filmvisninger og en utstilling ble viet den svært innflytelsesrike og innovative multikunstneren Tony Conrad 
(1940-2016). Satsningen ble en publikumssuksess som samlet publikum fra musikk- og kunstfeltet, og bidro 
slik til å utvide Atelier Nords publikumsgrunnlag. 
 
De overnevnte endringene understreker viktigheten av å bevare kunstverk som er produsert med analoge 
verktøy, og som i akselererende hastighet er i ferd med å forsvinne. I februar 2016 arrangerte vi et åpent 
dialogmøte med Norsk Filmkubb Forbund, Atopia, Norsk Filminstitutt, Den Kulturelle Skolesekken Buskerud, 
Kulturrådet og VideoArt TV der Videokunstarkivet var hovedtema. Formålet med møtet var å se bevaring av 
videokunst i sammenheng med distribusjon. Dette er et område hvor Norge ikke holder tritt med ellers 
sammenlignbare land, som eksempelvis Sverige og Finland hvor det er etablert felles strukturer for både 
distribusjon og arkivering. Vi opplever at det finnes stor interesse for denne tematikken hos både kunstnere 
og institusjoner. 
 
Den unge kunstscenen i Oslo er dessuten en viktig og vital scene som  Atelier Nord ønsker å være med å 
fremme. Vi ønsker at visningsrommet vårt – Atelier Nord ANX – skal være et sted hvor unge kunstnere som 
jobber med teknisk krevende og nyskapende utrykk skal få anledning til å eksperimentere og vise arbeidene 
sine. Amund Ulvestad viste lydinstallasjonen Parhelia, mens Vebjørn Guttormsgaard Møllberg viste en rekke 
videoinstallasjoner som innovativt kombinerte denim-stoff, 16mm og HD-video i utstillingen Blue Voyeur. 
 
For oss har 2016 vært et år preget av samlokalisering. Kulturetaten Oslo kommune har tilrettelagt for at vi 
har fått samlet kontor og visningsrom i atelierfellesskapet Olaf Ryes plass 2. Dette har frigjort verdifulle 
ressurser og forenklet den daglige driften, og vil komme Atelier Nord ANX og ikke minst vårt publikum til 
gode over tid.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Østby Sæther     Ivar Smedstad 
Styreleder      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, konferanser 
eller andre typer arrangementer. En person eller organisasjon som søker seg et slikt samarbeid, vil ofte 
fungere som kunstfaglig leder eller kurator, mens Atelier Nord vil ha produksjonsansvaret. Søkeren bør 
derfor ha høy kompetanse innenfor sitt felt, i tillegg til å ha en klar idé om hvorfor og hvordan prosjektet skal 
gjennomføres. 
 
Atelier Nord ANX har siden høsten 2011 vært visningsrom for egeninitierte og andre prosjekter. Atelier Nord 
ANX ligger på gatenivå i atelierhuset på Olaf Ryes plass 2 og leies av Oslo kommune ved Kulturetaten. 
Visningsrommet brukes til utstillinger, videovisninger, produksjon og forskning og har i 2016 presentert 
skiftende utstillinger og prosjekter som beskrives nærmere i neste kapittel. Lokalmiljøet på Grünerløkka og 
Oslos innbyggere generelt har her muligheten til å oppleve og delta i kunstneriske arrangement, samt 
pedagogiske programmer som også er tilrettelagt for barn og unge. 
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1.5 Organisasjonsstruktur 
Atelier Nord er en liten organisasjon, som fungerer som en fleksibel og dynamisk enhet som kan reagere 
raskt på utvikling og tendenser innen kunstfeltet. I forbindelse med utvidelsen av virksomheten til å inkludere 
Atelier Nord ANX ble staben økt med et 50% engasjement som driftskoordinator for Atelier Nord ANX.  
 
I 2016 ble det opprettet to 50% stillinger, som administrativ leder og kommunikasjonsansvarlig. Sistnevnte 
stilling er del av en økt satsning på formidling og presentasjon på internett og sosiale medier. 

2. Kunstproduksjon og arrangementer 
I 2016 gjennomførte Atelier Nord fem egenproduserte utstillingsprosjekter på Atelier Nord ANX, fire 
soloutstillinger og én gruppeutstilling. I tillegg, ble det gjennomført 15 andre kunstproduksjoner og 
arrangementer av varierende omfang på Atelier Nord ANX og 3 eksterne produksjoner.  
 
Høydepunkter inkluderte den første større solopresentasjoen av videokunstpioneerene Steina og Woody 
Vasulka i Norge, samt et omfattende konsertprogram viet kunstner, musikker og filmskaper Tony Conrad 
(1940-2016).  
 
Den kuratoriske visjonen for Atelier Nord ANX er å være et inklusivt visningssted, som også skal kunne 
benyttes til andre aktiviteter enn presentasjonen av utstillinger. I tråd med denne tankegangen 2016 har det 
blitt holdt en rekke konserter, men også presentasjoner av performance-prosjekter, videovisninger og helge-
utstillinger.  
 
2016 har vært preget av planleggingen av samlokalisering av kontor og visningsrom. Atelier Nord har 
prioritert å opprettholde aktivitetsnivået på Atelier Nord ANX i perioden med flytting. 
 
Vi har arbeidet tett og målrettet sammen med Oslo kommune kulturetaten, for å få flyttet kontoret vårt inn i 
samme bygning (Olaf Ryes plass 2) som visningsrommet vårt, Atelier Nord ANX. Dette arbeidet ble 
dessverre ytterligere forsinket av en brann i bygningen sommeren 2016, og har fortsatt inn i 2017.  

2.1 Utstillinger på Atelier Nord ANX 
Utstillingsprogrammet på Atelier Nord ANX i 2016 har vært preget av innslag av historisk norsk og 
internasjonal mediekunst (Steina og Woody Vasulka, Tony Conrad og Video Ergo Sum).  
 
Det var flere solopresentasjoner av yngre kunstnere (Vebjørn Guttormsgaard Møllberg og Amund Ulvestad) 
som arbeider innenfor mediekunstfeltet.   
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2.1.1 VIDEO ERGO SUM 
 

 
                               Videostill fra Kjartan Slettemark – Video or not to be (1985)  
 
Morten Børresen, Elisabeth Mathisen, Lotte Konow Lund, Kjartan Slettemark og Kristin Bergaust. 
Kuratert av Nina Toft.  
Atelier Nord ANX, 14.01 – 14.02.16. 
 
VIDEO ERGO SUM: Norske videokunstpionerer retter kameraet mot seg selv, ser på en tendens som kan 
observeres hos mange kunstnere som begynte å eksperimentere med video når teknologien ble tilgjengelig: 
å peke videokameraet mot seg selv og bruke egen kropp som omdreiningspunkt og tema for utforskning. 
Programmet var en del av Atelier Nords flerårige satsning på formidling og distribusjon av videokunst 
gjennom prosjektet Vis videokunst!, muliggjort gjennom støtte og bruk av materiale fra Videokunstarkivet. 

2.1.2 Parhelia           

 
                Installasjonsfoto av Amund Ulvestads lydinstallasjon Parhelia (2016) 
 
Amund Ulvestad, Atelier Nord ANX, 04.03 – 20.04.16. 
 
Parhelia, eller bisol på norsk, er et optisk fenomen som oppstår under veldig lave temperaturer. Sollys som 
reflekteres ifra iskrystaller kan få fargerike lysflekker til å oppstå på begge sider av solen, slik at det kan 
fremstå som at den har fordoblet eller speilet seg. 
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Ulvestads installasjon driver en lignende form for fordobling ved at lyden fra en software-styrt cymbal fanges 
opp fra ved hjelp av ti retningsstyrte mikrofoner. Ved å fange lyd fra flere ulike retninger som spilles tilbake i 
real-time, oppstår det komplekst, lagdelt lydbilde som ikke bare utgår fra én lytterposisjon. Hver mikrofon er i 
tillegg utstyrt med ett LED-lys som kun lyser når mikrofonen er aktiv, slik at det er mulig å identifisere hvilken 
konfigurasjon av mikrofoner som til en hver tid er gjeldende i lydbildet.  
 

2.1.3 The Blue Voyeur 
                 

 
                                                                           Videostill fra Vebjørn Guttormsgaard Møllbergs videoinstallasjon The Blue Voyeur (2016) 
 
Vebjørn Guttormsgaard Møllberg, Atelier Nord ANX, 27.05. – 26.06.16. 
 
The Blue Voyeur tar for seg denimstoff som materiale, fetisj og arbeidsuniform. Myke, tekstile masser 
gjenspeiles i dansende kropper og et ambient lydbilde. 
 
Installasjonen The Blue Voyeur består av to denimkledde vegger, inspirert av arbeidsklær og japanske Boro-
tekstiler. Hver vegg er utstyrt med et kikkehull som besøkende kan benytte til å se én av to ulike Super-8 
filmer gjennom. Verket utforsker betrakterrollen som oppstår i møtet med film, hvor man inviteres til å 
observere med et blikk som er fritt for kroppslige begrensninger, fra en posisjon som ikke kan observeres av 
de som betraktes på lerretet. 
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2.1.4 Tony Conrad Tribute 
 

 
                                                                                                                                                       Installasjonsfoto fra Tony Conrad Tribute 
 
Utstilling, konsertserie og screening på Atelier Nord ANX, 07.09 – 02.10.16 
 
Tony Conrad Tribute var en utstilling, konsertserie og screening til ære for kunstner og musiker Tony Conrad 
som gikk bort i begynnelsen av 2016. 
 
Utstillingen omfattet dokumentasjon av Conrads konsertopptredner, samtaler og intervjuer, samlet av Tyler 
Hubby (regissør av Tony Conrad: Completely in the Present) over en periode på 22 år.  
 
Det ble holdt konserter med C. Spencer Yeh, Lasse Marhaug & Jon Wesseltoft, Kari Rønnekleiv med venner 
og Andrew Lampert & Greg Pope. Dokumentarfilmen Tony Conrad: Completely in The Present, ble vist 
daglig. Per Platou var kurator for Tony Conrad programmet på Atelier Nord ANX, som også var del av Ultima 
Festivalen. 
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2.1.5 IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL  
 

 
                                                                        Steina og Woody Vasulka i studioet sitt i Buffalo, New York studio, 1977. Foto: Kevin 
Noble 
 
Utstilling på Atelier Nord ANX, 21.10 – 20.11.16. 
  
Steina (f. 1940, Reykjavík) og Woody Vasulka (f. 1937, Brno) er sentrale foregangsskikkelser i 
videokunstens historie. De var blant de første kunstnerne som interesserte seg for video på slutten av 1960-
tallet, da det første kommersielle videokameraet (Sony Portapak) ble tilgjengelig. Produksjonen deres – 
sammen og individuelt – spenner analoge- og digitale undersøkelser av videosignalets materialitet, 
maskinoptiske installasjoner og performancearbeider. 
 
Med IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL ønsket Atelier Nord å belyse den tekniske eksperimenteringsviljen og 
store variasjonen i Steina og Woody Vasulkas bidrag til den signalfokuserte videotradisjonen. Arbeidene i 
utstillingen var supplert av en rekke intervjuer og samtaler med Woody og Steina fra 1980-tallet, som gir et 
unikt innblikk i deres tilnærming til videomediet. 
 
Utstillingen markerte første større solopresentasjonen av Steina og Woody Vasulkas arbeider i Norge. IT’S 
ALL ABOUT THE SIGNAL ble utviklet i samarbeid med Kristín Scheving ved The Vasulka 
Chamber og National Gallery of Iceland med støtte fra Kulturrådet. 
 

2.2 Performancer, konserter, screeninger, seminarer og andre events på Atelier Nord ANX 
 
Et variert utstillingsprogram ble supplert av 15 andre arrangementer som konserter, helgeutstillinger, 
screeninger, performancer og seminarer. I 2016 ble det gjennomført langt flere konserter enn tidligere. Vi 
merker en økt interesse fra det eksperimentelle musikkfeltet for Atelier Nord ANX som konsertsted i form av 
en økning i publikumstall og henvendelser om spillemuligheter.  
 
Vi har jobbet målrettet med å introdusere kunststudent miljøet for Atelier Nord ANX, gjennom hyppig kontakt 
med forskoler, KHIO og Kunstakademiet. En del av Bachelor-avgangsutstillingen ved KHIO ble i år vist på 
Atelier Nord ANX, og vi har presentert blant annet Steina og Woody Vasulka og Tony Conrad til grupper av 
studenter og lærere fra de overnevnte læringsstedene. 
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2.2.1 Konsert med Borge, Berg og Lundqvist 03.01.16. 
 
Borge/Berg/Lundqvist spiller i et eksperimentelt støylandskap med sterke rytmiske og melodiske elementer. 
Gjennom improvisasjon utforsker de unike stemninger og uttrykk, med søkende lyder og undrende tekster. 
 
Sigurd Borge driver til vanlig prosjektet Void Of Sound, hvor det lages ambient og drone. Det atmosfæriske 
er i fokus, og han er spesielt opptatt av hvordan klang møter ulike lyder og elementer. 
 
Anna Linh Berg er sanger, tekstskriver og instrumentalist, som utforsker rent tekstlige univers, støy og 
improvisasjon, og flytende melodier i alle leier. På ANX vil hun ha med det vietnamesiske instrumentet dan 
bau, tekstene og stemmen. 
 
Christian Lunqvist er slagverker, med sterke bånd til kunstmusikk og improvisert musikk. Med klassisk 
utdannelse strekker Christians musikalske aktiviteter seg fra jazz og rock til eksperimentell samtidsmusikk. 

 
2.2.2 Dialogmøte om nye muligheter for distribusjon, formidling og arkivering av videokunst, 
11.02.16. 

 
                                                                          Foto: Joakim Blattmann Moldestad 
 
Dialogmøtet om distribusjon, formidling og arkivering av videokunst ble arrangert i forbindelse med at PNEK 
sluttførte det treårig pilotprosjeket (2012 – 2015) som hadde målsetning om å etablere et nasjonalt 
videokunstarkiv.  
 
Møtet samlet aktører fra kunst- og filmfeltet, for å diskutere hvordan Videokunstarkivet best kan benyttes og 
sikres i fremtiden. Møtet tok i tillegg opp honorering av enkeltvisninger av videokunst, samt utfordringer og 
muligheter knyttet til formidling.  
 
Det ble holdt  innlegg fra Kulturrådet, Videokunstarkivet, VideoArtTV, Norsk Filmklubb Forbund, Atopia og 
Norsk Filminstitutt. Møtet ble avsluttet med en åpen paneldiskusjon. 
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2.2.3  Konsert med The International Transducer Orchestra 
 
 

                  VIDEOSTILL: Amund Ulvestad 

Konsert på Atelier Nord ANX, 19.03.16. 

The International Transducer Orchestra består av Koka Nikoladze, Bernt Isak Wærstad og Amund Ulvestad. 
Ordet «orkester» refererer i dette tilfellet til en ansamling av lydskapende objekter, fremfor personer. 
Nikoladze, Wærstad og Ulvestad er slik sett å betrakte som dirigenter. 
 
Konserten ble arrangert i forbindelse med Amund Ulvestads utstilling Parhelia. 

 
2.2.4  PRAKSIS: Lansering og seminar 
 
01.04.16: Offisiell lanseringsfest for residency-organisasjonen PRAKSIS på Atelier Nord ANX. Gjestetale av 
Dani Burrows (Strategidirektør ved Delfina Foundation) og en performance av David Blandy & Larry 
Achiampongs verk Media Minerals.  

9.04.16: PRAKSIS arrangerte seminaret New technology and the post-human på Atelier Nord ANX med 
kunstnerne David Blandy, Larry Achiampong og Jermey Bailey. 
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2.2.5  Oslo Open: PRAKSIS, Open Video & ORP2  
 

 
                                                                                Videostill fra Kristian Skylstad – Clowns 
 
Utstilling Atelier Nord ANX under Oslo Open, 15.04.15 – 17.04.16. 
 
Kunstnere med tilhold i atelierfellesskapet Olaf Ryes Plass 2 og PRAKSIS presenterte et utvalg verk 
på Atelier Nord ANX under Oslo Open. Video Open, et videoprogram kuratert av Janne Talstad, ble vist 
samtidig. 
 
Deltagende kunstnere Olav Ryles Plass 2: Maria Due, Søssa Jørgensen og Yngvild Færøy, Simona 
Barbera, Sara Christensen, Ina Eriksen, Yngvild Færøy/Søssa Jørgensen, Marthe Ramm Fortun, Maria 
Sundby, Janne Talstad, True Solvang Vevatne. 
 
Deltagene kunstenere i Video Open: Mads Andreassen, Ayman AlAzraq/Tamer Fathy, Andrea Bakketun, 
Marianne Bredesen/Sebastian Makonnen Kjølaas, Per Christian Brown, Anja Carr, Ronny Faber Dahl, 
Kristine Dragland, Anders Eiebakke/Izabela Rakowska, Tor Jørgen van Eijk, Crispin Gurholt, Marte Hodne 
Haugen, Jason Havneraas/Kjetil Berge, Christian Hennie, Hilde Honerud, Silje Linge Haaland, Henrik Plenge 
Jakobsen, Christian Norum, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir, Malie Robb, Kristian Skylstad, Helene 
Sommer, Ellen Henriette Suhrke, Jim Særnblom, Janne Talstad, Kjersti Vetterstad, Ragnhild 
Aamås og Camilla Aas.  
 
PRAKSIS presenterte et uformelt utvalg av verk fra deltagerne i residency-programmet New Technology and 
the Post-Human. Residency-temaet ble valgt av David Blandy & Larry Achiampong (UK) med 
deltagere Maren Dagny Juell Kristensen (NO), Eli Maria Lundgaard (NO), Tonje Alice Madsen (NO), Martina 
Petrelli (CA/IT), Marit Silsand (NO), and Gary Zhexi Zhang (UK). Jeremy Bailey (CA) deltok med et 
forskningsopphold. 
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2.2.6  Felleskassen – Å være, å gjøre 
 

 
                                                                               Still fra projeksjon / fotocollage 
 
Performance på Atelier Nord ANX, 22.04.16. 
 
Felleskassen ble etablert i 2014 og består av billedkunstner Tonje Alice Madsen og performance-kunstner, 
komponist og musiker Camilla Vatne Barratt-Due. Duoen har vist performance-arbeidene sine ved en rekke 
festivaler og institusjoner internasjonalt deriblant CTM/Transmediale Vorspiel og FASE i Berlin, Eufònic Urbà 
i Barcelona og Nikolaj Kunsthall i København. 
 
Stumfilm-performancen Å være, å gjøre (2015) tar utgangspunkt i et familie-album som har blitt omskrevet til 
et musikalsk partitur. En prolog bestående av infinitiv-setninger leses høyt, og gjennom filmen beveger 
beskjærte bilder seg jevnt oppover som i en rulletekst. Hvert utsnitt fungerer som en tone og binder rullen av 
bilder sammen til en musikalsk struktur som oppføres live på akkordeon. Verket tar for seg livets 
forgjengelighet og tidens gang i en rekonstruksjon av nåtidige øyeblikk.  

2.2.7 Bachelorutstillingen AVGANG 2016 

 

 
                                                                                                                                                              FOTO: Joakim Blattmann Moldestad 
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Atelier Nord ANX, 11.05. – 22.05.16. 
 
Josefin Andersson og Henning Erlandsson, bachelorstudenter ved KHIO, viste sine respektive 
avgangsverk Institute of Nomadic Alchemy og Et liv på gulvet på Atelier Nord ANX. Verkene var en del av 
bachelorutstillingen AVGANG 2016 ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). 
 
Josefin Andersson: Institute of Nomadic Alchemy 
Institute of Nomadic Alchemy (Institutt for Nomadisk Alkymi – INA) er en kontorplass, en scene, en slags 
fabrikasjon av en bit Internett. Nomadisk alkymi er en poetisk definisjon av et fenomen der verdien flyktig 
oppstår som fra ingensteds og deretter reise videre. Begrepet nomadisk alkymi belyser den væskelignende 
funksjonen som bevegelse og verdiskapning har i den moderne, globale økonomien. Ved understreking av 
bevegelsen tematiseres ideologier og økonomier, infrastruktur, steder og kropper. 
 
Henning Erlandsson: Et liv på gulvet 
Et liv på gulvet er et pågående prosjekt som har vokst fram under en prokrastineringsprosess preget av 
beslutningsangst og kroppslig motstand. Prosjektet undersøker hva som skjer når vi ikke lengre er i stand til 
å bære de rollene vi tillegges av de Andre, eller de identitetene vi kjemper med i oss selv. I en alt mer 
unnvikende hverdag formes et ønske om et annet rom, skjult fra ideologien av positiv tenkning,  hvor det 
delte subjektet kan gis et pusterom i den dvelende temporalitet. 
 

2.2.7 C. Spencer Yeh: One Hour for Tony (with Violin and Voice) 

 
                              FOTO: C. Spencer Yeh 

 
Konsert på Atelier Nord ANX, 07.09.16.  
 
C. Spencer Yeh er kunstner og komponist, bosatt i New York. Han er kjent for en interdisiplinær tilnærming til 
video og musikk under artistnavnet Burning Star Core. Som improvisatør jobber han stort sett med et 
vokabular bestående av stemme, fiolin og elektronikk. Spencer arbeidet sammen med Tony Conrad i en 
årrekke. 
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Konserten var del av Tony Conrad Tribute, kuratert av Per Platou som en hyllest til Tony Conrad som gikk 
bort i begynnelsen av 2016. 

2.2.8 Lasse Marhaug & Jon Wesseltoft: Outside of Mount Meru 
 

 
                                                                       FOTO: Joakim Blattmann Moldestad 
 
Konsert på Atelier Nord ANX, 10.09.16.  
 
Jon Wesseltoft og Lasse Marhaug har samarbeidet i mer enn et tiår, på prosjekter som Burning Dog, 
Maranata, Tounges of Mount Meru og nå som duo under deres egne navn. «Outside of Mount Meru» er en 
referanse til studioprosjektet Tounges of Mount Meru og Tony Conrad’s «Outside the Dream Syndicate», 
stykket har likheter med arbeider under det navnet, i tillegg til Tony Conrads idé om minimalisme som en 
metodikk for trenge dypere inn i lyd. 
 
Konserten var del av Tony Conrad Tribute, kuratert av Per Platou som en hyllest til Tony Conrad som gikk 
bort i begynnelsen av 2016. 
 
2.2.9 Kari Rønnekleiv m/venner: Oslo Field Theory 
 

 
                       FOTO: Joakim Blattmann Moldestad 

 
Konsert på Atelier Nord ANX, 12.09.16.  
 
Kari Rønnekleiv forteller om prosjektet: ”Tittelen på vårt konsertinnslag er inspirert av et møte vi hadde med 
Tony Conrad i Stavanger. Det viste seg at han var glødende(!) opptatt av geologi, og begynte å legge ut sine 
kunnskaper om det såkalte Oslo-feltet, en meget interessant geologisk senkning (et «graben» fra jordens 
oldtid, også kalt paleozoikum). Denne senkningen innbefatter et godt område rundt Oslofjorden med utrolig 
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mange varierte og spennende bergartsforekomster. Det som er spesielt med området, er at det har fine 
forekomster av bergarter fra så godt som alle geologiske epoker, noe som fascinerte herr Conrad.” 
 
Konserten var del av Tony Conrad Tribute, kuratert av Per Platou som en hyllest til Tony Conrad som gikk 
bort i begynnelsen av 2016. 

 

2.2.10 Andrew Lampert & Greg Pope: Perfect Makes Practice 

     
  c                                FOTO: Joakim Blattmann Moldestad 
 
Konsert på Atelier Nord ANX, 14.09.16.  
 
Andrew Lampert er kunstner, kurator og arkivar, bosatt i New York. Han arbeider med film, video og 
performance i det utvidede filmfeltet, hvor han tar for seg tilfeldighetsoperasjoner opp mot spillefilmens 
manusdrevne form. Lampert benytter seg ofte av såkalt «found footage» i arbeidene sine. 
 
Greg Pope er kunstner og kurator for The Dream That Kicks på Cinemateket i Oslo. Pope kommer fra 
London, og har de siste 10 årene vært bosatt i Oslo. Hans filmperformancer innebærer ofte manipulasjon av 
analog film i sanntid, mens den beveger seg gjennom forskjellige former for spesialbyggede 
projeksjonsapparater. 
 
Konserten var del av Tony Conrad Tribute, kuratert av Per Platou som en hyllest til Tony Conrad som gikk 
bort i begynnelsen av 2016. 
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2.2.11 Imagine! Videoverksted for barn 
 

 
                                                                                             FOTO: Ivar Smedstad 
 
Barneverksted på Atelier Nord ANX, 22.10 – 23.10.16. 
 
I forbindelse med Steina & Woody Vasulkas utstilling IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL arrangerte Atelier Nord 
workshop for barn fra 10-14 år i videoprogramvaren IMAGE/INE (ImX), med vekt på live performance (VJ, 
eller samspill med levende musikk) og installasjonskunst. 
 
Workshopen ble ledet av Haraldur Karlsson og ga anledning til å leke og lære med IMAGE/INE og se 
hvordan man lager ulike kunstneriske utrykk. Deltagelse var åpent for alle og gratis.  
 
 

2.2.12 Jørn Tore Egseth – Noise Mold 
 

 
                                                                                         FOTO: Jørn Tore Egseth 
 
Utstilling av lydinstallasjonen Noise Mold på Atelier Nord ANX, 07.10 – 09.10.16  
 
Med lydinstallasjonen Noise Mold undersøker Jørn Tore Egseth muligheten for å benytte støy som en 
akustisk støpeform. 
 
Gallerirommet fylles med lyden av radiostøy. Støyen består av alle mulige tilfeldige frekvenser, og slik 
representerer den også et lydmessig nullpunkt. Mikrofoner tar inn  den øvrige lyden i gallerirommet, som 
samtaler og besøkendes bevegelser. Gjennom kontinuerlig frekvensanalyse trekkes lydene som plukkes opp 
av mikrofonene ut av radiostøyen, slik at lydene man lager som betrakter danner hulrom i støyen. 
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2.2.13 Oslofjord Ecologies Workshop med Kristin Bergaust 
 
Workshop på Atelier Nord ANX, 25.11. – 27.11.16. 
 
Oslofjorden omfatter økologiske forbindelser og utfordringer som er spesifikke og konkrete, i tillegg til 
kulturelle praksiser og interaksjoner med miljøet og lokale populasjoner. Oslofjorden er natur, økonomi, 
infrastruktur, biologi, materialitet, kultur, historie og åsted for fremtidige planer og utfordringer. 
 
Arrangert av Kristin Bergaust og forskningsgruppen «Art in Society» ved Høyskolen i Oslo og Akershus. 

 
2.2.14 Shock and Awe performance med Ethan Rafal 
 
Presentasjon og performance på Atelier Nord ANX, 03.12.16. 
 
Shock and Awe er en fremføring av et første-persons forfatterskap, som henviser til amerikanske 
folketradisjoner. Prosjektet utfolder seg i sanntid og balanserer humor og oppriktighet med transformasjonen 
av minne til dokument. Begivenhetene i kjølevannet av 2001 er forsvinnende fra minnet, men er enda ikke 
fullstendig historisert – det finnes fortsatt rom for radikal agens over fremvoksende, dominante historier. 
 

 
2.2.15 Elektrodiesel – CTRL+ANX: ALL/NEW/CUT AN AUDIOVISUAL EXPLORATION 
 

 
                                                                                                                                                                                        FOTO: Elektrodiesel 
 
Performance på Atelier Nord ANX, 15.12.16.  
 
CTRL+ANX: ALL/NEW/CUT var en stedsspesifikk, live performance hvor Elektrodiesel utforsket de unike og 
spesifikke akustiske kvalitetene til gallerirommet på Atelier Nord ANX. Arbeidet hadde som målsetning å 
skape et nytt og unikt minne for de som var tilstede – som aldri vil gjenskapes, reproduseres eller gulpes 
frem – en singulær, personlig og sannferdig opplevelse av tilstedeværelse i rommet, manifestert som lyd.  
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2.3 Eksterne produksjoner og arrangementer 
I tillegg til programmet på Atelier Nord ANX, legger Atelier Nord til rette for kunstproduksjoner som vises 
andre steder, i samarbeid med både norske og internasjonale aktører.  
 

2.3.1 Frontiers of Solitude: seminar og utstilling 
 

 
                                                                                                                                                 FOTO: Ivar Smedstad 
 
Utstilling på Školská 28 Gallery, Fotograf Gallery og Ex Post i Praha, 
05.02. – 04.03.16.   
 
Symposium på Det franske instituttet i Praha, 05.02. – 06.02.16. 
 
Frontiers of Solitude begynte i 2015, som et EØS-samarbeid mellom kunstorganisasjoner i tre europeiske 
land: Školská 28 (Tsjekkia), Skaftfell (Island) og Atelier Nord (Norge).  
 
Prosjektet tematiserte menneskeskapte endringer i landskapet gjennom utflukter i alle de tre landene, 
inkludert et variert aktivitets- og utvekslingsprogram, inkludert residency-opphold og workshops i alle 
deltakerlandene i 2015.  
 
De norske deltagerne var Gunhild Enger, Tommy Høvik, Iselin Lindstad Hauge, Greg Pope og Ivar 
Smedstad. Ivar Smedstad, Kunstnerisk leder for Atelier Nord, holdt en presentasjon om utvinningen av 
naturresurser i nordområdene under symposiet.  
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2.3.2 VIDEO ERGO SUM på Hokksund ungdomsskole 
 

 
                      Videostill fra Lotte Konow Lund – Baby Face Assassin (1999) 
 
Undervisningsopplegg og screening på Hokksund ungdomsskole, 14.03.16. 
 
Screeningprogrammet VIDEO ERGO SUM ble vist på Hokksund ungdomsskole med støtte fra Øvre Eiker 
Kommune og KORO.  
 
Programmet ble presentert av kurator og produsent Nina Toft, som utviklet et tilpasset formidlingsprogram 
med utgangspunkt i parallellene mellom ungdoms mediebruk, og tidlige videokunstneres bruk av egen kropp 
som omdreiningspunkt og tema for utforskning ved å vende kamera mot seg selv. I tillegg til presentasjon og 
workshop for elever på 8. trinn, ble programmet vist i skolens foaje i én måned.  

2.3.3 The Dream that Kicks: AVVA – ideomotoric chatroom 
 

 
                                                                    FOTO: AVVA / The Dream That Kicks 
 
Performance på Cinemateket, 18.09.16. 
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Atelier Nord støttet The Dream That Kicks visning av den Østerriksk/Japanske duoen AVVA på Cinemateket 
i Oslo.  
 
Inspirert av ideen om ideomotoriske reflekser, har Billy Rosiz & Toshimaru Nakamura bygget opp 
performancearbeidet «ideomotoric chatroom» som en eklektisk maskin, med et grunnmønster av 
tilsynelatende automatiske, ubevisste og tilfeldige handlinger og reaksjoner. På scenen påvirker duoen 
hverandre musikalsk og fysisk i rommet, og visuelt i en ideomotorisk feedback loop, ettersom det vises to 
projeksjoner. Skjermen gjør den interne arkitekturen til det «ideomotoriske chatrommet» synlig for publikum.  
 

3. Atelier Nord ANX  
 

 
                                                                                                                           Foto: Joakim Blattmann Moldestad 
 
Atelier Nord ANX er Atelier Nords visningsrom og benyttes både som plattform for visning og utvikling av 
egeninitierte prosjekter, og som en arena for visning av produksjoner som er støttet av Kulturrådet, Oslo 
kommune og andre. Atelier Nord tilrettelegger for å vise et bredt spekter av prosjekter av etablerte og 
uetablerte kunstnere, musikere og andre, samtidig som prosjektene må ha relevans i forhold til Atelier Nords 
mandat og profil.  
 
3.1 Kronologisk oversikt over utstillinger og arrangementer ved  
Atelier Nord ANX i 2016 
 
I 2016 ble det arrangert totalt 5 utstillinger på Atelier Nord ANX, samt 15 arrangementer av varierende 
omfang og lengde.  
 
14.01. – 14.02.16  Konsert med Borge, Berg og Lundqvist 
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    Sigurd Borge, Anna Linh Berg og Christian Lundqvist 
 
14.01. – 14.02.16  Video Ergo Sum 
    Gruppeutstilling 

Morten Børresen, Elisabeth Mathisen, Lotte Konow Lund, Kjartan Slettemark 
og Kristin Bergaust. Kuratert av Nina Toft. 
 

11.02.16 Dialogmøte: Nye muligheter for distrubisjon, formidling og arkivering av 
videokunst 
Seminar 
Innlegg fra Kulturrådet, Videokunstarkivet, VideoArtTV, Norsk 
filmklubbforbund, Atopia og Norsk filminstitutt.     

04.03. – 20.03.16  Amund Ulvestad – Parhelia 
    Soloutstilling 
 
19.03.16   Konsert med The International Transducer Orchestra 
    Konsert 
 
01.04.16 Lanseringsfest for PRAKSIS     

David Blandy, Larry Achiampong og Jeremy Bailey 
 
09.04.16   PRAKSIS: New Technology and the Post-Human 

Seminar 
David Blandy, Larry Achiampong og Jeremy Bailey 

 
15.04. – 17.04.16  Oslo Open: Praksis, Open Video & ORP2    
    Helgeutstilling 
 
24.04.16   Felleskassen – Å være, å gjøre      
    Performance 
 
11.05. – 22.05.16  Bachelorutstillingen AVGANG 2016     
    Avgangsutstilling 
 
27.05. – 26.06.16  Vebjørn Guttormsgaard Møllberg – The Blue Voyeur   
    Soloutstilling   
 
07.09. – 02.10.16  Tony Conrad Tribute 
    Konsertprogram, utstilling og screening 

Tyler Hubby, C. Spencer Yeh, Lasse Marhaug & Jon Wesseltoft, Kari 
Rønnekleiv med venner, Andrew Lampert & Greg Pope. Kuratert av Per 
Platou. 

 
07.09.16   C. Spencer Yeh – One Hour for Tony (with Violin and Voice) 
    Konsert 
 
10.09.16   Lasse Marhaug & Jon Wesseltoft – Outside of Mount Meru 
    Konsert 
 
12.09.16   Kari Rønnekleiv og venner – Oslo Field Theory 
    Konsert 
 
14.09.16   Andrew Lampert & Greg Pope – Perfect Makes Practice 
    Konsert 
 
07.10. – 09.10.16  Jørn Tore Egseth – Noise Mold 
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    Helgeutstilling 
 
21.10 – 20.11.16  Steina & Woody Vasulka – IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL 
    Soloutstilling 
 
22.10 – 23.10.16  Imagine! Videoverksted for barn 
    Workshop 
 
21.11 – 27.11.16.  Oslofjord Ecologies Workshop 
    Workshop 
 
03.12.16                    Ethan Rafal – Shock and Awe 
    Performance 
 
13.12.15 – 15.12.15  Elektrodiesel – CTRL+ANX: ALL/NEW/CUT AN AUDIOVISUAL   
    EXPLORATION 
    Performance 
     

4. Formidling 
 
Atelier Nord ANX er Atelier Nords produksjons- og visningsrom for kunst og Atelier Nords hovedarena for 
formidling. Her presenteres skiftende utstillinger, videovisninger, egeninitierte prosjekter og samarbeid med 
nasjonale og internasjonale kunstnere, institusjoner og gallerier. Samtidig som Atelier Nord ANX er en 
plattform for visning av samtidskunst bidrar også workshops, seminar, foredrag og presentasjoner til å trekke 
inn en mangfoldig gruppe av kunstnere og andre kulturaktører for å styrke kunnskapen om og opplevelsen 
av nye uttrykk og medier. Et prosjekt kan omfatte alt fra produksjon av enkeltverk til utstillinger, konferanser, 
workshops, presentasjoner og publikasjoner, og gjerne mange av disse i kombinasjon.  
 
Atelier Nord inngikk avtale med Oslo Kommune, Kulturetaten om leie av visningsrommet Atelier Nord ANX 
høsten 2011 og utvidet med dette sin virksomhet i retning av større formidlingsaktivitet. Støtte fra Norsk 
Kulturråd gjorde det mulig å istandsette lokalene slik at det egner seg for utstillingsvirksomhet og 
presentasjon/produksjon av mediekunst. Lerret, projektorer og lysarmaturer er blitt montert, og til tross for 
bygningens originale karakter, oppført som bedehus i 1875 for Christiania Indremisjonsforening, fungerer 
rommet som et særlig egnet lokale for visning av samtidskunst. At besøkende kunstnere også har tilgang til 
å bruke gjesteleiligheten i bygningen, representerer et verdifullt gode. 
 
Samarbeid med Ultima-festivalen, Oslo Open, Performance Art Oslo, NyMusikk, Notam, PNEK, The Dream 
That Kicks og Kunsthøgskolen i Oslo bidrar til å markere Atelier Nord ANX og Atelier Nord som en 
samarbeidspartner i tillegg til å være en egen aktør i Oslos kunstscene. Atelier Nord ANX har i løpet av 2016 
hatt åpent torsdag og fredag 15-18 og lørdag og søndag 13-18 i utstillingsperioder og holder kontortid fra 10-
15 alle hverdager.  

5. Kommunikasjon 
 
Atelier Nord ANX fortsetter å trekke et variert publikum i utstillingsperioder, under arrangementer og på 
utstillingsåpninger. Selv om Atelier Nord ANX først og fremst er et visningsrom for kunst, opplever vi at 
variasjonen arrangementene i mellom bidrar til at en betydelig del av publikummet vårt har tilknytting til 
filmfeltet eller det eksperimentelle musikkfeltet. 
 
I 2016 har vi trappet opp ytterliggere med digital kommunikasjon. Vi dokumenterer hverdagen og alle 
arrangementer på Instagram, og er tydeligere og hyppigere tilstede på Facebook enn tidligere. Vi har fortsatt 
satsningen på tekst og dokumentasjon av høy faglig kvalitet, og vektlegger tilstedeværelse i UFO-guiden, 
Facebook, Instagram, nettsidene og nyhetsbrev i arbeidet med å synliggjøre arrangementer for publikum. 
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All informasjon skal være tilgjengelig på norsk og engelsk, slik at Atelier Nords aktiviteter skal fremst som 
oversiktlige for så mange som mulig. Denne satsningen er viktig for Atelier Nords internasjonale samarbeid.  
 
I 2016 har vi i økende grad satset på digital annonsering, ettersom tallmaterialet vårt viser at annonsering på 
Facebook gir bedre utslag på besøk enn annonsering i tradisjonelle medier. Annonsering i sosiale medier 
har visst seg å være langt mer kostnadseffektivt. 
 
6. 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 inkluderer Ultima festivalen, NyMusikk, The Dream That Kicks, Cinemateket i 
Oslo, Lydgalleriet i Bergen, Transmediale festival i Berlin og Carsten Seiffarth ved SingUhr lydgalleri i Berlin. 
Vi har også gjennomført flere samarbeidsprosjekt med kunstutdanningsinstitusjoner i Norge, bl.a 
Musikkhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstakademiet i Tromsø.  

7. 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.  

8. Styrets beretning 
 

8.1 Styret i 2016: 
 
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. 
Ida Lykken Ghosh (ansattes representant) i styret siden 2016. 
Mattias Härenstam, (kunstner) varamedlem til styret for eksterne styremedlemmer siden 2013. 
 
Tor Andreas Gitlesen gikk ut av styret i april 2016 og ble erstattet av Jeremy Welsh (kunstner og professor) 
 
Styret avholdt i løpet av 2016 fem styremøter og årsmøte. 
 

8.2 Ansatte og kortere engasjement  
 
Ivar Smedstad er ansatt i treårig åremål som daglig og kunstnerisk leder i 100 % stilling. Smedstad tiltrådte 
1. august 2009. Hans åremål ble forlenget med tre nye år fra 1. august 2015. Ida Lykken Ghosh ble ansatt i 
50 % stilling som administrasjonsleder 01. mars 2016. Joakim Blattmann Moldestad har vært engasjert som 
gallerikoordinator 50% på Atelier Nord ANX fra 1. januar 2014. Nicholas Norton har jobbet på timebasis med 
informasjonsarbeid i 2015, og begynte i 50% engasjement fra januar 2016. Matilda Höög og Jørn Tore 
Egseth har jobbet på timebasis som gallerivakt.  
 
Atelier Nord legger vekt på å ha balanse mellom kjønnene i stab, styre, ledende stillinger, engasjementer og 
blant kunstnere vi knytter til oss. Av styrets seks medlemmer (inkludert vararepresentant) er fire kvinner. I 
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den faste staben er en kvinne og tre menn.  
 

8.3 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. 
 

8.4 Helse, miljø og sikkerhet 
 
Ytre miljø 
Atelier Nords virksomhet har liten negativ innvirkning på det ytre miljøet. Det blir foretatt kildesortering og 
spesialavfall behandles forskriftsmessig. 
 
Arbeidsmiljø 
Atelier Nord har som mål å fremme et godt arbeidsmiljø.  
 
Sykefravær 
Antall fraværsdager i 2016 var 0.  
 

9. Årsregnskapet 
 
Revidert årsregnskap viser et overskudd på  kr. 330.766. Driftsresultatet er et overskudd på kr. 321.972. 
Sum driftsinntekter er på er på 3.530.164. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapets utgang av betydning 
for vurdering av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende 
bilde av resultatet for 2016 og stillingen pr. 31.12.2016. Forutsetning for videre drift er fortsatt til stede. 
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