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Forord
Tradisjonelt har levende bilder vært begrenset til kinosalen eller fjernsynsapparatet, men oppleves i
dag kontinuerlig og allestedsnærværende gjennom en rekke nye medieplattformer. Dermed endres
også vilkårene for produksjon og formidling av kunst basert på levende bilder. I 2013 har Atelier
Nords arbeid vært særlig rettet mot formidling av videokunst, i en rekke ulike former.
Satsningen har omfattet visning av ”gammel” videokunst, blant annet gjennom en dobbelutstilling
med analoge arbeider av videoveteranene Jannicke Låker og Per Teljer på Atelier Nord ANX og
med en seminarrekke om arkivering av elektronisk kunst, arrangert av det norske videokunstarkivet
ved Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst (PNEK). Videre har vi gjennom året arbeidet aktivt
for å formidle videokunst til nye publikumsgrupper. Eksempelvis jobbes det mot å etablere et
nasjonalt nettverk av visningssteder (kinoer, kunstforeninger, skoler, samfunnshus etc.) som kan
presentere videokunstprogram kuratert av Atelier Nord. På oppdrag fra Koro har Atelier Nord også
kuratert et program med nyere, norsk videokunst for visning på Hokksund ungdomsskole. Andre,
mer spissede arrangementer har presentert video som et kunstnerisk felt i rask teknologisk og
estetisk utvikling. Et eksempel er en serie med videoperformancer basert på den digitale teknikken
”mapping”, som gir mulighet til å projisere video på tredimensjonale skulpturelle objekter og
arkitektur, ved å tilpasse videobildets omriss til dets omgivelser. Slik utvides det levende bildets
sosiale og fysiske nedslagsfelt radikalt – en situasjon som åpner for økt refleksjon omkring nettopp
de strukturelle betingelsene for våre erfaringer av levende bilder i dag. Samtidig markerer fokuset på
videokunst gjennom 2013 en klar historisk kontinuitet med den satsningen på elektronisk kunst
som Atelier Nord innledet i 1998.
Med visningsstedet Atelier Nord ANX, sentralt plassert på Grünerløkka i Oslo, har Atelier Nord i
løpet av 2013 markert seg som en stadig mer etablert aktør for kunstformidling i Oslo og som en
attraktiv samarbeidspartner for andre aktører i kunst- og mediefeltet. Atelier Nord ANX har i
perioden huset et omfattende, internasjonalt program av utstillinger, performancer, workshops,
seminarer og konferanser. Vi ser at utstillings- og arrangementsprogrammet på Atelier Nord ANX
også gir synergieffekt for Atelier Nords prosjektrom, som i 2013 har hatt en svært variert
brukergruppe. En fellesnevner for prosjektene Atelier Nord er engasjert i – enten det er som
tilrettelegger, produsent, kurator eller samarbeidspartner – er således at prosjektene aktivt utforsker
og utfordrer etablerte institusjonelle og estetiske grenser innenfor kunstfeltet og mot mediefeltet for
øvrig.
Oslo, april 2014

Ivar Smedstad
Daglig- og kunstnerisk leder

Susanne Østby Sæther
Styreleder
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1. Om Atelier Nord
1.1

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 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. Kontor og prosjektrom er lokalisert på 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 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,
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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 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 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 2013 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.
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2. Kunstproduksjon og arrangementer
I 2013 gjennomførte Atelier Nord 24 kunstproduksjoner- og arrangementer. Enkelte av disse var
prosjekter som ble videreført fra året før, mens andre var tidsmessig avgrenset til 2013.

2.1

Subarchord - A Child of the Golden Age

Foto: Ina Pillat

02.02.2013
Konsert i Funkhaus, Nalepastraße 18-50, 12459 Berlin
Club Transmediale inviterte til en hel dag om Subharchordet i Funkhaus Nalepastrasse i Berlin.
Historien til dette spesielle instrumentet ble presentert av oppfinneren Gerd Steinke og regissøren
Ina Pillat som arbeider med den dokumentarfilm om instrumentet. Den norske musikeren Geir
Jenssen (Biosphere) komponerte et bestillingsverk til Subharchordet i samarbeid med ensemble
“The Pitch” (Koen Nutters (b), Morten Olsen (vib), Boris Baltschun (org) og Michael Thieke (cl)
som hadde urpremiere i Funkhaus. Atelier Nord var produsent.
Dagen ble moderert av den tyske lydkunstkuratoren Carsten Seiffarth som introduserte den tyske
lydkunstneren Frank Bretschneider som komponerte et verk med Subharchord samples i 2007 og
Frederic Rzewski, en amerikansk komponist som lagde et verk i 1965 i “Laboratoriet for musikalsk
– akustiske grenseproblemer” i Øst-Berlin.
Atelier Nord var co-produsent for eventet og Norsk Kulturråd ga produksjonsstøtte til verket og
konserten med Biosphere og The Pitch Ensemble. Hele eventet, spesielt konserten, fikk og får
fortsatt oppmerksomhet i tyske og internasjonale medier.

2.2

Performance/Video

Prosjektet Performance/Video er en videreføring av satsningen på Live Video (produsert i 2010-2012)
og Mapping Public Space (2012-2014). Live Video hadde som mål å utforske kunstneriske og
tekniske muligheter og utfordringer ved sanntids avspilling og non-narrativitet. Mapping Public
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Space bygde videre på ideer og teknikker som var sentrale i Live Video, men introduserer disse i
offentlig rom i form av projeksjoner tilpasset arkitektur og det urbane rom. I begge prosjektene ble
det trukket veksler på aktører fra et bredt antall disipliner innen arkitektur og urbanisme,
mediekunst, film og kunsthistorie samt studenter innen de nevnte fagområder for å utforske
kunstneriske og tekniske muligheter. Med satsningen på Performance/Video ønsker vi å introduserer
performance og aksjonskunst i forhold til Live Video og Mapping, og søker å tiltrekke oss miljøer
utenfor mediekunsten som er åpne for samarbeid og utforskning.

2.2.1 Walled

Foto: Ove Dahl

25.01 – 03.02.2013
Ove Dahl, Atelier Nord ANX.
“Walled” er en lys- og lydinnstallasjon som tar i bruk videomapping for å skape en overdimensjonert
LED-vegg av runde papplater. Bildene som projiseres endres i takt med lydbildet og spiller på et
urolig møte mellom to teknologier, hvor det analoge aper det digitale. Ove Dahl: supervoxel.net

2.2.2 Ana X

Foto: Ilan Katin

07.-17.02.2013
Ilan Katin og Jasmine Guffond, Atelier Nord ANX.
Ana X var en stedsbestemt installasjon der videoprojeksjoner og lyd skapte en dialog mellom oss og
fornemmelsen av tilstedeværelsen av dem som tidligere har vært i rommet, og kanskje fortsatt er
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der. Med en bevissthet rundt den historiske betydningen av rommet, ble det brukt lys og lyd som en
metode for å berøre veggene og søylene i rommet. Gitt lydens natur, kunne man forestille seg at den
spretter ut fra flatene, og at projeksjonen fungerte som en visuell simulering eller fortolkning, noen
ganger direkte tilknyttet lyden, andre ganger ikke, slik at begge utfordret naturen. Målsetningen var
å kommunisere med publikum gjennom rommet, i visshet om at rommet er en integrert del av
hvordan vi kommuniserer. Arbeidstittelen var avledet av rommets nåværende navn, ANX, og
presenterte rommet som en person som heter Ana, X er variabelen som brukes når man unnlater å
referere til et etternavn. Jasmine Guffond: sound, jasminamaschina.com, Ilan Katin: video,
ilankatin.com

2.2.3 Limborama
28.02.-22.03.2013
Tone Emblemsvåg, Atelier Nord ANX
Limborama var en installasjon bestående av ulike gjenstander som har forspilt sin rolle, men som
blir gjenværende på grunn av affeksjonsverdi; et fuglebur, bestemors blondegardiner som ikke har
vært brukt som gardiner på mange år, et reise-TV som ser komisk stort og utdatert ut, et gammelt
speil og en kattemaske. Alle tingene har sin historie og er nå i et ingenmannsland. Tone
Emblemsvåg: tonee.no

2.2.4 Quadtone Expanded

Foto: Ina Pillat

16.04.2013
Mariska de Groot og Gert-Jan Prins, Atelier Nord ANX.
Quadtone Expanded er en suggererende lys-er-lyd projeksjons performance i rommet. Grafisk
mønstrede hjul påvirker en lysstråle, som bærbare lyssensitive høyttalere så konverterer til hørbare
frekvenser. Alt lys som er til overs er synlig lyd. Denne performancen var et samarbeid mellom
Atelier Nord, The Dream That Kicks og Cinemateket.
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2.2.5 PAO Festival 2013

Foto: Benedicte Clemenstsen

Arti Gabrowski

02.11.2013
Performance Art Oslo inviterte til PAO Festival 2013 på Atelier Nord ANX.
Tema: Diversity / Multiplicity innenfor Performance Kunst
Kunstnere: Alan Armstrong, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen (duo), Benedicte
Clementsen, BBB Johannes Deimling, Arti Grabowski, Tonje Lieberg, Terese Longva, Gustaf
Londré, Elisabeth Mathiesen og Inger-Reidun Olsen. Performance: Benedicte Clementsen / Foto:
James E. Smith
PAO invitert kunstnere med ulik bakgrunn, der noen er etablerte og andre i startfasen av sin
kunstneriske praksis innenfor performance. Alle kunstnerne jobber ulikt, ikke bare i hvordan de
utrykker seg, men også med hva slags materialer de bruker, med hvilke konsepter de utforsker eller
hvordan de skaper visuelle bilder. PAO ønsket med tematikken i denne festivalen å vise mangfoldet
av performance kunstnere som i hovedsak bor og jobber i Oslo, men hadde også invitert noen
internasjonale aktører. PAO er en forening som ble dannet høsten 2012 for å styrke miljøet i Oslo
og formidle performancekunst til publikum ved å produsere eventer som workshop, festival og artist
talks.
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2.2.6 Mugetuft – konsert

Foto: Peter Knudsen

07.11.2013
Mugetuft, Atelier Nord ANX.
Mugetuft er et samarbeidsprosjekt som utforsker samspill/sammenhenger mellom live video og
lyd/musikk/støy. Tanken er at de to uttrykksrommene ikke skal være selvstendige, men avhengige
av hverandre som likeverdige deler av totaluttrykket, altså en tett integrasjon av lyd og bilde. De
arbeider både med maskiner og instrumenter og alt foregår live, for det meste helt improvisert.
Mugetuft består av Tellef Øgrim, lyd fra gitar og maskin. Han er musiker og journalist og har
arbeidet i ulike musikalske sammenhenger i 30 år. Peter Knudsen, sanntidsvisuals fra
maskin/projektor er grafisk designer og har arbeidet mye med visualisering av musikk. Henrik
Hellstenius, lyd fra maskin og diverse instrumenter, han er musiker og komponist. Jakop Janssønn,
trommer/elektronikk.
Atelier Nord samarbeidet også med Mugetuft om en utendørs konsert ved Oset vannrenseanlegg i
Maridalen den 31.08. og 01.09.2013. Dette var en improvisasjon- og videokonsert i skjæringsfeltet
mellom støy, beat og stillhet. Konserten foregikk i et eksentrisk og massivt betonganlegg som
inngår i Oset vannrenseanleggs utendørs bygningsmasse.
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2.3 Soft Technology

Foto: Joakim Blattmann Moldestad

2.3.1 Haptosonics
10.-27.10.2013
Utstillingen Haptosonic på Atelier Nord ANX var et resultat av prosjektet Soft Technology som ble
initiert av Hillevi Munthe i 2010 og som har inkludert workshops, produksjon og formidling.
Deltakende kunstnere: Zane Berzina, Jackson Tan, Maurin Donneaud, Vincent Roudaut, Anna
Biro , Luke Fischbeck, Hillevi Munthe, Elisabeth Schimana, Tincuta Heinzel.
Det ble i forbindelse med utstillingen arrangert Artist Talk med alle kunstnerne og konsert på
åpningen med Elisabeth Schimana, Luke Fischbeck og XY Interaction. De interaktive arbeidene
representerte en bredde i et smalt felt: teknologi, lyd og tekstil. Dette var en internasjonal utstilling
med kunstnere som arbeider med “touch” og taktilitet, noe som er blitt en stor del av de flestes
hverdag med ny teknologi.
Soft Technology er et forskningsprosjekt om elektroniske tekstiler. Prosjektet fokuserer på bruk av
nye materialer og teknikker, samt å samle ressurser for å bygge et aktivt nettverk på tvers av - og
utenfor institusjoner i Norge og internasjonalt. Med ett ben plantet i Do It Yourself-tradisjonen i
elektronisk kunst formidler Soft Technology kunnskap om og forståelse av ny teknologi, i tillegg til
tradisjonelle og moderne tekstile teknikker. Haptosonics ble sendt videre til KinoKino i Sandnes
for utstilling der våren 2014.
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2.4

Video Art@Digital Cinema

2.4.1 Norsk film- og videokunst på Kortfilmfestivalen
13.06.2013
Grimstad Kulturhus
For fjerde år på rad presenterte Atelier Nord norsk film- og videokunst på Kortfilmfestivalen i
Grimstad. Programmet ”Other Powers” viste videoarbeider av Liv Bugge, Leander Djønne og
Jumana Manna. Felles for disse kunstnerne er en utforsking av de ytre randsonene av maktens
manifestasjoner. Mer spesifikt deler de en interesse for hvordan historiske og samtidige
maktstrukturer, så vel som avvik fra disse, får konkrete og ofte bisarre kroppslige uttryk. I
videoarbeidene blir vi vitne til modernitetens og rasjonalitetens mørkere og bisarre sider.

2.4.2 Re:Placing the Cinematic – konferanse og performance

Foto: Ilan Katin

31.10.2013
Heldags konferanse og performance
Konferansen Re:Placing the Cinematic hadde som fokus den pågående ekspansjonen og
migrasjonen av kino til gamle og nye rom og steder. Film er ikke lenger bundet opp til celluloid,
film prosjektorer og auditorier med ett lerret. Kino i dag finnes i digital utstyr, på arkitektoniske
strukturer, kryssende lerret og geografiske steder, spredd i nettverk og bits og piksler.
Slik André Bazins spørsmål fikk betydning da han spurte: “What is Cinema?”, så spør
filmteoretikere seg nå; “Where is Cinema?”. Innledere var: Arie Altena (Sonic Acts Festival, V2_,
Vertical Cinema), Ina Blom (Universitet i Oslo), Noam Elcott (Columbia University), Tom
Gunning (University of Chicago), Susanne Ø. Sæther (Universitet i Oslo).
Kveldsprogram med performance av Greg Pope & Jon Wesseltoft (UK/NO) og Otolab (IT).
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2.4.3 Film og videokunst – på tide å møtes? Kritikersalong

Lene Berg, Mattias Härenstam, Åse Meyer og Susanne Østby Sæther.

05.11.2013
Norsk kritikerlags seksjon for kunst i samarbeid med Atelier Nord inviterte til å diskutere film og
videokunst på Atelier Nord ANX. Den digitale revolusjonen har skapt nye muligheter til å lage og
vise levende bilder av høy kvalitet. Mange gallerikunstnere jobber i dag utfra liknende rammer som
filmbransjen, og vi inviterte til debatt: Er skillet mellom kinofilm og videokunst i ferd med å viskes
ut? Ønsker vi en slik utvikling, eller kan en grenseoppgang være produktiv? Tradisjonelt har
forholdet mellom filmbransjen og videokunstmiljøet i Norge vært preget av gjensidig skepsis og et
markant institusjonelt skille. Den nye digitale virkeligheten har gjort grenseoppgangen vanskeligere,
både når det gjelder produksjon og visningsrammer.
Deltakere var: Lene Berg, kunstner og filmskaper, Mattias Härenstam, kunstner og filmskaper, Åse
Meyer, kortfilmkonsulent i Norsk Filminstitutt, Susanne Østby Sæther, kunsthistoriker og post
doc-forsker ved Universitetet i Oslo. Ordstyrer for arrangementet var Oda Bhar, kunstkritiker i
Dagsavisen og filmskribent i bransjebladet Rushprint.

2.4.4 Oldiser
10.-27.10.2013
Videoarbeider av Per Teljer/Jannicke Låker, Atelier Nord ANX.
Utstillingen Oldiser – videoarbeider fra det forrige århundre viste til sammen 23 analoge
videoarbeider av Jannicke Låker og Per Teljer. Utvalget var konsentrert rundt arbeider fra 1990tallet, og omfattet enkeltkanalvideoer, installasjoner og projeksjoner. Slik utstillingstittelen antyder
er både Jannicke Låker og Per Teljer for veteraner å regne innenfor den norske
videokunstscenen. Begge er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim på 1990-tallet, det første
akademiet i Norge som vektla elektronisk kunst. Felles for arbeidene deres er en destabiliserende
kombinasjon av dokumentariske, performative og narrative strategier, ofte med kunstneren selv
foran kameraet. Tematisk kretser videoene rundt maktspill, mellommenneskelig manipulasjon og
kjønnsutøvelse. Mens andre retninger innenfor nittitallets videokunst var dominert av høy
produksjonskvalitet, estetisk pertentlighet og teknologisk finesse, er Låker og Teljers arbeider
utpreget lavteknologiske, anti-estetiske og tilsynelatende amatørmessige. Trivielle og
populærkulturelle aspekter ved videomediet aktiviseres gjennom formalt og tematisk slektskap med
lavkulturelle sjangere, som hjemmevideo og trash-TV. Utstillingen Oldiser utgjorde et
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retrospektivt portrett av det som har vist seg som en markant retning i norsk videokunst gjennom de
siste tjue årene, slik den tok form på 1990-tallet.

2.5

Vis Videokunst!

Prosjektet Vis Videokunst! har som mål å etablere et nasjonalt nettverk av visningssteder som kan
presentere sammensatte videokunst program kuratert av Atelier Nord. Det ble søkt støtte til
prosjektet i 2013 fra Kulturrådet og gjennomføringen vil skje i 2014. Både kinoer og kulturhus, så
vel som kunstforeninger, gallerier, skoler og andre lokale visningssteder er aktuelle arenaer.
Prosjektet søker også å knytte billedkunstmiljøet til filmmiljøet ved å presentere filmkunst og
videokunst i samme kontekst og åpner for en bedre forståelse av mediekunst hos publikum.

2.5.1 What does it matter how many lovers you have if none of them gives you the
universe

Foto: Ivar Smedstad

04.04.-19.04.2013
Artist Talk med Bjørn Erik Haugen torsdag 18. april.
Dette prosjektet av Bjørn Erik Haugen er en gjengivelse for mekanisk piano av en forelesning holdt
av den franske psykoanalytikeren Jacques Lacan. Tilhørernes respons under forelesningen er spilt av
en gitarforsterker. Video fra forelesningen ble vist på video projektor. Lacan snakker om språket
som grunnlag for forståelse av omgivelsene, mens han brått blir avbrutt av en student som ødelegger
forelesningsnotatene hans med mel og vann. Prosjektet var støttet av Norsk Kulturråd.
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2.5.2 Dialog – russisk videokunst

Foto: Petr Pavlensky

27.06.2013
Videokunst visning og foredrag/debatt. Kunstnere: Petr Pavlensky, Taisiya Krougovykh, Anna
Prikhodk. Kuratert av Ekaterina Sharova og Tanja Thorjussen.
Den unge, russiske samtidskunstscene utviklet seg drastisk i begynnelsen av 2000-tallet. En ny
generasjon har vokst opp og unge kunstnere og aktivister kommuniserer og samarbeider gjennom
sosiale nettverk. Facebook, Twitter og Livejournal er noen av de viktigste arenaer for utveksling av
ideer og gjensidig inspirasjon. Det mest kjente fenomenet i samtidskunsten fra Russland er Pussy
Riot på grunn av stor medieoppmerksomhet og media-effekten som støtten av kjente
rockemusikere ga dem. Flere deltakere i dette kunstnerkollektivet kommer fra det samme miljøet i
Moskva.

2.6

Lydkunst

Lydkunst presenterer verk i uterommet der folk oppholder seg, påvirker således deres vante
omgivelser og bidrar til en ny forståelse av rom og lyd. I valg av områder for presentasjon av verkene
forholder kunstnerne seg til arkitektur, urban og politisk kontekst, stedets egnethet (site-specific) så
vel som høvelige omgivelser for teknisk tilrettelegging, lydforhold og akustikk.
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2.6.1 Empty Vessels

Foto: Joakim Blattmann Moldestad

04.09.-29.09.2013
Lydinstallasjon av Alvin Lucier, Atelier Nord ANX
Pioneren innen lydkunst, Alvin Lucier, hadde flere konserter under Ultima-festivalen i 2013. På
Atelier Nord ANX ble ett av hans kjente verk Empty Vessels stilt ut. Åtte glassbeholdere, vaser og
andre kar med forskjellige former og størrelser var plassert i en rekke på hver sin pidestall.
Mikrofoner var plassert i munningen på beholderne. Lydene som ble tatt opp ble sendt til
høyttalere plassert på motstående side av rommet og lagde akustisk feedback og resonans inne i
beholderne. Kurator: Carsten Seiffarth. I forkant av utstillingen ble det holdt en workshop med
Nicholas Colline med tema “Hardware Hacking”. Dette var et samarbeid med Ultima Academy.

2.6.2 Hardware Hacking workshop
31.08.- 01.09.2013, Atelier Nord ANX
Uten behov for teknisk bakgrunn hos deltakerne, guidet denne workshopen deltakerne gjennom en
serie av lydproduserende elektroniske konstruksjonsprosjekt, fra å lage enkle mikrofoner, gjennom
“bending” av leker, til å lage oscillatorer og andre kretser. Workshopen ble ledet av Nicolas Collins
og var et samarbeid med Ultima Academy.
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3. Atelier Nord ANX

Atelier Nord ANX er Atelier Nords visningsrom og benyttes både som plattform for visning og
utvikling av egen initierte 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 for de
prosjektene som går inn under Atelier Nords satsningsområder.

3.1
Speculative Archiving – seminar
14.02.2013
Stadig oftere kommer arkivbegrepet opp som en del av samtidsdiskursen, både i Norge og
internasjonalt. Hvilke ontologier og hva slags metoder bruker vi for å forvalte historien om
kulturarven, og hvordan skjer dette rent praktisk? PNEK hadde invitert den østerrikske
mediekunsthistorikeren Nina Wenhart som foreskriver en radikal ny metode for hvordan vi bør
forstå viktige strømninger som har preget kunst/kulturlivet og samfunnet generelt i tiden før og
etter årtusenskiftet. Hennes presentasjon tok utgangspunkt i teksten Speculative Archiving &
Experimental preservation of Media Art, første gang publisert offentlig under Transmedialefestivalen i Berlin i februar 2012.
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3.2
Diary of an Imaginary Egyptian – bokpresentasjon
9.03.2013
ved Brandon LaBelle.
Diary of an Imaginary Egyptian er en bok preget av et forsøk på å forskyve skillelinjene mellom øst
og vest, engelskmann og araber, og å stille spørsmål ved strukturene og måtene å være politisk på.
Boken ble skrevet mellom februar og juni 2011, og dagboken fungerer som en daglig ettertanke
rundt intensiteten i hendelsene i verden på den tiden. LaBelle søker å engasjere seg i disse
hendelsene ved hjelp av dagboken hvor hans personlige minner og kulturelle refleksjoner søker
sammenheng, spesielt med den arabiske våren. Diary of an Imaginary Egyptian er andre utgave i
serien Doormats publisert av Errant Bodies Press, redigert av Riccardo Benassi og Brandon
LaBelle. www.brandonlabelle.net www.errantbodies.org
3.3

What does it matter how many lovers you have if none of them gives you the
universe – video- og lydkunst
04.04.-19.04.2013
se punkt 2.5.1
3.4
Oslo Open
20. – 21.04.2013
Atelier Nord presenterte dokumentasjon av verk fra utstillinger i 2012 – 2013.
Gordon Monahan: Music From Nowhere og A piano Listening to Itself, Ilan Katin: Ana X, Ove
Dahl: Walled, Tone Emblemsvåg: Limborama, Mariska de Groot og Gert-Jan Prins: Quadtone
Expanded.
3.5
Dialog – russisk videokunst
27.06.2013
se punkt 2.5.2.
3.6
Hardware Hacking – workshop
31.08.- 01.09.2013
se punkt 2.6.2
3.7
Empty Vessels – lydkunst
04.09.-29.09.2013
se punkt 2.6.1
3.8
Annet Dekker: Born Digital – seminar
26.09.2013
PNEK inviterte til seminar med forsker og kurator Annet Dekker fra Nederland. Hvilke hensyn må
man ta når man skal arkivere digital kunst? Hva er praksis for museer og institusjoner verden rundt
når de etterhvert opparbeider seg samlinger med såkalte “ikke-materielle kunstobjekter”, eller verk
som kategoriseres som mediekunst, internett-, lyd- eller videokunst? Spørsmålsstillingen er slett
ikke ny, og mange vil hevde at digital kunst i denne sammenhengen kan sammenlignes med
performance, land art, installasjoner osv. Et annet spørsmål er hva som skjer med kunstøkonomien
når man f.eks. digitaliserer et kjent videoverk som hittil har eksistert i noen få kopier.
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3.9
Parallax – konsert
01.10.2013
Parallax har eksistert siden 2008 og har siden det turnert i Norge, Spania, Frankrike, Storbritannia,
Brasil, Tyskland, Kina, Hong Kong og Singapore. Parallax er en improviserende trio som henter
klanglig inspirasjon fra musikk som utøverne til en hver tid er opptatt av, det kan være jazz,
gamelanmusikk, kinesisk opera, elektroakustisk musikk eller annet. Parallax består av Stian Omenås
(trompet og perkusjon), Are Lothe Kolbeinsen (gitar/prep.gitar) og Ulrik Ibsen Thorsrud
(perkusjon). Alle utdannet som jazzmusikere og aktive musikere siden 1999 innenfor forskjellige
grener av improvisasjonsmusikk.
3.10 Haptosonics – teknologiske tekstiler
10.-27.10.2013
se punkt 2.3.1
3.11 Re:Placing the Cinematic – konferanse og performance
31.10.2013
se punkt 2.4.2
3.12 PAO Festival 2013
02.11.2013
se punkt 2.2.5
3.13 Film og videokunst – på tide å møtes? Kritikersalong
05.11.2013
se punkt 2.4.3
3.14 Mugetuft – konsert
07.11.2013
se punkt 2.2.6
3.15 Oldiser – videokunst
14.11.-08.12.2013
se punkt 2.4.4

4. Formidling
Atelier Nord ANX er Atelier Nords produksjons- og visningsrom for kunst. Her presenteres
skiftende utstillinger, videovisninger, egen initierte 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
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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 Kulturnatt, Oslo Lux, Oslo Open, Oslo Poesifestival, Dans
for Voksne, 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 2013 hatt åpningstid fra torsdag til søndag fra 12 – 17 i utstillingsperiodene. 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 betydelig i løpet av 2013. 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. Det har også i 2013 vært jobbet med tilpasning av
hjemmesidene til nye plattformer som nettbrett og smart telefon. Dette arbeidet vil være ferdig i
første halvår 2014.
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6. Brukere av prosjektrom
Prosjektrommet brukes til produksjon, seminarer og workshops og lånes ut til kunstnere for
utprøving av ideer til installasjoner og utstillinger samt video- og lydproduksjon. Rommet har
nøytral farge med naturlig dagslys, men kan også mørklegges ved hjelp av fastmonterte
rullegardiner. Rommet er 56 kvadratmeter (7m × 8m) med 3.5 meters takhøyde. Rommet er utstyrt
med takmontert HD-videoprojektor, stort projeksjonslerret (5m x 3,50m) og mulighet for
videoredigering med 5-1 surround lyd.
Disse har hatt opphold i prosjektrommet i 2013:
Jennie Hagevik Bringaker/Sara Eliassen
Mats Jørgen Sivertsen
Marte Aas
Franzisca Siegrist/Susanne Irene Fjørtoft
Stine Wexelsen Goksøyr
Liv Bugge
Haraldur Karlsson/Daniel Scharno
Ingrid Solvik
Narve Hovdenakk
Sille Storihle
Sille Storihle
Harald Fetveit/Christine Suu Kim
Mari Kanter
Eline McGeorge
Astrid E. Bang
June Christiansen/Elisabeth Kjellesvik
Ellen Henriette Suhrke

Prosjekttittel:
Building a character
subConch
Modeller i rom
Sketchwork on Time

Erindring
Into the Wreck
N-OF-12
Organic City
Video Reevs
W17
The Goodnes Regime
Silence’s public image
Lightspace
Blindpassasjer
Hva er det i skogen, barn?
Elizabeth & June
Forvillede arter

7. Brukere av Atelier Nord ANX
Tone Emblemsvåg, Ilan Katin, Ove Alexander Dahl, Zane Berzina, Jackson Tan, Maurin
Donneaud, Vincent Roudaut, Anna Biro , Luke Fischbeck, Hillevi Munthe, Elisabeth Schimana,
Tincuta Heinzel, Per Teljer, Jannicke Låker, Nicholas Collins, PNEK, Brandon LaBelle, Mariska
de Groot, Gert-Jan Prins, Bjørn Erik Haugen, Ekaterina Sharova, Tanja Thorjussen, Parallax,
Synne Bull (KhiO), Susanne Ø. Sæther (UiO), Performance Art Oslo, Mugetuft, Norsk
Kritikerlag, Oslo kommune, Kulturetaten.
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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, 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 Oslo, bl.a Musikkhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo,
Høgskolen i Oslo og Akershus og Arkitekthøgskolen i Oslo.

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 kunstinstistusjoner og prosjekt.

10. Styrets beretning
10.1 Styret i 2013:
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 2013 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. Hjørdis Kurås
ble engasjert som driftskoordinator i 50% stilling for Atelier Nord ANX fra 1.8.2011 og sluttet
1.02.2013. Håvard Stamnes ble engasjert i stillingen som driftskoordinator 1.02.2013 fram til
31.06.2013. Marit Roland ble ansatt som driftskoodinator i perioden 1.09. – 31.12.2013. Joakim
Blattmann Moldestad jobbet i samme periode som gallerivakt og teknisk assistent på timebasis.
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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.
Sykefravær
Antall fraværsdager i 2013 var 42,5. Det var en langtidssykemelding 1.2.-10.3. og en fra 1.-15.11. i
100% og 50% fra 16.11. – 31.12.2013.

11. Årsregnskapet
Revidert årsregnskap viser et underskudd på kr. 74.718. Driftsresultatet er et underskudd på kr.
82.791 for 2013. Sum driftsinntekter er på kr. 3.429.235. 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 2013 og stillingen pr.
31.12.2013. Forutsetningen for drift er fortsatt tilstede.
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Atelier Nord, Wergelandsvn. 17, 0167 OSLO (ny adr. fra 1. juli 2014: Sagveien 21 A)
Tlf. 23060880 – E-mail: office@aterliernord.no - www.ateliernord.no - Org.nr. 971 277 785
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