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HVA ER PLATFORM NORD?
Platform Nord er et nyetablert symposium for ung nordisk samtidskunst. Målet er å skape en 
møteplass i Norden for unge kunstnere og deres arbeid. Under symposiet kan du få oppleve 
det fremste av samtidskunst fra unge, nordiske kunstnere. 

Platform Nord har mottatt søknader fra unge 
kunstnere i alderen 18–30 år i fra hele Norden. 
Prosjektene har vært av både performativ og 
skapende art innenfor alle kunstarter og  
uttrykksformer. Sjangeroverskridende og  
tverrestetiske prosjekter som utforsker nye  
fortellerformer har vært spesielt invitert til å søke.

8.–11. oktober 2015 vil Platform Nord presentere 
åtte prosjekt for publikum i Kristiansand teater. 

Prosjektene er valgt ut av Platform Nords kunstneriske råd som består av tre profesjonelle kunstnere 
med base i Norden: Henrik Vibskov, Jóna Hlíf Halldórsdóttir og Nils Petter Mørland. I tillegg har 
visningsansvarlig Tormod Lindgren bidratt i utvelgelsen.

Platform Nord skal fungere som en utviklingsarena for unge kunstnere. I tillegg til visningene av 
kunstprosjektene vil det derfor også være mesterklasser for deltagerne.

Få med deg kunstprosjektene til neste generasjons toneangivende kunstnere i Norden –  
velkommen til Platform Nord!

Det kunstneriske rådet består av tre profesjonelle kunstnere som selv arbeider sjangeroverskridende 
og tverrestetisk. Rådet vil ha en sentral rolle under Platform Nord. De vil ha mesterklasser, gi tilbake-
meldinger og arbeide tett sammen med deltagerne.

Henrik Vibskov (DK) 

KUNSTEN PÅ PLATFORM NORD

Scenograf Tormod Lindgren fungerer 
som kurator under Platform Nord 
og tilrettelegge både arenaen og 
visningene sammen med de unge,  
nordiske kunstnerne.

Når vi har valgt ut disse kunstnerne og arbeidene ut fra en stor søkerliste, 
så er det ikke for å vise frem arbeidene til “ferdige” kunstnere, men for å 
vise kunst som er i bevegelse, som vi opplever kommer oss i møte, setter 
en i fokus, i dialog med samfunnet og virkeligheten.

Noen er i begynnelsen av en utdanningsfase, andre har nettopp fullført 
kunstutdannelser. De kunstneriske uttrykksformene er svært varierte, 
men felles for kunstnerne som vi har valgt ut, er at de er utforskende.

Som del av søknaden til Platform Nord måtte kunstnerne formulere 
sitt prosjekt. Noen av arbeidene var så selvforklarende at beskrivelsene 
av ideene ble sekundære, mens i andre tilfeller var tekstene nesten  
kunstverk i seg selv. Arbeidene dere får se på Platform Nord er i hoved-
sak ikke laget spesifikt til denne kunsthendelsen, det er verk som ofte er 
et skritt på vei, videre. Kunstnerne som er på Platform Nord er ikke bare 
her for å vise frem, men og for å lære.

Tormod Lindgren

Jóna Hlíf Halldórsdóttir (IS) Nils Petter Mørland (NO)
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AV PN-KURATOR TORMOD LINDGREN

Nordiske samarbeidspartnere - Platform Nord:



«Haiku» er en skulpturell installasjon bestående 
av plastrør, oppløst i plastikk. Kunstneren skaper  
objekter i en verden hvor det allerede er for mange.  
Tittelen spiller på installasjonens klare relasjon til den 
japanske lyrikkens nedstrippede og stramme form-
kriterier. Julie Falk (23) kommer fra København, har en 
bachelor fra Malmö Art Academy og begynte nylig på 
en mastergrad ved samme institusjon.

HAIKU
Julie Falk (DK)

Vår vestlige kultur er ikonofil. Vi lever i den mest  
billedrike kultur som noensinne har eksistert.  
Sidsel Nielsen Bondes verk stiller spørsmål ved denne  
billedrike samfunnstilstanden, og reflekterer over  
hvilke konsekvenser den kan få. Refleksjonene 
er manifestert i en kartografisk nedtegnelse over 
det selvoppnevnte begrepet ikonotropi. Verket  
akkompagneres av en artist talk.

IKONOTROPI
Sidsel Nielsen Bonde (DK)

«Rett Før Etter» er en danseforestilling inspirert av 
gamle utkledningsritualer. Med kroppen som utgangs- 
punkt undersøker koreograf Jessen ulike former for 
transformasjon og endring. Forestillingen utforsker 
«det som er i mellom»: Mellom dyr og menneske, 
inne og ute, kropp og rom, konkret og abstrakt. Heidi  
Jessen (28) har nylig ferdigstilt en master i koreografi  
ved Kunsthøgskolen i Oslo. Fire dansere er med  
foruten Jessen: Sigrid Marie Kiettelsaa Vesaas (28), 
Marie Bergby Handeland (29), Tone Martine Kittelsen 
(26) og Jon Filip Fahlstrøm (31). De har alle fungert 
som medskapende utøvere.

Rett Før Etter
HEIDI JESSEN (NO)

PopCorps er et soloprosjekt som stiller spørsmål ved 
kapitalismens makt over kvinnekroppen. Keskikallio 
bruker populærkulturens musikkvideo-sfære som  
kilde for forestillingen og plasserer seg selv som korpus 
i denne popverdenen. I danseforestillingen utforsker 
hun hvordan vi observerer kvinnekroppen og på 
hvilke måter kapitalismen er med på å definere den. 
Heli Keskikallio (30) er danser med base i Helsinki 
og har nylig ferdigstilt en master i koreografi ved  
Teaterakademiet i Helsinki. PopCorps ble urfremført 
på akademiet.

PopCorps
Heli Keskikallio (FI)

INSTALLASJON / SKULTUR VISUELL KUNST / ARTIST TALK

Åtte prosjekt av unge kunstnere mellom 18 og 30 år er valgt ut til å vises for publikum under Platform Nord.

«Jeg har vært sensitiv for lyd for så lenge jeg kan 
huske», begynner historien i verket The Inhabitants. 
Skrevet som et skuespill av den fiktive forfatteren  
Alfons van der Berg – og med innhold som blant annet 
en nederlandsk-norsk krangel om naturressursene 
på øya Jan Mayen i Nordishavet – er denne kort- 
filmen en collage av øyeblikk som tilsammen utgjør en  
fortelling. Ananda Serné (27) er student ved Islands 
kunstakademi. 

The Inhabitans
Ananda Serné (IS)

Pedersens videoverk undersøker spenningen  
mellom hvordan menneskekroppen sees i en  
medisinsk og vitenskapelig diskurs versus hvordan  
den presenteres i kunsten. Gjennom dette  
relaterer verket seg til vår samtids menneskesyn, 
selvforståelse, iscenesettelse og identitetsdannelse.  
Anders Morre Pedersen (24) er selvstendig kunstner 
med base i København og er med i kunstkollektivet 
POWERCLAP.

Untitled (a human can live as a biological 
entity or digitized and displayed as images)

Anders Morre Pedersen (DK)

I den banebrytende forestillingen Radio Activity  
presenterer gruppen CGFC det tradisjonelle  
radioteateret i ny drakt; som en form for live- 
performance. Radio Activity er en blanding av levende 
scenografi og publikumsdeltakelse hvor publikum blir 
engasjert til å skape lydbilder og effekter. Kostymene 
blir strikket direkte på scenen – og radioteateret som 
utspiller seg på scenen kringkastes direkte på radio. 
CGFC består av Birnir Jón Sigurðsson (22), Arnar Geir 
Gústafsson (22), Hallveig Kristín Eiríksdóttir (24) og Ýr 
Jóhannsdóttir (23). 

Radio Activity
CGFC (IS)

Lorenzen har arbeidet med prosjektet «Afmagt» over 
de siste tre årene. Hennes sterke fotografier taler 
for seg selv, men manifesterer hennes interesse for 
det personlige fotografi, mennesker og fortellinger. 
Den unge fotografen Christine Lorenzen (18) har  
gått på Fatamorgana, Danmarks fotografiske billed-
kunstskole.

Afmagt
Christine Lorenzen (DK)
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Kl. 18.30 – 21.00 vil verkene The Inhabitants, Untitled, Afmakt, Haiku og Ikonotropi vil være åpne for 
besøk i verkstedhallen. 

Kl. 18.30 Åpning av Platform Nord 2015
Vernissage, Verkstedhallen

Kl. 19.15 PopCorps
Danseforestilling, Hovedscenen

Kl. 20.00 Radio Activity
Teaterforestilling, Hovedscenen

TORSDAG 8. OKTOBER

Kunstens kraft ligger kanskje nettopp i det som ikke kan begripes, og noen vil påstå at kunsten ikke skal eller bør 

styres. Men kan vi allikevel snakke om ‘kunst som drivkraft for byutvikling’? I så fall hvordan? Og hvilke kvaliteter 

kan kunst tilføre en by? 

Om vi ønsker å gi kunsten plass, må vi da også være villige til å konfronteres med det ubehagelige? Og kan det 

ubehagelige også fungere konstruktivt med tanke på byutvikling? Og til slutt; hva slags ulike kvaliteter kan kunst- 

institusjonene bidra med kontra det frie feltet? Og er det potensielle motsetninger her?

PROGRAM

DEBATT: KUNST SOM DRIVKRAFT FOR BYUTVIKLING
FREDAG KL 20, HOVEDSCENEN, KRISTIANSAND TEATER

MESTERKLASSER

Kl. 13.00 – 21.00 vil verkene The Inhabitants, Untitled, Afmakt, Haiku og Ikonotropi vil være åpne for 
besøk i verkstedhallen. 

Kl. 18.00 Ikonotropi
Artist talk, Verkstedhallen

Kl. 19.00 Rett Før Etter
Teater-/danseforestilling, Hovedscenen

Kl. 20.00 Debatt på hovedscenen
“Kunst som drivkraft for byutvikling”

FREDAG 9. OKTOBER

Kl. 10.00 – 21.00 vil verkene The Inhabitants, Untitled, Afmakt, Haiku og Ikonotropi vil være åpne for 
besøk i verkstedhallen. 

Kl. 20.00 Avslutningsfest
I samarbeid med SAND-festival, Foajeen

LØRDAG 10. OKTOBER

Tidspunkt Prosjekt Kunstner Sted

Torsdag kl 11:00 Haiku Julie Falk (DK) Verkstedhallen

Torsdag kl 13:00 Afmagt Christine Lorenzen (DK) Verkstedhallen

Fredag kl 10:00 PopCorps Heli Keskikallio (FI) Verkstedhallen

Fredag kl 11:00 The Inhabitants Ananda Serné (IS/NL) Verkstedhallen

Lørdag kl 11:00 Untitled … Anders Morre Pedersen (DK) Hovedscenen

Lørdag kl 13:00 Radio Activity CGFC (IS) Hovedscenen

Lørdag kl 15:00 Right Befor After Heidi Jessen ++ (NO) Hovedscenen

Lørdag kl 16:00 IKONOTROPI Sidsel Nielsen Bonde (DK) Hovedscenen

Hvert kunstprosjekt diskuteres i en mesterklasse på 45 minutt. Samtalen blir ledet av det  
kunstneriske rådet. Mesterklassene er åpne for observatører. 

Alle visningene og arrangementene er i Kristiansand teater og åpne for publikum. Gratis inngang. 
Hovedinngangen til Platform Nord er gjennom teaterets bakgårdsport i Vestre Strandgate.

Foto: Kjell Inge Søreide



Hovedarena for Platform Nord er Kristiansand teater, 

på folkemunne bedre kjent som gamle Agder teater. 

Det blir visninger i foajeen, i verkstedhallen og på 

den  gamle hovedscenen. Hovedscenen blir under 

Platform Nord omskapt til en blackbox hvor både 

publikum og utøvere inntar det gamle scene- 

golvet. Inngang til verkstedhallen og hovedscenen er 

gjennom porten til bakgården, i Vestre Strandgate.

BLOGG OG SISTE NYTT:  www.platformnorD.com

SENTER FOR UNG KUNST OG KULTUR

KRISTIANSAND TEATER

FESTIVALKRO I FOAJEEN
Fra torsdag til lørdag vil det fra kl. 17.00 være åpen festivalkro i foajeen på Kristiansand teater. Her kan du slappe 

av med god drikke, og møte deltagere og publikummere både fra Platform Nord og vår  

samarbeidspartner SAND-festival. Det er Vaktbua som står for serveringen.  Velkommen!

Platform Nord er et nordisk samarbeidsprosjekt mellom tre partnere: Senter for ung kunst og kultur 
ved Universitetet i Agder (Norge), Danmarks Radio (Danmark) og Nordens hus (Island). Platform Nord 
har mottatt støtte fra Nordisk kulturfond, Norsk kulturråd, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand 
kommune. Vi samarbeider med SAND-festival, Trafo.no og Fakultet for kunstfag, UiA.


