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PLATFORM
NORD
Festival for ung nordisk samtidskunst

11.–14. oktober 2017// Kristiansand, Norge

HVA ER PLATFORM NORD?

KUNSTNERISK RÅD

Platform Nord er en festival for ung nordisk samtidskunst. Målet er å skape en møteplass i
Norden for unge kunstnere og deres arbeid. Under festivalen kan du få oppleve det fremste av
samtidskunst fra unge, nordiske kunstnere.

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 holde workshop, gi
tilbakemeldinger og arbeide tett sammen med deltagerne.

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.
11.–14. oktober 2017 vil Platform Nord presentere ni prosjekt for publikum på Teateret i Kristiansand.
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 Morten Traavik.
Platform Nord skal fungere som en utviklingsarena for unge kunstnere. I tillegg til visningene av
kunstprosjektene vil det derfor også være workshop for deltagerne.
Få med deg kunstprosjektene til neste generasjons toneangivende kunstnere i Norden.
Velkommen til Platform Nord!

Henrik Vibskov (DK)

Jóna Hlíf Halldórsdóttir (IS)

Morten Traavik (NO)

DELTAKERWORKSHOP: TRANSNORDANIA
Kunstnerne som deltar på Platform Nord 2017 blir samtidig grunnleggere av Transnordania, en tre dagers
nasjonsbyggingsprosess under veiledning av regissør og kunstner Morten Traavik.
Transnordania er en midlertidig utbryterrepublikk på Platform Nords fysiske og tidsmessige territorium.
Prosjektet henter inspirasjon bland annet fra tidens stadig sterkere strømninger av nasjonalisme og
lokalpatriotisme, Brexit, fragmenteringen av EU og den økende selvbevissheten til kvasistater og regioner
som for eksempel Kosovo, Catalunya, Skottland, Sør-Ossetia, Åland, Sàpmi og Barentsregionen.
Basert på deltagernes egne kunstneriske praksiser og arbeidsmetoder vil staten Transnordania
og alle dens attributter og samlende strukturer som fellesspråk, ideologi, styreform, valuta, pass,
statsborgerskap, nasjonaldag, nasjonalsang etc. bestemmes og formgis av grunnleggerne selv gjennom

Nordiske samarbeidspartnere - Platform Nord:

de tre dagene som leder opp til den formelle opprettelsen av territoriet.
Lokale masterstudenter fra kunstfag ved Universitetet i Agder vil, under veiledning av Hydar Dewachi (UK),

SENTER FOR UNG KUNST OG KULTUR

ha rollen som propagandaministerium under workshopen.

KUNSTPROSJEKTENE

Ni prosjekt av unge kunstnere mellom 18 og 30 år er valgt ut til å vises for publikum under Platform Nord 2017

backbone consideration
Alves ludovico (PT/NO)

BRIMSLÓÐ
INSTALLASJON

Bára GIsladóttir (IS)

MUSIKK

Lukt kan fremkalle våre dypeste minner. Backbone consideration består av to verk, som begge inviterer betrakteren
til å lukte. Installasjonen «Sulin» presenterer en parfyme som består av 99,5% Insulin og 0,5% hemmelige parfymestoffer. «A smell diagram» er et luktdiagram som presenterer en serie dufter som representerer ulike tidspunkt
i Nordens historie. Intensiteten og karakteren på de ulike luktene endres i tråd med samfunnets kulturelle
heterogenitet på de gitte tidspunktene. Alves Ludovico (27) kommer opprinnelig fra Lisboa og tar for øyeblikket
en master ved Kunsthøyskolen i Oslo.

BRIMSLÓÐ er et stykke for kontrabass og live-elektronikk, inspirert av det skremmende, men vakre, havet.
BRIMSLÓÐ er spunnet ut fra havets ulike dybdelag. Mens stykket forløper, synker vi lengre ned, helt til vi til slutt
ender på bunnen av havet. Stykket ble opprinnelig skrevet til et radioprogram om fridykking, og har deretter blitt
utgitt som album, men stykket utvikler seg og lever videre i nye versjoner når det fremføres live. Bára Gísladóttir
skal fremføre “BRIMSLÓÐ: variations II” live under Platform Nord. Bára Gísladóttir (27) er islandsk komponist og
kontrabassist. Hun har base i København, hvor hun nylig har fullført en master-utdannelse i komposisjon.

moder jord gråter

A part of the garden

Amanda almqvist jonsson (sE)

INSTALLASJON / SKULPTUR

Christina René (DK)

INSTALLASJON / SKULPTUR

Skulptur-serien “Moder jord gråter” er skapt av drivved og andre materialer som kunstneren har kommet
over i naturen. Materialer med ulik opprinnelse, alder og bakgrunn kombineres på uventede måter og de
organiske materialenes vakre særpreg og personlighet trer frem. Installasjonen består også av en rekke
keramiske-skulpturer: fantasifulle skapninger som kan ses som hovedpersonene i det ukjente livet som
utspiller seg på bunnen av de store verdenshavene. Amanda Almqvist Jonsson (30) kommer fra Sverige
og er student på Formakademin i Lidköping, hvor hun studerer keramisk form og produksjon.

Installasjonen «A part of the garden» består av en serie objekter av ulike materialer, former og farver. Til sammen
skaper objektene et helhetlig utstillingsrom og uttrykk. Objektene inngår som en del av et rom, en historie og en
kulturell sammenheng. Samtidig forteller de individuelle objektene sine egne historier. Kunstneren er interessert
i relasjonen mellom del og helhet, og bruker prosjektet til å utforske det faktum at intet objekt eksisterer i et
vakuum, men alltid inngår i en overordnet helhet. Verket består også av dikt som guider publikum gjennom
installasjonen. Christina René (27) kommer fra Danmark, har bachelor fra kunsthøyskolen i Bergen og går nå på
master ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

four moons, one sun

Dans, for Satan

andrea haugerud Hovik (NO)

VIDEO/BOK/PERFORMANCE

Video-collagen «Four Moons, One Sun» tar utgangspunkt i et hjemmevideo-opptak fra kunstnerens egen
barndom som dokumenterer solformørkelsen 11. august 1999. Klippet fra 1999 kombineres med nytt og funnet
videomateriale. Verket tematiserer forholdet mellom det menneskelige hverdagslivet og universet. Videoverket
akkompagneres også av Hoviks bok Can You See The Sun Now, som på samme måte som videoverket, tar opp
temaer som minner, tid, familiære relasjoner, sykliske bevegelser – og det vi ikke vet. Under Platform Nord vil
kunstneren stille ut verkene, men også lese utdrag fra boken. Andrea Haugerud Hovik (23) fullførte i 2017 en
bachelorgrad i kunst fra Kunst og Designhøyskolen i Bergen.

Hilde Ingeborg Sandvold (DK/NO)

DANS/SCENEKUNST

“Dans, for Satan” er en solo danseforestilling av og med danser Hilde Ingeborg Sandvold. Forestillingen handler
om hvordan ting kan gå så fort, at man kan rekke å gjøre en hel masse ting, uten å tenke seg om. På mange måter
er det nettopp dette som skjer på scenen. Forestillingen tematiserer kjønn, seksualitet og det å være fanget i sitt
eget utgangspunkt. Det kan også ses som en refleksjon over vår tids «dating-kultur», hvor kapitalistiske krefter får
lov til å farge våre personlige relasjoner. Hilde Ingeborg Sandvold (28) er utdannet fra Statens Scenekunstskole i
Danmark.

PROGRAM
In Between

Nayab Ikram (FI)

Alle visningene og arrangementene er i Teateret og på Aladdin.
Hovedinngangen til Platform Nord er gjennom teaterets bakgårdsport i Vestre Strandgate.
FOTO/VIDEO

Installasjonen viser Nayab Ikrams pågående prosjekt «In Between», hvor hun fokuserer på opplevelsen av å være
imellom – imellom kulturer, religioner og identiteter. Denne tematikken utforskes blant annet gjennom fotografi og
video hvor kunstneren selv opptrer. Kunstneren arbeider spesielt med hårets kulturhistorie og er opptatt av hvilken
betydning hårpryden har i ulike kulturer og for forståelsen av oss selv. Kunstneren er selv ung muslimsk kvinne og
andregenerasjons innvandrer, født og oppvokst på Åland i en pakistansk familie. Nayab Ikram (25) har bachelorgrad
i medieproduksjon fra Noiva University of Applied Sciences i Jakobstad, Finland.

onsdag 11. OKTOBER
Kl. 18.00 Åpning av Platform Nord 2017
Åpning av Platform Nord med visning av alle verk. Gratis inngang. Dørene åpner kl 17.30. Det blir korte
kunstnersamtaler etter hver visning.
18.00 - Dans, for Satan Hilde Ingeborg Sandvold (DK/NO) // Samtale: Nina Skogli (UiA)
19.00 - A part of the Garden Christina René (DK) // Samtale: Monica Klungland (UiA)
19.30 - Four Moons, One Sun Andrea Haugerud Hovik (NO) // Samtale: Irene Ikdal (VAF)
20.00 BRIMSLÓÐ Bára Gísladóttir (IS) // Samtale: Jon S. Lunde
20.30 Yggdrasil Agust Helgason (SE) // Samtale: Tormod Wallem Anundsen (UiA)
21.00 Moder jord gråter Amanda Almqvist Jonsson (SE) // Samtale: André Tribbensee

THE HUNT

Olof Runsten (SE)

SCENEKUNST

«The Hunt» handler om å jakte. Det tas ikke sikte på å jakte levende dyr, ettersom forestillingen handler like mye
om jakt i en bredere betydning. The Hunt blander scenekunst, video og stillbilder for å skape en verden som
omgir betrakteren. Publikum inviteres inn i et fiktivt jaktlag: de får inngå i en homogen gruppe og delta i jaktlagets
ritualer: jakte etter trofeer, å posere med trofeer, eller ta kaffepauser. Forestillingen handler både om betydningen
av det å jakte og identiteten jeger. Forestillingen tematiserer også selve forholdet mellom jeger og bytte – hvordan
denne relasjonen kan endre seg, variere eller være helt ukjent for de involverte. Regissør Olof Runsten kommer fra
Jämtland og tok bachelor i teaterregi ved Stockholms Dramatiska Högskola (StDH) våren 2017. Med seg har han
Milja Rossi (28) som er filmfotograf, fotograf og utøver og Annika Tosti (28) som er scenograf og utøver i forestillingen,
og Patrik Patsy Lassbo (29), ansvarlig for lys- og lyddesign.

21.30 In Between Nayab Ikram (FI) // Samtale: Lisbet Skregelid (UiA)
22.00 Backbone consideration Alves Ludovico (LI/NO) // Samtale: Cecilie Nissen (Kristiansand Kunsthall)
22.30 The Hunt Olof Runsten (SE)// Samtale: Julian Blaue (UiA)

torsdag 12. OKTOBER
Kl. 18.00 Film: Liberation Day
Cinemateket, Aladdin
Visning av filmen Liberation Day (2016). Filmskaper Morten Traavik stiller til Q&A etter filmen. Visningen er
et samarbeid mellom Platform Nord og Cinemateket i Kristiansand.

fredag 13. OKTOBER

Kl. 18.00 Samtale: Kunsten å krenke
Hovedscenen, Teateret

lørdag14. OKTOBER
Kl. 18.00 Folkeavstemning og avslutningsfest
Verkstedhallen, Teateret
I kjølvannet av Transnordania-workshopen utlyser vi folkeavstemning om å løsrive Platform Nords fysiske
territorium. Avgi din stemme! Og bli med på Platform Nords åpne avslutningsfest.

YGGDRASIL

Agust Helgason (SE)

INSTALLASJON

Yggdrasil er verdenstreet i norrøn mytologi, med grener som rekker ut over hele verden. Kunstneren har tidligere
vært involvert i å lage en 6 meter høy Yggdrasil i Danmark og deretter et 20 meter høyt tre i Sør-Afrika. Nå vil en
versjon av Yggdrasil også skapes på Platform Nord. Helgason er interessert i storskala samarbeidskunst og bruker
kunst som et verktøy for å utforske gruppedynamikk og samhold. Agust Helgason og Shermin Beigi vil derfor invitere
lokale og andre kunstnere til delta i byggeprosessen. Agust Helgason (26) kommer fra Sverige, og er utdannet på
business- og designskolen Kaospilot. Shermin Beigi (30) kommer også fra Sverige og er smed og kunstner.

SAMTALE: KUNSTEN Å KRENKE

FREDAG KL. 18.00 HOVEDSCENEN, KRISTIANSAND TEATER

Hvor langt kan man gå i kunstens tjeneste? Teatersjef Amalie Nilssen og kunstner
Morten Traavik i samtale om kunst, provokasjon og krenkelse. Ledet av forfatter,
journalist og festivalsjef for Ibsen- og Hamsundagene, Torolf Kroglund.

TEATERET
Hovedarena for Platform Nord er Teateret. Det blir visninger i verkstedhallen og på den gamle
hovedscenen. Hovedscenen blir under Platform Nord omskapt til en blackbox hvor festivalens
performative verk blir vist. Inngang til verkstedhallen og hovedscenen er gjennom porten til
bakgården, i Vestre Strandgate.

les mer på: www.platformnorD.com
@platformnorD
Platform Nord er et nordisk samarbeidsprosjekt mellom tre partnere: Fluks - 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 og Kristiansand kommune.
Fluks - Senter for ung kunst og kultur har som hovedoppgave å utvikle og administrere kunstprosjekt for
barn og unge i dialog med profesjonelle kunstnere. Senteret driver på fast basis nettsamfunnet Trafo.no
og talentutviklingsordningen Cultiva Ekspress.
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