


Alle de de utvalgte nordiske kunstnerne på 
Platform Nord 2019 vil delta på en felles 
workshop ledet av Goksøyr & Martens.
Goksøyr & Martens er en kunstnerduo 
som arbeider med det hverdagslige 
og personlige. Under workshopen skal 
de deltagende kunstnerne arbeide 
med hverandre og stå for utforming av 
et performance-stykke under tittelen 
“Rekonstruer”.

www.goksoyrmartens.com

HVA ER PLATFORM NORD?
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 gi tilbakemeldinger og arbeide 
tett sammen med deltagerne.

Jóna Hlíf Halldórsdóttir (IS) Knut Johannessen (NO)

KUNSTNERISK RÅD

DELTAKERWORKSHOP: GOKSØYR & MARTENS

Henrik Vibskov (DK) 

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.

9.–12. oktober 2019 vil Platform Nord presentere ti prosjekt for publikum på Teateret i Kristiansand. 
Prosjektene er valgt ut av Platform Nords kunstneriske råd.

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!

kunstner kunstner kunstner

Platform Nord er et nordisk samarbeidsprosjekt mellom fire partnere: Fluks - Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i 
Agder (Norge), Det Jyske musikkkonservatorium (Danmark), Nordens hus på Island og Nordens hus på Færøyene. Platform 
Nord har mottatt støtte fra Nordisk kulturfond, Norsk kulturråd, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.



                                                                                                                                                                                                    MUSIKK / PERFORMANCE

«B L O O M» består av en serie tegninger, skulpturer og et visuelt eventyr. Botaniske illustrasjoner fra 17- og 1800- 
tallet hvor planetene er fanget på sitt aller beste, er kombinert med 3D-figurer av perfekte menneskekropper. 
Verkene er blant annet inspirert av Daphnim Adonis og Narcissus fra greske mytologi, hvor mennesker blir 
forvandlet til planter. Melina utforsker forbindelsen mellom den menneskelige kroppen og naturen i det 
overnaturlige – når noe oppleves familiært, men samtidig utenfor rekkevidde.
Melina Fakitsa Mosland (23), født i Bergen, er en gresk-norsk kunstner med base i Athen. Hun er utdannet 
billedkunstner ved Athens School of Fine Arts (ASFA).

Melina Fakitsa Moslan (NO/GR)

Katla Rúnarsdóttirs keramiske krukker er fylt med personlighet og humor; samtidig bærer de likhet med ting 
du har i hjemmet ditt. Hver krukke har et navn og en karakter. Katla er inspirert av teater og arbeider tett på 
utstillingsrommet for å gi ekstra kontekst og dimensjon til objektene: Krukkene skal ikke stå på en pidestall, de vil 
være blant gjestene og dele erfaringer med oss.
Katla Rúnarsdóttir (23) er fra Reykjavik og er utdannet fra Reykjavik School of Visual Arts og Iceland University of 
the Arts.

Katla Rúnarsdóttir (IS)

                                                                              VISUELL KUNST / OBJEKTER

                                                                                                             
 SKULPTUR / OBJEKT

KUNSTPROSJEKTENE

Eksogen er den første danseforestillingen til det nyetablerte nordnorske dansekompaniet Intakt. Er mennesket 
godt av natur? Eller er det et stort potensial for vold i hver og en menneskekropp? I denne forestillingen smelter 
samtidsdans, live prosjektert videokunst og elektronisk musikk sammen i et dystert perspektiv på menneskelig 
bevissthet. Mathilde Cayers (24) er en Tromsø-basert samtidsdanser og koreograf utdannet ved The Liverpool 
Institute for Performing Arts. Eksogen ble en realitet når hun gikk i kompaniskap med to andre nordnorske 
dansekunstnere Sofie Westvik (24) og Lise Damsgård (26), samt musiker/komponist Gustav Jørgensen (25).

Mette Hommel inviterer publikum inn til den mest intime konsertformen: én publikummer møter 
musikeren alene i et improvisert stykke musikk. Undertittelen «In the blink of en eye» beskriver 
inspirasjonen for konseptet; øyekontakt mellom to fremmede mens forestillingen er i gang. Sammen 
visker man ut grensene for hvem som skaper og hvem som lytter.
Mette Hommel (22) er en dansk fløytist som studerer ved Det Jyske Musikkonservatorium.
NB! Man tegner seg til konsert på egen liste i foajeen.

                                                                                                                       DANS / SCENEKUNST   

                                                                       MUSIKK 

«Balancing Act» er en utstilling med skulpturer i tre og tekstil, som tilpasser seg gallerirommets arkitektur. 
Skulpturene er selvstendige objekter som samtidig relaterer til hverandre med en felles tematikk og estetikk. 
Skulpturene balanserer på kanten mellom det ekle og det vakre. Tematisk dreier utstillingen seg rundt kroppen. 
Men skulpturenes interaksjon med vann, som fordamper fra overflaten, eller absorberes av treet, fremkaller også 
assosiative temaer som faseoverganger og materielle transformasjoner.
Sofie Brønner (27) er nylig utdannet fra Kunstakademiet i Oslo.

Mette Hommel (DK)

Mathilde Caeyers (NO) / INTAKT

Sofie Brønner (NO)

Eksogen

INTimprovisation Balancing Act

BLOOM

Beware of the jars

                                                                                                            INSTALLASJON / SKULPTUR

I Tytti Arolas performative konsert «Extended Human Body Instruments» er lydbildet satt av strengeinstrumenter 
kunstneren selv har utviklet for å utvide utøvernes mulighet for bevegelse. Vi får oppleve en «Surround Guitar», 
en firedoblet elektrisk gitar som spilles fra innsiden av instrumentet og som inviterer kroppen til å strekke seg. 
I «Violin Body», hvor kunstneren lekent frigjør seg fra det uergonomiske og mekaniske som preger tradisjonelt 
fiolinspill, utvider hun det fysiske handlingsrommet gjennom å feste fiolinene til kroppen. Tytti Arola (28) er en 
finsk lydkunstner og eksperimentell musiker masterutdannet ved Sibelius Akedemiet og Aalto Universitet.

Tytti Arola  (FI)
Extended Human Body Instruments



United deltagerne består av Agnes Ársælsdóttir, Ant Hamlyn, 
Bianca Hisse, Elliot Thorpe (Elmz XIX), Ella Frears, Fauve Alice, 
Marianne Bauer, Tom Faber, Samuel Ahlman og Ronja Elvenes.

I september 2018 reiste Johanne Stoffersen til det nybygde øyparadiset Sanya i Kina. Ferieparadiset skal friste 
turister fra hele verden til å velge Kina som sitt foretrukne feriemål. Resultatet av reisen ble prosjektet “Forever 
Tropical Paradise.” Verket, som består av 13 autobiografiske collager med fotografi fra Sanya, handler om å være 
alene i massene på et stort ferieparadis hvor alt er lagt til rette for å tilfredsstille et hvert tenkelig behov og ønske.
Johanne Stoffersen (25) studerer Visuell kunst på det Kongelige Danske Kunstakademi i København, og har tidligere 
studert fotografi på Fatamorgana, også det i København.

Johanne Stoffersen (DK)

Einn kemur þá annar fer, og allir ríða þeir skjótt um (One comes as another goes, and they all ride swiftly) er et 
performativt video-verk som inviterer publikum til å tråkke ut på gresset og dykke inn i det islandske landskapet 
ved å se, høre, samt lukte, filmens omgivelser. Verket inspireres av kjærlighet, og på samme måte som en gammel 
islandsk verselinje, har filmen et repetitivt narrativ, med en grunnidé om at alt repeteres, mens hver repetisjon 
likevel oppleves som en ny erfaring. Hildur Elísa Jónsdóttir (25) er fra Reykjavik, og utdannet ved Hamrahlid College 
i Reykjavík og Iceland University of the Arts.

Hildur Elísa Jónsdóttir (IS)

                                                                                                                  COLLAGE / FOTO

                                                                                                   FILM / INSTALLASJON

Waving er en performance og film som utforsker temaer som fremmedgjøring, migrasjon og utenforskap, men 
også medmenneskelighet og nestekjærlighet. Like etter Harold Hejazi kom til Finland i 2017 ble han vitne til en 
anti-muslimsk demonstrasjon. Hans naturlige reaksjon var å vinke og smile. I etterkant har han fortsatt å vinke 
til befolkningen i Helsinki gjennom flere måneder. På Platform Nord vil han vise de mange reaksjonene, vinke 
til Kristiansand befolkning, i tillegg til å invitere publikum til å oppleve hva som skjer når du smiler og vinker til 
folk rundt deg. Harold Hejazi (30) kommer fra Victoria BC i Canada, og tar nå en master på Teaterakademiet ved 
Kunstakademiet i Helsinki, Finland.

Harold Hejazi (FI)                                                                                                                                    PERFORMANCE / FILM

Under Platform Nord 2019 møtes en gruppe unge kunstnere fra Norden og Storbritannia for andre gang 
under prosjektet «United». Møtet er resultat av et samarbeid mellom Platform Nord og UK Young Artists.
Første del i prosjektet fant sted i Leicester i juni, og nå møtes altså kunstnerne igjen i forbindelse 
med Platform Nord 2019. «United»-deltagerne skal under oppholdet arbeide med temaene inter- 
nasjonal kunstnerisk virksomhet opp mot bærekraft, lokal kunstnerisk forankring og det å presentere sine 
kunstnerskap. De vil arbeide på Teateret, Kristiansand   Kunsthall og SKMU. For å lede seminarene har 
vi invitert den greskfødte kuratoren Nicolas Vamvouklis med base i Italia, den UK-baserte fotografen /  
kunstner / dokumentaristen Hydar Dewachi, samt Kristiansand-kunstner og kurator André Tribbensee. 

United-kunstnerne som vil presentere seg og sine kunstnerskap på Teateret fredag 11.oktober kl 20.  
Velkommen!

UNITED: DEL II UNDER PLATFORM NORD
KUNSTPRESENTASJONER, FREDAG 11.OKT KL. 20.00, TEATERET

Forever Tropical Paradise

One comes as another goes, and they all ride swiftly

Waving

                                                                                                                                                                                                    MUSIKK / PERFORMANCE

Danseforestillingen «When Boys Cry» omhandler ensomhet og skam. I et trangt rom på teateret møter vi en ung 
gutts historie som formidles igjennom en voksen manns kropp. Publikum tas med tilbake i tid til den dagen 
som skulle forandre livet hans for alltid. En tankevekkende og sterk historie om gutter som opplever voldtekt. 
Bevegelsene i samspill med det intense lydbildet skaper en energi som er til å ta og føle på. 
Thomas Voll (30) er utdannet ved Skolen for Samtidsdans i Oslo, og arbeider nå som dansekunster og koreograf 
nasjonalt og internasjonalt. Musikk: Tine Surel Lange.

Thomas Voll (NO)
When Boys Cry

les mer på: www.platformnorD.com

@platformnorD



Kl. 18.00 Åpning av Platform Nord med visning av alle verk på Teateret. Dørene åpner kl 17.30.  
Gratis inngang. Det blir korte kunstnersamtaler i forbindelse med hver visning.

18.00 – EKSOGEN (dans/scenekunst) Mathilde Cayers (NO) // Samtale: Julie Rasmussen (Ravnedans)
19:15 – INTimprovisation (musikk) Mette Hommel (DK) // Samtale: Laura Toxværd (UiA) 
                  Mette spiller en-til-en-improvisasjoner ut over kvelden. Det blir mulig å tegne seg på liste i foajeen.

19.15 – BLOOM (installasjon/skulptur) Melina Fakitsa Mosland (NO) // Samtale: Henrik Vibskov (PN)
19.30 – BEWARE OF THE JARS (skulptur) Katla Rúnarsdóttir (IS) // Samtale: Anne Elmies-Vestergren (UiA)
19.45 – BALANCING ACT (installasjon/skulptur) Sofie Brönner (NO) // Samtale: Kurt Johannessen (PN)
20:00 – EXTENDED HUMAN BODY INSTRUMENTS (musikk) Tytti Arola (FI) // Samtale: Trond Nicholas Perry

21.00 – FOREVER TROPICAL PARADISE (foto/collage) Johanne Stoffersen (DK) // Samtale: Trude Gomnæs Ugelstad (SKMU)
21.15 – ONE COMES AS ANOTHER GOES, AND THEY ALL RIDE SWIFTLY (foto/video) Hildur Elísa Jónsdóttir (IS) //                
                  Samtale: Tor Jørund Føreland Pedersen (UiA)
21.30 – WAVING (performance/film) Harold Hejazi (FI) // Samtale: Valborg Frøysnes (Kilden)
22.00 – WHEN BOYS CRY (dans/scenekunst) Thomas Voll (NO) // Samtale: Peder Horgen (SkS)

onsdag 9. OKTOBER

PROGRAM

Kl 14:00 - 22.00 Utstillingen er åpen (Verkstedhallen)

Kl. 19:00 Nordisk kulturfond: Tips og råd (Teateret – Foajé)
Prosjektambassadør for Nordisk kulturfond, Inger Margrethe Stoveland, gir råd og veiledning.

Kl. 20:00 Master i Kunstfag presenterer: Kunstaften i Chambre Separee
Platform Nord har utfordret studentene på Master i Kunstfag / Fakultet for kunstfag til å fylle andre etasje i  
Teaterets foajé med kunst. Det blir visning av både performative og visuelle uttrykk.

torsdag 10. OKTOBER

Kl 14:00 - 22.00 Utstillingen er åpen (Verkstedhallen)

Kl. 20:00 United: Kunstnerpresentasjoner og smakebiter (Teateret – Foajé)
Parallelt med Platform Nord møtes ti unge kunstnere fra Norden og Storbritannia i en rekke workshops. Denne 
kvelden presenterer de seg selv og viser utdrag fra sine kunstneriske arbeider. Uttrykkene spenner fra scene, 
litteratur og performance til bilde og tekstilkunst.

fredag 11. OKTOBER

lørdag12. OKTOBER
Kl. 13:00 Tree walk – en interaktiv forestilling i møte med trær (Oppmøte Teateret)
Agnes Ársælsdóttir (IS) // Forestillingen er et samarbeid med Lørdagsuniversitetet – UiA

Kl 14:00 - 19.00 Utstillingen er åpen (Verkstedhallen)

Kl. 22.00 Platform Nord klubbkveld (Biscenen) - i samarbeid med Fresh Sounds
Kr. 150 // Gratis inngang med stemplet festivalarmbånd
22:00 – TOBI DUCHAMPE feat. Silje Egeland (visuals)
23:00 – /grå


