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INNLEDNING

Pikene på Broen ble startet som en idealistisk gruppe av fem kvinner i
Kirkenes i 1996 og er inne i sitt 19. år. Målet for virksomheten er å gjøre
innovative prosjekter innenfor området samtidskunst og samtidskultur,
samarbeide med kunstnere og på tvers av sektorer for å legge til rette for ny
kunstproduksjon og formidling. Som en synergi av aktiviteten, skapes gren-
seoverskridende møteplasser. Prosjektene, som har et tematisk og samfunns-
aktuelt utgangspunkt, bidrar til ny kunnskap og motiverer for økt
grenseoverskridende samarbeid. PB har fra 2001 vært et idealistisk AS, en
prosjektorganisasjon med samtidskunsten og samtidskulturen som
fundament i de fleste prosjektene, og virksomheten har fått et stadig større
nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Pikene på Broen as er inne i sitt 15.
driftsår i 2015, og er ikke et tradisjonelt aksjeselskap. PB representerer en
formalisering av den idealistiske gruppens tanker, og  ønsker å forvalte virk-
somhetens visjoner og mål på en forsvarlig måte innenfor rammene av den
til enhver tid rådende økonomi samtidig som det er vedtaksfestet at det ikke
kan tas ut utbytte. 

STABEN

Selskapet eies nå av fire kvinner og en mann fra Kirkenes. Fire av dem er
ansatte i PB. Den femte er med i styret. Styret består av fire medlemmer,
hvorav en er medeier og en er ansattes representant. Bedriften hadde i 2014
6,5 årsverk fordelt på 7 ansatte. Den ene stillingen er en aspirantstilling for
et år fra juli 2014, finansiert av Sparebank 1 Nord-Norge Kulturnærings-
stiftelse og NKR. I tillegg kommer en rekke kortere engasjementer i for-
bindelse med prosjektgjennomføring. Bedriftens kunstneriske og daglige
leder gikk ut i 2 års studiepermisjon fra 01.03.2014. Bedriften har nå vikar i
kunstnerisk leder stilling. Bedriften har fra og med 2014 valgt å skille dag-
lig leder og kunstnerisk leder-stillingene. Ved utgangen av 2014, ble tidligere
kontorleder daglig leder, og hun innehar fortsatt stillingen. Bedriften hadde
noe utskifting av personale vår 2014. (1,5 stilling). Bedriften har i de nye an-
satte fått gode erstatninger med relevant kompetanse.

Ansatte i Pikene på Broen i 2014 var 6,5 stillinger fordelt på følgende:

01.01.14 - 01.03.14: 100 % fast stilling: 
Luba Kuzovnikova (Kunstnerisk leder)
Deretter permisjon for å studere i 2 år.

01.01.14 - 31.12.14: 100 % vikariat som kunstnerisk leder: 
Andreas Hoffmann

01.01.14 - 31.12.14: 100 % fast stilling:
Franziska Kraiczy (Kontorleder/Daglig leder)

01.01.14 - 31.12.14:  50 % fast stilling:
Inger Blix Kvammen (Daglig leder/ Seniorrådgiver)

01.01.14 - 30.04.14:  50 % fast stilling:
Maria Rusinovskaya (Prosjektleder)

01.01.14 - 30.04.14: 100 % stilling:
Guro Vrålstad (Prosjektmedarbeider)
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01.01.14 - 31.12.14: 100 % stilling:
Kjetil Nicolaisen (Teknisk produsent)

01.01.14 - 31.12.14: 100 % stilling:
Lene Ødegård Olsen (Presseansvarlig/ Prosjektmedarbeider)

01.06.14 - 31.12.14: 100 % stilling:
Ingrid Valan (Co-kurator/ prosjektmedarbeider)

01.07.14 - 31.12.14:: 100 % stilling:
Ekaterina Sharova (Aspirant)

PB har aldri eid visningssted for kunst eller sted for kunstproduksjon. PB
har skapt alternative visningssteder og steder for kunst og kulturdialog lo-
kalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kirkenes er basen. Ellers
arbeider vi mest innen Barentsregionen, men gjør også egne prosjekter og
prosjekter i samarbeide med andre utenom regionen.
Selskapet initierer og drifter kunst- og kulturprosjekter og produserer og
formidler kunst og kulturopplevelser. Vi gjennomfører også kunst- og
kulturrelaterte oppdrag for andre, tilbyr foredrag og tjenester som
kuratering, produsenttjenester, prosjektledelse og rådgiving. 

En rekke samarbeidspartnere har gjennom årene bidratt til aktiviteten
utenom budsjett, spesielt til festivalen Barents Spektakel. Vi arrangerte
ikke festival i 2014. Bidragene i 2014 har vært i form av  samproduksjoner,
egeninnsats i form av arbeid, ubetalte bidrag til seminar og konferanser,
noe gratis leie av utstyr og lokaler: Sør-Varanger kommune, Barents-
sekretariatet, Sør-Varanger Avis, grunnskolene og barnehagene i Sør-
Varanger kommune, Samovarteatret, Thon Hotell, Sydvaranger Gruve AS,
Kimek AS, Basen, Ofelas, Ritz, Surf & Turf, Kulturskolen, Kirkenes Charr,
Villa Arctic, Pasvik Kraft, Det norske Grensekommissariatet,
Havnevesenet, King Crab Norway, Politi, generalkonsulatet i Murmansk,
Kulturpalast Nikel og Kunstskole No. 1 i Nikel, Barents Travel, og flere. 

Pikene på Broen driver sin virksomhet med prosjektstøtte fra flere of-
fentlige bidragsytere og noen lokale sponsorer. I 2014 har vi blant annet
fått prosjektmidler fra Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet,
Kulturdepartementet, BarentsKult, Norsk Kulturråd, Fritt Ord,
Kulturnæringsstiftelse SpareBank1 Nord-Norge, Finnmark fylkeskom-
mune, Sør-Varanger kommune og den Østerrikske Ambassaden. Sponsor-
midler har vi blant annet fått fra TOTAL E&P Norge AS, Sydvaranger
Gruve AS, med flere. Vi fikk i tillegg driftsstøtte fra Kulturdepartementet,
og vi ble fra 2014 en del av Den Nordnorske Kulturavtalen. Pga dårlig
økonomi i Nordland og Troms fylker, ble det mindre utbetalinger ifølge
avtalen derfra første året. Finnmark Fylkeskommune fortsatte sin drifts-
støtte på samme nivå som tidligere. Vertskommunen Sør-Varanger bidro
med det de er forpliktet til i følge kulturavtalen. Fra og med 2015 vil
fylkene i nord trappe opp sine bidrag, og vi håper vertskommunen vil
bidra i følge avtalen.

ÅRSRAPPORT 2014
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BARENTS SPEKTAKEL 2014

VIRKSOMHETEN I 2014

BARENTS SPEKTAKEL 2014
www.barentsspektakel.no 

Festivalen Barents Spektakel forholder seg aktivt til Barentsregionen og har
siden 2004 vært et møtested for kunst, kultur, næring og politikk. Kjernen
er samtidskunsten. Festivalen er internasjonal, tematisk og prosessorientert,
og det samarbeides på tvers av sjangre og sektorer. Tema gjenspeiles i kunst-
og kulturprogrammet og i et innholdsrikt konferanse- og seminarprogram.
Barents Spektakel er nyskapende, med spesielle produksjoner og utradi-
sjonell arenabygging. Det er blitt festivalens varemerke. Samtidig har fes-
tivalen et unikt musikkprogram med høy kvalitet som skaper folkefesten og
styrker møteplasskonseptet. Pikene på Broen hadde ved inngang 2014 gjen-
nomført 10 festivaler i uke 5/ 6 i Kirkenes (fra jan. 2004).

Ikke Barents Spektakel i 2014
Vi arrangerte ikke Barents Spektakel i 2014. I stedet gikk vi i tenkeboksen for
å vurdere om festivalen skulle fortsette som en årlig festival eller bli en
biennale. 
Festivalen har vokst jevnt i omfang fra starten, men har de siste par årene
vært et for stort årlig økonomisk løft. Vi er en prosjektorganisasjon. Be-
driften har hatt en forventning om en raskere økning av faste driftstilskudd.
Mange svar på søknader om støtte kommer etter festivalgjennomføring, og
det blir stor usikkerhet knyttet til økonomi. Festivalen hadde i jubileumsåret
2013 (10. festival ) et budsjett på rundt 8 millioner NOK, et tall som er for
høyt i forhold til hva vi ser er mulig å skaffe til et ettårig prosjekt når drifts-
støtten er en så liten del av bedriftens årlige omsetning, og vi konkurrerer
med oss selv om støtte til flere prosjekter fra samme fonds. 

I 2013 fikk flere søknader om prosjektstøtte, som vi anså som sikre, negative
svar så seint som under eller etter festivalgjennomføring. I 2014 valgte vi å
stå over en festival og satse på en mer helårlig drift med større residency-
program og flere andre, mindre prosjekter som også bidro til en del pre-
produksjon av BS 2015, bredere lokal forankring og god synlighet.

Etter vurderinger i stab og styre i 2014, fortsetter vi nå med en årlig festival
fra februar 2015, men har satt en del forutsetninger som vil være styrende i
planleggingen av kommende festivaler. Målet er å få en billigere festival
skodd over samme lest, med like stort innhold og samme grad av synlighet.
En god del produksjonsforberedelser og planlegging vil gjennomføres som
del av et større helårlig BAR International-program. I løpet av et år vil flere
kunstnere enn tidligere være på besøk hos oss i BAR, og vi vil kunne legge
grunnlag for prosjekter som skal vises på festivalen et, eller to år frem i tid.

Samtaler med lokale og internasjonale partnere har også vært førende for
våre vurderinger. Det kinderegget som festivalen, Barentsdagene og
Kirkeneskonferansen har vært de siste årene, er helt unikt og gjør oss alle
sterkere. Dette samarbeidet og den lokale forankringen, er avhengig av et
årlig arrangement.
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BAR INTERNATIONAL

BAR INTERNATIONAL

Pikene på Broen har drevet et prosjektbasert residency-program BAR
International for kunstnere fra 2004. Vi ønsker å sette Barentsregionen inn
i nye sammenhenger, utforske området kunstnerisk, bidra til engasjement
rundt den grenseoverskridende situasjonen og rundt utviklingen som fo-
regår her. BAR International tilrettelegger for at deltagere skal kunne sam-
arbeide på tvers av landegrenser og fagdisipliner, for å skape gode nettverk,
kunnskap og faglig utveksling med det lokale og regionale miljøet og for å
bidra til kulturell vitalitet i området gjennom kunst og kunstnerisk en-
gasjement. 
Fra start 2014 utvidet vi BAR International med flere deltakere og events. Vi
la vekt på at programmet skulle være mer helårlig, mer interaktivt og gi flere
BAR OUTPUTS flere steder i grenseområdet. Et interaktivt BAR bidrar til
ny arenabygging og nye møteplasser både på norsk og russisk side av
grensen. Vi satset også på flere prosjekter for barn og unge med BAR
deltakerne som workshopledere og inspiratorer. Motivasjonen for denne ut-
viklingen kom ikke minst som en konsekvens av nye erfaringer og nettverk
vi har fått gjennom det treårige KUD nettverksprosjektet vi er inne i, (2013-
2015).
2014 har vært et prøveår for et mer strukturert, helårlig og interaktivt pro-
gram. Erfaringen har vært så vellykket at den nye profilen bør videreføres.
Den nye strukturen har også medført større internasjonalisering av oss som
organisasjon og flere muligheter både for oss og deltakende kunstnere. Ikke
minst på grunn av at vi har lagt til rette for kuratorer som deltakere. Vi ser
også i større grad enn før på BAR International som et fundament for
produksjon av prosjekter som kan være en del av kommende Barents
Spektakel-festivaler. Og vi ser på BAR som en mulighet både for oss og
deltakende kunstnere til å få tilgang til et internasjonalt marked.

Vi har hatt over 60 kunstnere i BAR International artist-in-residency i 2014.
Her presenteres et utvalg.

BAR PROGRAM 2014

Phil Wood (UK) og Jeremy Davies (UK)
13.-18.02.2014, Kirkenes – Nikel – Murmansk 

Phil Wood, skribent og forsker, og Jeremy Davies, leder for Roots Music, var
i februar 2014 en del av Pikene på Broens residency-program. Anledningen
var research til prosjektet Industrial folk, som ser nærmere på kontemporære
musikkmiljøer i industrielle og post-industrielle europeiske byer. Industrial
Folk undersøker hvordan lokale omgivelser påvirker musikkmiljøer i en
globalisert verden, samt hvordan industrielle omgivelser påvirker lokale
musikere. Programmet for residency-oppholdet besto av å besøke relevante
industrielle områder i Kirkenes og Nikel samt intervjue folk med lokal-
kunnskap og folk i musikkmiljøene i Kirkenes og Murmansk, i tillegg til å se
på egnete lokaler på begge sider av grensen for konserter og workshops. F
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BAR INTERNATIONAL
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BAR outputs:
1. I Murmansk holdt Phil Wood forelesningen: Subversive Urbanism: 

Creating And Recreating Public Space på Murmansk kunstmuseum. 
2. I Kirkenes inviterte Phil Wood til diskusjon under temaet: 

City squares: busy spaces, empty places? på Barentssekretariatet i 
Kirkenes. Begge eventene var godt besøkt og dekket i media. 

Follow up: Prosjektet er omsøkt som et EU-kulturprosjekt, hvor Pikene er
samarbeidspart under forutsetning av at musikkmiljøer på norsk og russisk
side i grenseområdet får være deltakere.
Vi avventer resultater fra EU-søknader og andre initiativ fra prosjektlederne.
Vi vil fortsatt ha kontakt med Phil Wood som mulig ekspert og deltaker i
andre av våre prosjekter.

Michael Miller (AU)
10.02.-16.02.2014, Kirkenes – Karasjok – Nikel – Zapoljarny – Murmansk

I 2011 besøkte frilansfotografen Michael Miller for første gang Kirkenes. I fe-
bruar 2014 kom han tilbake som en del av Pikene på Broens residency-pro-
gram. PB var kuratorer, konsulenter og tilretteleggere under hans opphold.
Miller har sett nærmere på grenseområdet og dets særegenheter samt por-
trettert mennesker han møtte underveis. Han fotograferte alt fra torghandel
i Kirkenes til reingjeting i Karasjok. I Murmansk besøkte han blant annet
Murmansk kunstmuseum, Murmansk historiske museum, Moloko fo-
tostudio, havneområdet, togstasjonen og Murmansk kulturhus. Miller
hadde lengre samtaler/intervjuer med: ingeniørstudenter fra Murmansk
Tekniske Universitet, mediebedriften Fridaymilk, musikere og musikk-
produsenter, Generalkonsul i Murmansk Ole Andreas Lindeman, osv. 

BAR outputs:
1. 24.04.14 holdt Miller fotoworkshop for unge journalister og fotografer
etter forespørsel fra BarentsObserver. Antall påmeldte: 15 finske, norske,
russiske og svenske ungdommer. Miller holdt først foredrag om hvordan
man bygger opp narrativer i fotohistorier. Etter foredraget gav Miller ung-
dommene en praktisk oppgave hvorpå de dro ut for å fotografere den
kulturelle og industrielle identiteten til Kirkenes. Etter at gruppene hadde
hatt en felles redigering og gjennomgang, ble personen med den beste fo-
toserien valgt ut til å presentere materialet på Barents Press Conference i
Kirkenes. 
2. Før avreisen fra Kirkenes presenterte Miller utvalgt fotomateriale og tekst
fra residency-oppholdet på utestedet Ofelas. Presentasjonen inkluderte live-
opptak fra musikere Miller ble kjent med i Murmansk. 

Follow up: Vi ønsker å presentere resultater av Millers opphold i en av de
kommende festivaler. Miller jobber selv med tanken om å utgi bok. Han har
i tillegg søkt på opphold i Norge som freelancer for å kunne jobbe videre
med påbegynte prosjekter.
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BAR INTERNATIONAL

Øystein Blix (NO) og Alexander Gureev (RU)
11.-14.3.2014, 5.-12.10.2014, 31.1.-5.2.2015

To profesjonelle jazzkomponister fra Barentsregionen, russiske Aleksander
Gureev og norske Øystein Blix fikk i oppdrag å lage en komposisjon for jazz-
musikere, stryketrio, perkusjon og folkesangere. Komposisjonen skal re-
flektere ’The clash of cultures’ mellom industri og folk i Barentsområdet og
samtidig lete etter et kontemporært akustisk uttrykk for felles kulturarv.

I residency-periodens første del møttes begge musikerne i Kirkenes, for å
utforske industriområdet. I tillegg jobbet de også med å dyrke frem et felles
musikalsk språk basert på jazz og improvisasjon. Under den andre delen
reiste de rundt på russiske side av Barentsregionen: Murmansk, Arkhangelsk,
Petrozavodsk og St. Petersburg for å møte flere musikere. Samarbeidspartner
har vært Music College i Arkhangelsk. Blix og Gureev har latt seg inspirere
av regionens særegenheter og folkemusikkinstrumenter. Komposisjonen A
Barents Rhapsody kan ses som et lydkart over et fellesområde, og er så mye
mer enn kun musikk, eller nok et bidrag til den samtidige jazzscenen.
Musikk kjenner ingen grenser og snakker et språk som legger til rette for ny
forståelse og nytt samarbeid, men også lengsel etter tradisjon og eldre
skikker.

Den tredje delen har vært en intensiv workshop der alle musikerne møttes
og gikk igjennom hele komposisionen med musikere fra Nordland, Troms,
Finnmark, Petrozavodsk og Arkhangelsk: Øystein Blix - trombone,
Aleksander Gureev - saksofon, Nadezhda Moskaleva - folkesanger,
Aleksander Kostopoulos - perkusjon, Alexander Aarøen Pedersen -
keyboard/electronics, Sergey Shelyapin - kontrabass, elektrine, Arkadiy
Sokolov - perkusjon, Alexey Derevlyev – gitar, midi, Ingrid Willassen - fiolin,
Agnieszka Orlowska - viola, Nikolay Girunyan - cello. Resultatet ble åp-
ningskonserten av Barents Spektakel 2015.

Cornelius Stiefenhofer (GE/RU)
04.-07.06.14, Kirkenes - Neiden

Kunstner og kurator Cornelius Stiefenhofer, som er bosatt og driver kunst-
prosjekter i Arkangelsk, var i en periode invitert som residency-kunstner i
High Air Barents-programmet i Tromsø. Han fikk tilbud om et 3 dagers
opphold i BAR på vei til Tromsø for å få et bedre innblikk i grenseområdets
historie og samfunnsliv, og for at vi skulle bli bedre kjent med tanke på
fremtidige samarbeidsprosjekter. Han fikk omvisning og informasjon fra
ulike deler av næringslivet og tok bilder til sitt eget prosjekt Migration. Han
møtte også ulike kunnskapsmiljøer i Kirkenes og diskuterte prosjekter med
kunstnerisk leder i Pikene på Broen.

Follow up: Stiefenhofer er nå engasjert som lønnet prosjektmedarbeider
(erstatter aspiranten som sluttet hos oss 10.04.15) i en lengre periode hos oss
for at vi skal kunne utvikle flere samarbeidsprosjekter og bedre forståelse
for hverandres utfordringer innen kunstfeltet i Barentsområdet.
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Tanya Busse (CAN/NO)
25.06.-30.06.2014, Kirkenes - Nikel – Zapoljarny

Den kanadiske kunstneren, Tanya Busse, bosatt i Tromsø, var på residency-
opphold i forbindelse med prosjektet Hollow Earth som er et samarbeids-
prosjekt mellom Busse og den ungarske kunstneren Emilija Skarnulyte.
Hollow Earth stiller spørsmål omkring ideen om fremgang og egenskaper
ved menneskets natur, basert på historisk arkivmateriale, forsknings-
materiale og landskapsbilder, innhentet fra nordområder hvor gruvedrift er
sentralt, blant annet fra Kiruna, Karasjok, Svalbard og Kirkenes. Ila av opp-
holdet i Kirkenes besøkte Busse både SVG og Kirkenes Perpetuum, samt
Norilsk i Nikel og Zapoljarny.  
Follow up: Hollow Earth er i ettertid utstilt ved Galleri Sans Nom i Moncon,
Canada og Pikene på Broen jobber med mulighetene for en utstilling av
Hollow Earth under BS2016. 

smudge studios: Jamie Kruse (US) og Elizabeth Ellsworth (US)
14.-15.06 2014, Kirkenes

Kruse og Ellsworth er en del av et samarbeidsprosjekt, Future North, som be-
visstgjør og sprer kunnskap om nye landskapstypologier. Innenfor prosjektet
er hverdag inkludert som en del av landskapet, og prosjektet er på utkikk
etter måter å formulere disse perspektivene på. 
Under oppholdet ble Kruse og Ellsworth vist rundt i Kirkenes sentrum:
havneområdene, Kimek, Separasjonsverket og Sydvaranger gruve i
Bjørnevatn. 
Follow up: Vi holder kontakt med smudge studios og følger med om
eventuelle resultater egner seg for presentasjon i et av våre kommende pro-
sjekter.

Alexander Florensky (RU)
30.05.-21.06.2014, Murmansk - Teriberka - Titovka - Nikel - Kirkenes - Pas-
vik - Grense Jakobselv - Vardø - Vadsø 

Pikene inviterte Aleksander Florensky, en headliner i Russlands samtids-
kunstscene fra St Petersburg, som jobber med kunstinstallasjoner, skulptur,
maleri og bokillustrasjon. I de siste årene 2011-2014 gjorde han et teg-
neprosjekt om 4 byer – en slags kunstnerisk city-guide og ga ut en bokserie
– Jerusalem ABS, Tbilisi ABC, St Petersburg ABC og Voronezh ABC. 
Vi inviterte Florensky til å lage en guide om Barentsregionen. Kunstneren fo-
reslo en annerledes format – reiseskildringer fra Russland til Norge, en
kunstnerisk dagbok med tegninger og tekster under reisen fra Murmansk til
Kirkenes med andre store og små steder som han fant interessant og verdt
til å skildre on-site underveis: Teriberka, Abram-Mys, Titovka, Zapoljarny,
Nikel, Borisoglebsk, Storskog, Pasvik, Grense Jakobselv, Vadsø, Vardø, byen
som også har en helt spesiell historisk tilknytning til det russiske, Bugøynes,
Neiden. Reisen var ’i den Røde Armes fotspor’, en relevant sammenligning
på grunn av Frigjøringsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark i 2014. 

BAR output:
Utgivelse av boken A Journey from Murmansk to Kirkenes.
Format - А5, landskapsformat (tekster på russisk og engelsk til venstre, tegn-
inger til høyre), delt i 13 kapitler oppkalt etter stedene, 96 sider. 
Oppslag – 3000 stk, ISBN 978-82-996579-4-5
Book release: pressekonferanse i Murmansk 24.10.2014, 
• under Transborder Cafe i Kirkenes 24.10.2014. 
Distribusjon av bøkene: 800 i Murmansk, 200 i St Petersburg, 2000 i Kirkenes.
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Frantisek Zvardon (FR)
4.-11.07.2014, Kirkenes - Nikel 

Frantisek Zvardon ble invitert med intensjon om å utvikle sin serie The track
of Iron i området Sør-Varanger og Nikel-Zapoljarny. Zvardon jobbet selv-
stendig under oppholdet. Han fikk låne bil og besøkte SVG samt
separationsverket, og på russisk side Nikel gruve sammen med Pikenes pro-
sjektmedarbeider Roman Xoroshiliov. Det har vært essensielt at oppholdet
skal være en anledning for kunstnere som jobber med like media å møtes for
å ha faglige samtaler. I løpet av oppholdet besøkte han derfor også flere
steder sammen med de andre kunstnerne som var her på residency. 

Follow-up: Zvardon kom tilbake for ny workshop under BS2015. Resultatet
ble utstillingen Iron Heroes, vist under Barents Spektakel 2015, som en
uteromsinstallasjon hvor bildene var montert på en gammel togvogn for
jernmalm plassert midt i gågata i Kirkenes sentrum. Frantisek Zvardon
presenterer også prosjektet på sin webside:
http://frantisekzvardon.com/portfolio/kirkenes-norway-artic-take-away/.
Vi ser nå på muligheten for å få vist prosjektet i Russland etc.

Hege Annestad Nilsen (NO)
02.-10.07.2014, Kirkenes

Hege Annestad Nilsen innehar Finnmark Fylkeskommunes treårige arbeids-
stipend. Kunstnerens residency var et kombinert arbeidsopphold hvor det
ble gjort research og forarbeid til utstillingen: 
I Savios fotspor, samt et BAR-out prosjekt, i form av en fotoworkshop med
norsk og russisk ungdom.
Det ble avholdt møter med Liv Astrid Kvammen, leder ved Saviomuseet og
Pikene på Broen i forbindelse med prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan etc,
samt  gjort fotograferinger av par til utstillingen, i tillegg til fotografier til
Annestad Nilsens portrettserie Deg selv som barn, ulike steder i kommunen,
deriblant på Savios hjemsted Bugøyfjord. I tillegg ble det gjort fo-
tograferingsarbeid i Varangerbotn, besøk til Varanger Samiske Museum og
Isak Sabas hus.
På kveldene var det samtaler med de to andre fotografene som var her på
residency, Francois Zvardon og Igor Bryakilev. 

BAR output: 7.-9.07.14 - Ungdomsworkshop for norsk og russisk ungdom.

Follow-up: Totalt ble dette en kunstproduksjon på 31 bilder hvorav bilder
av 11 par ble planlagt og vist under BS 2015. Utstillingen vises nå i Alta og
har avtaler om visninger flere steder i nord i regi av våre samarbeidspartnere.

Igor Bryakliev (RU)
4.-11.07.2014, Kirkenes 

Igor Bryakliev var sammen med Hege Annestad Nilsen og Francois Zvardon
på residency i juli, og hadde et kort opphold under BS2015 i februar.
Igor Bryakilev er fotograf og kunsthistoriker fra Sankt Petersburg som
arbeider med pinhole-teknikken, et bevisst valg som et alternativ til en øk-
ende bruk av teknikk i hverdagen.
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Igor Bryakilev definerer verkene sine som forskning eller dokumentasjon. I
sitt manifest hevder han at fotografens oppgave er å tolke gjennom å peke
mot noe. I Kirkenes har Igor Bryakilev brukt lysforholdene i byen for å
arbeide med natur og arkitektur i Kirkenes, og med ulike objekter i offentlige
rom. Utviklingsamtaler med kuratorer fra Pikene på Broen har vært en
viktig del av prosjektet. I løpet av sitt opphold besøkte kunstneren Separa-
sjonsverket, Grenselandsmuseet, Grense Jakobselv og Sydvaranger Gruve
sammen med Francois Zvardon. Det har vært essensielt at oppholdet skal
være en anledning for kunstnere som jobber med like media å møtes for å
ha faglige samtaler.  Bryakilev brukte metallbokser eller andre gjenbrukte
materialer for å produsere kameraer. De ble plassert rundt i Kirkenes av
kunstneren for å bli plukket opp etter noen timer med bilde eksponert på
filmen. 

Follow up: Igor Bryakilev`s bilder ble stilt ut i offentlige rom i Kirkenes
under Barents Spektakel-2015. 

Eva Bakkeslett (NO)
18.-24.08 2014, Kirkenes – Vestre Jakobselv – Pasvik

Kunstner og kultivator, Eva Bakkeslett var residency-kunstner hos Pikene
på Broen en uke i august 2014. Bakkeslett utviklet prosjektet Rømmekolle
Revival som ble vist under Barents Spektakel 2015 på Sjømannsklubben i
Kirkenes. Under residency-oppholdet i august gjorde Bakkeslett research
knyttet til fermenterte melkekulturer i Sør-Varanger; sammenlignet lokale
tradisjoner, f.eks Neiden kontra Pasvik, finske kontra samiske og russiske
tradisjoner, osv. Bakkeslett foretok flertallige hjemmevisitter og intervjuer
av folk som ville dele erfaringer, minner, historier og tanker rundt tema.
Bakkeslett reiste til Vestre Jakobselv, også kalt Rømmekolle City, hvor hun
møtte og intervjuet flere rømmekolle-entusiaster som villig delte fotoalbum
og historier rundt rømmekolle-laging og -tradisjon. 

BAR outputs:
1. Oppholdet i Vestre Jakobselv resulterte i et lengre radioinnslag på NRK,
som også har dekket Bakkesletts prosjekt under Barents Spektakel 2015. 
2. 23.08.14 hadde Eva Bakkeslett egen rømmekolle-stand på Forsknings-
senteret Svanhovds Markdag i Pasvik. Bakkeslett holdt foredrag om
rømmekolle, delte ut smaksprøver – laget på melk fra medhjelper og pas-
vikbonde Ivar Øverli - og promoterte rømmekolleprosjektet med tanke på
Barents Spektakel 2015. 

Follow up: Eva Bakkeslett kom tilbake for ny workshop under BS2015 hvor
hun også fikk sin egen Rømmekollekafe i forbindelse med Spektakel-utstil-
linga. Dette prosjektet har etter BS2015 blitt veldig etterspurt. Det skal nå
presenteres både i Murmansk og Arkangelsk som del av kunst- og kultur-
arrangementer der, og er også invitert til events andre steder i Norge. Vi har
kontakt med Eva Bakkeslett og ser på nye muligheter for å videreutvikle
samarbeidet i nye retninger. (Eva Bakkeslett har fått god kontakt med folk
ved grensen og inviteres tilbake. Hun har nettopp gjennomført en workshop
for kvinner i Nikel rundt baking av surdeigsbrød som fikk 2-siders omtale i
Sør-Varanger Avis. Viktige og varme brobyggingsprosjekter for folk i om-
rådet.)
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Gunnar Kopperud (NO) og Kiril Kobrin (RU)
25.-31.08 2014, Kirkenes – Grense Jakobselv – Pasvik – Nikel

Journalister og forfattere, Gunnar Kopperud og Kiril Kobrin, ble invitert til
residency-opphold og til å være workshopledere for kreativt skrivekurs for
norsk og russisk ungdom på ungdomsklubben Basen i Kirkenes. Først fikk
Kopperud og Kobrin innblikk i grenseområdet med blant annet tur til Pas-
vik, Grense Jakobselv og omvisning på Sydvaranger gruve i Bjørnevatn,
Separasjonsverket og Grenselandmuseet. Kopperud fikk også muligheten til
å reise over grensen på en dagstur til Nikel, for å se på forskjeller og ulikheter
i de to nabobyene. 

BAR output:
1. Kreativt skrivekurs for norsk og russisk ungdom som inneholdt
teoribolker og skriveøvelser. Fokus på: fortellerstemme og –vinkel, sanse-
inntrykk, fakta kontra fiksjon, undertekst, osv. Til slutt fikk deltakerne i opp-
gave å skrive en kort novelle til gjennomlesning av forfatterne. 
2. Kiril Kobrin ble med som en av paneldeltakerne på PB`s Transborder Cafe
om frihet under Frigjøringsjubileet på Kirkenes. Kobrin har også, på bak-
grunn av sitt opphold her, skrevet en artikkel om området som foreløpig er
utgitt på http://www.3ammagazine.com/3am/european-marks/ (engelsk)
og på http://www.nlobooks.ru/node/5502 (russisk)

Follow up: Vi vil følge opp ungdommene som deltok på workshop og se om
det er interesse for oppfølgingskurs med andre forfattere på et senere tids-
punkt. Vi har kontakt med forfatterne i forhold til mulige nye resultater
relatert til deres opphold her.

Andrei Erofeev (RU) 5.-8.09.14 og
Jose Fernandez Portal (CU) 5.09.-10.09.14 

Andrei Erofeev er kurator fra Moskva, som jobber internasjonalt og som for
øyeblikket er en av de mest innflytelsesrike kuratorer i Russland. Jose
Fernandez Portal, er en av kuratorene for Havanna Biennalen og var først på
et gjesteopphold hos OCA før han kom en uke til oss.
Under BAR oppholdet hadde de tilrettelagte opplegg i både Petchenga og
Sør-Varanger kommune, om historie, arkitektur og grensesamfunnet i dag.
På Kirkenes deltok de en dag på et Nordkalott Symposium om arkitektur og
byrom, møtte og fikk presentasjoner av den Bodø-baserte kunstneren og ar-
kitekten Sami Rintala, hadde flere kuratoriske samtaler med Pikene på Broen
og gjestekunstnerne som var her. De besøkte Grenselandsmuseet, for å se
utstillinger av Savio og Espolin Johnson, og den faste utstillingen på museet.
På Barentssekretariatet fikk de informasjon om Barentssamarbeidet. Og i
tillegg gjorde de en del selvstendig research.

BAR output: Den 07.09.14 arrangerte PB en Transborder Cafe om kunst og
aktivisme, Sense and nonsense of activism in art, hvor Erofeev og Portal var
med som paneldeltakere.

Follow up:
1. Pikene på Broen holder mailkontakt med kurator Andrei Erofeev og er
sammen i gang med planleggingen av et større samarbeidsprosjekt for BS
2016. For å få dette realisert, planlegges en ny kort residencyperiode for
Erofeev i august 2015. 
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2. Som et resultat av Portals opphold her, ble Pikene invitert til å være en
del av Havanna Biennalen med en Transborder Cafe og en presentasjon.
Dette vil gjennomføres 25. mai 2015, og er støttet av OCA og Den Norske
Ambassaden i Havanna. Vi tar med oss to norske kunstnere dit på bakgrunn
av interesse fra Portal: fotokunstner Rune Johansen og kunsthåndverker
Solveig Ovanger. I tillegg er Sami Rintala invitert til å delta på Biennalen
med en installasjon. Det diskuteres om han skal delta i 15 eller 17.

Rune Johansen (NO)
6.9-14.9.2014, Kirkenes - Nikel - Zapoljarny – Näätamö

Rune Johansen ble invitert til sitt andre residency hos Pikene på Broen med
intensjon om å utvikle en serie fotografier fra området Sør-Varanger og
Nikel-Zapoljarny. 
Johansen jobbet selvstendig under perioden, Pikene stilte bil tilgjengelig
under hele oppholdet, samt en bestilt tilrettelagt liste med avtaler med ulike
folk som kunne være potensielle fotografiobjekter. I Sør-Varanger besøkte
Johansen blant annet Pasvikdalen, Grense Jakobselv, Jarfjord, Neiden og
Näätamö på finsk side. Under oppholdet hadde Johansen et lengere besøk
på russisk side i Nikel og Zapoljarny. Pikene hadde arrangert sjåfør, Nicolay
Xoroshilov, og prosjektmedarbeider der, Anfisa Shemetova. Samtidig med
Johansen, var kuratorene Andrei Erofeev (Moskva) og Jose Portal, (Havanna.
Kurator for Havanna Biennalen) på residency hos Pikene. Pikene arrangerte
flere lunsjer/middager, for å skape nettverk mellom besøkende kunstnere
og kuratorene. 

Follow up: Johansen kom tilbake for ny oppfølgingsworkshop under
BS2015. Hans nye bilder ble en del av Spektakel-utstillingen under BS 2015
og ble senere vist igjen på Barents Bird i Murmansk i april 2015. Pikene på
Broen ble etter Portals besøk invitert til å delta på Havanna Biennalen med
en Transborder Café. PB har invitert Johansen med til Havanna som en del
av prosjektet.

Anders Sunna (SE) & Michiel Brouwer (NL/SE)
22.10-28.10.2014, Kirkenes – Nikel

Anders Sunna og Michiel Brouwer ble invitert av Pikene på Broen til
Kirkenes for å gjøre research til et potensielt prosjekt for BS2016, basert på
deres interesse for gruveindustri og landskap. 
Under oppholdet jobbet både Sunna og Brouwer selvstendig med research
i området. Pikene hadde på forhånd arrangert besøk i Sydvaranger gruve,
møte med Egil Kalliainen, leder for Reindriftsforvaltningen i Østfinnmark,
et møte med Secretariat for the Working Group for Indigenous People, samt
dagstur over til Nikel, hvor prosjektmedarbeider Anfisa Shemetova og sjåfør
Nicolay Xoroshilov var behjelpelig under reisen. Kuratoriske samtaler om
prosjekt og fremdriftsplan frem mot Barents Spektakel 2016 ble gjort med
Pikene ila oppholdet. 

BAR OUT: Kombinert med residencyet var Anders Sunna paneldeltaker
under Pikenes Transborder Café under feiringen av frigjøringsjubileet, hvor
tema for Transborder Café-en var begrepet frihet. Under TC ble også Sunnas
kunstnerskap presentert for publikum.
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Follow up: Pikene legger opp til at Sunna og Brouwer kommer på nytt
residency i juni 2015. De vil deretter bli invitert til å delta med sine pro-
sjektresultater på Spektakel-utstillinga under Barents Spektakel 2016.

Ivan Galuzin (RU)
14.-18.10.2014, Kirkenes

Ivan Galuzin ble invitert til residency-opphold med intensjon om å vider-
utvikle sitt prosjekt Den røde armes tilbaketrekning. I Kirkenes besøkte Ivan
Galuzin Grenselandmuseet samt krigsbunkere på Prestefjellet. I løpet av
oppholdet besøkte kunstneren også Rørbua i  Bjørnevatn, den første 
offisielle bygning som heiste det norske flagg etter frigjøringa av Øst-
Finnmark oktober -44. Han besøkte tunellen befolkningen bodde i mot
slutten av krigen, osv. Han fikk informasjon om krigen i samtale med eldre
folk som i dag bor på gamlehjem i Kirkenes. Det har også vært essensielt for
Ivan Galuzin`s prosjekt å få vite mer om det 11. tunnelbarnet i Kirkenes.

Follow up: Utstillingen som er et resultat av prosjektet, vil bli vist i regi av
flere av våre samarbeidspartnere i 2015. Vi ser på muligheter for visning av
deler av prosjektet under BS2016. 

Glafira Severianova og Dmitry Novitsky (RU)
24-26.10.14, 15.-16.11.14, 12.-14.12.14 og 12.01.15 - Kirkenes

Kunstnerne Glafira Severianova og Dmitry Novitsky fra Murmansk har vært
frivillige under festivalen Barents Spektakel i en rekke år. Ideen om å arbeide
med prosjektet Survival Instructions kom etter en Bar International-periode
i desember 2013. De ble etter hvert invitert til å delta med prosjektet under
BS2015. Høsten 2014 tok de ny kontakt med PB. De trengte kuratorisk opp-
følging og et par korte turer til Kirkenes for å gå dypere inn i tematikken. De
hadde da flere møter med personer som har vært involvert i grensesam-
arbeid over lengre tid. De tok også bilder og film de kunne bruke i arbeidet.

BAR OUT: Resultatene ble vist som et større prosjekt under BS 2015 sin
kunstutstilling. Ungdomsklubben BASEN ble for anledningen omgjort til
galleri for prosjektet. 
Kunstnerne hadde også presentasjoner og workshops for skoleelever fra
Kirkenes skole i tilknytning til gallerirommet.

Follow up: Under festivalen ble kunstnerne introdusert for styret i NKNN
og det ble arrangert et møte hvor også PB deltok. Kunstnerne er nå engasjert
som prosjektsamarbeidsparter i Russland for et prosjekt NKNN planlegger
i Barentsområdet i 2016. De vil bistå med research og kuratering for pro-
sjektet på russisk side. Kunstnerne er Murmanskbaserte, og også PB vil 
fortsette samarbeidet med dem inn i nye samarbeidsprosjekter på tvers av
grensene her.
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Synnøve Persen, Roger Ludvigsen, Jenny Marie Johnsen og Anne Berit
Anti (NO)
04.09.-14.09.14, Kirkenes (Oppfølging av påbegynt residency i 2013)

Prosjekt: Visuelt poesiprosjekt/ performance. Samarbeidet mellom kunst-
nerne ble innledet under en sjangeroverskridende residency-periode i
november/ desember 2013. Gjennom en introduksjon til området her, for
Persens vedkommende også ved en reise mellom Kirkenes og Murmansk,
oppstod nye ideer for kunstproduksjon. Kunstnerne tok initiativ til et felles
prosjekt som de ville videreutvikle i løpet av en femdagers periode i pro-
grammet for BAR2014. Kunstnerne jobbet sammen om utvikling av et kon-
sept representert av flere kunstgreiner. Foruten Persens poesi ble det
visualisering av scenerommet ved billedkunstner Jenny-Marie Johnsen,
Tromsø, utforming av scenekostyme ved designer Anne Berit Anti, Kara-
sjok, i tillegg til lydkulisser av musiker/gitarist Roger Ludvigsen, Kautokeino.
Resultatet ble en innovativ produksjon, en sfærisk reise inn i et abstrakt land-
skap hvor universet i Persens dikt står sentralt. Prosjektet ble dokumentert
med foto og video.

BAR OUT: Synnøve Persen var med som paneldeltaker under PBs Trans-
border Cafe i september og publikum fikk da en smakebit på innholdet
presentert av henne og Roger Ludvigsen. Premieren for det ferdige resultatet,
Leaves fall from the tree of my dream, ble lagt til Samefolkets Dag under
Barents Spektakel 2015, med en fullsatt Kultursal.

Follow-up: Prosjektets dokumentasjon vil brukes for å markedsføre det
overfor andre festivaler og ulike arrangementer i Barents, så som Riddu
Riddu festivalen, FINN, Musikkfestuka i Bodø, festivaler i Sverige og Fin-
land med flere. Det er allerede flere interessenter.

Beau Geste (FR), Fadi Gaziri (RU), og Brigitte Heuser (NZ/NO)
Kirkenes, 02.-05.11.2014 og feb. 2015.

Den franske performancegruppen Beau Geste ble invitert hit med intensjon
om å forberede et åpningshow for Barents Spektakel 2015. For at få showet
så stedsspesifikt som mulig, var det viktig at kunstnerne forstod hva Kirkenes
og området handler om og hvilken interaksjon det er mellom industrien og
menneskene her. Beau Geste var representert med danser Philippe Priasso
og tekniker Eric Lamy. I Kirkenes besøkte Beau Geste flere mulige spille-
steder, hadde planleggingsmøter med den kirkenesbosatte sopranen Brigitte
Heuser for å diskutere den musikalske delen, og så også på mulige grave-
maskiner de kunne bruke under forestillingen.

Follow-up: Beau Geste, musiker og komponist Fadi Gaziri og sopransanger
Brigitte Heuser utviklet konseptet videre og møttes på Kirkenes for works-
hop før BS2015. Resultatet ble Åpningsshowet under BS2015, en crossover-
performance, med danser, gravemaskin, musiker og sopransanger.
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I tillegg har følgende kunstnere vært her på korte og lengre
workshop/residency:
Piya Wanthiang (NO/BE), Oliver Schulte (DE), Sturle Dagsland, Sjur Dags-
land (NO), Ivan Alekseeva (RU) (Noize MC), Stefano Cagol (IT), Bo Krister
Wallström (NO), Trine Falck (NO), Li Xiaofei (CN), Egon Shmonin (RU),
Ørjan Amundsen (NO), Natalia Egorova (RU), Lorella Scacco (IT),
Lawrence Malstaff, Liv-Hanne Haugen (NO), Polina Artemeva (RU), Slava
Burtcev (RU), Flavia Devonas (CH/NO), Beate Rathmayr (AT) med flere.

BAR Art Doku
Vi har fått nye rutiner for dokumentasjon av residency-periodene og kunst-
neriske initiativer som kommer fra den enkelte deltaker. Dette vil gjøre
arbeidet med ny hjemmeside for programmet enklere, og det er også med på
å gi en mer oversiktlig struktur som hjelper oss i det kuratoriske arbeidet
mot nye festivaler og andre av Pikenes prosjekter. Dette vil være viktig for
oss, men særdeles viktig for synligheten til hver enkelt deltakers aktivitet og
praksis. God dokumentasjon, på lik linje med nye muligheter for outputs,
øker markedstilgangen for alle involverte i programmet og bidrar til mer
kunnskap om hva som foregår på barentskunstscenen langt utover våre om-
råder.
Nå samler vi dokumentasjon. Rammeverket for hjemmesiden er et godt ut-
gangspunkt, men vi har fortsatt ikke hatt kapasitet til å legge inn ny infor-
masjon. For å muliggjøre dette, trenger BAR International en noe større
administrativ ressurs.
En viktig del av et godt dokumentasjonsarbeid er bevisstheten rundt det å
ha et godt samarbeide med journalister, fotografer, freelance skribenter og
kuratorer, både nasjonale og internasjonale. Dette arbeidet er i 2014 blitt
systematisk ivaretatt på helårsbasis gjennom det at vi har en egen stilling
som ivaretar markedsføring, mediekontakt og informasjonsarbeid. 

BAR Art Exchange
Gjennom EØS-avtaler, er Norge involvert i en rekke prosjektprogrammer i
Europa. Vi får hele tiden henvendelser fra kunst- og kulturaktører i Europa,
spesielt fra nye EU-land som ønsker oss som partnere i et kulturprosjekt
innen et EØS-program. Noen av disse programmene retter seg mot gren-
seoverskridende prosjekter, f.eks. mellom et EU- og et ikke-EU-land. 
Vi ser dette som en mulighet til å selge vår erfaringsbaserte kompetanse fra
Barentsregionen på et større europeisk marked. BAR International kan være
en plattform for kunnskapsutveksling/ kunnskapsoverføring på dette om-
rådet. Dersom vi lar deltakere fra andre land i Europa være en del av BAR
programmet på dette grunnlaget, vil dette fortrinnsvis finansieres via EØS-
programmer. I 2014 startet vi med kunnskapsutvikling, tilrettelegging og
nettverkssøk for et exchange-program.

Pikene på Broen ønsker også at BAR International skal ha et godt samarbeid
med andre residency-programmer i Barentsregionen spesielt, i tillegg til in-
teressante aktører utenom regionen som det vil være fordelaktig for oss og
våre barentskunstnere å ha kontakt med. På den måten kan man dele in-
formasjon og nettverk og gi deltakende kunstnere flere muligheter. I 2014
har vi utvidet vår kontakt og vårt samarbeide med blant annet AIR
BARENTS og med flere aktører på russisk side i Nord-Vest som driver
residency-virksomhet. (Murmansk og Arkhangelsk), og med OCA. 
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BARENTS ART TRIENNALE

BARENTS ART TRIENNALE 2013-2014

Barents Art Triennale 2013 – 2014, OPEN AIR PLAYGROUND, utforsket
kunstens rolle i det offentlige rom i grenselandet; kommentatorrollen, red-
skapsfunksjonen, og det frie uttrykkets muligheter. Samtidskunstens rolle
som aktør i et grenseområde i endring, i et nordområde i rask utvikling.
Hvordan tenker man kunst i offentlige rom i Norge og Russland?
En av målsettingene til triennalen var å gjennomføre prosesser som kunne
bidra til produksjon av kunst i offentlige rom som på ulike måter ytrer seg
og utfordrer våre forestillinger om Barentsområdet og som gjennom sine
utrykk ville bidra til estetisering og kulturell oppblomstring der de eventuelt
realiseres.
En genreoverskridende konsert-performance i et sirkustelt under feiringen
av 20-årssamarbeidet i Barentsregionen, midt i sentrum av Kirkenes, som
fremsto som inkluderende i forhold til befolkningen og som en møteplass
for langt flere enn det nasjonale politiske nivå, var et viktig temporært pro-
sjekt som både vektla fellesskapsfølelsen og fremhevet det enkelte lands
positive kulturelle særtrekk. Urfolksdimensjonen ble fremhevet som et over-
nasjonalt tema, og publikums respons ga klar beskjed om solidaritet med
urfolksgrupper og deres kultur og levemåte. 
I tillegg ble det gjennomført prosesser rundt uteromsprosjekter av temporær
og permanent karakter, som kunne være viktig i et samarbeidsperspektiv,
et kunstperspektiv så vel som et kulturnæringsperspektiv for grenseområdet.
Alle prosjektene var hver på sin måte, knyttet til identitetsbygging og steds-
utvikling, og engasjerte både lokalt publikum og en lang rekke samarbeids-
parter. 

Av ulike grunner, som PB ikke rår over, har det ikke vært mulig å gjen-
nomføre hele Triennalens intensjon innenfor planlagte tidsrammer. Mes-
teparten av Triennalen ble gjennomført i 2013. For de to stasjonære
prosjektene gjenstår fysisk realisering av det endelige resultat av prosessene. 

Den finske arkitekten Sami Rintala jobbet med en planlagt permanent in-
stallasjon i det fremtidige promenadeområdet i Kirkenes. Det ble til sauna-
prosjektet, NO MAN’S LAND (arbeidstittel). 
Befolkningen i havnebyen Kirkenes har i dag få kontaktpunkter med havet
i det daglige. Gjennom prosjektet og samarbeidet med arkitekten Sami
Rintala, som ofte jobber i skjæringspunktet arkitektur/ billedkunst/ steds-
utvikling, ønsket vi å bidra til en god utvikling som trekker mer opp-
merksomhet mot havet og får fokus på Kirkenes’ plassering innerst i
Varangerfjorden og Kirkenes rolle som havneby ved den russiske grensen.
Rintala er kjent for å lage verk som både har sosiale bruksverdier og estetiske
kvaliteter og som reflekterer det spesifikke ved nordisk arkitektur og land-
skap. 

Det planlagte prosjektet NO MAN’S LAND forteller mye om hva grense-
byen Kirkenes er. Prosjektet er designet som en møteplass for alle de for-
skjellige kulturene i smeltedigelen Kirkenes, og bygger på nordlige områders
tradisjoner for møter rundt bålet og badstutradisjoner. I tillegg vil Sami
Rintalas moderne og minimalistiske arkitektoniske uttrykk bli et visuelt in-
teressant objekt som i tillegg til bruksfunksjonen vil betraktes som kunst i
det offentlige rom og dermed gi en merverdi til området i kraft av seg selv.
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Vi har jobbet tett med Sør-Varanger kommune og Havnevesenet ift sam-
kjøring av ny promenadeutbygging - bygging av en steinmolo som vil huse
småbåthavna og NO MAN`S LAND.

Prosjektet er helt avhengig av kommunale planer og tilrettelegging  av havne-
området for bebyggelse. Dette er blitt forskjøvet i tid fra kommunens side. 
NO MAN`S LAND er nå prosjektert. Modeller, utviklede planer og plan-
tegninger, budsjetter og foreløpige avtaler med ulike entreprenører er gjort.
Ved en evn realisering, vil ny finansiering måtte skaffes. Samarbeidsparter:
Sør-Varanger kommune, Havnevesenet, Thon Hotel, lokale entreprenører,
med flere.

Den norske kunstneren Lars Ramberg retter i sitt prosjekt for Triennalen
fokus på Russlands største arktiske havneby -  Murmansk, og har utforsket
hvordan forholdene mellom det offentlige og private rom fungerer innen-
for det urbane rammeverket som ble dannet under sovjetisk byplanlegging
og som nå er påvirket av Barentshavets bonanza. Ramberg ble spesielt fa-
scinert av de utallige garasje-kvartalene midt i byen som er en viktig møte-
plass for byens mannlige befolkning. Denne garasje-kulturen betraktes av
Lars Ramberg som det ultimate utrykk for individuell mannlig frihet. Gjen-
nom prosjektet vil garasje-kvartalene bli løftet frem som viktige deler av
byplanleggingen og befolkningens rekreasjon. 
Lars Ramberg har studert garasje-kvartalene og bystrukturen, har snakket
med flere garasjeeiere på uforglemmelige garasjebesøk, blant annet til gara-
sjekooperativ # 126 ved Allosja-monumentet.
Dette uteromsprosjektet har nå funnet sin form, samarbeide med ulike
myndighetspersoner og privatpersoner har vært godt, avtaler om plassering
og tillatelser er i orden, modell av prosjektet er laget. Prosjektet har krevd en
mye lengre prosess før byggestart enn først antatt. Delvis på grunn av at
kunstneren også har vært involvert i andre viktige prosjekter nasjonalt og
internasjonalt. Og delvis på grunn av at vi her beveger oss i et landskap på
russisk side som krever en tålmodig tilnærming. Neste skritt på veien er en
offentlig presentasjon for folk i Murmansk hvor man i går i dialog for ut-
vikling av et tekstgrunnlag. I løpet av 2014 har det politiske landskapet mel-
lom Norge og Russland endret seg betraktelig. Lars Rambergs prosjekt går
dermed inn i en ny fase hvor en del forutsetninger er endret og nye inter-
essante problemstillinger kan dukke opp. En realisering av prosjektet krever
ny finansiering. 
Samarbeidsparter: Kulturkomiteen i Murmansk fylkeskommune, Kultur-
komiteen i Murmansk kommune, de inviterte garasje-kooperativene, med
flere.

I 2014 har vi hatt ulike møter med og kartlagt muligheter for endelig
realisering av begge de to stasjonære prosjektene, blant både private og of-
fentlige aktører. Prosjektene har også blitt presentert for et kunstinteressert
publikum ved flere anledninger gjennom våre og våre samarbeidspartneres
prosjekter.
Dokumentasjon av prosessene i Triennalen er under utarbeidelse og vil gi
mye relevant erfaringsbasert informasjon.

Triennalen som prosjekt ble avsluttet ved utgangen av 2014, mens flere av
delprosjektene i Triennalen lever videre og sluttføres i tilknytning til andre
av PBs prosjekter. Dokumentasjon og rapportering sluttføres i 2015.
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TRANSBORDER CAFE 2014

Som et ledd i PBs satsing på en mer helårlig profil med jevnt aktivitetsnivå,
har vi gjennomført en serie Transborder Cafe-er siste halvdel av 2014 med
aktuelle tema for både et tilreisende og lokalt publikum. Under Barents
Spektakel er vår serie med tre Transborder Cafe-er et viktig varemerke for
festivalen. Men Transborder Cafe-er har vist seg å ha et potensiale langt ut-
over dette. Interessen hos publikum er stor, og vi vil utvikle konseptet videre.  

”Transborder Café (TC) is an informal concept, a theme based think tank
which brings together experts by involving the audience in an open discus-
sion related to current political and cultural issues connected to the border-
land on the intersection between Russia, Norway and Finland, enriched with
contributions by artists, politicians and researchers, flavored with theme-
related food and drinks. By involving persons from different fields. Trans-
border Café is also an important platform for bringing people together
(networking), for developing knowledge about how to look at problems as
well as building bridges across borders in a  political, mental, professional
and technical way. In times of a colder rhetoric between the capitals of
Norway and Russia, it becomes crucial to find a warm dialogue across
borders which emphazies what the local society moves.”

Transborder Cafes ble streamet gjennom Barentsobserver og er
dokumentert av Fridaymilk, Murmansk.
(https://www.youtube.com/watch?v=2kwNDKZMHpw)

TC 1/14: 06.09.14, kl 19:00 – Ofelas: TEMA: SENSE AND NONSENSE OF
ACTIVISM IN ART
Med Synnøve Persen, Andrei Erofeev, Elisabeth Haarr,  Bo Christer Wall-
strøm, Trine Falch, Jose Fernandez Portal.
Musikk og poesi: Roger Ludvigsen og Synnøve Persen
Tema: ”Some artists see their work as decoration, others as critical com-
ments. A comment is questioning, but doesn`t necessarily have to be a
statement. When do an artist become an activist? Is an activist an artist just
because curators and culture entrepreneurs label them in that way? Is acti-
vism losing its power when connected with art? Is art becoming more
popular when presented as activism? In the last decades the term Protest Art
made us believe that critical comments made by artists have to be loud and
shrill. But a soft-spoken comment is not meant to be a statement...”
Gjennomført på Ofelas, en Cafe/pub midt i sentrum av Kirkenes, 34
publikummere

TC 2/14: 24.10.14, kl 20:00 - Ritz: The Common Ground of Freedom?
Med: Paraq Khanna (US/IN), Kjartan Fløgstad (NO), Anders Sunna(SE),
Katya García-Anton (GB/ES), Kirill Kobrin (RU)
Moderator: Rita Westvik (NO) 
Musikk: Alexander Sklyar (RU), Thomas Gostischa (DE), Trygve Beddari
med Band (NO) 

OG: Pikene på Broen presenterer et helt nytt bokprosjekt: 
A Journey from Murmansk to Kirkenes sammen med kunstneren Alexander
Florensky (RU) 
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Vi diskuterer:

TEMA: The common ground of freedom?
”Her i vårt grenseområde er det et 200 års jubileum litt utenom det vanlige;
et jubileum for den delen av landet som i 1814 var Common Ground.
Samtidig feirer vi at Norge ble fri fra tysk okkupasjon i oktober 1944. 
I 1814 var dette området ikke en del av Norge, men et land med uavklarte
grenser, et fellesområde som strakte seg langt inn i det som i dag defineres
som Russland, Finland og Norge. Grenseoppgangen her skjedde først i 1825
med ratifisering i 1826. De fleste som bodde her, var urfolk som samer,
østsamer, kildinsamer. De brukte elvene som i dag er grenseelver, til ferdsels-
årer og levde nomadisk med rein over store områder uten grenser. Ingen av
dem hadde et forhold til grunnloven. De levde etter naturens lover.
Idag preges området av nærheten til Russland, og den industrielle ut-
viklingen som skjer her. 
Også på slutten av 2. verdenskrig skiller området seg fra resten av landet.
Øst Finnmark ble frigitt allerede i oktober 1944 av russiske styrker, mens
resten av Norge ble fritt først 8.mai 1945. - Et annet eksempel på common
ground mellom politiske beslutninger.”

Under Jubileumsfeiringen i oktober 2014 på Kirkenes, arrangerte Pikene på
Broen en Transborder Cafe, om betydningen av frihet som en common
ground. 
Vi inviterte forfattere, kunstnere, musikere, samfunnsvitere og tenkere fra
ulike land til å ta del i en diskusjon om frihet, risiko og grenser.
Gjennomført på Ritz i Kirkenes sentrum med 169 publikummere.

6 FINNMARKENOnsdag 8. oktober 2014NYHETER

Britt-Inger Berntsen (43) 
Innehaver av og driver 
Galleri ArktikA
Kunst, sjokolade og god stemning 
er Britt-Inger sin geskjeft. I 
november måned har hun drevet 
galleriet midt i Kirkenes i ett år. 

– Kundene kommer innimel-
lom, men Kirkenes er en liten by. 
Jeg driver ikke noen sko- eller 
klesbutikk som folk renner inn på, 
sier Britt-Inger.

Hun tror ikke galleriet har 
modnet helt i hukommelsen til 
folk, og oppe i andre etasje er det 
kanskje ikke helt enkelt å finne.

Nå forbereder Britt-Inger en ny 
utstilling, som skal åpne neste 
måned under etteråsjubileet. 
Norsk og russisk bildekunst skal 
på galleriets vegger.  

Klassiske konserter skal også 
gjennomføres hver måned 
framover. I november blir det 
operapub. 

■ JOBBEN MIN

Influensaen herjer igjen med 
landet. Folk over 65 år eller som 
har helseproblemer i Sør-Varan-
ger kommune kan nå få influanse-
vaksine. 
 Influensautbruddene kan 
enkelte år gi epidemier med 
mange alvorlig syke eller døde, og 
er derfor under overvåking.
For personer i risikogruppene 
anbefales vaksine. Personer over 
65 år, samt personer med hjerte/
lungesykdommer, diabetes eller 
andre sykdommer som medfører 
lavere immunforsvar er i risi-
kogruppene, og kan vaksineres i 
Kirkenes, Bugøynes, Skogfoss og 
Neiden. 

SPYLING AV 
LEDNINGENE
Hovedvannledningene på 
Prestefjellet, Langøra, Storhau-
gen og Prestøya vil bli spylt 
tirsdag 07.10.2014 fra kl. 2200 til 
påfølgende morgen kl. 0600. 
Vannet vil i perioder være 
avstengt. Det bør ikke tappes 
vann og vaskemaskiner må ikke 
benyttes mens spylinga pågår. 
Vannet kan ifølge kommunen 
være noe misfarget under og 
etter spyling.

VAKSINE FOR DEM 
SOM TRENGER

REDDER LIV: Influensa er 
potensielt dødelig sykdom, som 
forebygges av vaksine.

FINNMARKEN 
I KIRKENES 
Doktor Wessels gate 18
Samfundshuset, 2. etasje 
kirkenes@finnmarken.no

Amund Trellevik 
Journalist 
at@finnmarken.no 
414 40 565
Ole-Tommy Pedersen 
Journalist 
otp@finnmarken.no 
936  11  107  
Daniel Jenssen 
Markedskonsulent 
dj@finnmarken.no 
906 35 116
Dziugas Baltrunas
Journalist, Kirkenes
dziugas.baltrunas@
finnmarken.no
450 40 316

KIRKENES: Pikene på 
broen vil gi folk flest 
nye perspektiver på 
frihet, glemt historie 
og krig ved å invitere 
internasjonale «su-
perstjerner» til kafé-
debatt.
STIAN HANSEN
sh@finnmarken.no

Transborder Cafe er et konsept 
Pikene på Broen vanligvis har 
satt opp til deres festival Ba-
rents Spektakel.

Siden både Grunnloven og 
sovjeternes frigjøring av Finn-
mark markeres i år, tar kultur-
produsentene igjen fram kon-

septet og inviterer til kunst, 
diskusjoner og musikk fredag 
24. oktober.

Begrepet frihet med sine po-
sitive og negative assosiasjoner 
blir kveldens røde tråd. 

– Vi feirer to jubileer og er i et 
ganske spesielt område, så vi 
synes anledningen til å ta opp 
disse temaene var fin, sier pres-
sekontakt Ingrid Valan til Finn-
marken.

Superstar
Flere av CNNs lesere er gjort 
kjent med Nordvestpassasjen 
takket være en artikkel skrevet 
av indisk-amerikanske Parag 
Khanna. 

Han er forfatter, skriver fast 
for CNN og er ekspert på geopo-

litikk. Nordområdene har de 
siste årene blitt stadig viktigere 
i hans arbeid.

Valan gleder seg til å oppleve 
Khanna i kafeens panel.

– Han er en «superstar» innen 
sitt felt og brukes i mange set-
tinger. En storhet vi kanskje 
ikke kjenner til så godt her 
oppe, forteller Valan.

Fem personer fra inn- og ut-
land er invitert til panelet. I til-
legg til Parag Khanna er de Kjar-
tan Fløgstad, norsk forfatter; 
Anders Sunna, samisk kunst-
ner; Kirill Kobrin, russisk forfat-
ter og historiker.

Den siste deltakeren er Katya 
García-Anton, direktør for OCA- 
Office for Contemporary Art 
Norway.

– Jeg gleder meg til hele pa-
nelet samles. De forskjellige 
innfallsvinklene kombinert 
gjør panelet så sterkt, legger Va-
lan til.

Uhøytidelig
Tyske Thomas Gostischa er 
blant kveldens musikere. Han 
knytter musikken sin til tysk 
krigshistorie.

– Hva håper dere å oppnå med 
arrangementet?

– Jeg regner med å lære mye 
under kafeen. Jeg håper vi får 
nye perspektiver i en veldig 
uhøytidelig og avslappet set-
ting, legger Ingrid Valan til.

Musikken besørges også av 
russiske Alexander Skliar og nor-
ske Trygve Beddari med band.

Frihetsmarkering 
i felles grenseland

FRAM MED FARGENE: Trans Border Cafe-konseptet er så langt brukt under festivaler, men med to jubileumsmarkeringer så tett på 
hverandre, vil Ingrid Valan og resten av Pikene på broen levere en ekstra kafé.  FOTO: STIAN HANSEN
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TC3/14: 06.11.14, kl. 21:00 – Ritz: EUROPEAN CROSSBORDER
COOPERATION TASKS
The European Crossborder Cooperation Conference 2014, the 5th Forum
for Cross-Border Cooperation in a Wider Europe, fant sted i Kirkenes og
Nikel og noen av ekspertene i grenseoverskridende samarbeide deltok i
panelet på TC i en mer uformell setting. Et samarbeid med Det Norske
Barentssekretariatet.
TEMA: Tuning in on the neighbor. The role of journalism and infor-
mation in CBC
Deltakere:
Anastasia Yakonyuk, RIA Novosti (Russia) 
Thomas Nilsen, Editor of BarentsObserver (Norway) 
Andrej Matisak, news paper Pravda (Slovakia) 
Alexenia Dimitrova, newspaper 24 Hours (Bulgaria) 
Tatyana Lebedeva, NAM (Ukraine) 
Moderator: Emma Jarratt, journalist (Canada) 
Musikk/ kultur: Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen stod for musikk-
innslagene basert på innsamlet materiale fra grenseområdet. Den
gazabaserte fotojournalisten og filmskaper Mohamed Jabaly viste og fortalte
grenseoverskridende historier om livet I Midt-Østen. 
63 publikummere.
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1. Fotoworkshop for barentsungdom/ unge journalister og fotografer.
Antall påmeldte: 15 finske, norske, russiske og svenske ungdommer. 
24. april 2014, Michael Miller som var deltaker i vårt residency-program
BAR International, fotoworkshop for unge journalister og fotografer fra
Barentsregionen etter forespørsel fra BarentsObserver. Miller holdt først
foredrag om hvordan man bygger opp narrativer i fotohistorier. Etter
foredraget gav Miller ungdommene en praktisk oppgave hvorpå de dro ut
for å fotografere den kulturelle og industrielle identiteten til Kirkenes. Etter
at gruppene hadde hatt en felles redigering og gjennomgang, ble personen
med den beste fotoserien valgt ut til å presentere materialet på Barents Press
Conference i Kirkenes.

2. Fotoworkshop for norsk og russisk ungdom
7. til og med 9. juli 2014 // Kirkenes
Workshopleder Hege Annestad Nilsen, visuell kunstner og pedagog. 
Et samarbeid mellom Saviomuseet, Basen og Pikene på Broen.
Tre russiske og fire norske deltakere.
Utstyr: alle deltakerne hadde egne kamera, pad-er eller smarttelefoner.

Under foto-workshopen ble det blant annet sett nærmere på portretter og
landskap inspirert av den samiske kunstneren, John Savio. En av oppgavene
relatert til Savios kunst var å ta utgangspunkt i et av Savios verk og finne
tilsvarende eller lignende motiver eller stemninger i Kirkenes sentrum. Ung-
dommene fikk både felles og individuelle oppgaver. Workshopen ble holdt
på ungdomsklubben Basen. Det ble arrangert en presentasjon av resultatet
som en avslutning søndag 9.7.2014. hvor alle workshopdeltakerne fikk vist,
samt gitt en kort presentasjon av sitt arbeid for  publikum.

3. Kreativ skriveworkshop for norsk og russisk ungdom
30. og 31. august 2014 // Kirkenes
Workshopledere: Gunnar Kopperud (NO), forfatter og journalist, 
og Kirill Kobrin (RU), historiker og journalist. 
Et samarbeid mellom Basen og Pikene på Broen.
Fire norske deltakere. Sju russiske deltakere. 
Utstyr: Deltakerne benyttet datamaskiner, pad-er eller pen og papir.

Den kreative skriveworkshopen på Basen startet med fokus på skriving som
håndverk. Ungdommene fikk innblikk i hvordan man kan utfolde seg
kreativt når det kommer til tekst. Veilederne orienterte om fortellerteknikk,
fortellertid, monolog kontra dialog, undertekst, osv. 
Etter hvert ble det orientert rundt kunstkritikk, dens funksjon og teknikk.
Deretter fikk ungdommene prøve seg på å skrive om kjente malerier,
eksempelvis Edward Hoppers Summer Evening og Johannes Vermeers
Girl Reading a Letter at an Open Window.

Ungdommene jobbet selvstendig, i par eller i små grupper. 
I og med at Pikene på Broen ønsket workshop for ungdom på begge sider av
den norsk- russiske grensen, var det viktig å tilby veiledning på ungdom-
menes eget språk, derav en norsk og en norsk forfatter. 

  T     2014

 
   

    
 

  
 

    
  

    

  

    
    

     
     

     
  
    

  
    

     
  
    

  
   

    
    
     

 
     
    
      

    
    

    
     

    
   
     
    

    
 

    
   

    
    
     

      
     
    

   
   

     

   
     

     
    

    
   

       
     

  
    

    
    

   

M                  

N          

SAMLET: De norske og russiske deltakerne, med forfatter Gunnar Kopperud i front. (Foto: Håvard
S. Mækelæ)

Skrev sammen på 
tvers av språkene
Både norske og 
russiske elever 
fikk hjelp av samme 
forfatter i helga 
– og de fikk 
samarbeidet også.

Håvard S. Mækelæ
haavard@sva.no

Lørdag var det skrivestem-
ning på Basen. Da var fire nor-
ske og fem russiske elever med
på et skrivekurs, styrt av den
norske forfatteren Gunnar
Kopperud og den russiske læ-
reren Kirill Kogrin.

De norske kursdeltakerne
var åttendeklassingene In-
grid Renna Eilertsen og Nora
Blix Berg, og tiendeklassing-
ene Vårin Eriksdatter Wikan
og Kristine Amalie Hamre.
De ønsket å bli bedre til skri-
ving i skolen. De ferske åtten-
deklassingene Ingrid og
Nora får godt bruk for kur-
set, skal man spørre tiende-
klassingene.

– Dere vet ikke hvor mye dere

blir nødt til å skrive, advarer
Vårin.

Men jentene skriver også gjer-
ne på fritida.

– På kvelden i sommerferien
har jeg gjerne skrevet på veran-
daen. Om jeg plutselig har kom-
met på en historie, har jeg skre-
vet ned ideen, forteller Ingrid.

– Om man er lei seg, er skri-
ving også en måte å fortelle om
det uten å måtte si det til noen,
legger Kristine til.

Skriveinteresse
Forfatter Gunnar Kopperud
ble invitert av arrangørene Pi-
kene På Broen til å lede kurset.
Han tror ikke man kan lære
folk å skrive om de ikke har
det i seg, men han gir gladelig
litt hjelp til undervisning. Og
de som møtte opp på kurset
var, riktig nok, folk som aller-
ede var skriveinteresserte. En
av russerne, Alexander Popov,
har allerede fått publisert en
bok kalt, direkte oversatt fra
russisk, “Nærheten til Sasno-
vaja-elven”.

Russerne meldte seg på via
internett. Én elev kom fra

Murmansk, og fire fra Nikel.
– Vi håper på nye opple-

velser, og kanskje også inter-
nasjonalt vennskap, sa Pavel
Bysjenkov fra Murmansk.

Lukter og følelser
Både de norske og de russiske
kursdeltakerne fikk gjøre en
del skriveøvelser. Idet SVA var
innom tidlig på dagen hadde
de blant annet vært ute på tor-
get for å beskrive området –
ikke bare med synet, men også
med smaker, lukter, lyder og
følelser.

– Vi har blant annet lært å tro
bedre på oss selv. Uansett om
det vi først skriver er bra eller
dårlig, kan vi jobbe med det,
forteller Kristine.

Og selv om det var både nor-
ske og russiske deltakere på
kurset, skulle ikke Kopperud la
det hindre et visst samarbeid på
tvers av språkgrensene.

– De russiske elevene har øvd
en del på å beskrive kunst. Vi
tenker en samlet øvelse, der de
går sammen med de norske
om å tolke bilder, fortalte
Kopperud tidlig på dagen.
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Pikene på Broen er fornøyd med det faglige innholdet og workshopens ut-
fall, ungdommenes læringskurve, samarbeidet, og ikke minst vennskapet
som oppstår under slike sammenkomster, på tvers av den norsk-russiske
grensen. Det ble en spesiell lørdag under workshopen. Mens norske og russ-
iske ungdommer satt skulder ved skulder på Basen i Kirkenes, rullet russiske
stridsvogner inn i Ukraina. Workshopen ble avsluttet med pizza på Ritz hvor
praten gikk livlig og mailadresser utvekslet. 

Sammendrag ungdomsworkshops: Norsk-russiske ungdomsarrangement
og –utveksling har en positiv effekt lokalt og regionalt. Grenseområdene vi
befinner oss i her i nord er preget av daglig omgang, naboskap og dialog.
Utveksling som en ungdomsworkshop forsterker dette. 
Dagens unge er fremtidens voksne, og Pikene på Broen ønsker å bidra til
kulturutveksling for ungdom i grensesonen.

4. OCA Pop-Up Kirkenes:
Torsdag 2. oktober 2014, 19.00, på Ofelas i Kirkenes 
Presentasjon av Office of Contemporary Art (OCA) og Pikene på Broen, det
kuratoriske konseptet bak Barents Spektakel samt introduksjon og møte
med av en av Pikene på Broens samarbeidspartnere, Arkhangelsk
International Culture Center, presentert av Cornelius Stiefenhofer og
deltaker i BAR International, kurator Beate Rathmeyer, Linz.
OCAs pop-up-møter er en del av OCAs ønske om å nå ut til kunstsamfunn
utenfor hovedstaden: Trondheim, Kirkenes, Tromsø, Bergen og Stavanger.
Pop-up-møtene gjøres i samarbeid med lokale kunstinstitusjoner og gjes-
tekunstnere. 
Under pop-up-møtets første del presenterte OCA egne verktøy og ak-
tiviteter. Deretter orienterte kunstnerisk leder, Andreas Hoffmann, og
seniorrådgiver, Inger Blix Kvammen, i Pikene på Broen om det kuratoriske
konseptet bak neste Barents Spektakel. I tillegg presenterte en av Pikene på
Broens russiske samarbeidspartnere, Arkhangelsk Internasjonale
kultursenter, representert ved Cornelius Stiefenhofer, sine prosjekter. Videre
orienterte kurator Beate Rathmayr fra Linz, Østerrike, som var deltaker I
Pikene på Broens residency-program på det tidspunkt, om sine erfaringer fra
Nord-Norge.  

5. KUD-PROSJEKT:
Utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene innenfor
visuell kunst, 2013-15
Pikene på Broen ble i 2013 en del av KUDs treårige satsing på utvikling av
norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene innenfor visuell kunst. I
programmet for 2014 har vi gjort en rekke konkrete tiltak for å bidra til
større/ tettere nettverk, flere møteplasser og mer samarbeid på feltet. Vi har
lagt vekt på en mer interaktiv og helårlig profil i alle våre prosjekter, og gjen-
nom en bevisst utvikling av tradisjonelle Pikene-prosjekter, har vi oppnådd
mer helårlig aktivitet, mer deltakelse av russiske aktører på det visuelle feltet
i våre prosjekter, mer deltakelse av flere av oss i våre samarbeidspartneres
prosjekter, hvor både norske og russiske visuelle aktører er med. 
Vi har doblet residency-programmet BAR International, med mange flere
norske og russiske kunstnere i samarbeide i korte og lengre perioder. Vi har
egen satsing på Outputs i BAR-programmet, med ny arenabygging ulike
steder på norsk og russisk side som mål. 
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Vi har begynt med Transborder Cafe-er flere ganger i løpet av et år, hvor
også folk fra det visuelle feltet i Barents er med. Vi arrangerer ungdoms-
workshops med profesjonelle kunstnere som workshopledere. Vi 
samarbeider med andre residency-virksomheter i regionen og med andre
visuelle institusjoner og utveksler informasjon om kunstproduksjon og
kunstnere for å bidra til gjenbruk av kunst og utvidet marked for kunst-
nerne. Vi samarbeider for eksempel godt med visuelle miljøer i Arkhangelsk.
Et konkret eksempel på det er utvikling og gjennomføring av FORUM
Contemporary Arts in the European North i Arkhangelsk som samlet profe-
sjonelle kunstaktører fra Norge, Russland, Sverige, Tyskland, Finland, Sør-
Korea og USA. 

Vi er i gang med å rede grunnen for et visningsrom for kunst på Kirkenes,
med noen andre kunstinstitusjoner i Norge og Russland som samarbeids-
partnere og har gjennomført flere dialogmøter om saken. Vi er i dialog med
en planlagt nysatsing i Nikel om samarbeid om et samtidskunstsenter der,
hvor vi kan bidra til å fylle det med innhold. Vi diskuterer med Fridaymilk
i Murmansk om å utvikle et samarbeid på presentasjonsformer alá Trans-
border Cafe-er der. Vi har gjennomført en rekke reiser i Barentsområdet,
deltatt på seminarer og ulike eventer i regi av partnere og invitert norske og
russiske partnere til arrangementer i regi av oss. Dermed har vi fått utvidet
både vårt formelle og uformelle nettverk betraktelig, og har fått et større
marked i Russland så vel som ellers internasjonalt som en konsekvens av
dette. Synergiene dette har gitt, har også bidratt til en festival, Barents
Spektakel, med god kvalitet, hvor flere samarbeidspartnere bidrar til budsjett
og innhold. 
Under festivalen Barents Spektakel 2015, arrangerte vi for første gang et
Visual Art Seminar, både utviklet og gjennomført i samarbeid med mange
aktører på samtidskunstfeltet i Norge og Russland. For å finne en felles platt-
form, arrangerte vi flere møter i Norge og Russland med samarbeids-
partnerne, hvor vi diskuterte innhold og strategi. Seminaret ble et
dagsseminar lørdag i festivalen med 60 deltakere. Samarbeidspartnere fra
Russland jobbet sammen med oss på Pikene-kontoret i perioden før 
festivalen for å utveksle erfaringer og bidra til et godt visuelt innhold i 
festivalen. Festivalens samtidskunstsatsing ble totalt sett styrket og har fått
en større del av festivalens sendeflater som en konsekvens av dette. 
Vi har nå mange konkrete planer for samarbeidsprosjekter med ulike kunst-
nere og institusjoner i Barents-Norge og Barents-Russland for året som
kommer.

PIKENE FORMIDLING
Pikene på Broen føler ansvar for å formidle til og å aktivisere barn og unge
i regionen i prosjekter og andre tiltak. Profesjonelle kunstnerne tilknyttet
stipendiatprogrammet BAR International eller Barents Spektakel, har også
i 2014 vært med på flere prosjekter for skoleklasser i Sør-Varanger eller
grupper av ungdom fra Barentslandene. (Se blant annet BAR OUT under
residency-programmet BAR INTERNATIONAL)
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PIKENE NETTVERK
Gjennom ulike prosjekter i inn- og utland, utvides stadig Pikene på Broens
nettverk, og gjennom nye samarbeidsprosjekter med kjente partnere, styrkes
de nettverk vi allerede har. Vi ser at flere og flere innen våre uformelle nett-
verk ønsker å ta del i prosjekter for eksempel under festivalen Barents
Spektakel. Visual Art Seminar er et godt eksempel på dette. Festivalen er blitt
en enda større møteplass for det visuelle kunstfeltet i 2014 enn den var tid-
ligere, og også mange innen scenekunst og musikkfeltet velger festivalen som
et sted du kan treffe andre i bransjen og se og høre nye ting. 
Samtidig har et stadig større kuratornettverk gjort sitt til at Pikene på Broen
inviteres inn i større prosjekter internasjonalt. Vår deltakelse på Havanna
Biennalen i år er et slikt eksempel. 

Det har vært av stor betydning for oss at vi har vært en del av KUDs treårige
satsing på norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene innenfor visuell
kunst. Det har gitt muligheter for styrking av nettverk i en helt annen skala
enn tidligere år. Vi håper på en oppfølging i form av økte driftstilskudd for
å muliggjøre en videreføring av det gode arbeidet og samarbeidet som nå er
satt i gang. 

Ansattes verv i andre kunst og kultur organisasjoner
Pikene på Broens ansatte har en rekke verv i andre kunst- og kulturinstitu-
sjoner og organisasjoner, og har dermed et tettere nettverk til kunstfeltet enn
man får gjennom prosjektsamarbeide alene. Dette sier også noe om at den
kompetansen bedriften besitter er etterspurt.
Verv i 2014: 
- medlemskap i tre visuelle kunstnerorganisasjoner (NK, NBK, SDS) 
- styreverv NKNN 
- vara til styre for SDS
- styremedlem for UNESCO Prague  
- styremedlem i KORO  
- varamedlem Norsk Kulturråd 
- med i referansegruppen for evaluering av NKR i 2014
- varamedlem i styret for SKINN (Se Kunst i Nord-Norge)
- i tillegg er ansatte med i diverse juryer og mindre råd og utvalg for ulike 

kunstnerorganisasjoner og institusjoner. 
- en ansatt er konsulent i KOROs konsulentregister. 
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Oppdrag, deltakelse og egne arrangement:

Februar 15 Subversive Urbanism: Creating and Recreating Public Space
Foredrag med PB og Phil Wood, forsker, forfatter og urbanist,
på Murmansk Art Museum.

Februar 17 City Squares: Busy Places, Empty Spaces
Foredrag om byutvikling etterfulgt av samtale med Phil Wood
på Barentssekretariatet i Kirkenes. 

Mars 27-28 Inger Blix Kvammen deltok på Årsmøter for kunstner
organisasjonene NKNN og NNBK og på seminaret
ARCTIC SURVIVAL, Bodø

April 1 Deltakelse på ’Kultur og næring, et første møte’. 
Næringshagen. Initiert av Ellen B Wickstrand i Næringshagen.
Møtet hadde følgende tittel: Kultur og næringsliv – et samrbeid på tvers
for økt verdiskapning. Lene Ødegård Olsen deltok for PB.

April 25 Deltakelse på Barents Press årsmøte. 
Rica Arctic Hotel, Kirkenes. Nettverking i forkant av Barents Spektakel 2015.
Lene Ødegård Olsen deltok for Pikene på Broen

April 25 Workshop for ungdom under Barents Press’ årsmøte
Fotografen Michael Miller holdt workshop for unge fotograf- og
journalistspirer.

Mai 8 Presentasjon av bildemateriale
Fotografen Michael Miller presenterte utvalgt fotomateriale fra oppholdet
i Kirkenes på Ofelas i Kirkenes. Samtale og dialog med publikum.

Mai 12 Foredrag om Pikene på Broen for Young Entrepreneurs in the Barents region.
Sør-Varanger kultursal. På forespørsel fra Kirsti Riesto i FFK.
Lene Ødegård Olsen holdt foredrag.

Mai 21-23 Deltakelse på Metropolis Laboratory 2014, København
Deltakelse og presentasjon av Pikene/Barents Spektakel/BAR 
International i workshop: ’Independent initiatives and movements in 
cities – parallell, independent, alternative integrated.’.
Deltakelse i debattpanel med moderator. 
Lene Ødegård Olsen deltok for Pikene på Broen.

Juni Studietur til Istanbul, Yerevan og og Guymri
Inger Blix Kvammen. Møter med ulike kunstinstitusjoner i de tre byene
med tanke på fremtidig samarbeid.

Juni 7-9 Fotoworkshop for norsk og russisk ungdom 
Kunstner Hege Annestad Nilsen holdt workshop for ungdom.
Fokus på den samiske kunstneren John Savio. 
9.juni: presentasjon av fotomateriale på Basen. 
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Juni 10-13 Deltakelse på Norsk-russiske kulturdager 2014. 
I Syktyvkar, Komi. Deltakelse og presentasjon av Pikene/
Barents Spektakel/BAR International i visuell workshop.
Lene Ødegård Olsen deltok.

Juni 25–30 Manifesta 2014, St Petersburg. 
Studietur og nettverking norsk-russisk samarbeid.
Lene Ødegård Olsen og Ingrid Valan.

Juni-Juli 26-3 Andreas Hoffmann i nettverkingstur Petersburg – Petrozavodsk
Initiert av Nordland fylkeskommune.
Med i gruppen: Hanne Hammer Stien, Jet Pascua, Camilla Fagerli,
Leif Magne Tangen, Hilde Methi, Kristoffer Dolmen, Svein I. Pedersen,
Torill Østby Haaland, Linn Rebekka Åmo, Hjørdis Kurås og Madeleine Park.

Juli 12-13 Taibola-festival i Arkhangelsk
Ekaterina Sharova nettverking for Pikene på Broen.
Orienterte om vår frivilligordning under Barents Spektakel.

August 20 Møte med Mona Løvstad Tranøy og 17 aspiranter fra UD 
på Pikene-kontoret.
Andreas Hoffmann og Inger Blix Kvammen presenterte Pikene.

August 25 Presentasjon av rømmekollas tradisjoner samt historiefortelling
Kunstner og kultivator, Eva Bakkeslett, holdt foredrag om rømmekolle
og fermentere melkekulturer på markdagen på Svanhovd Bioforsk.

August 22-24 Northern Beauty conference i Karasjok
På Samisk senter for samtidskunst.
Andreas Hoffmann holdt foredrag om Pikene på Broen.

August 29-31 10 års-jubileum for Dansearena Nord
Andreas Hoffmann deltok i feiringen.

August 30-31 Skrivekurs for norsk og russisk ungdom
Forfatter og journalist, Gunnar Kopperud, og historiker og skribent,
Kirill Kobrin, holdt skrivekurs på Basen for barentsungdom. 

September 6 Transborder Café på Ofelas
’Sense and nonsense of activism in art’. I panelet: Synnøve Persen,
Andrei Erofeev, Elisabeth Haarr, Bo Krister Wallström,
José Fernandez Portal. Musikk: Roger Ludvigsen. Poesi: Synnøve Persen.
Performance: Trine Falch.

September 11-12 Prosjekt Glederkonferansen 2014 Tromsø arrangert av Barentsekretariatet.
Andreas Hoffmann deltok.

Oktober 2 New Local Studies: Philosophy and Practice 
Organisert av the Russian Culture Foundation, Moskva.
Luba Kuzovnikova holdt foredrag på seminaret for Pikene.
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Oktober 2 OCA Pop-Up Kirkenes
Presentasjon av Office of Contemporary Art (OCA) og Pikene på Broen,
samt presentasjon av en av Pikene på Broens samarbeidspartnere i
Russland, Arkhangelsk International Culture Center, presentert av
Cornelius Stiefenhofer. I tillegg snakket kurator Beate Rathmayr
fra Linz, Østerrike, deltaker på PB`s residency-program 
BAR INTERNATIONAL, om erfaringer fra sitt besøk i Nord-Norge

Oktober 3-4 Inger Blix Kvammen deltok på åpning og seminar i anledning utstillingen
SKILLS - Thinking through Making, Telling by Hand på Nordnorsk 
Kunstnersenter i Svolvær

Oktober Studietur til Narjan Mar i Nennets Autonome Ukrug, Russland. 
Inger Blix Kvammen hadde møter der med Nennetsisk Kulturorganisasjon,
Kultursenteret i Narjan Mar, Museet i Narjan Mar og internasjonal Klasse
på Høyskolen i Narjan Mar, i tillegg til møter med folk i reindrifta i Krasnoye
Settlement som driver med produksjon av nenetsisk kunsthåndverk. 

Oktober 17 Moscow International Culture Forum 
Luba Kuzovnikova holdt foredrag under temaet:
‘How to work with and show useful contexts through arts and culture’.

Oktober 18 Dialogmøte Alta – Norsk Kulturråd
Franziska Kraiczy: presentasjon av Pikene på Broen og møte med NKR
samt flere festivaler i Nord Norge.

Oktober 24 Transborder Café på Ritz
‘The common ground of freedom?’ I panelet: Parag Khanna, Kirill Kobrin,
Anders Sunna, Kjartan Fløgstad og Katya García-Antón.
Moderator: Rita Westvik. Musikk: Alexander Skliar, Thomas Gostischa
og Trygve Beddari med band. Boklansering: Alexander Florensky.

November 6 Transborder Café på Ritz i samarbeid med Barentssekretariatet
‘Tuning in on the neighbor. The role of journalism and information in CBC’.
I panelet: Anastasia Yakonyuk, Thomas Nilsen, Andrej Matisak,
Alexenia Dimitrova og Tatyana Lebedeva. Moderator: Emma Jarratt.
Kulturinnslag: Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen samt filmvisning
av den Gaza-baserte fotojournalisten og filmskaperen, Mohamed Jabaly.

November 6-7 5th Seminar on Cross-Border Cooperation in Wider Europe
I Nikel. Ekaterina Sharova og Ingrid Valan deltok for Pikene på Broen.
Nettverking. 

November 12-13 Offentlig konst i Norrbotten – När Var Hur
Seminar. Lene Ødegård Olsen holdt presentasjon om Pikene,
deltok i workshop og paneldiskusjon.

November 26-30 Forum Contemporary Arts in the European North
i Arkangelsk som samlet profesjonelle kunstaktører fra Norge, Russland,
Sverige, Tyskland, Finland, Sør-Korea og USA. Pikene på Broen deltog
aktivt i Forum for samtidskunst med foredrag, offentlige diskusjoner
og konseptionering og var representert med Andreas Hoffmann,
Ingrid Valan og Ekaterina Sharova
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   Pikene På Broen AS

Resultatregnskap

Note 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekt 43 216 775 290

Annen driftsinntekt 1 5 401 561 9 859 310

Sum driftsinntekter 5 444 777 10 634 600

Driftskostnader

Varekostnad 524 317 4 026 153

Lønnskostnad 2 3 042 662 2 481 548

Avskrivning på varige driftsmidler 3 3 656 -2 148

Annen driftskostnad 2 1 745 802 4 192 676

Sum driftskostnader 5 316 437 10 698 229

DRIFTSRESULTAT 128 340 -63 629

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 30 510 5 266

Annen finansinntekt 858 720

Sum finansinntekter 31 367 5 986

Finanskostnader

Annen rentekostnad 11 183 27 694

Annen finanskostnad 3 931 6 024

Sum finanskostnader 15 114 33 718

NETTO FINANSPOSTER 16 253 -27 733

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 144 593 -91 362

Skattekostnad på ordinært resultat 4 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 144 593 -91 362

ÅRSRESULTAT 144 593 -91 362

OVERF. OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital 53 418 -187

Fremføring av udekket tap 91 175 -91 175

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 144 593 -91 362

Å       
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   Pikene På Broen AS

Resultatregnskap

Note 2014 2013

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 27 685 0

Sum varige driftsmidler 27 685 0

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer 0 6 400

Sum finansielle anleggsmidler 0 6 400

SUM ANLEGGSMIDLER 27 685 6 400

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer 14 250 15 000

Andre kortsiktige fordringer 58 238 618 173

Sum fordringer 72 488 633 173

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 2 442 593 30 490

SUM OMLØPSMIDLER 2 515 082 663 664

SUM EIENDELER 2 542 767 670 064

Å       
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Note 1 - Offtentlige tilskudd

Driftsstøtte 2014
Kulturdepartementet kr. 2 070 000,-
Nord Norsk Kulturavtale kr.    430 000,-

Sum kr. 2 500 000,-

Prosjektstøtte 2014
Barentskult kr. 1 100 000,-
Utenriksdepartementet kr.    950 000,-
Barentsekretariatet kr.    370 000,-
Norsk Kulturråd kr.    190 000,-
Kulturnæringstiftelse SPNN kr.    165 000,-
FinnmarkFylkeskommune kr.      94 500,-
Fritt ord kr.      50 000,-
Sør-Varanger Kommune kr.      10 000,-
Østeriske Ambassade kr.        4 114,-
No Mans Land kr.  - 416 000,-

Sum kr. 2 867 614,-

      

Note 1 - Offentlige tilskudd
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VÅRE STØTTESPILLERE 2014

Vi takker alle lokale partnere for støtte og samarbeid!



Pikene på Broen AS
Storgata 8, 9900 Kirkenes
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Telefon: +47 78 99 38 79 E-post: pikene@pikene.no

www.pikene.no
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