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INNLEDNING

Pikene på Broen (PB) fikk i 2015 prosjektmidler fra Barentssekretariatet, 
Utenriksdepartementet, KUD, BarentsKult, Fritt Ord, Kulturnæringsstiftelse 
SpareBank1 Nord-Norge, Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger 
kommune, Gavefondet Sparebank Nord-Norge, FINNO, Sametinget og 
OCA. PB fikk sponsormidler fra TOTAL E&P Norge AS, Sydvaranger Gruve 
AS, Thon, og mange andre.  Vi fikk i tillegg driftsstøtte fra 
Kulturdepartementet og ble fra 2014 en del av Den Nordnorske 
Kulturavtalen. Finnmark fylkeskommune fortsatte sin driftsstøtte på 
samme nivå som tidligere, som er noe høyere enn avtalen. 
Vertskommunen Sør-Varanger bidro i 2015 med det de er forpliktet til i 
følge kulturavtalen. Troms og Nordland måtte redusere sine bidrag pga 
dårlig økonomi. 

Vi gjennomførte festivalen Barents Spektakel for 11. gang i februar 2015, 
en festival som siden 2004 har vært et møtested for kunst, kultur, 
næring og politikk i Barentsregionen. Kjernen er samtidskunsten. 
Festivalen er internasjonal, tematisk og prosessorientert, og det 
samarbeides på tvers av sjangre og sektorer. En god del  
produksjonsforberedelser og planlegging ble gjennomført som del av et 
større helårlig BAR International program i 2014. 

Slogan for festivalen var Arctic Take Away og festivalens omfattende 
program la opp til refleksjoner rundt ulike måter å forstå Arktisk på.
Residency-programmet BAR International 2015 ble gjennomført som et 
helårlig program som satte Barentsregionen inn i nye tematiske 
sammenhenger, utforsket området kunstnerisk, bidro til engasjement 
rundt den grenseoverskridende situasjonen og rundt utviklingen som 
foregår her i nord. Vi hadde et utvidet BAR International med flere 
deltakere og arrangementer enn tidligere. Vi la vekt på at programmet 
skulle være mer interaktivt og gi flere BAR OUTPUTS flere steder i 
grenseområdet. BAR 15 bidro til ny arenabygging og nye møteplasser 
både på norsk og russisk side av grensen og til flere prosjekter for barn 
og unge med BAR deltakerne som workshopledere og inspiratorer. 
BAR`s utvikling er blant annet en konsekvens av nye erfaringer og nye 
nettverk vi har fått gjennom det treårige KUD prosjektet vi er inne i som 
avsluttes sommer 2016.

BAR 15 har ført til mer internasjonalisering av organisasjonen og flere 
muligheter både for oss og deltakende kunstnere. Ikke minst på grunn 
av at også kuratorer deltar. BAR International 2015 har i større grad vært 
et fundament for produksjon av prosjekter som kan være en del av 
kommende Barents Spektakel festivaler. Vi har hatt over 60 kunstnere 
i BAR International artist-in-residency i 2015. I denne rapporten 
presenteres et utvalg.
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STYRET, STABEN OG GODE HJELPERE 

Selskapet ble i 2015 eid av fire kvinner og en mann fra Kirkenes. Fire av 
dem var ansatte i PB, den femte med i styret. Styret bestod av fire 
medlemmer, hvorav en medeier og en ansattes representant. 

Bedriften hadde i 2015 6,5 årsverk fordelt på 7 ansatte. I tillegg kommer 
en rekke kortere engasjementer i forbindelse med prosjektgjennomføring. 
Bedriftens kunstneriske og daglige leder gikk ut i 2 års studiepermisjon 
fra 01.03.2014. Bedriften valgte da å skille Daglig leder/Kunstnerisk leder 
stillingene. Bedriften har hatt vikar i kunstnerisk leder stillingen hele 
2015. Tidligere kontorleder har vært daglig leder/administrativ leder i 
2015 og vil inneha denne stillingen til daglig leder/ kunstnerisk leder er 
på plass igjen juli 2016. Bedriften har fått 2 nye medarbeidere i 2015.

PB har aldri eid visningssted for kunst eller sted for kunstproduksjon. 
PB har skapt alternative visningssteder og steder for kunst og kulturdialog 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kirkenes er basen. Vi 
arbeider mest innen Barentsregionen, men gjør også egne prosjekter og 
prosjekter i samarbeide med andre utenom regionen. Vi 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 samarbeidspartner bidro til aktiviteten også i 2015, enten ved 
økonomisk støtte eller ved egen innsats, samproduksjoner, ubetalte 
bidrag til konferanser og seminarer, gratis leie av utstyr og lokaler etc. 
På den måten ble den totale omsetningen knyttet til PB`s aktivitet, en 
god del høyere enn det som fremkommer av våre budsjetter og 
regnskaper for 2015. 
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Andreas Hoffmann 
01.01.15 - 31.12.15
100% vikariat
kunstnerisk leder

Franziska Kraiczy 
01.01.15 - 31.12.15
100% fast stilling
daglig leder og 
administrativ leder

Inger Blix Kvammen
01.01.15 - 31.12.15
50% fast stilling 
seniorrådgiver

Kjetil Nicolaisen
01.01.15 - 31.12.15
100% stilling
teknisk produsent

Ingrid Valan 
01.01.15 - 31.12.15
100% stilling 
co-kurator og 
prosjektmedarbeider

Lene Ødegård Olsen 
01.01.15 - 31.08.15
100% stilling
prosjektmedarbeider og 
medieansvarlig

Ansatte i Pikene på Broen i 2015 var 6,5 stillinger fordelt på følgende

Michael Miller 
01.09.15 - 31.12.15
100% stilling
medieansvarlig og 
prosjektmedarbeider

Ekaterina Sharova 
01.01.15 - 30.03.15
100% stilling
aspirant

Cornelius Stiefenhofer 
01.04.15 - 31.12.15
100% stilling 
co-kurator og prosjektmedarbeider
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VIRKSOMHETEN I 2015

BARENTS 
SPEKTAKEL

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 seminar program. Barents 
Spektakel er nyskapende, med spesielle 
produksjoner og utradisjonell 
arenabygging. Det er blitt festivalens 
varemerke. Samtidig har festivalen et 
unikt musikkprogram med høy kvalitet 
som skaper folkefesten og styrker 
møteplasskonseptet.  Vi arrangerte ikke 
Barents Spektakel i 2014 av ulike 
grunner (jfr rapport PB 2014), men 
valgte å fortsette med en årlig festival 
fra 2015 i uke 6. Da ble Barents 
Spektakel gjennomført for 11. gang på 
Kirkenes. 

Barents Spektakel 2015 gikk av stabelen under 
slagordet, Arctic Take Away, og reflekterte over 
forskjellige måter å forstå Arktis på. Arktis som 
takeout-disk; som sjappa på hjørnet hvor man 
plukker opp menyen og bestiller hva hjertet, 
og magen måtte begjære. Er naturressursene 
i Arktis evigvarende, en Sareptas krukke hvor 
utenforstående fritt får tilgang?  Arctic Take 
Away hadde ikke utelukkende negative          
konnotasjoner. Arktis har lange tradisjoner for 
kulturutveksling, nomadiske samfunn og 
bærekraftige levesett. I møte med nye kulturer 

oppstår utveksling i forskjellige former – som 
også kan forstås som en takeout eller takeaway 
- å lære av andre, dele erfaringer og kunnskap, 
for så å videreføre dette til nye generasjoner. 
Barents Spektakel bød i 2015 på en større 
visuell festivalutstilling enn tidligere. 
Utstillingen viste 13 forskjellige kunstnere fra 
Norge, Frankrike, Kina, Russland, Italia og 
Finland. Utstillingslokalene var spredt over 
hele Kirkenes og inviterte festivalpublikummet 
til å bli kjent med Kirkenes i en annerledes 
kontekst. Utstillingen ble plassert i tomme 
butikklokaler, på fortauer og parkeringsplasser, 
på den nedlagte Sjømannsklubben og                                           
ungdomsklubben Basen. For å tilgjengeliggjøre 
utstillingen, arrangerte vi gratis omvisninger 
daglig på tre språk - norsk, russisk og engelsk. 
Festivalen var dermed også i år en viktig 
internasjonal møteplass med samtidskunst og 
samtidskultur som fundament. Festivalens 
slagord, Arctic Take Away, kom til uttrykk på 
forskjellige måter: i kunstutstillingen, det    
performative programmet, Transborder 
Café-er, workshops for voksne og barn/unge, 
konserter og seminarer. Rundt 12 000               
publikummere var til stede på alle små og 
store arrangementer i festivalperioden.

Festivalens markedsføring bestod av en rekke 
ulike tiltak; en klar kunstnerisk profil på 
festivalens nye hjemmeside, større satsing på 
bruk av sosiale medier, festivalavis på tre språk, 
norsk, engelsk og russisk (opplag på 5500 stk). 
Annonsering på trykk og på nett, plakater, 
brosjyrer, bannere og flyers, samt 
festivaleffekter som T-skjorter og bærenett. 
Egne infomapper til alle deltakerne ble delt ut. 
En fulltidsansatt jobbet spesifikt med presse. 
Mikhail Slavin (RU) ble innleid som fotograf for 
å dokumenterte festivalen i bilder. Friday Milk 
(RU) var ansvarlig for videodokumentasjon. 
Presseinvitasjoner, pressemeldinger og 
pressekonferanser i Norge og Russland ble 
prioritert i forkant av og gjennom hele 
festivalperioden. Nærmere 80 akkrediterte 
journalister – lokale, regionale, nasjonale samt 
internasjonale – dekket festivalen. 
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Digitalt festivalverkstøy ble brukt som database 
for all interninformasjon knyttet til festivalen. 
Under gjennomføringen fungerte Surf and Turf 
som festivalkontor for deltakere og publikum. 
Forhåndssalg av billetter og pass i samarbeide 
med Aurora kino.

Også dette året hadde vi et koordinerings/
markedsførings og programsamarbeid med 
Barentsdagene, et arrangement Sør-Varanger 
kommune gjennomfører på oppdrag fra 
Utenr iksdepartementet ,  og  med 
Kirkeneskonferansen. Dette samarbeidet er 
viktig for å sette større nasjonal og internasjonal 
fokus på området i perioden og for å trekke 
større oppmerksomhet til det regionale 
samarbeidet som foregår her.

Romsituasjonen på Kirkenes skaper en spesiell 
utfordring for oss de to første dagene i 
festivalen. Det begrenser muligheten for et 
enda  større antall tilreisende gjester. Samtidig 
er det så viktig at Kirkeneskonferansen, som 
åpner samtidig med festivalen, koordineres 

med festivalens program. Det skaper en høyere 
attraksjonsverdi og en møteplass innen ulike 
fagfelt og på tvers av sektorer og kulturer for 
begge arrangementer. Vi fordelte rombehovet 
på de ulike hoteller og overnattingssteder i 
hele kommunen, og ser at det hadde vært bra 
med et hotell til i byen.

Festivalen hadde frivilligkoordinator som 
snakket både russisk og norsk med 32 frivillige: 
14 personer fra Murmansk, 4 personer fra 
Arkhangelsk, 1 fra Petrozavodsk, 1 fra Nikel, 9 
personer fra Kirkenes, 2 fra Oslo og 1 fra 
Tromsø. Mange av dem, rekruttert fra den 
russiske kunst- og kulturbransjen, har gitt 
tilbakemeldinger om at dette har vært en viktig 
erfaring som de ønsker å videreføre i egne 
arrangementer. I tillegg bidro ulike 
samarbeidspartnere med ubetalt egeninnsats 
under gjennomføring av arrangementer. Vi 
kjøpte betalt dugnad fra Bjørnevatn Idrettslag 
til blant annet vakthold ved konserter, og 
klasser ved Kirkenes Ungdomsskole hjalp til 
med utplassering av utstyr og isdekorasjoner.
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ÅPNINGSSHOW

I tider hvor næringslivet i det høye nord påvirkes av storpolitikk og lave 
malmpriser, åpnet vi Barents Spektakel med et poetisk åpningsshow 
med dans og sang - om det sårbare forholdet mellom mann og maskin. 
Transports Exceptionnels, en stedsspesifikk forestilling av den franske 
kunstnergruppen Beau Geste; en dialog fri for ord mellom maskin og 
menneske. 

Mezzo-sopran, Brigitte Heuser (NZ), var forestillingens solist. Heuser er 
bosatt i Kirkenes, men pendler til operascene i Europa. 
Fadi Gaziri (RU), komponist, pianist og kabarettist, komponerte 
åpningsshowets musikk, og under forestillingen stod han på scenen 
med Brigitte Heuser. 

Showet fant sted under det stadig like bråkete og alltid dampende 
separasjonsverket i Kirkenes. Superlys fra Tromsø gjorde forestillingens 
lysdesign. 

Med:
Philippe Priasso - danser
Dominique Boivin - koreografi
Guillaume Olmeta – gravemaskin sjåfør
Brigitte Heuser - mezzo-soprano
Fadi Gaziri – komposisjon & fiolin/ elektronikk
Anders Eriksson – produsent
Tor Ditlevsen - lys design
Bjørn David – lyd teknikk

Den offisielle åpningen av Barents Spektakel/ Barentsdagene 2015 var 
ved statssekretær i Kommunal -og moderniseringsdepartementet, Anne 
Karin Olli og ordfører Cecilie Hansen.
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ÅPNINGSKONSERT

A Barents Rhapsody besto av et produktivt samarbeid mellom 11 
musikere fra Troms-, Arkhangelsk- og Finnmark-regionen. Under ledelse 
av to profesjonelle jazzkomponister fra Barentsregionen, Øystein Blix og 
Aleksander Gureev, lette musikkere etter et samtidig akustisk uttrykk 
for et felles kulturarv. Blix og Gureev lot seg inspirere av regionens 
særegenheter og folkemusikkinstrumenter i sin søken etter et felles 
musikalsk språk basert på jazz og improvisasjon.
Konserten varte ca. 50 min.

Med: 
Øystein Blix – trombone
Aleksander Gureev – saxofon
Nadezhda Moskaleva – folkesanger
Aleksander Kostopoulos – percussion
Alexander Aarøen Pedersen - keyboard/elektronikk
Sergey Shelyapin (Asketics) - dobbel bass, elektrine
Arkadiy Sokolov (Asketics) - trommer, percussion, fløyte, synth and 
programering
Alexey Derevlyev (Asketics) - gitar og midi
Ingrid Willassen (Scene Finnmark) – fiolin
Agnieszka Orlowska (Scene Finnmark) – viola
Nikolay Girunyan (Scene Finnmark) - cello
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BARENTS 
SPEKTAKEL 
Festivalutstillingen

Festivalutstillingen Artic Take Away ble vist fra 4. til 8. Februar 
(med en utvidet utstillingsperiode for Hege A. Nilsen på 
Grenselandmuseet, 4. til 28. Februar) og reflekterte over 
forskjellige måter mennesket forholder seg til Arktis på. 
Kunstverkene er et resultat av residency-programmet BAR 
International fra de siste årene. Under Barents Spektakel møttes 
alle kunstnere igjen og ble konfrontert med det endelige samspillet 
mellom deres refleksjoner og resultater.   

Line Fusdahl, Fylkesrådsleder i Troms, åpnet festivalens utstilling kl. 
22.30 ved torget. Publikum ble deretter invitert til en kort omvisning av 
utstillingene i Kirkenes sentrum. Omvisningen ble holdt av kunstnerisk 
leder Andreas Hoffman. Vernissagefesten ble deretter holdt på  
Sjømannsklubben.
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Hege Annestad Nilsen (NO)
I SAVIOS FOTSPOR
Grenselandmuseet

Utstillingen I Savios fotspor med Hege 
Annestad Nilsen ble i stor grad basert på 
Annestad Nilsens residency hos Pikene på 
Broen juli 2014 hvor Nilsen fotograferte par 
med og uten samiske røtter. Arbeidet ble gjort 
med utgangspunkt i John Savios kjente bilde, 
Gánda ja nieida (Gutt og jente), men med 
Annestad Nilsens oppdaterte tilnærming av 
motivet gjennom fotografiet. Til sammen besto 
utstillingen av åtte fotografier. Utstillingen var 
et  samarbeid med Saviomuseet og 
Grenselandsmuseet, hvor Saviomuseet lånte 
ut Savios Gánda ja nieida til utstillingen, mens 
Grenselandsmuseet stilte med både lokalet og 
hjelp til montering og demontering. Pga 
samarbeidet, utvidet vi visningstiden utover 
festivalen og utstillingen hang ut februar 2015. 

Francois Zvardon (FR)
IRON HEROES
Gågata, Kirkenes

En serie med portretter av arbeidere I gruvedrift 
industrien I Barentsregionen ble vist som en 
stedsbestemt installasjon. Serien ble plassert  
på utsiden  av en gammel jernbanevogn fra 
Sydvaranger Gruve, midt i Kirkenes sentrum. 
Jernbanevognen selv ble mottatt som et eget 
kunstverk og flere av de lokale innbyggerne i 
Kirkenes uttrykte et ønske om å beholde 
installasjonen I byen, som et monument over 
gruvedriftindustrien.

Li Xiaofei (CH) / Stefano Cagol (IT) / Ørjan 
Amundsen (NO) / Olga Jitlina (RU) / Marja 
Helander (FI)
VIDEOSHOP
Dr Wesselsgate 7

Utstillingen Videoshop lekte med festivalens 
slogan Arctic Take-Away og assosiasjonene til 
mat, fryseboks og tilgjengelighet. Her ble 
videoverk fra Russland, Norge, Finland, Italia 
og Kina presentert i frysebokser og kjøleskap- 
inntrykk og refleksjoner som publikum enkelt 
kunne take-away. 

Li Xiaofei (CHI) – Assembly lines, Stefano Cagol 
(IT) – Flag 18142014, Ørjan Amundsen (NO) – 
Observable universe, Olga Jitlina (RU) – The 
bronze horseman, Marja Helander (FI) – 
Trambo/Rovaniemi 50 Cents 
Natalia Egorova (RU) – Don’t be silent! Speak!/ 
The body in question
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Rune Johansen (NO)
FRA KIRKENES TIL ZAPOLJARNY
Sjømannsklubben

Utstillingen Fra Kirkenes til Zapoljarny med 
Rune Johansen viste resultatet av Johansens 
opplevelser og inntrykk under sitt opphold i 
Sør-Varanger, Nikel og Zapoljarny, høsten 2014. 
Utstillingen ble vist i Sjømannsklubben i 
Kirkenes med kunstneren selv tilstede som 
kunne fortelle om historien bak bildene under 
hele utstillingsperioden. Utstillingen kunne 
derfor oppfattes som en fire dager lang 
performance. 

Dimitri Novitsky (RU) / Glafira Severianova 
(RU)
SURVIVAL INSTRUCTIONS
Basen

Glafira Severianova og Dmitry Novitsky utviklet 
overlevelsesinstruksjoner for reisende mellom 
Norge og Russland.  Prosjektet berørte falmede 
klisjeer, frustrasjon over ikke å forstå og pinlige 
situasjoner som oppstår når man reiser til 
fremmede og annerledes kulturer. 

Eva Bakkeslett (NO)
RØMMEKOLLE REVIVAL
Sjømannsklubben

I Rømmekolle Revival ser Eva Bakkeslett 
nærmere på den tradisjonelle, men raskt   
forsvinnende melkekulturen rømmekolle, som 
har røtter i det norske, finske og samiske 
kulturer. Arbeidet ble påbegynt i august 2014 
gjennom et ukes langt residency-opphold hos 
Pikene på Broen. Det endte med en møteplass 
mellom publikum og kunstneren, hvor 
utveksling av rømmekollehistorier/-erfaringer, 
samt smaksprøver ble delt. Rømmekolle 
Caféen ble plassert på Sjømannsklubben i 
Kirkenes, i et rom bygd opp av møbler med 
50,60 og 70-talls stil, samt innsamlede bilder 
hvor rømmekollekulturen ble dokumentert. 
Interiøret til Rømmekolle Caféen er et 
samerarbeid med Fretex Kirkenes. 

Under utstillingen holdt Bakkeslett to foredrag: 
Want to be a Cultural Activist? Hvor kunstneren 
blant annet demonstrerte hvordan Rømmekolle 
lages, og The Revival of the Rømmekolle, et 
foredrag og en samtale om rømmekollekultur. 
Begge foredragene var veldig godt besøkt. 

Igor Bryakilev (RU)
PINHOLE BARENTS
Kirkenes bykjerne 

Pinhole fotografen Bryakilev presenterte en 
serie med portretter av byen, hvor avvike fra 
virkeligheten er fokus.  Bildene ble plassert 
over hele byen på de stedene de ble tatt for å 
f r e m h ev e  o g  p ro b l e m a t i s e re 
virkelighetsaspektet i fotografiet.   
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OMVISNINGER

I forkant av festivalen inviterte vi alle skolene i kommunen, (fra 
barneskolen til videregående) til omvisninger i festivalutstillingen. 
Responsen var svært positivt og på grunn av den store etterspørselen 
hentet vi inn tre omvisere fra Oslo for å hjelpe oss, Anne-Liis Kogan, 
utdannet kunstner, Annika Hagstøm, kunsthistoriker og Ksenia 
Aksenova, kunstner. Hver omvisning varte i om lag 45 minutter, og 
med oppstart på torget i Kirkenes beveget gruppene seg rundt i de 
forskjellige visningslokasjonene utendørs og innendørs. Vi hadde også 
en russisktalende guide, og kunne dermed tilby omvisning for russiske 
skoleklasser. Det kom to skoleklasser fra Nikel, noe vi er godt fornøyde 
med. Til sammen var om lag 400 elever i alderen 9-17 år på omvisning. 

Omvisninger var også åpent for publikum daglig, tors/fredag kl 16.30 
og lør/søndag kl 13.00, på norsk, russisk og engelsk. Vi er godt fornøyd 
med oppmøtet og vil fortsette å tilby dette under kommende festivaler.
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Shrink er en performance utviklet av den 
Tromsøbaserte kunstneren Lawrence Malstaf 
(BE). Shrink kan oppfattes som en kommentar 
om luft: luft som nødvendighet, luft som 
allmenn grunn, luft som påvirker, luft som 
miljøproblem. En problematikk spesielt relatert 
til utfordringene i Kirkenes, hvor luftkvaliteten 
ikke bare påvirkes av den lokale gruveindustrien, 
men også påvirkes av forurensingen fra 
nikkelverkene i Nikel og Zapoljarny, som ikke 
forholder seg til grenser i noen form. 
Forestillingen ble vist 6 ganger i løpet av 
festivalen, og var åpen for alle.  

Artister: Liv Hanne Haugen (NO), Flavia Devonas 
Hoffmann (NO), Polina Artmeva (RU), Viacheslav 
Burtcev (RU)

The Visual Art Seminar 2015 ble realisert for 
første gang I rammeverket av Barents Spektakel 
og fant sted ved Thon Hotell I Kirkenes. 
Seminaret var knyttet til festivalens tema, og 
presenterte deltagere fra ulike genre og land 
som viste nye og praktiske tanker/løsninger/
protester. 

Både panel og publikum diskuterte spørsmål 
omkring kunstnerisk frihet, da med et fokus på 
forskjeller/likheter i Norge-Russland. Med 
seminaret ønsket vi en form som skiller seg fra 
vanlige seminarer, en leken, utradisjonell, 
kreativ og spennende plattform. Kuratorer, 
kunsthistorikere, kunstnere og aktivister ble 
invitert til å bli en del av begivenheten. 
Interaktivitet spilte en viktig rolle og Maia 
Urstad`s Radio Barents performance ble 
forberedt I samarbeid med 15 deltagere, og 
utført i samspill og dialog med publikum.  
Shrink holdt en egen perfomance og  Eva 
Bakkesletts holdt et foredrag om Rømmekolle-
kulturen. Før den to timer lange diskusjonsdelen, 

presenterte Tanja Thorjussen og Marianne 
Darlen Solhaugstrand sin nye bok ‘Artic. 
Utfordringer i et utvidet kulturfelt’, en samling 
artikler hvor hensikten er å stimulere til en 
bredere debatt om kunstens kår i det utvidede 
kulturfeltet og i kulturnæringens tidsalder. 

Hovedintensjonene med seminaret var å dele 
kunnskap mellom grenser. Vi hadde deltagelse 
fra Russland, Finland og Norge. Blant dem flere 
kunststudenter fra Norge og Russland.
Seminaret var besøkt av ca. 60 personer, 23 av 
dem var fra Russland (Arkhangelsk, Murmansk, 
Severodvinsk, Kola, St.Petersburg, Moskva).

Det visuelle kunst seminaret ble organisert av 
Pikene på Broen i samarbeid med 
Kunstakademiet i Tromsø, Cultur Center 
Arkhangelsk, Tromsø Kunstforening, Artist 
Union Murmansk, Nordnorsk Kunstmuseum 
Tromsø, City Exhibition Hall Petrozavodsk og 
Samisk Senter for Samtidskunst, som en del 
av KUD prosjektet ‘Utvikling av norsk-russisk 
kultursamarbeid i nordområdene innenfor 
visuell kunst’.  

ANDRE ARRANGEMENT 
UNDER FESTIVALEN
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Høst 2014 innledet vi dialog med Kirkenes 
Ungdomsskole om workshop med den finske 
kunstneren Juha Valkepäa under BS2015.
Workshop/ forestillingen Executed Stories. tar 
for seg dødsstraff gjennom tidene og frem til i 
dag. Tema tas opp i pensum for 9.klassetrinn 
og passet dermed godt som et tilpasset 
skoleopplegg. I en nøytral og objektiv 
fortellerstil, med en god dose svart humor, 
forteller Executed Stories om livshistorien til 
både bødler og dødsdømte. Synsvinkelen 
skifter og man får innblikk i ulike skjebner, 
livshistorie og tanker omkring forestående 
henrettelser. Executed Stories inneholder ord, 
enkle handlinger, sanger, en billedvev, en 
tegning, et fotografi og referanser til det siste 
måltidet som tilbys som dødsdømt. 
Høydepunktet var en loddtrekning hvor 
vinneren ble servert det han eller hun ønsket 
seg som sitt siste måltid. Under forestillingen 
deltok elevene aktivt, både på scenen og i 
dialog med kunstneren under og etter 
forestillingen. I alt deltok tre klasser med totalt 
75 elever. Executed Stories ble også vist til 
festivalpublikum samme dagen. Begge 
forestillingene fant sted på Kirkenes skole med 
musikk fra cellospilleren Ekaterina 
Okhraminskaya (RU).

DaMotus!  Den sveitsiske performance 
gruppen fra Sveits utforsker urbane elementer 
fra byer på en stedsspesifikk måte. Den livlige 
bevegeligheten i plantelivet, de levende og 
pustende kvalitetene I dyrenes bevegelser, og 
det subtile og sensitive I menneskelige forhold, 
inspirerer og stimulerer DaMotus kroppsspråk. 
Etter en researchperiode i Kirkenes, forberedte 
DaMotus 7 forestillinger under festivalen,  blant 
annet  på flyplassen, i gågata, ved Kirkenes 

skole og på Sør-Varanger kultursal. 
Forestillingene var eklektisk og viste livlig 
kreativitet, beriket med en subtil evne til å leke 
med omstendighetene. Under alle 
forestillingene dukket DaMotus like plutselig 
opp som de forsvant, og stilte dermed 
spørsmål ved sitt eget nærvær på en 
humoristisk måte. 

Under Barents Spektakel holdt den samiske 
kunstneren Charlotte Nilsen flere workshops 
med sitt Redesign Café-konsept, både med 
et eget opplegg for skoleklasser og for et åpent 
publikum. 

Først ut var samarbeidsprosjektet med Søm & 
Design linjen ved Kirkenes Vgs og Murmansk 
State Technical University. Workshopen varte 
en full skoledag og ble holdt på Kirkenes Vgs i 
lokalene til Design og håndverk-linjen. Elevene 
fikk to kurs i redesign: Redesign din egen 
overdel, skjørt eller kjole av t-skjorte og 
Redesign din egen Ponscho. Resultatet ble vist 
for et åpent publikum under festivalen med en 
motefremvisning på Fretex. I tillegg holdt 
Nilsen en 3-timers workshop for 5. Klasse fra 
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Kirkenes skole: hvordan å redesign din egen 
overdel, skjørt eller kjole av t-skjorter.

Charlotte Nilsen arrangerte flere workshop 
under hele festivaluka som var åpent for 
publikum. Hvert kurs tok for seg redesign av 
forskjellige klesplagg. Deltakerne fikk alle 
individuell oppfølging på teknisk gjennomføring 
av kunstneren.

Festivalprogrammet presenterte premiæren av 
performancen Niegu muoras gahččet lasttat/
Leaves fall from the Tree of my Dream,  
produsert av Pikene på Broen. Et 
samarbeidsprosjekt på tvers av kunstgenre 
bygget på Synnøve Persens poesi, som - sterkt 
forankret i samisk tradisjon – tok oss med på 

en reise inn i et arktisk landskap, fylt med 
indre liv og skjulte drama. Roger Ludvigsens 
musikk og Persens ord kommuniserer foran 
bevegelige former og farger fra Jenny-Marie 
Johnsens Eclipse-serie. Som en kontrast til 
lyset og fargene, designet Anne Berit Anti 
kostymet til Persen, som fremhevet dramaet i 
stykket. Samarbeidet mellom kunstnerne ble 
innledet under Pikene på Broens residency-
program, BAR International, november-
desember 2013. 

NRK Sapmi streamet performancen. Premieren 
var koordinert med resterende program for 
Samefolkets Dag i samarbeid med Samefolkets 
dag-komiteen.
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NORSK / RUSSISK
MUSIKK

Dobbelkonserter med russiske og norske band

Mikhail Rodionov, fra det populære russiske bandet, The Retuses åpnet 
torsdagkvelds musikkprogram. Rodionov spilte romantisk og poetisk 
Indie folk. Mange av tekstene hans er basert på poesien av Sergey Esenin, 
en kjent russisk poet fra begynnelsen av  tjuendeårhundre. Fra det 
melankolske gikk vi langsomt over til roots, pop, folk og rock med mye 
lidenskap: Comet Kid, et norsk liveband som fikk publikum på 
dansegulvet. Fredagskveld hadde vi to fremtredende rappere på scenen: 
Lars Vaular fra Norge og Noize MC fra Russland. Begge produserer 
innholdsrike tekster som handler om utfordringene som er gjenkjennelig 
av flere unge i de respektive landene. Noize MC er en stor artist i 
Russland, og kunne trekke en større publikum fra Murmansk.

Lørdagskonserten samlet flest publikum, og ble raskt utsolgt. Obe Dve 
er et ungt band fra Russland, som handler om relasjoner mellom 
mennesker, følelser og forvirringer. Frontkvinnen Ekaterina Pavlova 
skriver sine egne låter og har mottatt den prestisjefylte prisen Stepnoj 
Volk i Russland. Norske Katzenjammer spilte på festivalen i 2009 som 
et up and coming bandet og returnerte til Kirkenes under Barents 
Spektakel 2015 som et etablert og ikke minst suksessrikt band. 
Kirkenespublikummet fikk høre musikk fra deres nye album Rockland.

Alle kvelder ble avsluttet med St. Petersburg baserte DJ Boogie Fek, 
som spilte en blanding av funk, hiphop, freestyle elektro, Miami bass og 
soul. DJ Boogie Fek er en av grunnleggerne av undergrunnsklubben Lets 
meet in the Place, Murmansk.
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TRANSBORDER
CAFE

Transborder Café (TC) er et uformelt konsept, en tema basert 
tenketank som bringer sammen eksperter ved å  involvere 
publikum til åpen diskusjon relater til nåværende politiske og 
kulturelle spørsmål I tilknytning til grenselandene Russland, 
Norge og Finland, beriket med bidrag fra kunstnere, politikere og 
forskere. Ved å involvere personer fra ulike felt, er Tranborder 
Café en viktig plattform for å bringe mennesker sammen 
(nettverksbygging), for å utvikle kunnskap om hvordan vi håndtere 
utfordringer og for å bygge broer mellom grensene på en politisk, 
mental og teknisk måte.  

Transborder Cafe-serien er kjernen i Barents Spektakel programmet, 
med stappfulle hus av tilreisende og lokale folk. Under Barents Spektakel 
2015 var det innholdsmessig høyt nivå både på debattanter og det 
kunstneriske alle tre dager, og innholdet var relevant sett i sammenheng 
med festivalens tema, Arctic Take Away. 

Som et ledd i PB`s satsing på en mer helårlig aktivitet, har vi gjennomført 
en serie Transborder Cafeer i 2015 med aktuelle tema gjennom hele 
året. Transborder Cafeer har vist seg å ha et potensiale langt utover 
Barents Spektakel og det er stor etterspørsel fra ulike miljøer både i 
Nord-Norge og i Nord Vest Russland. Folk som har opplevd konseptet 
under festivalen, ser potensialet for å ha slike dialogevents under egne 
arrangementer. Dette har blitt en Pikene signatur og vi har hatt flere 
Transborder Cafeer i løpet av året, blant annet i Havanna, i Murmansk, 
i Nikel, på Hurtigruta. I januar skal vi fortsette med en TC i Tromsø under 
TIFF 2016.  TC vil fortsatt være en viktig del av festivalen Barents 
Spektakels profil, men får nå et bredere nedslagsfelt, i tråd med 
intensjonen i Den Nord-Norske Kulturavtalen.  Denne delen av vår 
virksomhet vil vi styrke. Det bidrar til kunnskapsdeling og til nye 
refleksjoner. 
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Transborder Café 
under Barents Spektakel 2015
5. Februar 2015

TALKING BARENTS
ON THE EDGE OF SANCTIONS

Sted: Ofelas, Kirkenes
Med: Cecilie Hansen – Ordfører i Sør-Varanger 
kommune (NO), Pia Svensgaard – 
Generalsekretær Barentssekretariatet (NO), 
Aleksey Ignatiev – Program-og utviklingsdirektør 
Kaliningrad Regional Economic Development 
Agency (RU), Malgorzata Samushiev (PL), Geir 
Thorbjørnsen  - Barel AS, (NO), Mikhail Noskov 
- Generalkonsul Kirkenes (RU)
Moderator: Trude Pettersen og Atle Staalesen 
(NO), BarentsObserver 
Kunstnerisk bidrag: Eksperimentell jazz 
musikk av Asketics (RU)

Det første TC i 2015 var realisert I samarbeid 
med Barentssekretariatet og tok opp spørsmål 
i forhold til sanksjoner. Det internasjonale 
samfunnet er ofte tvunget til å ta standpunkt 
om den politiske utviklingen  i Russland. 
Sanksjoner som maktdemonstrasjon startet 
en ond sirkel uten å stille spørsmål ved effekten 
for innbyggerne på begge siden av grensen her 
oppe i Nord. Er bilateral samarbeid mulig, når 
man kutter av hverandres matforsyning?  
EU-sanksjonene skaper store konsekvenser 
for grenseområdet mellom Norge og Russland 
og Barentssamarbeidet. Hvordan fungerer 
handelen og forretninger blomstre mellom EU 
Polen og Kalingrad Russland? 

Transborder Café 
under Barents Spektakel 2015
6. Februar 2015

CHINA, OUR NEW NEIGHBOUR

Sted: Ofelas, Kirkenes
Med: Lise Yuen – Kunstner (NO), Li Xiaofei – 
Kunstner (CN), Arild Vollan – Spesialist på 
kinesisk- russiske relasjoner (NO), Kåre Tannvik 
– Kirkenes Snowhotel (NO), Sergey Balmasov 
– Direktør for High North Logistics (RU), Rune 
Rafaelsen – Seniorrådgiver ved 
Barentssekretariatet (NO)
Moderator: Trine Hamran, journalist (NO)
Kunstnerisk bidrag: Sturle Dagsland (NO) & Li 
Xiaofei med Assembly Line

Det er bare et land mellom Norge og Kina: vår 
nabo Russland. Nordvestpassasjen er åpen, 
isen smelter, veien til Kina er raskere og kortere. 
Men hva vet vi om Kina, vår nye nabo? Fredagens 
TC  diskuterte fremtiden til Nordvestpassasjen 
i forhold til industri og skipsfart, men også 
cruiseskip fra Kina til Europa. Muligheter for 
turisme og investeringer i Kirkenes er store, 
men kan samtidig by på miljøutfordringer. Kina 
ser nordover, hvilke utfordringer kan Kina 
bringe for vårt grenseområde? Har Russland, 
som Kinas naboland, mer til felles med Kina 
enn Norge, og kan vi lære noe fra dette? 
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Transborder Café 
under Barents Spektakel 2015
7. Februar 2015

HOW MUCH IS THE FISH?

Sted: Ofelas, Kirkenes
Med: Oddbjørn Jerijærvi – Finnmarksrøya (NO), 
Morten Strøksnes – forfatter og jounalist (NO), 
Mikhail Kuznetsov – Russian Salmon (RU).
Moderator:  Thomas Nilsen, BarentsObserver 
(NO).
Kunstnerisk bidrag: “Laksespelet” med Bo 
Wallström, Trine Falch, Pernille Holden, et 
audiovisuelt drama om selvransakelse. Når en 
laks ikke er en laks, hva blir vi da om vi spiser 
den? Musikk: Ailu Valle.

Lørdagens Transborder Café fokuserte på 
fiskeindustrien med fokus på lakseoppdrett. 
Som Norges nest største økonomiske pilar er 
fisk er en av de viktigste naturresurser ved 
siden av olje og gass. Det er også en del av 
norsk kultur. Men fiskeoppdrett er kontroversielt. 
Det skaper jobber og holder i livet de små 
kystsamfunnene langs hele kysten i Norge. 
Samtidig mener kritiske røster at industrien 
forurenser fjordene våre. Det forstyrrer de 
naturlige bestandene som må dele sjøen med 
oppdrett.  Og fisken fra oppdrett er 
tilsynelatende ikke like sunn lenger? Hva er 
riktig her? Finnes det løsninger? Og hva foregår 
på russisk side, hvor fiskeindustrien er i vekst? 

Transborder Café 
under Havanna Biennalen 2015
25.mai 2015

RETHINKING LOCATION

Sted: Patio Amarillo, Centro de Arte 
Contemporàne WIlfredo Lam.
Med: Glexis Novoa (CU), kunstner, Jorge Luis 
Santana (CU), kunstner og direktør av FIVAC 
filmfestival Camagüey, Josê Fernandez Portal 
(CU), kurator for Havanna Biennalen 2015, 
Jesus Arboleya (CU), professor i cubansk-
amerikanske relasjoner, Havanna Universitet, 
John Petter Opdahl (NO), norsk ambassadør 
på Cuba, Rune Rafalsen (NO), seniorrådgiver 
ved Barentssekretariatet, Inger Blix Kvammen 
(NO), kunstner og grunnlegger av Pikene på 
Broen, Cornelius Stiefenhofer (DE), kurator ved 
Pikene på Broen.
Moderator: Pikene på Broen.
Kunstnerisk bidrag: Rune Johansen (NO) og 
Solveig Ovanger (NO) gav en presentasjon av 
sitt kunstnerskap. Musikk fra Son Enclave (CU).

På bakgrunn av et residency-opphold hos 
Pikene på Broen, inviterte José Fernadez 
Portal, kubansk kurator og del av kurator-
teamet for Havannas tolvte kunstbiennale, 
Pikene på Broen til å arrangere en Transborder 
Café under Havannabiennalen. Transborder 
Café-en hadde tittelen Rethinking Location og 
tok opp tema som grensepolitikk, sanksjoner 
og kunst som dialogbærer: Mens land som 
Cuba erfaring minkende forretningsrestriksjoner, 
lider Nord-Norge av konsekvensene av ny kald 
krig retorikk. Den en gang så blomstrende 
kulturelle, økonomiske og folk-til-folk-
utveksling over grensen mellom Russland og 
Norge står nå overfor tøffe tider. Hvor fort 
glemmer vi hva som fungerte med hell i det 
siste, og hvor lett er vi i stand til å gå videre 
etter nye omstendigheter? Har livet etter 
sanksjoner bety retur til normalitet? Små 
samfunn, som byen Kirkenes, bli en seismograf 
for geopolitiske endringer. Kan våre erfaringer 
være av nytte for Cubanerne? 

Transborder Café-en ble gjennomført med 
støtte fra Office for Contemporary Art Norway 
(OCA) og Den Norske Ambassaden i Havanna. 
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Transborder Café 
under norsk-russiske kulturdager
16. september 2015

LOOK AT IT! - THE ROLE OF ART IN 
PUBLIC SPACES

Sted: Hurtigruten mellom Kirkenes-Vardø
Med: Thale Fastvold Thorbjørnsen (NO), 
kunstner og kurator, Kristin Risan (NO), 
Kunstformidler, Nordnorsk Kunstsenter, 
Z h a n n a  G u z e n k o  ( R U ) , 
prosjektmanagermanager, FridayMilk.
Moderator: Ida Gullvik (NO), journalist, NRK-
Finnmark.
Kunstnerisk kommentar: SURVIVAL 
INSTRUCTIONS med Glafira Severianova (RU). 

Kunst i offentlige rom har ikke lenger bare en 
dekorativ funksjon. Det har de senere år vært 
et skifte fra tradisjonelle, stasjonære, 
estetiserende kunstverk til mer dialogskapende, 
interaktive, g jerne også temporære 
kunstprosjekter i ulike offentligheter ute og 
inne. 
Kunstverk i offentlige rom kan på ulike måter 
bidra til estetisering og kulturell oppblomstring 
der de gjennomføres, så vel som at kunsten 
kan utfordre våre forestillinger om stedet eller 
området de gjennomføres i. Hva kan kunstens 
rolle i nord være i forhold til å øke de nordlige 
stedenes attraktivitet både for innbyggerne og 
for å trekke ny aktivitet hit? 

Hva har vi erfart angående kunst i offentlige 
roms betydning for stedsutvikling, og hvordan 
kan det offentlige utnytte potensialet bedre i 
sin planlegging? 

Kan samarbeidet over grensene på kunstfeltet 
bidra til bedre naboskap mellom byer og steder 
og folk? Hva ville et samarbeidsprosjekt om 
kunst i offentlig rom kunne bety for byer som 
for eksempel Kirkenes og Nikel?

Transborder Cafè
under Kirkenes-Nikel Borger Days
30. oktober 2015

THE SUSTAINABILITY OF PUBLIC 
ART IN INDUSTRIAL TOWNS

Sted: Woodhouse Café i Nikel
Med: Aleksander Molodtsov (RU), Vise direktør 
for administrasjon og økonomiavdelingen, 
Pechenga kommune, Øystein Rø (NO), Partner 
i Transborder Studios, Mariya  Mikhailenko 
(RU), Morgen Ip , PhD-kandidat, AHO, moderator: 
Zhanna Guzenko, CEO for Barents Youth 
Cooperation og prosjektmanager ved 
FridayMilk.
Kunstnerisk bidrag: Mariya Mikhailenko viste 
et utvalg av egne prosjekter i offentlige rom. 
Morgan Alexander Ip presenterte 
forskningsprosjektet sitt MyBarents.  
Music: Timur Mizinov & Svetlana Matveeva  
med NinjaBoxer, en lokal beatboxer fra 
Zaplojarny.

I grensebyene Kirkenes og Nikel er offentlig 
kunst påfallende fraværende. Som rene 
industribyer ser det ut som at funksjonalitet 
og industriell produktivitet overskygger 
behovet for offentlig kunst og  andre synlige 
tegn på kultur i lokalsamfunnet. Er dette 
tilfelle?  Hvem bestemmer hva som er offentlig 
kunst? Hva vil de lokale innbyggerne? Finns 
det forskjell i holdningene omkring offentlig 
kunst i Norge og Russland? 
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Transborder Cafè 
under Murmansk Business Week
18. November 2015

LOOK AT IT!  -  THE VISIBILITY OF 
ART FOR THE PUBLIC

Sted: Grey Goose Restaurant, Murmansk
Med: Alexander Boyanzhu (RU), Visedirektør 
Oktyabrski kommune, Murmansk, Veronika 
Volgozhannikova (RU), kunsner og lærer ved 
Murmansk kunst skole for barn, Anton Polsky 
(RU), kunstner og grunnlegger av aktivistgruppen 
Partizaning’, Maria Troshina (RU), Kurator og 
redaktør for avisprosjektet INTERNATIONAL, 
Oleg Khadartsov (RU), prosjektmanager ved 
Friday Milk, Andreas Hoffmann (DE), Kunstnerisk 
leder, Pikene på Broen, Morgen Ip, PhD-
kandidat AHO, moderator: Sabina Chagina (RU), 
Kurator ved Artmosphere og Street Kit.
Kunstnerisk bidrag: Morgan Alexander Ip 
presenterte Phd-prosjekt MyBarents.
Musikk: Ekaterina Efremova & Timur Mizinov 
og Prince Champagne (unge musikere from 
Petrozavodsk/St. Petersburg).

Under Murmansk Business Week slo Pikene på 
Broen seg sammen med kommunikasjonsbyrået 
FridayMilk fra Murmansk, og skapte en 
symbiose av Transborder Café konseptet og 
FridayMilks  diskusjonsplattform Kukhnya. Vi 
fortsatte diskusjonene om kunst i offentlig 
rom, men fokuserte mer på næringslivets 
interesser i tema: Kunst og turisme, hvilke 
effekter har det og hvilke erfaringer har man 
på den norske og russiske siden?  Hvordan og 
hvorfor bør byplanleggere inkludere kunst i 
planene sine? Kan offentlig kunst fungere som 
en seismograf som åpner en dialog om 
utfordringer son berører befolkningen? 
Hvordan kan utveksling av ideer og oppfatninger 
styrke dialogen på tvers av grensene I 2015 og 
for fremtiden?
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PIKENE 
OPPDRAG OG
PROSJEKTER

KUD PROSJEKT

I 2015 gikk vi inn i siste prosjektår av det 3-årige 
prosjektet Utvikling av norsk-russisk 
kultursamarbeid i nordområdene innenfor 
visuell kunst, 2013-15, et KUD-prosjekt.

Gjennom bevisst utvikling av de tradisjonelle 
Pikene pilarene, har vi, ikke minst pga KUD 
prosjektet og det faktum at vi er blitt en del av 
Den Nordnorske Kulturavtalen, 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 residencyprogrammet 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. Vi har 
begynt med Transborder Cafeer flere ganger i 
løpet av et år, hvor også folk fra det visuelle 
feltet i Barents er med. Vi arrangerer 
ungdomsworkshops med profesjonelle 
kunstnere som workshopledere. Vi samarbeider 
med andre residencyvirksomheter 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 kunstnerne. Arbeidet med 
visningsrom for kunst på Kirkenes, er også en 
konsekvens av dette, og vi er i dialog med flere 
partnere i Barents om samarbeide rundt 
innholdet. Vi har gjennomført en rekke reiser i 
Barentsområdet, deltatt på seminarer og ulike 
arrangement i regi av partnere og invitert 
norske og russiske partnere til arrangementer 
i regi av oss. 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 
samarbeide med mange aktører på 
samtidskunstfeltet i Norge og Russland. For å 
finne en felles plattform, arrangerte vi flere 
møter i Norge og Russland med 
samarbeidspartnerne, 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 kunstnere og 
institusjoner i Barents Norge og Barents 
Russland for året som kommer.

PIKENE DELTOK PÅ ULIKE MÅTER PÅ TO 
INTERNASJONALE BIENNALER I 2015. 

Under Veneziabiennalen 2015 lanserte den 
italienske kunstneren, Stefano Cagol en bok 
som dokumenterer prosjektet The Body of 
Energy (of the mind), et omreisende 
kunstprosjekt hvor Cagol visualiserer energi 
som til vanlig ikke er synlig for det blotte øye. 
Gjennom residency-programmet, BAR 
International, har Pikene på Broen tatt del i 
utviklingen av Cagols prosjekt. The Body of 
Energy (of the mind) er et seks måneders langt 
prosessorientert prosjekt som inneholder 
performance, foto- og videodokumentasjon, 
kunstproduksjon underveis på turen samt et 
nettbasert kart som viser prosjektets 
geografiske forflytning rundt i Europa. The 
Body of Energy (of the mind) startet i Tyskland 
i oktober 2014 og reiste blant annet innom 
Barents Spektakel i februar 2015 hvor Cagol 
gjorde diverse lydopptak. Pikene på Broen, ved 
kunstnerisk leder Andreas Hoffmann, har 
bidratt med tekst i boken. Pikene på Broen var 
til stede på lanseringen i Venezia. 
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I slutten av mai 15 deltok Pikene på Broen i 
Havannabiennalen 2015. Se videre beskrivelse 
av arrangementet under Transborder Café

PIKENES ARBEIDE MED 
VISNINGS OG DIALOGROM
  
I 2015 startet vi arbeidet med å realisere et 
visnings, formidlings og dialogrom for 
samtidskunst i sentrum av Kirkenes. Det finnes 
ikke visningsrom for kunst i kommunen. PB har 
hatt behov for stasjonær infrastruktur for 
visning, formidling og kunstneriske 
dialogprosjekter i mange år. På grunn av 
konkursen ved Sydvaranger Gruve, er det 
mange tomme lokaler i byen og et gunstig 
leiemarked i sentrum. I 2015 undersøkte vi 
ulike lokaliteter og muligheter for støtte. Vi 
beskrev behov og jobbet frem søknader til 
ulike instanser. Vi fikk forhåndsgodkjenning for 
spillemidler fra Kulturdepartementet via 
Finnmark Fylke. Vi fikk bevilget 1 million kroner 
gjennom NKR`s program Rom For Kunst. I 
samarbeide med arkitektbyrået Stiv Kuling og 
utleier Rune Ulvang, kunne vi gå i gang med  
tegninger og planer for tilpasning av lokalet til 
vårt formål samt kostnadsoverslag og 
kontraktsutarbeidelse. Grunnlaget for 
etableringen ble jobbet frem i 2015. Etableringen 
vil finne sted i 2016. Navnet er så langt Norsk 
Russisk Kunstsenter.

PIKENE FORMIDLING 

De siste årene har Pikene på Broen satset mer 
på formidling til publikum, spesielt med fokus 
på formidling til barn og unge. Profesjonelle 
kunstnerne tilknyttet stipendiatprogrammet 
BAR International eller Barents Spektakel, har 
i 2015 vært med på flere prosjekter for 
skoleklasser i Sør-Varanger eller med grupper 
av ungdom fra Barentslandene. (Se mer under 
Barents Spektakel 2015) Lokalt har PB 
samarbeidet med DKS-Sør-Varanger på flere 
av disse prosjektene, blant annet ved å 
arrangere en tegneserie-workshop  med 
residencykunstneren og tegneserieskaperen 
Arifur Rahman, for klasse 9A og 9B ved 
Bjørnevatn Skole. Apichiaya Wanthinang hold 
en workshop om samtidsmaleriet for barn ved 
kulturskolen i Nikel under sitt residency. Under 
Barents Spektakel 2015 inviterte vi alle skoler 

i Sør-Varanger kommune til omvisninger i 
festivalutstillingen. Tilsammen under festivalen 
hadde vi omkring 400 elever på omvisning. 

Som en del av Pikenes ønske om en mer synlig 
helårlig drift har vi gjennom 2015 arrangert 
Artist Talks med kunstnerne i residency, her 
har vi åpnet kontoret for publikum og invitert 
til foredrag om de enkelte kunstnerskapene 
som arbeider sammen med oss gjennom året 
og fram mot festivalen. Under Barents 
Spektakel 2015 arrangerte vi også offentlige 
omvisninger hver dag under festivalen, hvor 
omvisningene ble tilbudt på norsk, engelsk og 
russisk. 

PIKENE NETTVERK 

Gjennom ulike prosjekter i inn og utland, 
utvides stadig Pikene på Broens nettverk, og 
gjennom nye samarbeidsprosjekter med 
”gamle” partnere, styrkes de nettverk vi 
allerede har. BAR International er en reell 
møteplass mellom kunstnere på tvers av 
grenser og bidrar til kunnskapsutveksling, nye 
samarbeidskonstellasjoner og innovativ, 
relevant kunstproduksjon. Festivalen Barents 
Spektakel er blitt en møteplass for det visuelle 
kunstfeltet, og også mange innen scenekunst 
og musikkfeltet velger festivalen som et sted 
du kan treffe andre i bransjen og se nye 
produksjoner. 

Samtidig bidrar et større kuratornettverk til at 
vi inviteres til å delta i prosjekter nasjonalt og 
internasjonalt, enten som del av andres 
prosjekter eller med egne produksjoner. 
Det har vært av stor betydning for oss at vi har 
vært en del av KUD`s treårige satsing på norsk-
russisk kultursamarbeidet i nordområdene 
innenfor visuell kunst også dette året. Det har 
gitt muligheter for styrking av nettverk i en helt 
annen skala enn tidligere år. Det er i tillegg 
svært viktig for oss å være en del av Den 
Nordnorske Kulturavtalen med spesiell fokus 
på visuell kunst og internasjonalisering. Vår 
målsetting har også i 2015 vært å være en 
profesjonell regional aktør som gir nye 
muligheter til kunstnere i nord for research, ny 
kunstproduksjon og utvidet marked nasjonalt, 
regionalt og internasjonalt. 
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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 foregår her. BAR International 
tilrettelegger for at deltagere skal kunne samarbeide 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 
engasjement. 

Fra start 2015 utvidet vi BAR International med flere deltakere og 
arrangementer. Vi har lagt vekt på at programmet skal fortsette 
utviklingen som ble satt i 2014, med et mer helårlig fokus, 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 utviklingen er en tydelig konsekvens av nye erfaringer og nettverk 
vi har fått gjennom det treårige KUD nettverksprosjektet vi er inne i, 
(2013- 2016). 

Den nye strukturen har 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 
i residency-programmet. BAR International er et viktig 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 
2015.  Her presenteres et utvalg. 
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Apichaya Wanthiang (TH)

09.07-19.07.2015, 25.09.-02.10.2015
Kirkenes-Nikel

Vi inviterte Apichaya Wanthiang og hennes 
prosjekt partner, arkitekten Cristian Stefanescu 
for andre gang til å videreutvikle et prosjekt 
hun har hatt i tankene siden sitt besøk I 2014. 
Vi diskuterte og valgte lokaliteter, form og stil 
for de planlagte installasjoner på offentlige 
steder i Nikel og i Kirkenes. Piya brukte også 
sitt andre besøk til å fortsette sitt samarbeid 
med lokale kvinner i Kirkenes og Nikel, for å 
følge sitt mål om å lage et usminket portrett 
av mennesker hun jobber med. Sammen med 
Karin Danielsen utviklet ho en urtebok, en bok 
om regionale planter og deres bruk. Et møte 
med Kim Stenersen hadde som mål å diskutere 
ulike detaljer om østlige deler av det norske 
samfunnet. 

Piya kom tilbake til Kirkenes i høsten for å løse 
tekniske og organisasjons utfordringer I tillegg 
til å diskutere konseptuelle detaljer. Hun tok 
sikte på å fullføre urte boken sammen med 
Karin Danielsen samt teste tekniske detaljer i 
omgivelsene rundt den planlagte installasjonen 
på offentlige steder. Installasjonene ble to 
identiske byggverk, med bålplass, plass opptil 
8 personer og en data med prosjektor. Et av 
installasjonene ble transportert til Russland og 
installert på utsiden av kunstskolen i Nikel. 
Den andre installasjonen ble installert i 
Kirkenes, i et sentralt parkområde.

Anders Sunna (SE)
Michiel Brouwer (SE)

5.06-13.06.2015
Kirkenes-Vardø-Murmansk-Lovozero

Pikene på Broen sitt andre besøk av kunstnerne 
Anders Sunna og Michiel Brouwer, ett 
oppfølgingsbesøk for å videre utvikle det 
påbegynte prosjektet og arbeidet fra det første 
residencyet høsten 2014. Fokuset ved dette 
arbeidsoppholdet var research på russisk side. 
Mesteparten av arbeidet ble derfor gjort i 
Murmansk og  Lovozero. I Murmansk besøkte 
kunstnerne Murmansk Museum for lokal 
historie (Kravechesky Muzey Murmanskoi 
Oblasti) og fikk tilgang til fotoarkivet og 
dokumentasjon av den samiske befolkningen 
i Murmansk Oblast regionen. I Murmansk 
hadde Pikene også arrangert møter med blant 
annet presidenten ved samiske parlamentet 
på Kola, Nina Eliseevna Afanasieva og  
representanter for kunst og kultur ved det 
norske konsulatet i Murmansk. Kunstnerne 
tilbrakte to netter i Lovozero hvor de møtte 
den samiske aktivisten Domna Masimovna 
Kohmuk, den lokale fotografen og filmskaperen 
Vladimir Kuznezov og Viktoria Kaneva ved 
Lovozero National Cultural center. De to siste 
dagene av recidencyet ble tilbrakt i Kirkenes 
hvor kunstnerne gjorde fotoarbeid omkring 
Ørnevann i Pasvik  og på Hurtigruten fra 
Kirkenes-Vardø.
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PHOTO BAR
Nick Degtyarev (RU)
Nadia Degtyareva (RU)
Marusya Baturina(RU)
Maria Gradin  (SE/NO)
Cecilie Haaland (NO)

27.04-10.05.2015
Kirkenes-Nikel-Murmansk-Arkhangelsk

Bar-foto gruppen ble satt sammen med 
intensjonen om samarbeid og utveksling av 
faglig kunnskap over grenser. Under dette 
residency ble kuratorene  Karen Thastum 
(Berlin) og Vitalija Jasaitė (Vilnius)  invitert for 
noen dager for å diskutere konsept og posisjon 
med kunstnerne.

Under oppholdet reiste kunstnerne til 
Bugøynes hvor de besøkte krabbefabrikken og 
det lokale museet om den finske bosettingen. 
De besøkte Pasvik og Strand skoleinternat, 
Grense Jakobselv, Sydvarangers gruveområdet 
i Bjørnevatn og KIMEK verft, Andersgrotta og 
Barentssekretariatet. 

Gruppen reiste videre til Murmansk, hvor de på 
veien besøkte både Nikel og Zapoljarny. I 
Murmansk ble utstillingen Indukziya i galleri 
«Art From Barents» besøkt, møte kurator 
Glafira Severyanova, utflukt på isbryteren 
Lenin og møte med det Norske generalkonsulatet 

Den 04.05.15 dro gruppen til Arkhangelsk for å 
delta på den årlige internasjonale fotografi 
festivalen. Her holdt kunstnerne presentasjoner 
av kunstnerskapet sitt for et åpent publikum.
Under oppholdet i Arkhangelsk hadde gruppen 
møte med den norske konsulen  Andrey Shalev, 
en utflukt gjennom Arkhangelsk forstad og 
dets treskjæringshistorie vs den moderne 
arkitektur, besøk av Novodvinskaya Krepost og 
øya Keg Ostrov like utenfor Arkhangelsk. 

Fra 10.11 til 13.11 besøkte Nick and Nadya 
Degtyarev Pikene på Broen for andre gang. 
Deres første besøk I April, resulterte I et 
suksessfullt prosjekt med elektroniske 
aspekter på grensen som skildrer GPS og mobil 
kommunikasjonsdata. I løpet av sitt andre 
besøk, fikk Nick og Nadya sjansen til å 

undersøke den norsk-russiske grensen 
nærmere. Fokuset hos kunstnerne var mot 
veikonstruksjonene på begge sider av grensen, 
spesielt den nybygde tunellen på Elvenes. 

BAR OUT: Kunstnerne presenterte sitt 
kunstnerskap for et åpent publikum  i Kirkenes 
and Arkhangelsk.

VIDEO BAR
Anna Jermolaeva (RU)
Natalia Egorova (RU)
Kristin Tårnes (NO)
Ørjan Amundsen (NO) 

6.10-14.10.2015
Kirkenes-Nikel-Zapoljany

Med Bar-video ønsket vi å samle en gruppe 
samtidskunstnere som i hovedsak arbeider 
med videokunst, til å lage en ny produksjon 
med utgangspunkt i vårt grenseområde. 
Samtidig var fokus på samarbeide og utveksling 
av faglig kunnskap over grenser et stort fokus 
gjennom hele residencyet.

Pikene på Broen tilpasset oppholdet etter de 
enkelte kunstnernes behov, i tillegg til at vi la 
opp til et felles program for å skape situasjoner 
for utveksling av ideer, erfaringer og kunnskap. 
I Kirkenes besøkte gruppen Grenselandsmuseet, 
Kimek og Barentsseketeriatet, Gruppen dro 
deretter ut av bykjernen, blant annet til Neiden 
og Øst Samisk Museum, Sevettijärvi (FI), Pasvik 
og Borisglebsk. På russisk side besøkte gruppen 
Nikel, Zapoljany og Prirechny, hvor også den 
svenske fotografen Fredrik Ødmann var med. 
Bar-out: Alle kunstnerne presenterte sitt eget 
kunstnerskap for et åpent publikum i Kirkenes. 
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BAR VISUAL COLLECTIV
Sonya Tervinskaya (RU) 
Natalia Loginova (RU)
Tonya Yufa (RU)
Eugenia Lebedeva (RU)
Anya Kutc & Ivan Afanasev (RU)
Vemund Thoe (NO)
Hjørdis Kurås (NO)
Alexander Pedersen (NO)

24.08-7.09-2015
Kirkenes-Teriberka

Residencyet  “Book on the Barents Sea” fant 
sted langs hele Barentshavet, i Teriberka, 
Kirkenes og ved Bøkfjord fyr. Kunstner og 
kurator Sergey Terentev jobbet sammen med 
Pikene på dette prosjektet, som en  videreføring 
av en av Terentev’s tidligere prosjekter. Terentev 
var viktig i utvelgelsen av de unge russiske 
kunstnere som skulle delta i prosjektet. 

Fra den 24/08/2015 til 30/08/2014, bodde 
gruppen i Teriberka, og utforsket landskapet 
og kystlinjen på den russiske delen av 
Barentshavet, møtte med øst samer som var 
aktive på Kola Peninsula, noen bosatt i 
Teriberka. Kunstnerne så nærmere på uferdig 
infrastruktur og byggeprosjekter knyttet  til de 
nedlagte Shtokman planene.

Fra 30.08- 01.09 var gruppen i Kirkenes og 
besøkte steder som Grense Jakobselv og 
Lanabukt. Gruppen tok turen til Bøkfjord fyr, 
hvor de ble i 4 dager. Bøkfjord fyr fungerte som 
base for videre utforskning i det isolerte 
området rundt, samtidig som den isolerte 
plasseringen hjalp gruppen til å skape et godt 
fellesskap for kunnskapsutveksling og 
samarbeid frem mot et felles prosjekt. 

Emily Newman (US/RU)

10.08-15.08.2015
Kirkenes-Nikel-Murmansk

Den amerikanske kunstneren Emily Newman 
ble invitert til et 5 dager langt residency-
opphold i Kirkenes, med intensjonene om å 
utvikle et nytt kunstnerisk prosjekt hvor 
samarbeid med og mellom barn og ungdom 
er det sentrale og da mellom barn og ungdom 
på tvers av grensen mellom Norge og Russland. 
Prosjektet er kalt The Ice Capsule Project og 
det overordnede tema for prosjektet er den 
kalde krigen mellom Russland og USA, men 
med utgangspunkt i grenseområdet mellom 
Norge og Russland. I løpet av residencyet 
gjorde Emily seg så godt som mulig kjent ved 
området, hun besøkte Grenselandsmuseet og 
Grense Jakobselv, vi arrangerte møter med 
lokale eksperter og kilder, der i blant Rune 
Rafae lsen ,  t id l i gere  leder ved 
Barentssekretariatet, Søster og Bente 
Mortensen, som kunne fortelle om sin oppvekst 
under etterkrigstiden og beskyldinger mot 
familien om spionaktivitet. Emily var også i 
møte med rektor Tove Korsnes og inspektør 
Arne Risan, ved Kirkenes Skole, om mulighetene 
for samarbeidsprosjekter. En dag av oppholdet 
ble tilbrakt i Russland, i Nikel, hvor vi møtte 
flere potensielle samarbeidspartnere, deriblant 
Kunstskolen i Nikel og Active Nikel.
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The IRWIN group
Miran Mohar (SL)
Andrej Savski (SL)
Dusan Mandic (SL)
Borut Vogelnik (SL)
Roman Uranjek (SL)

14.09-19.09.2015
Kirkenes-Vardø-Nikel-Zapoljarny

IRWIN er en av de mest innflytelsesrike 
kunstnerkollektivene i Slovenia, som har sterke 
band til den russiske kunstscenen. I løpet av 
deres opphold ble de med på Pikene på Broen 
arrangement under de norsk-russiske 
kulturdagene, en Transborder Café på  
hurtigruten MS Polarlys mellom Kirkenes og 
Vardø. Her møtte gruppen delegater fra både 
Norge og Russland, samt en stor del av 
kulturscenen i Nord-Norge og Nordvest 
Russland. På bilturen tilbake til Kirkenes 
besøkte gruppe Vardø og Steilneset 
heksemonumentet av artist Louise Bourgeois 
and arkitekten Peter Zumthor. Videre reiste 
gruppen til Nikel og Zapolyarny. Senere dro 
gruppen til Pasvikdalen for å bedre innsikt i 
grenseområdet mellom Norge og Russland. 

BAR OUT: Til tross for det tette tidsskjemaet, 
prioriterte IRWIN å presentere kunstnerskapet 
sitt til et åpent publikum i Kirkenes. Presentasjon 
fant sted på Pikenes kontor og var godt besøkt. 

Usaginingen
Shin og Emi Hirai (JP)

07-12.11.2015
Kirkenes

Usaginingen består av Shin og Emi Hirai som 
bor og jobber i Berlin. Duoen jobber performativt 
og bruker visuelle og audioeffekter fremstilt 
gjennom en egendesignet maskin.  Hver enkelt 
performance er basert på lokal research og 
kunstnerne tilbrakte 5 dager i residency hos 
Pikene på Broene med intensjonene om å 
skape en ny performance for Barents Spektakel 

2016. Under residencyet besøkte kunstnerne 
Barentssekretatiatet, Grenselandsmuseet og 
Andersgrotta for en bedre forståelse og 
inntrykk av lokalsamfunnet. 

I tillegg har bl. a. følgende kunstnere vært her 
på korte og lengere residency/workshop: 

Peter og Magda Razus (SK)
Alena Kotzmanova (CZ)

Vladimir Merta (CZ)
Monika Frycova (CZ) 

Elvar Már Kjartansson (IS)
Iselin Linstad Hauge (NO)

Gunhild Enger (NO)
Ivar Smedstad (NO)
Olga Larenteva (RU)
Arifur Rahman (BD)

Karen Thastum (DK)
Andrey Ageev (RU)
Ulrich Ribbert (GE)

Markus Richter (GE)
Jitka Hanusoav (CZ)

Stein (NO)
Argus (NO)

Rustam QBIC (RU)
Anton Polsky (RU)

Alexandr Menukhov (RU)
Ekatarina Yarunova (RU)

Fredrik Ödman (SE)
Solvej Dufour Andersen (DK)

Ilia Kuzubov (RU)
Mikhail Polietkov (RU)
Fedor Medvedev (RU)
Nikolai Terentev (RU)

Daniil Vlasov (RU)
Stein Ivar Frydenlund (NO)

Thomas Rimul (NO)
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Resultatregnskap 2015



Pikene på Broen årsrapport 2015 45



Pikene på Broen årsrapport 201546



Pikene på Broen årsrapport 2015 47



Pikene på Broen årsrapport 201548



Pikene på Broen årsrapport 2015 49

1 010 000

4 383 000
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Våre støttespillere

 

   Vi takker alle lokale partnere for støtte og samarbeid! 

Kulturnæringsstiftelsen
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 Broen AS.  Kirkenes Norge 

Org No. 983387772  

Pikene på Broen AS.
Storgata 8
Kirkenes

Norge 9900
+47 78 99 38 79

pikene@pikene.no
www.pikene.no


