
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brukermanualen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alle Kunstikit-deltakere anbefales å lese denne manualen grundig, for å sikre 
gyldig dogme-produksjon. Manualen inneholder nyttig informasjon om alt 

innholdet i (kunsti)kittet, samt åndsverksrelaterte retningslinjer som er 
spesifisert av de ulike kunstnerne som har bidratt til kittet. 
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Velkommen til Kunstikit  
 
 
 
Bidragene i dette kittet er ikke ment som polerte, autonome verk, men som 
forslag, spor eller utfordringer. De skal ikke gjøre arbeidet med å skape nye 
forestillinger enklere, bare annerledes. 
 
Ni kunstnere, en skribent, og andre med tilknytning til kunsthuset Wrap, har 
bidratt med disse spesielle bestillingsverkene, som viser noe av spennet i den 
norske kunsten anno 2011. Dette har de gjort for dere som skal produsere 
nye forestillinger / performances – ikke direkte for et publikum slik som 
vanligvis er tilfellet. 
  
Som kurator for dette kittet er vi stolt over resultatet av alt arbeidet som har 
gått med til å produsere kittene, og av engasjementet som alle bidragsyterne 
har vist. Kunstikit handler om kommunikasjon, om deling og generøsitet, 
mellom ulike kunstnere, grupper og fagområder, såvel som mellom kunstnere 
og publikum. Prisen man betaler for dette kittet er symbolsk.  
 
Nå er det deres oppgave å bruke denne utfordrende gaven til å kommunisere 
noe dere selv er opptatt av, og som er representativt for deres kunst. Kittet 
kan sees på som en forenklet ordbok. Det er ikke bare de enkelte ordene som 
formidler et budskap, men måten disse brukes på. Dermed er det både 
budskapet, og den kreative måten budskapet formidles på, som på en unik 
måte kommer frem når disse performance/forestillingene skal vises for et 
publikum høsten 2012. 
 
Kittet har en historie som er nesten like spennende (og noen kalte det “sprø”) 
som da vi etablerte kunsthuset vårt for ti år siden. Døgnlange dugnadsøkter, 
for å bl.a. bygge instrumenter og fjerne lommer fra brukte lege– og sykepleier 
- kjortler, er bare en liten del av historien til dette unike kittet. Noen elementer i 
kittet er håndlaget på Wrap, og er preget av de spesielle 
produksjonsforholdene med en blanding av fordisme, personlig engasjement 
og kreative snarveier.  
Hver for seg har de enkelte elementene ingen kontekst uten at dere skaper 
den. Nå skal kittene pakkes ut, og elementene skal gis egne liv. Det er først 
når elementene i kittet blir brukt til å skape ny scene og performancekunst, at 
de får en fullverdig funksjon og historie, en kontekst utenfor kittet. 
 
Hvis du finner kostymer med flekker, eller uklare trykk... hvis ditt 
støyinstrument (aka Kunstisyzer) har en bryter som sitter litt skjevt, så er 
disse ufullkommenhetene en del av materialet. Vi håper materialet vil 
engasjere dere og få dere til å tenke i nye, utfordrende retninger. At dette er et 
prosjekt og materiale som dere blir glade i.    
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Dogmer og retningslinjer 
 

	  	  	  	  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3.	  

Pakken skal være til inspirasjon for, og inngå i 
kunstners/kunstneres produksjon. Minst 3 kunstverk fra 
pakken skal være til stede i verket som vises. 
 
Hva det vil si å ha en komponent (minst 3) “til stede i verket som vises” 
varierer fra komponent til komponent. Under står det forklart hva som er 
minstekrav for at den enkelte komponent kan regnes som ”brukt” i en 
visning. Grensetilfeller kan diskuteres med Wrap.  
 
Når det står at pakken “skal være til inspirasjon for... 
kunstners/kunstneres produksjon” så betyr ikke dette at produksjonen og 
den ferdige visningen skal omhandle pakken i seg selv. Man skal gjøre 
seg kjent med komponentene man bruker, og disse skal ha en fullverdig 
funksjon i det ferdige arbeidet. 
 
 
Scenekunstverket skal vare mellom 3 og 30 minutter. 
 
Med “Scenekunstverket” menes endelig resultat av hver enkelt Kunstikit-
produksjon. Kunstikit er åpen for at deltakere kan produsere 
installasjoner, stedsspesifikke verk eller andre tverrestetiske utrykk som 
behandler innhold fra kittet. I slike tilfeller bør man tenke ut en egen måte 
å forholde seg til varigheten (mellom 3 og 30 minutter). 
 
 
Produksjonene kan ikke ha kompliserte tekniske krav 
for å kunne vises, og ikke mer en 3 skift i belysning. 
 
Hva som er “kompliserte tekniske krav” varierer fra kunstner til kunstner 
(og/eller tekniker til tekniker). Her mener vi i praksis - at arbeidet dere 
produserer skal kunne vises innenfor de enkle rammene som bestemmes 
for hver Kunstikit-festival. Hvis dere som Kunstikit- deltakere bruker 
“komplisert” teknologi, må dere sørge for at dere stiller med det relevante 
utstyret og kompetansen. Pga logistikk må dette godkjennes av Wrap. I 
god tid (minst seks uker) før premieren. 
 
“3 skift i belysning” vil kanskje tolkes av noen som en av de strengeste 
dogmene i Kunstikit. Andre vil antagelig ikke ønske mer en et skift 
uansett. Alt som utgjør en vesentlig endring i lys-tilstanden på “scenen” 
telles som “skift i belysning” inkludert video av/på. 
Endringer i lysstyrken på video telles ikke som “skift i belysning”. 
Dersom man lager en film med kittet, skal denne heller ikke ha mer en 3 
skift i belysning - inkludert klipp mellom steder med ulikt lys.	  
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Elementene 
 
 
	  
Statisten	  	  
fra	  Signe	  Marie	  Andersen	  
 
Statisten kan henges opp med vedlagt gut/tråd (tapet fast på lokket) eller 
annet som måtte passe. Bildet måler 50 X 137cm og er trykt på folie som 
slipper lys igjennom på gunstig vis. 
 
Det er bare fantasien som setter grensene for hvilken rolle statisten skal spille 
i din Kunstikit-visning, men han er dyr å erstatte, så det anbefales at man tar 
godt vare på han! 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må den 
være tilstede på “scenen”.  
 
	  
The	  Misunderstanding	  	  
fra	  Rune	  Andreassen	  
 
Denne videoen kommer som data-fil på vedlagt USB minnepenn i HD, Wide 
Screen (16:9) oppløsning. En “backup” av denne filen vil gjøres tilgjengelig på 
internett (se ”Kunsticom” fra Anonym Z). 
 
Instruksjonene står i vedlagt brev fra kunstneren. 
 
Aktørene involvert i prosjektet som velger å bruke videoen står fritt til å vise 
videoen i hvilken størrelse de måtte finne ønskelig, enten som projeksjon eller 
med en TV. 
Aktørene står også fritt til å velge utdrag av videoen, men ikke klippe om e.l. 
 
Lydsporet er i stereo og fungerer best med (2) stereohøyttalere. Det kan også 
spilles av i mono. 
 
Lydsporet kan spilles av sammen med bilde i det nivået som er ønskelig.  
Dette nivået kan også justeres under forestillingen/visningen. Innunder ligger 
også muligheten til å spille av videoen uten lyd eller spille av lydsporet uten å 
vise videobildet. Videre vil det også være mulighet til å bruke andre 
lyskilder/lyd sammen med videobildet. 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må man ta 
hensyn til overnevnte krav/instruksjoner. 
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Ordenes	  Vanskjebne	  	  
fra	  Per	  Bjørn	  Foros	  
 
Foros har i en årrekke vært opptatt av og arbeidet med temaer rundt 
menneskets dannelse. Etter forespørsel fra Wrap/Kunstikit har han samlet to 
sett med sitater som sammenligner dagens retorikk med fiktive karakterer og 
situasjoner, samt et sett som undersøker praktiske utfall i vårt samfunn av  
typen “positiv tenkning” som Barbara Ehrenreich beskriver i boken Bright-
Sided - How Positive Thinking Is Undermining America. Disse settene er 
ispedd korte situasjonsbeskrivelser eller pekepinner. 
 
Ordenes Vanskjebne gir deg tre sett med kort, og en avis-artikkel.  
Artikkelen gir litt av bakgrunnen for denne komponenten; det var her det hele 
begynte. 
Kortene er i seg selv fine objekt, men først og fremst byr de på kraftige sitat, 
antydning til situasjoner og dramaturgisk lek, samt dramatiske utgangspunkt. 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må noe av 
tekstmaterialet brukes, i tillegg til hele den fysiske kort-samlingen.  
Avis - artikkelen trenger man ikke ta i bruk. 
 
 
Forsknings-‐prosedyre	  
fra	  Kunstnere	  på	  Wrap	  i	  dialog	  med	  (og	  basert	  på)	  Det	  Psykologiske	  
Fakultet	  i	  Bergen,	  Institutt	  for	  Biologisk	  og	  Medisinsk	  Psykologi.	  
 
I denne prosedyren er det mye rom for tolkning, refleksjon og assosiasjon. 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må den 
enten inngå i visningen som fysisk objekt eller som tematisk/strukturelt 
redskap/utgangspunkt. 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   6	  

Scenearkitektur	  
Variable	  rom-‐elementer	  fra	  Reinhard	  Haverkamp	  
 
Med disse enkle, to-dimensjonale formene kan man konstruere utallige 
strukturer, situasjoner og rekvisitter.  
Ved å ta i bruk de vedlagte skjermene, kan omrisset omdannes til solide 
strukturer (med projeksjonsmuligheter). 
Elementene kan (i hvertfall etter litt øving) bygges om flere ganger i løpet av 
kort tid. 
 
Korrugerte rør med tre-propper i endene, legger til kurver og kan hengsle 
sammen firkant-rammene. Borrelås-stropper brukes til å feste elementer 
sammen. Innvendig diameter på rørene er ikke helt uniform. Derfor kan man 
oppleve at proppene i enkelte tilfeller ikke passer inn i rørene slik de er ment. I 
slike tilfeller anbefaler vi enten å slipe ned proppene eller å påføre tape. Her 
er det snakk om ganske små marginer, og tjukk tape kan gjøre proppene for 
store igjen, så her må man eksperimentere litt. 
 
Skjermene er laget av HD-polyetylen presenning. Vi har også prøvd med 
ubleket bomull, men pga måten bomullen strakk seg på, valgte vi 
presenningen. De som ønsker å eksperimentere med ulike skjerm-materialer, 
står fritt til å gjøre det. 
 
Det kan også tenkes at enkelte vil foretrekke andre løsninger enn borreslås-
stroppene for å feste rammene sammen. Disse ble designet med tanke på 
hurtig rekonstruksjon fremfor robusthet/permanens. 
	  
De som eventuelt kunne tenke seg å utvide med flere elementer, kan bygge 
disse selv (da kan det være lurt å rådføre seg med Wrap).  
Forutsettingen for å bygge nye elementer, er at man holder seg til samme 
material og dimensjoner. Rørene heter “installasjonsrør” og brukes av 
elektrikere. De kan kjøpes hos Otra, Clas Ohlson, Biltema, Malmbergs eller 
andre steder der elektrikere handler. Diameter på disse er 25mm (tjukk) og 
16mm (tynn). 
 
Ekstra propper kan bestilles fra Wrap (kr: 199 for 14 stk). 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må alle 
elementene i settet være synlig i løpet av visningen, bortsett fra skjermene - 
disse er valgfrie. 
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One	  Small	  Step	  One	  Giant	  Leap	  
Video	  collage	  fra	  Hjørdis	  Kurås	  
 
Denne videoen kommer som data-fil på vedlagt USB minnepenn i SD, 4:3 
oppløsning. En “backup” av denne filen vil gjøres tilgjengelig på internett (se 
”kunsticom” fra Anonym Z). 
 
Arbeidet tar utgangspunkt i et 8 millimeter opptak fra 1976 i Dolmen by på 
Hitra. Filmopptaket er samplet med audio-visuelt materiale fra kjente filmer 
som bruker størrelse som virke-middel. 
 
Det er ikke stilt krav til hvor stort, eller hvordan man skal vise dette arbeidet. 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må enten 
lyden, bildet, deler av bildet, re-mikset bilde (klippet i redigerings-program) 
eller forløpet i sin helhet (iscenesatt/rekonstruert på nytt) være med i den 
ferdige visningen.  
Der man ønsker å vise en ny iscenesettelse/rekonstruksjon uten video, må 
også minnepennen (med rød/svart logo) være synlig på “scenen”. 
 
 
Nå	  målte	  han	  meg	  også!	  
fra	  Line	  Lockert	  
 
Denne komponenten er et møte mellom tekst, kostymer og rekvisitter. De 
færreste skjønner ord-leken med den samme, men etterhvert som man blir 
skikkelig kjent med f.eks. Sorg, vil antageligvis forholdet mellom ordene på 
forsiden og ordene på baksiden begynne å demre... 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må 
målestokken være synlig på “scenen” og minst ett av plaggene må brukes. 
 
 
125	  meter	  med	  bånd	  -‐	  og	  den	  andre	  
Romkunst	  fra	  Hilde	  Skancke	  Pedersen   
 
Det er alltid greit med en rød tråd i en forestilling. Spesielt i våre post-
dramatiske tider, og spesielt i et prosjekt som Kunstikit. Pedersens røde bånd 
kommer med sin egen kulturbagasje og teoretisk refleksjon. Dette, samt 
forslag til romlige løsninger, kan man lese mer om i PDF filen på vedlagt CD. 
 
Dette er en komponent som virkelig lar seg bruke til mye. 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må tapen 
brukes. Den kan klippes opp dersom man ønsker det. 
Mer tape kan bestilles gjennom Wrap. Tapen koster ca kr: 360,- for 250meter 
(innkjøpspris hos Wrap). 
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Instrument	  
Et	  interaktivt,	  elektronisk	  og	  scenografisk	  element/objekt	  i	  eske-‐
form	  fra	  Roar	  Sletteland	  
 
Dette er et håndlaget instrument fra Roar Sletteland. Hvert av de 30 
nummererte instrumentene ble produsert på Wrap av Sletteland og husets 
“Kunsticrew” og har sin egen unike lyd-karakteristikk. Ikke fordi de har 
forskjellig design, men fordi designen gjør dem forskjellige... 
	  
Instrumentet har en akustisk del med to piezo (kontakt)mikrofoner, og en 
elektrisk del bestående av en forsterker/mikser/effektsprocessor, og et slags 
tangent (eller knapp) instrument. Den elektriske delen drives fra en 9 Volts 
batteri, eller 9 volts AC – DC trafo.  
 
Instrumentet er designet slik at to kan spille på den samtidig (en på hver side) 
men den fungerer også godt for bare en musiker. 
 
Den akustiske delen: 
Denne består av en gitarstreng fordelt over fem strekninger, og fire fjær. 
Mikrofonene består av tynne messingdisker (med piezomateriale på 
baksiden), loddet fast i kabler. Disse kan festes på den akustiske delen ved 
hjelp av fjærene som følger med til dette. 
 
Forsterker/mikser/effektsprocessor: 
Dette panelet byr på elleve switcher, fem “out-of-controles”, en input og en 
output (begge TRS / ¼” Jack). Her kan man eksperimentere med balansen 
mellom den akustiske og elektriske delen av instrumentet, samt eksterne 
lyder som sendes til input’en. 
 
Lyden som sendes ut fra output’en fra instrumentet er forskjellig fra den som 
kommer fra den innebygde høytaleren, og ved å plugge instrumentet inn i et 
ekstern lydanlegg kan man blant annet høre en del fine basslyder  
 
Tangentinstrumentet: 
Dette panelet byr på tolv out-of-controls (to per tangent) og seks 
lydpåvirkende knapper (tangenter). 
NB: Dette instrumentet må gis til noen som vil bruke det (som lydinstrument) 
om det ikke tas i bruk. Dersom du/dere ikke ønsker å spille med det, skal den 
gis videre til en musiker som vil bruke det og sette pris på det. Hvis du er i tvil 
om hvem du skal gi instrumentet videre til, kan du kontakte Wrap/Sletteland. 
Sletteland har egne notater med observasjoner og historier tilhørende hvert 
instrument. Han kan kontaktes dersom du er nysgjerrig på, eller har spørsmål 
om ditt instrument. 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må den 
brukes live i visningen, eller som framtredende del av et ferdiginnspilt 
lydlandskap. 
OBS: Enkelte komponenter er festet med dobbel-sidig tape. 
Batteri/trafo er ikke inkludert. 
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Tekst	  og	  performative	  handlinger/aksjoner 
fra	  Linn	  Cecilie	  Ulvin	  
 
Med denne komponenten oppfordrer Ulvin til et fjern-samarbeid. Hun stiller en 
rekke korte tekster til disposisjon for deg som Kunstikit-deltaker. 
 
For å ta i bruk dette tilbudet må man velge kun en av tekstene, sammen med 
en av de performative handlingene/aksjonene som Ulvin legger frem i vedlagt 
brev. I retur ønsker Ulvin dokumentasjon fra din prosess/visning som hun kan 
bruke videre i fremtidig arbeid. 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må du 
følge instruksjonene i brevet fra Ulvin. Både teksten/deler av teksten, og den 
performative handlingen/aksjonen må være til stede i visningen. 
 
 
Lydbibliotek	  
fra	  Elin	  Øyen	  Vister	  (aka	  Child	  Of	  Klang)	  
 
Dette er et omfattende og detaljrikt lydarkiv som forteller fascinerende 
historier om fjerne steder til den som lytter! 
 
Noen av opptakene benytter “høyre” og “venstre” kanalene på kreativt vis, og 
dette gir mye rom for kreative plasseringer av lydkildene (høytalerne) i 
rommet. 
 
Biblioteket ligger i sin helhet som datafiler med høy oppløsning på internett. I 
kittet finner du et skriv fra Vister, sammen med en CD med en smakebit fra 
biblioteket. 
 
Disse lydlandskapene og stemningene skal tilnærmes med tålmodighet, i fred 
og ro, og med lytteutstyr utover det man har innebygd i laptopen. Det vil være 
ambisiøst å lytte gjennom hele biblioteket på en gang. 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må  lyd(er) 
fra biblioteket ha en fremtredende rolle i lyd-landskapet – enten auditivt  eller 
handlingsmessig (tidsforløp). 
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Kunsticom	  
www.kunsticom.com	  fra	  Anonym	  Z	  
 
Kunsticom oppfordrer deg til et fjern (og potensielt anonymt) samarbeid 
mellom ulike Kunstikit-deltakere, gjennom online produksjon (av blant annet 
musikk). 
 
Alle som går inn for å ta del i dette, skal være åpne for at andre har tilgang til 
de samme prosjektene, og ingenting er “hellig”!   
Her kan man gå seg vill i sin egen og andres utforskning av spennende online 
verktøy, chatte med Kunstikarl, og dele store filer med andre Kunstikit 
deltakere. 
 
Tutorials og andre forklaringer ligger på siden. 
 
For at denne komponenten skal telle som “tatt i bruk” i din visning, må den 
tydelig refereres til, minst en gang i visningen. Alt som genereres gjennom 
bruk av disse websidene i løpet av Kunstikit-prosjektet regnes som felleseie, 
og kan dermed brukes fritt i Kunstikit-visninger.  
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FAQ 
Frequently	  Asked	  Questions	  (Ofte	  stilte	  spørsmål):	  
 
 
 
 
Q1: 
A1: 
 
Q2: 
A2: 
 
 
Q3: 
A3: 
 
 
 
Q4: 
A4: 
 
 
Q5: 
A5: 
 
 
 
 
 
 
Q6: 
A6: 
 
 
 
 
Q7: 
 
A7: 
 

Kan man fremføre verk i andre/utradisjonelle scenerom? 
Ja, men dette bør klargjøres med festivalarrangørene i god tid. 
 
Kan man ta kontakt med kunstnerne (som har bidratt til pakken)? 
Ja. Hvis det gjelder noe der Wrap kan hjelpe, ber vi deg om å kontakte 
oss i første omgang. 
 
Får man honorar for visningene? 
Ja. Det er en forutsetning for at prosjektet skal få støtte at alle utøverne 
på festivalene skal honoreres.  
 
 
Får man prosjektstøtte og reiseutgifter dekket? 
Nei. Dette må man søke om selv, via de vanlige kanalene. 
Wrap/Kunstikit kan føres opp i søknader som co-produsent. 
 
Kan jeg vise ved flere festivaler? 
Ja. Kunstikit-deltakere er invitert til alle festivalene. 
Kunstikit/festivalarrangør dekker honorar for inntil tre utøvere per 
forestilling, samt visningssted med teknisk crew og basisutstyr. Vi håper 
mange kunstnere/grupper vil kunne spille flere steder. Ansvaret for å 
skaffe midler til reise, overnatting osv, faller derimot på dere. 
 
 
Kan man vise noe annet enn utøvende kunst? 
På Kunstikit-festival kan deltakerne vise scenekunst, performance- 
kunst, teater, musikkteater, installasjoner eller film, så lenge man 
forholder seg dogmatisk til reglene. Er det noe du er usikker på som 
ikke er med i denne listen, vennligst ta kontakt – så kan vi diskutere det. 
 
Kan man bruke materialet fra (Kunsti)kittet i eget arbeid etter at 
festivalene er over? 
I utgangspunktet nei. Når det gjelder åndsverk og rettigheter er vi heldig 
som har fått til så mange gode avtaler/samarbeid med landets 
kunstnere.  
Rettighetene til bruk av de fleste komponenter i kittet utløper etter siste 
festival. Alle fysiske objekter i pakken vil fortsatt tilhøre deg som 
Kunstikit-deltaker (bortsett fra “instrumentet” fra R. Sletteland dersom 
skulle stå ubrukt).  
Det er altid lov å spørre! Vi håper (og regner med) at det skal være 
mulig å inngå ny avtale med relevante kunstnere dersom du fortsatt 
ønsker å vise arbeid med innhold fra kittet.  
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Avtale mellom Kunsthuset Wrap og Kunstikit–kunstner 
 
 
 
 
Denne avtalen binder kunstner til å delta med minst 1 visning av sitt Kunstikit–arbeid 
høsten 2012 på en Kunstikit–festival. Wrap honorerer utøvere med kr 2000 per 
visning. På grunn av budsjettrammer er der en begrensning på antall utøvere, dette 
klargjøres mellom Kunsthuset Wrap og kunstnerne individuelt. Wrap er åpne for at 
kunstnere fordeler honorarer på flere for å kunne ha med flere utøvere. Kunstnere 
må selv søke midler til reise og produksjon. Wrap vil være behjelpelig med 
informasjon og brev som konfirmerer deltakelse i prosjektet. Hvis kunstner ønsker å 
vise sitt Kunstikit-arbeid utover Kunstikitfestivaler skal Wrap, og kunstnere hvis 
arbeid inngår i prosjektet, krediteres og informeres om visning. 
 
 
 

♦ Opplysningene i manualen og dogmene er en stor del av prosjektet og skal 
følges - unntak og grensetilfeller skal - og kan når som helst diskuteres med 
Wrap.  

 
 

 
♦ De fleste kunstnerne som har bidratt med en komponent til kittet har gjennom 

instruksjoner og forklaringer lagt enkle føringer for hvordan deres komponent 
kan brukes. Disse instruksjonene forplikter Kunstikit – kunstner seg til å følge.  
Hvis man av diverse årsaker er usikker på om bruk av komponent er innenfor 
hva opphavskvinne/mann har instruert, eller man har sterke ønsker om å 
gjøre noe som er i strid med instruksjoner kan man gå i dialog med kunstner 
og Kunsthuset Wrap. 
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Om de bidrags-ytende kunstnerne 
 
 
 
Signe Marie Andersen er fotograf. Hun  bor og arbeider i Oslo. 
Hun har sin kunstutdannelse fra kunsthøyskolen i Bergen, seksjon for 
Fotografi hvor hun avsluttet sitt hovedfag i iscenesatt fotografi i desember 
1997. 
Siden har hun bodd og arbeidet i Oslo med egne prosjekter, oppdrag og 
utstillinger. 
Hun er tilknyttet Galleri Riis i Oslo, der hun i August/ September 
2011 åpnet sin femte utstilling. 
I tillegg til å jobbe med utstillinger, jobber hun også med 
utsmykkingsprosjekter. Senere har hun også jobbet med video og 
stillbildefilm. 
 
 
Rune Andreassen er billedkunstner. Han bor og arbeider i Oslo, og har siden 
han gikk ut av Statens Kunstakademi i 2004 vekslet mellom billedkunst- og 
scenekunstfeltet. 
Hans arbeider kretser ofte rundt språk, identitet og natur/kultur. 
 
 
Per Bjørn Foros er bosatt i Trondheim. Han er tidligere førsteamanuensis 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, der han har undervist vordende lærere i 
pedagogikk og miljøfag. Han har skrevet en rekke bøker og deltar flittig i 
offentlig debatt, både når det gjelder utdanning, miljøspørsmål og politiske 
temaer, gjerne ispedd kulturfilosofiske betraktninger, og med særlig 
interesse for menneskets dannelse. 
Han har tatt initiativet til og er leder for Rørosseminaret, et forum for 
meningsdannelse og samfunnsdebatt. 
 
 
Reinhard Haverkamp, tyskfødt, utdannet ved Kunstakademie Münster 
og Hochschule der Künste Berlin; 
bosatt i Norge siden 1995,bor og arbeider i Bergen og Berlin. 
Hovedarbeidsområde er skulptur og rominstallasjoner, tallrike 
utstillinger og utsmykkninger i det offentlige rom. 
Arbeidene kan beskrives som eksperimentelle konstruksjoner som har til 
hensikt å erobre rommet på en enkel men efektiv og ofte ukonvensjonell 
måte. Bevegelse, balanse, lek med naturlovene, aktiv bruk av 
materialegenskaper er stikkord som kan karakterisere arbeidet. 
 
Erfaring med scenografisk relatete problemstillinger gjennom f.ex. 
produksjon av sceneskulptur til DNS (scenograf Magne M. Wiggen ) 
assistentvirksomhet på verkstedene til DNS, produksjon av spesielle 
utstyr for Transitteatret på eget verksted og egne utkast til 
scenografier for skoleteater 
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Hjørdis Kurås er billedkunstner. Hun er basert i Oslo. 
Hun har deltatt ved en rekke nasjonale og internasjonale utstillinger, og jobber 
i tillegg til eget kunstnerisk virke som freelance produsent og kurator. 
Hjørdis Kurås har utviklet IKT-kurs for enslige mindreårige asylsøkere 
med støtte fra Atelier Nord, Norsk Kulturråd og UDI. 
Kurås har tidligere vært styremedlem i UKS og Oslo Kunstforening, og 
initiert de kunstnerdrevne galleriene Galleri Barbara Hansen og 33 
basement. 
 
 
Line Lockert er bosatt i Fredrikstad. Hun satset på rockebransjen med band 
og egne låter på nittitallet. Ble så med på nysirkus som syngende blekksprut 
og jobbet i kommunikasjonsbransjen.  
Hun korer med Young Neils på femtende året og 
når Line ikke jobber for teatergruppen Studium Actoris arrangerer hun 
musikkopplevelser for barn, pusler i det små, synger jazz, eller 
tenker store tanker. 
 
 
Hilde Skancke Pedersen er født i Hammerfest og bosatt i Kautokeino. 
Hun arbeider som billedkunstner, dramatiker og scenograf/ kostymedesigner. 
I alle disse sjangrene er hun påvirket av natur, miljø, kultur og 
omgivelser fra steder hun har bodd og besøkt, men mest påvirket 
av livet i Finnmark. 
Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo og 
ved Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. 
De impulsene jeg får fra omgivelsene bruker jeg til å uttrykke min 
opplevelse av det menneskelige. I arbeidene er mennesker likevel 
oftest fraværende, men man kan av og til se spor etter dem.  
 
 
Roar Sletteland er bosatt i Bergen, han arbeider med lyd, elektronikk, tre, 
musikk, tekst, teater og mye annet.  
Han er utdannet innen filosofi, har vært daglig leder for BEK og leder av Ny 
Musikk Bergen, aktiviteter som på ulike måter har lagt føringer på hans 
tilværelse som aktivist i det bergenske kulturliv. 
 
 
Linn Cecilie Ulvin er forfatter og billedkunstner. Hun bor i Oslo og arbeider 
med tekst, installasjon og performance. Hun kuraterer utstillinger og utfører 
konsulent og undervisningsoppdrag i kulturfeltet. I sin egen kunst beveger hun 
seg ofte i det dokumentariske, i rommene mellom fiksjon og virkelighet - med 
iscenesettelser som gjerne prøver ut ulike ståsteder og identiteter for å 
utforske og problematiserer vår realitetsforståelse. Heller enn iscenesettelse 
som overfladisk posering, er hun interessert i en slags selvinvestering som 
forutsetter risikovilje, hvor prosessen og det endelige verket blir to sider av 
samme sak. 
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Elin Øyen Vister er lydkunstner og komponist og har vært bosatt på 
Kjerringøy i Nordland siden juni 2009. Hun pendler for tiden til 
Trondheim hvor hun  tar en master på Kunstakademiet i Trondheim.  
Elin Øyen Vister er opptatt av truede og forsvinnende lydmiljøer og 
gjør lydkunstprosjekter med en akustisk økologisk  vinkling. Hun tar 
aktivt ibruk lyttemetoder fra den amerikanske komponisten Pauline 
Oliveros ”Deep Listening” filosofi og er inspirert av et brett spekter 
av lydkunstnere. Hennes pågående tverrfaglige kunstprosjekt Soundscape 
Røst fokuserer på den truede pelagiske sjøfuglbestanden på Røst. 
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Takk 
 
I	  tilegg	  til	  alle	  kunstnerne	  som	  har	  bidratt	  til	  kittet,	  og	  alle	  som	  deltar	  
nå	  ved	  å	  ta	  dette	  fantastiske	  kittet	  i	  bruk,	  ønsker	  vi	  å	  takke	  følgende:	  
  
 
Arnhild Nelly Thorseth 

Asbjørn Hollerud 

Bergen Dansesenter – Liv Basberg 

DansIs 

Eva Rand Øyre 

Hans Petter Saunes Stensland 

Haukeland Sykehus – vaskeriet 

Klosterhagen Hotell 

Kristin Rivenes 

Leaf Oliver Preston Thorseth 

Otra - Bergen 

Proscen – Linda Børnes 

Prøverommet – Ingrid Granum Ellestad 

Radart 

Ragnhild Aase 

Rådstua Teaterhus 

Roger Næss Moore 

Studio Technica 

Teaterhuset Avant Garden 

Tiago Rodrigues 

Tonan Quito 

Tou Scene 

 
 
 
 


