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bilde: Maksim Malyutin

ORGANISASJONEN  
PIKENE PÅ BROEN AS

EIERSKAP OG STYRET
 
Selskapet eies av tre kvinner og en mann fra Kirkenes 
som alle er ansatte i PB. Styret består av 5 medlemmer 
med utfyllende kompetanse og erfaringsbakgrunn. Et av 
medlemmene er ansattes representant. 

Leder  
Mona Danielsen (Sør-Varanger) 

Medlemmer  
Audun Celius (Sør-Varanger) 
Morten Traavik (Bergen) 
Trond Haukanes (Sør-Varanger) 

Ansattes representant  
Kjetil Nicolaisen (Sør-Varanger)

STABEN 

I 2018 hadde bedriften 6,5 årsverk, som settes sammen 
av 5 faste stillinger og 3 prosjektstillinger. I løpet av 
året må påregnes en rekke kortere engasjementer i 
forbindelse med prosjektgjennomføring. Det legges ned 
en betydelig ubetalt arbeidsinnsats.  

Ansatte i Pikene på Broen i 2018

Luba Kuzovnikova 
kunstnerisk leder/daglig leder 100% fast stilling, 
fra 22.05.2018 – i permisjon 

Helle Siljeholm 
kunstnerisk leder for Barents Spektakel 50% prosjekt 
stilling fra 01.05.2018

Franziska Kraiczy 
administrativ leder 100% fast stilling 

Inger Blix Kvammen 
seniorrådgiver 50% fast stilling 

Kjetil Nicolaisen 
teknisk produsent 100% fast stilling 

Michael Miller 
medieansvarlig 100% prosjekt stilling 

Ingrid Valan 
co-curator/ prosjektmedarbeider 100% fast stilling 

Evgenia Bektasova  
prosjektmedarbeider 90% prosjekt stilling

VERV I ANDRE ORGANISASJONER I 2018 
 
Pikene på Broens ansatte har gjennom årene hatt og har 
en rekke verv i andre kunst- og kulturinstitusjoner og 
organisasjoner. 

Eksempler 2018: 

• medlemskap i kunstnerorganisasjoner (NK, NBK, SDS) 
• styreverv i NNKS, NNKM, SDS
• i NKNNs jury
• i komiteer for innstilling av fylkeskommunale stipend
• jurymedlem OCA (Office for Contemporary Art Norway)
• jurymedlem Ibsen Scholarships
• rådsmedlem Norsk Kulturråd 
• i tillegg medlem i diverse mindre råd og utvalg for 

ulike kunstnerorganisasjoner og institusjoner. 

1 2



Pikene på Broen årsrapport 2018 Pikene på Broen årsrapport 2018

STYRETS BERETNING 2018

ORGANISASJONEN  
PIKENE PÅ BROEN AS. I 2018

Pikene på Broen AS er et idealistisk as i den forstand at 
det er nedfelt i selskapets vedtekter at det ikke kan tas ut 
utbytte.

I MÅL og STRATEGIPLAN for Pikene på Broen as er 
visjonen, sitat: ”Pikene på Broen representerer den 
viktigste scenen for samtidskunst og samtidskultur i 
Barentsregionen. Gjennom grense- overskridende 
prosjekter bidrar PB til ny aktuell kunst og 
kulturproduksjon av høy kvalitet. PB tar Barents ut i 
verden og verden inn i Barents.” Hovedstrategien er, sitat: 
”å lage attraktive, innovative møteplasser for research, 
utveksling, produksjon og formidling på tvers av grenser 
og sjangre, med samtidskunst/samtidskultur som 
fundament, hvor kunsten/ kulturen som presenteres er 
relevant og av høy kvalitet. Det vil igjen øke kunnskapen 
om området vi forholder oss til og skape nye posisjoner 
for samhandling mellom kunst, kultur, næring og 
samfunnet forøvrig.”

I 2018 var Pikene på Broen as inne i sitt 18. driftsår med 
følgende satsingsområder:
• Residencyprogrammet BAR International
• Festivalen Barents Spektakel
• Drift av vårt prosjekt- og utstillingsrom  

TERMINAL B med program bestående av både 
utstillinger, debatter, konserter og bokbad

• Det treårige prosjektet Festivalsamarbeid  
Norge – Russland

Eiere av Pikene på Broen as var i 2018 følgende ansatte:
Luba Kuzovnikova 40 %
Franziska Kraiczy 20 %
Kjetil Nicolaisen 20 %
Ingrid Valan Balsvik 20 %

Daglig leder ansvaret var tillagt kunstnerisk leder 
Luba Kuzovnikova før hun gikk ut i fødselspermisjon 
(23.05.2018). Da overtok administrativ leder 
Franziska Kraiczy som vikarierende daglig leder ut 
foreldrepermisjonen.

Styret bestod av Styreleder:  
Mona Danielsen (Sør-Varanger)
Styremedlemmer:  
Audun Celius (Sør-Varanger),  
Morten Traavik (Bergen),  
Trond Haukanes (Sør-Varanger)
Ansattes representant:  
Kjetil Nicolaisen (Sør-Varanger) 

Styret avholdt 3 møter i 2018. 

Virksomheten holdt til i prosjekt- og utstillingsrommet 
TERMINAL B i Dr. Wessels gate 14.

PIKENE PÅ BROEN AS. 
ØKONOMI OG STYRETS ARBEIDE I 2018

Pikene på Broen as er fortsatt en prosjektorganisasjon 
i den forstand at det meste av virksomheten 
prosjektfinansieres. Dette gir lite rom for vekst og gir 
selskapet liten forutsigbarhet i tillegg til økonomisk 
usikkerhet. Pikene på Broens prosjekter er ikke- 
kommersielle med små muligheter for egeninntjening, 
og bedriften er dermed avhengig av stor grad av 
offentlig støtte og sponsing.
Styret ønsker å skape forståelse for at PB trenger en 
større økning av driftsstøtten fra kommune, fylke og stat. 
Samtidig ønsker styret i samarbeide med ansatte å se på 
nye muligheter for egeninntjening innenfor bedriftens 
eksisterende kjerneområder. 
Styret ønsker å bidra til en tryggere, større og mer 
forutsigbar økonomi for virksomheten Pikene på Broen 
AS.

Den nye Nordnorske Kulturavtalen trådde i kraft fra 2018 
og Pikene på Broen er med i selve hovedavtalen for 3 
nye år. Selskapet oppnådde, på tross av etableringen 
av TERMINAL B og større fokus på helårlig aktivitet, ikke 
økning av driftsstøtten. Etableringen av TERMINAL B 
har dermed bidratt til at Pikenes finansieringsmodell 
er forverret i 2018. Det måtte skaffes en større andel 
prosjektmidler for å fylle TERMINAL B med innhold. 
PBs lange og genuine grenseoverskridende kunst 
og kultursamarbeid, PBs mangeårige arbeide med 
store prosjekter som festivalen Barents Spektakel, 
residencyprogrammet BAR International og nå 
visningsrommet TERMINAL B, er gode og viktige 
prosjekter i nord som styret mener har en stor nasjonal 
verdi og som fortjener større forutsigbarhet, trygghet og 
garanti for et lengre liv.

Det har blitt gradvis vanskeligere å få prosjektfinansiering 
til kunst og kulturfeltet fra det offentlige de siste årene. 
Stram kommune og fylkesøkonomi og nasjonale 
kutt til kunst og kulturfeltet fra statlig hold, er noen 
av årsakene. Pikene på Broen mottok tidligere stor 
grad av prosjektstøtte fra Norsk Kulturråd. Det at 
institusjoner som er inne på statsbudsjettet mister 
denne muligheten, slår uheldig ut for Pikene på Broen. 
PB er inne på statsbudsjettet med et lite beløp, 2.4 
millioner, sett i forhold til den totale omsetningen som 
var på 11 millioner i 2018. Styret vil sammen med den 
daglige ledelsen, fylker og vertskommune ta initiativer 
overfor Kulturdepartementet for å få unntak fra denne 
praksisen for Pikene på Broen. Dette spørsmålet må 
også sees i sammenheng med de konsekvenser den nye 
regionreformen vil få for de virksomheter som er en del 
av den nye Nordnorske Kulturavtalen.

Styret ønsker sammen med ansatte å se på nye 
muligheter for økt egeninntjening, spesielt knyttet til 
festivalen og TERMINAL B, og på hvilke konsekvenser 
mer samarbeide og sambruk med andre profesjonelle 

kunst og kulturinstitusjoner i regionen kan ha for 
virksomheten. Styret ønsker også å bidra til at 
virksomheten oppnår større grad av sponsing fra lokalt 
og regionalt næringsliv, både til festivalen og til nye 
tiltak som TERMINAL B mmere, men det viser seg å være 
vanskelig.

Også i 2018 har det pågått et kontinuerlig og omfattende 
finansieringsarbeid for å sikre etablering, drift og årlig 
innhold i TERMINAL B. Dersom man ikke oppnår større 
økning til drift, blir TERMINAL B`s innhold 100% avhengig 
av prosjektfinansiering, med de konsekvenser for 
langsiktig planlegging og kontinuitet dette innebærer. 

Styret ser de ansatte som bedriftens mest betydningsfulle 
ressurs. Bedrifter som Pikene på Broen er avhengige av 
den erfaringsbaserte og kreative kapital de ansatte til 
enhver tid besitter. Lav driftsfinansiering sammenlignet 
med bedriftens innholdsvolum, bidrar til stor slitasje 
på for få ansatte. En stabil stab med stor og relevant 
kompetanse er viktig for bedriftens muligheter. 
Styret ønsker, i samarbeid med de ansatte, å fortsette 
utviklingen av organisasjonen for å skape optimale 
rutiner, klarere arbeidsfordeling og ansvarsområder 
for hver enkelt, som kan bidra til både utvikling, 
effektivisering og mindre press. Styret ønsker også 
å kunne øke antallet ansatte og å heve de ansattes 
lønnsvilkår til et nivå som tilsvarer det langsiktige 
ambisjonsnivået selskapet har. 

PB ble i 2017 invitert med som co-kuratorer for Arctic Arts 
Summit 2019 i Rovaniemi, Finland. Arbeidet med dette 
har pågått i 2018. Styret ønsker å bidra til en ytterligere 
internasjonalisering av Pikene på Broen as, med det 

grenseoverskridende kunst og kultursamarbeidet i 
Barentsregionen som hovedfokus, men også med 
fokus på ytterligere internasjonalt samarbeide utenom 
regionen.

Årsregnskapet for 2018 for Pikene på Broen as er satt 
opp under forutsetning av fortsatt drift. Årsregnskapet 
viser et overskudd på 47.085 kr. Styret ser det som 
nødvendig for en prosjektorganisasjon på PBs størrelse 
å ha en buffer som kan avhjelpe ved plutselig bortfall 
av forventede årlige prosjektmidler, og på den måten 
gi bedriften større langsiktighet og trygghet. For å 
unngå tap av aksjekapital, anbefaler styret at en del av 
driftsmidlene avsettes til å dekke uforutsette kostnader/ 
underskudd pga ikke innvilget tilskudd også etter 2018.
Resultatet for 2018 viser at det er forutsetning for fortsatt 
drift.

Styret mener at informasjonen gitt i denne årsrapporten 
gir et reelt bilde av selskapet, dets
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I 
henhold til gjeldende lover og forskrifter, fører selskapet 
oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 
2018 var det totale sykefraværet på 2,0%. 

Det avholdes jevnlige møter blant ansatte, og 
arbeidsmiljøet oppfattes som godt. Det har ikke 
vært skader på personer eller driftsmidler. Selskapet 
forurenser ikke det ytre miljø.

Selskapets ansatte i perioden er 6 kvinner og 2 menn. 
Blant innleide til mindre prosjektarbeid er det jevn 
fordeling mellom kvinner og menn. Styret består av 1 
kvinne og 4 menn.
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ØKONOMISKE FORHOLD 2018

Vår driftsstøtte fra Kulturdepartementet og gjennom 
Den Nordnorske Kulturavtalen handler om samarbeid 
over grensene i nordområde. Det er gitt oss et 
samfunnsansvar, og vi har bygget opp gode prosjekter 
som den årlige festivalen Barents Spektakel og 
gjesteprogrammet for kunstfeltet: BAR INTERNATIONAL. 
Begge designet som gode og relevante møteplasser 
mellom ulike kunstfelt og andre sektorer på tvers av 
landesgrenser. Hovedprosjektene har over år funnet sin 
form og gjør en stor forskjell i det grenseoverskridende 
kunst og kultursamarbeid i nord. 

For å kunne ha større fokus på helårlig drift, etablerte vi 
visnings- og prosjektrommet TERMINAL B høsten 2017 
ved hjelp av spillemidler og midler fra Kulturrådets  
ROM FOR KUNST. Terminal B er et fantastisk rom for 
kunst, men hadde gjennom de ulike ordningene vi kunne 
søke på i 2018, ikke egne midler til kunstproduksjon, 
medvirkning, vederlag og annen støtte til de kunstnere 
som skal fylle rommet med innhold utenom festivalen. 
Vi søkte om økning av driftsstøtten i 2018 for 
programmering av TERMINAL B, men fikk det ikke. Av 
driftsmidlene kunne vi derfor bare sette av en liten del 
til programmering av visningsrommet. Vi fikk i 2018 
avslag fra Kulturrådet til programmering av Terminal 
B pga vi er på statsbudsjett. Men vi forsetter å søke 
om økning av driftsstøtten og om det kan avtales 
unntak for Pikene på Broen når det gjelder søking til 
Kulturrådet i 2019 av to grunner. Den ene er at vi er 
inne på statsbudsjettet med et lite beløp sammenlignet 
med vår totale økonomi. Det andre er at vi er inne på 
statsbudsjettets nordområdepost. Støtten vi får derfra 
handler om det samfunnsansvaret som er gitt oss i det 
grenseoverskridende kunst og kultursamarbeidet i 
nord. Vi mangler derfor midler til å samarbeide utover 
Barentsområdet og utover det bilaterale  
Norge-Russland samarbeidet. Vi har ikke økonomi til 
nødvendig kunstproduksjon og avlønning av deltakende 
kunstnere i formidlingssammenheng. I dag er det en 
selvfølge at deltakende kunstnere skal lønnes. Det 
gjelder også for oss og krever en helt annen økonomi 
enn den faste driftsstøtten vi har nå.

På sikt vil satsingen på TERMINAL B gjøre Pikene på 
Broen’s virksomhet mer økonomisk effektiv, gi mulighet 
til helårlig aktivitet, mer samarbeid med et nasjonalt 
og internasjonal kunstfelt, til å se alle prosjekter i større 
sammenheng, øke egeninntjening og til å oppnå flere 
synergier av aktivitetene, både lokalt og regionalt. 

Vi har 4-årig støtte til festivalen Barents Spektakel fra 
Finnmark Fylkeskommune. En ny 3-årig avtale med 
Utenriksdepartementet gir støtte til Barents Spektakel 
og residencyprogrammet BAR INTERNATIONAL. Pikene 
på Broen’s prosjektstøtte kommer hovedsakelig fra 
Barentsfonds, Sparebank 1 Nord-Norges støtteordninger 
og noe lokal støtte. Utfordringen er altså at geografien 
gjennom de sikre støtteordningene begrenses 
hovedsakelig til aktører fra Barentsområdet. 

Pikene på Broen’s finansieringsmodell er ikke 
bærekraftig. Vi har en for stort gap mellom driftstilskudd 
og prosjektfinansiering. Faste driftsmidler utgjorde i 
2016 kun 28%, i 2017 = 22% og i 2018 = 30%. Det er 
utakt mellom søknadsfrister, svar og gjennomføring av 
prosjekter. 20%-100% av prosjektmidlene utbetales oftest 
etter gjennomføring, noe som kan medføre forbigående 
likviditetsproblemer. Lite av prosjektfinansieringen 
beregnes for drift. Strukturelt samarbeid med partnere 
kan bidra til at en andel driftsutgifter til Terminal B dekkes 
av andre, men det vil ta tid å få på plass. 

Finansieringsmodellen, som Pikene på Broen har per i 
dag, fører til kortvarig og dermed dyrere planlegging og 
gjennomføring. Det er problematisk at den gir lite rom til 
langsiktig planlegging og effektive strukturer. Økonomien 
tillater ikke tilstrekkelig arbeidskraft eller lønnsjusteringer. 
Det jobbes i perioder under stort arbeidspress og det 
legges ned større ubetalt arbeidsinnsats for å få det til. 
For å motvirke utbrenthet, legger vi til rette for fleksibel 
arbeidstid, avspaseringsordninger, og lignende. 
Rundt 70% av våre midler hvert år er prosjektmidler. For 
å oppnå det år etter år, kreves at flere årsverk brukes til 
søking og rapportering. 

Pikene på Broen har transparent økonomi, nøktern 
drift, lang og omfattende CV. Det kan ikke tas utbytte. 
Bedriften har 5 faste stillinger og 3 prosjektstillinger i 
2018, som til sammen utgjorde 6,5 årsverk.

AKTIVITETER/ 
PROSJEKTER  

2018

bilde: Irena Dominguez
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Festivalen Barents Spektakel er en tematisk og internasjonal kunst og 
kulturfestival og en møteplass for næringsliv, politikere og kunst og kulturlivet 
i regionen. Barents Spektakel er en kulturpolitisk cocktail med samtidskunst, 
performance, litteratur, teater, film, seminarer og konserter som ingredienser, 
krydret med aktuelle problemstillinger relatert til Barents- og nordområdene. 

TEMA FOR BARENTS SPEKTAKEL 2018:  
TRADE LOW – SCORE HIGH 
www.barentsspektakel.no 

21.-25. februar 2018 gikk den 14. festivalen Barents Spektakel av stabelen. 
Russland var vertsnasjon for VM i fotball i 2018 – en avgjørelse som vakte 
oppsikt internasjonalt. Under slagordet, Trade Low – Score High, rettet vi 
oppmerksomheten mot fotballens verden, en verden fylt av sosiale og politiske 
dimensjoner. 

Fotball er litt av et drama! Drevet frem av kreativitet, ideen om fair-play, spillets 
demokratiske natur, og dets evne til å skape kontakt og utjevne forskjeller. Men i 
det siste har det blitt stilt spørsmål ved spillets styring og logikk på bakgrunn av 
stadig tettere bånd mellom fotball og big business.

Fotball og VM blir ofte kalt for «brød og sirkus» og sett på som en lur metode 
å bruke for å distrahere «massene» fra samfunnsproblemer og urettferdighet. 
Protestene i Brasil mot politisk og økonomisk urettferdighet i forbindelse med 
fotball VM 2013, og de siste FIFA skandalene med beskyldninger om kjøp av 
stemmer for å få VM til Russland og Qatar, har ført til medieoppslag om korrupt 
forretningspraksis i elitefotballen. Mange stiller spørsmål om hva fotballen skal 
og bør være i det 21. århundre. Aktivister krever en systemisk revolusjon og 
forandring av premisser for det store pengespillet.

BS-2018 var organisert slik at folk kunne danse fotball, synge fotball, spille 
fotball, og snakke om fotball. Fotball ble også en metode for å engasjere 
festivalpublikum til å ta stilling til viktige saker regionen er opptatt av.

From football that makes us all equal – 
be it a home-grown game in a park 
or joining scores of thousands at the stadium;
From football that unites us all – 
despite age, background, interest or income:
To football that makes us 
compete, fight and trade,
To football that gives us the sweetness of the victory, 
through the sweat efforts. 
To football that reaches out to the millions 
affecting nations, economies and big politics.
We all want to score high - but at what expense? 
Do all means count when it comes to big football governance?
Are all trade-offs justified?
Trade Low - Score High – 
reminds us the slogan of Barents Spektakel 2018,
Where we will dance football
We will sing football
We will talk football
We will watch football
And of course - we all will play football!

Barents Spektakel 2017 ble offisielt åpnet av  
utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Antall arrangement i regi av Pikene på Broen
29
 
Antall kunstnere/ artister invitert av Pikene 
286 (individuelle kunstnere / deltagere + band medlemmer). 

Antall journalister
45 (fra Norge, Russland, Finland, USA, UK)

Antall frivillige
43 (13 russiske, 24 norske, 6 internasjonale)

Antall besøkende på alle festivalarrangementer beregnet sammen under 5 
festivaldager
8300 

I samspill med våre lokale partnere (bl.a. Kirkeneskonferansen) bestemte 
vi å flytte Barents Spektakel til Uke 8, som endte opp med å sammenfalle 
med vinterferien i kommunen. Dette førte til litt mindre oppmøte på 
festivalarrangementer enn vi hadde forventet. Derfor er det bestemt nå at vi 
flytter oss tilbake. Barents Spektakel fra nå av vil skje i Uke 7.

BARENTS SPEKTAKEL

grafikk: Michael Miller
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I vår (fortsatt) liberale, verdslige del av verden er det ikke så mange arenaer for massedyrkelse 
igjen. En er fotballkampen, en annen er rockekonserten. Åpningsshowet til Barents Spektakel 
2018 smeltet disse to uttrykkene for fankultur, samhold, gruppepress og stammeinstinkt 
sammen til ett.

De legendariske “engineers of human souls” (og det første rockebandet noensinne til å 
opptre i Nord-Korea) Laibach, var kveldens yppersteprester på en 100 tonns monumental 
is-scene oppført for anledningen midt i Kirkenes sentrum. Dette «lagåndens alter» var 
konstruert av Peder Istad sammen med et team av russiske, norske og svenske iskunstnere. 
Det var designet i monumental sosialrealistisk stil og inspirert av monumenter til ulike typer 
historiske fellesskap.

From north and south, 
we come from east and west, 
breathing as one, 
living in fame or dying in flames.

Konserten fra is-alteret samspilte med fotballdans koreografert av Sigurd Johan Heide 
(Tromsø). Jentefotballag fra Murmansk marsjerte og danset, konkurrerte og utfordret 
hverandre på en snøscene omgitt av norske og russiske grensestolper som en påminnelse 
om hvor vi befinner oss geografisk og hvordan fotball kan være både grenseløs og 
grenseutfordrende.

ÅPNINGSSHOW
“ROCK + FOOTBALL = SPEKTAKEL”

bilde: Maksim Malyutin

bilde: Irena Dominguez

bilde: Jørund F. Pedersen

grafikk: Valnoir
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ÅPNINGSKONSERTEN
“A SCORE FOR BRASS AND BALL”

Koreograf og tidligere 5. divisjonsspiller Sigurd Johan Heide inviterte med seg unge 
fotballspillere fra Sør-Varanger og Murmansk til en upretensiøs lek med formasjoner både fra 
fotball og tradisjonsdans i nord. For koreografen er fotball bevegelseskunst, med sine mytiske 
ritualer, massesuggesjon, musikk, og et desperat ønske om å få ballen i mål. Uten juks, filming 
eller korrupsjon. Et ærlig spill der alle kan slå alle, og der alle heier på et lag. 

Åpningskonserten var en utvidelse av åpningsshowet hvor jentefotballag fra Murmansk stilte 
opp i en koreografert dansekamp. Sigurd Johan Heide inviterte også Bjørnevatn idrettslag 
som nettopp feiret sin 100 årsjubileum og rykket opp i 3-divisjonen, til å bidra. Jentene fra 
Murmansk og guttene fra Bjørnevatn utførte høy-klass fotballtricks foran det store publikum!

I anledning åpningskonserten, skreddersydde Nordic Brass Ensemble, i samarbeid med 
Kirkenes skolemusikkorps,  et nytt repertoar. NBE spilte kjente og ukjente låter fra hele 
verden, og sammen med Kirkenes skolekorps spilte de slagverksmusikk som tok publikum 
med til fotballtribunene i Rio de Janeiro. Det var en blanding av swing og den velkjente 
Humlens flukt, framført sammen med den russisk trompetsolisten Timur Martynov. I tillegg 
serverte de et potpurri av stykker fra The Godfather, italiensk underholdningsmusikk og 
Wagners musikk i 30-talls stil.

Med trommer og trompeter og andre rytmeinstrumenter kombinert med koreograferte 
bevegelser, er fotballkamper noe av de mest folkelige kunstneriske uttrykk vi har. Og 
åpningsforestillingen A Score for Brass and Ball spilte akkurat på dette! En trenger ikke like 
fotball for å kunne nyte kunsten i fotballens verden! 

Alle involverte deltakere på begge arrangement:

Konsept og produksjon: Pikene på Broen, Traavik.Info, Scene Finnmark
Regi (åpningsshow): Morten Traavik 
Musikk: Laibach, Nordic Brass Ensemble og Kirkenes skolemusikkorps
Koreografi: Sigurd Johan Heide
Fotballspillere: 
Sofiia Gorr, Anna Borodai, Anastasiia Kislicina, Margarita Ignatovich, Aleksandra Mints, 
Valeriia Baribina, Dariia Kuznetsova, Emiliia Vorobiova fra Murmansk jentefotballag fra 
DUSSh-10 med deres trenere Svetlana Makarevich og Oleg Mironov, 
og Mathias Tysdal, Magnus Hagen, Noste Kabamba Kalabatama fra Bjørnevatn Idrettslag 
(Sør-Varanger) 
Isarkitektur og design: Peder Istad 
Iskunstnere: Marius Engan Johansen, Emil Olofsson, Aiman Esber, Taibola (Ilia Kuzubov, 
Aleksei Maklakov, Nikolai Terentev, Daniil Vlasov), Ivan Epikhov, Konstantin Korobov. 
Maskines og  equipment: Svein Karisari 
Lysdesign: Torbjørn Thrane Sandnes
Renselsesritual: Ronald Kvernmo
Produsenter: Kai Somby, Guro Vrålstad
Pyrotekniker: Maxi Pyro Team / Jens-Viktor Steinsund

Antall besøkende på åpningsshowet: 2000
Antall besøkende på åpningskonserten: 260

Det var en krevende produksjon, og akkurat der hvor det ikke var forventet. Den opprinnelige 
ideen var å få fram regionale fotball suksesshistorier, bl.a. et fantastisk samarbeidsprosjekt 
initiert av norsk trener Roger Finjord for 3 år siden, som førte til at Finnmarks jentefotballag 
fikk sin partner på Kola halvøya. Det var akkurat dette jentefotballaget fra Murmansk vi 
inviterte til festivalprosjektet. Og de nølte ikke et minutt for å stille opp med 8 jenter og 2 
trenere, uansett hvor ”rart” det hørtes ut at de skulle delta i en regissert og koreografert 
fotballkamp/ dans (bl.a. med reinsdyrhodeskaller istedenfor ballen) på samme scenen 
med Laibach og Nordic Brass Band. Men det planlagte sammensatte jentefotballaget fra 
Bjørnevatn og Kirkenes som skulle bli en samarbeidspart i dette prosjektet, meldte avbud 
dagen før felles øvelsene. Det stoppet ikke de russiske jentene fra å ta på seg hele oppdraget 
og spille/ danse for begge sider, og vi lærte nok en gang om de kulturelle forskjellene i 
forhold til idrettskulturen i Russland og Norge (mer performance rettet kultur i Russland 
og sterkere lagånd styrt av det kollektive, enn individuelle prestasjoner, som i Norge, som i 
tillegg ble enda mer utsatt pga tenåringsalderens psykologi). 

bilde: Maksim Malyutin
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For å dykke enda dypere inn i fotballtemaet og 
utforske alternative spilleformer, arrangerte vi 
tresiders fotballkamper.

Tresiders fotball (3SF) ble utviklet på 1960-tallet av 
den danske kunstneren Asger Jorn, som brukte det 
for å forklare sitt begrep av triolektikk – en utvidelse 
av Marxistisk dialektikk, og for å utfordre det 
konvensjonelle fotballsystemet. 

For å lage en Kirkenes-versjon av 3SF-banen ute 
i Brunostparken under BS-2018, samarbeidet vi 
med arkitekturkollektivet FFB (Felleskapsprosjektet 
å Fortette Byen) fra Tromsø, nemlig med Joar 
Nango og Håvard Arnhoff, studenter fra Tromsø 
Kunstakademi (Andrea Conradsen og Nicolas Horne) 
og kunstnergruppen Taibola (Ilia Kuzubov, 
Aleksei Maklakov, Nikolai Terentev, Daniil Vlasov) fra 
Arkhangelsk. 

Vi var så heldig å få Bjørnevatn idrettslags egen Pål 
Harald Hansen til å stå i kommentatorboksen! Og ikke 
minst å få med på laget som dommer - en 3SF-ekspert 
og ivrig 3SF-spiller fra Londonklubben New Cross 
Irregulars, Owen Proctor-Jackson!

Dette prosjektet er opprinnelig designet som en 
kunstnerisk (Fluxus) happening, og er ment å bli 
iscenesatt i sosiale kontekster med engasjerte 
deltagere. Vi lanserte en rekrutteringsprosess inn i 
3SF-lagene i lokalsamfunnet og blant festivalgjestene. 

Spillereglene:
• Det er tre lag på et sekskantet felt, hvert lag har 

fem spillere på feltet med én reserve.
• Kampen består av tre omganger på ti minutter 

hver, med fem minutters pauser i mellom.
• Etter hver omgang roterer lagene sin posisjon på 

banen i retning med klokken.
• Hver omgang starter ved målet som er utpekt 

som banens startpunkt. Ballen skal sparkes fra 
målet og inn mot midten av banen. Startende lag 
roterer. 

• Det er ingen offside-regel i tresidig fotball.
• Det er ingen straff for tidsavbrudd.
• Et innkast blir tildelt laget nærmest punktet hvor 

ballen går ut av feltet.
• Corner blir tildelt laget i målet nærmest det 

punktet hvor ballen går ut av feltet.
• Vinneren er laget som slipper inn færrest mål.

ARKTISK 3SF (TRE SIDERS FOTBALL) TORSDAG 22.02.18 - HAVNA vs GRUVA vs MILJØ
Nordområdene har blomstret på grunn av 
naturressursene på land og i vann. Men dette er ikke 
en bunnløs skatt. Hvem skal vi stole på klarer å styre 
utviklingen mot en lysende framtid? Kan de som vil ha 
flere arbeidsplasser, investeringer og ressursutvinning 
samarbeide med miljøvokterne? ”Gruva” ble naturlig 
representert av Bjørnevatn idrettslag. ”Havna” 
ble representert av mannskapet fra den russiske 
fiskebåten ”Variant” (Vasily Kolesnikov, Alexander 
Zotov, Maxim Belous, Arkadii Shkriabin, Roman 
Mochalov, Alexander Sibiriakov). ”Miljø” bestod 
av Arne Liaklev (MDG-politiker, Pasvik), hans sønn 
Bjarge Liaklev (en representant i Barnas Klimapanel), 
Snorre Hagen (direktør NIBIO), Michael Miller (Pikene 
på Broen), Andrey Kovalenko og Daria Makhotina 
(frivillige på Barents Spektakel fra Murmansk). 

Resultat: HAVNA [3], GRUVA [0], MILJØ [6] 
Denne kampen ble vunnet av Gruva – som var 
nok eksemplarisk for samfunnet som historisk var 
dominert av hjørnesteinsbedriften Sydvaranger Gruva, 
og taperen ble Miljø, som også var karakteristisk 
for debatter rundt oppstarten av det andre 
gruveselskapet. Havnevirksomheten står veldig sterkt 
i Kirkenes for tiden. Allikevel; det som slo gjennom på 
3SD-banen var nok det at Gruva bestod av de beste 
medlemmene av Bjørnevatn Idrettslag, som presset 
de andre lagene med sine fotballferdigheter. 
________________________________________________

FREDAG 23.02.18 – BORTEKUNST vs 
HJEMMEKUNST vs STØTTEKUNST
Både lokal og importert kultur er viktig for å skape 
et levende nord. Bruker de lokale aktørene og 
kulturaktørene langveisfra samme strategi når det 
gjelder å navigere seg gjennom en hel verden 
av finansielle støtteordninger? Hvem bestemmer 
hva som er viktig og hvor det bør investeres? 
”Bortekunst”: Timothy Walters (forfatter, Professor 
ved Okanagan College i Canada), Simon Lane 
(kameramann fra London, UK), Darya Orlova 
(kunstner fra Murmansk), Vasiliy og Stepan 
Subbotin (kunstnergruppen ZIP fra Krasnodar), 
Anton Komandirov (kunstnergruppen ”eredovoe 
udozhestvo” fra St. Petersburg). ”Hjemmekunst”: 
musikere fra ”Ondt Blod” (Aslak Heika Hætta 
Bjørn, John Nilsen, Håvard Rushfeldt, Kristoffer 
Joel Høe), Eirik Flå (musiker fra ”5 fulle menn”), 
Kjetil Nikolaisen (Pikene på Broen). ”Støttekunst”: 
Sverre Miøen (seniorrådgiver, Kulturdepartementet), 
Harald Sørensen (leder for kultur og idrett, Sør-
Varanger kommune), Margrethe Alnes og Ida Hansen 
(rådgivere, Barentssekretariatet), Eirin B. Gjelsås 

I 3SF må man tenke nytt i forhold til strategiske og 
taktiske valg som er forskjellig fra  tradisjonell fotball. 
Det er ofte vanskelig å vite om dine venner er dine 
fiender eller dine fiender er dine venner. For i denne 
versjonen av fotball trenger man mye mer enn atletisk 
eller teknisk dyktighet; det kreves skarpt diplomati, 
kompromisser, og man må kunne kunsten å gjøre 
gode avtaler. Vi foreslo noen taktiske tips.

Alle for en: Stå støtt og forsvar målet ditt for enhver 
pris. Husk at å forsvare seg mot en sterk allianse er 
utmattende, fysisk og mentalt. Når man er kontinuerlig 
undertallig, er det umulig å sette frimerke. 

Diplomaten: Forhandle frem et samarbeid mot en 
felles fiende og overrask din motstander med en 
sterk allianse. Husk at etter noen mål scoret i allianse, 
er det en fare for at partneren din snur seg mot deg. 
I mellomtiden vil motstanderen din bli stadig mer 
desperat etter hvert som målene renner inn.

Vendekåpen: Forræderi er ikke et negativt ord 
i tresidig fotball, spesielt ikke hvis det kan skape 
forvirring hos motstanderen. Du kan skifte allianse for 
å hjelpe på spillets flyt, men husk at de andre lagene 
sannsynligvis ikke vil  glemme din tvilsomme lojalitet. 
Hvis du har fornærmet alle, må du ikke bli overrasket 
over å befinne deg selv under konstant angrep.

Det ble en serie fotballkamper over 3 dager 
under festivaluken. Hver fotballkamp med tre 
lag representerte tematiske sammensettinger 
som reflektere aktuelle lokale og regionale 
problemstillinger, og vi klarte å rekruttere relevante 
folk til dem, og ingen sviktet pga kulden.

Pikene vil fortsette med å organisere 3SF-kamper av og 
til, vi har jo blitt kjent i 3SF-kretser som den arktiske 3SF-
arenaen!

(avdelingsleder, Troms fylkeskommune), Daniil Vlasov 
(kunstner, Taibola).

Resultat: BORTEKUNST [7] vs HJEMMEKUNST 
[7] vs STØTTEKUNST [8] Det var kanskje den mest 
dynamiske kampen, delvis fordi det var Dag 2 og 
både deltagerne og publikum begynte å skjønne 
poenget ved 3SF, og delvis fordi kuldegradene 
droppet ned til -23. Hjemmekunst dominert av black 
metalbandet Ondt Blod, opprinnelig fra Sør-Varanger, 
tok spillet meget på alvor og kjørte fra begynnelsen 
en angrepsteknikk som skremte begge motpartene. 
Det endte med at Bortekunst og Hjemmekunst 
organiserte seg sammen mot Støttekunst, og da var 
kampen over, uansett hvor sterkt Eirin i mål advarte 
at de skulle aldri få mer støtte hvis de ikke sluttet 
å angripe. Kan ikke la være å sitere Eirin: ”Alt for 
kunsten - forlot Kirkenes med to blå knær, en albue 
og vondt i ribbeina. På sjekk i går, venta litt for det 
kunne jo bare være at jeg var forslått, røntgen kunne 
konstatere ett brudd og en brist.”
________________________________________________

Lørdag 24.02.18 - RUSSERAN vs NORSKAN vs 
NOMADAN
Vi bor i en grenseby. Hvem tilhører egentlig 
lokalbefolkningen? Nomadene kommer og går – selv 
om noen av dem har vært her i århundrer. Russerne 
har gjort seg vel bemerket  i ”Norges russiske by 
Kirkenes”…., men allikevel, dette er fortsatt Kongeriket 
Norge. La oss alle samarbeide om å skape det ideelle 
grensesamfunn.
”Russeran”: jentefotballaget fra Murmansk (Sofiia 
Gorr, Anna Borodai, Anastasiia  Kislicina, Margarita 
Ignatovich, Aleksandra Mints, Dariia Kuznetsova, 
Emiliia Vorobiova)
”Norskan”: Øystein Mathisen (tidligere prest i 
Kirkenes), Helle Siljeholm, Nicolas Horne (kunstnere), 
Mikhail Slavin, Maksim Malyutin (fotografer fra 
Murmansk), Dmitry Kurkin (journalist, Moskva). 
”Nomadan”: Torbjørn Brox Weber (prest i Sør-
Varanger menighet), Roman Gokkoev (nestleder ved 
den Internasjonale Barentssekretariatet), Franziska 
Kraiczy (Pikene på Broen), Victor Francowski 
(kunstner, fotograf fra London), Vladimir Shkolnikov 
(journalist TV21, Murmansk), Ilya Bortnyk (festivalsjeff 
Stereoleto, St. Petersburg)

Resultat: RUSSERAN [3] vs NORSKAN [6] vs 
NOMADAN [3] Hva skal man si? Når Russeran og 
Nomadan står sterkt sammen ved grensen, og i tillegg 
mangler vi ”ekte nordmenn” som ville melde seg på 
laget Norskan, da blir resultatet som det har blitt!  
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bilde: Maksim Malyutin bilde: Michael Miller

Transborder Café serien har blitt en av festivalens 
merkevarer, med fullt hus og en god miks av kunstnerisk 
innhold, stemningsskapende musikkinnslag og 
samfunnsrelaterte diskusjoner. Fotball spilte en 
hovedrolle i en rekke debatter og forestillinger på tre 
Transborder Caféer.

TRANSBORDER CAFÉ

TC 1 – torsdag
Football from Inside and Out 
Antall publikummere: 40

Football from Inside and Out satt i gang diskusjon 
om noen mørke sider av fotballverdenen 
– supporterfenomenet, bestikkelses- og 
korrupsjonskulturen, fotball som big-money game. 
Supporterfenomenet i fotball. Hvor langt er det fra det 
geniale og kreative til det farlige og til det som er på 
grensen til rasisme og fascisme? Fra det vakre i en positiv 
massesuggesjon, til hvordan dette lett kan misbrukes av 
demagoger og grupperinger med en politisk agenda. Er 
rasisme, radikalisme, gatekamper og krig en konsekvens 
av en systematisk mangel på kontroll?
Bestikkelses- og korrupsjonskulturen som et lokalt 
og globalt problem i dagens fotball. Hvordan kan et 
veddemålsfirma i Asia bestemme resultatet av en kamp 
på lokalt nivå i Finnmark? Hva gjenstår etter de endeløse 
diskusjonene om legitimiteten av fotball VM i Russland 
og Qatar? Er fotballen oligarkenes leketøy? 
En debatt med 4 debattanter og forstyrrelser fra Dana 
Karelia supportere. 

Transborder Café guests:
• Tim Walters, College Professor in the Department 

of English at Okanagan College in British Columbia, 
Canada. Writes about Slavoj Žižek, film, football, 
radical politics, and late-capitalism from a Marxist 
perspective. Author of a forthcoming book-length 
study of the ideological function and revolutionary 
potential of the commanding heights of modern 
football—the British Premier League, UEFA 
Champion’s League, and FIFA World Cup—from a 
Žižekian perspective.

• Rune Myhre, researcher completing a Masters 
Degree focusing on football, politics and society – 
with particular relevance to football in Russia and the 
Soviet Union.

• Tor Sandø, ardent Liverpool FC supporter with many 
years experience as a local journalist.

• Helle Siljeholm, choreographer, dancer and visual 
artist. Helle was a VIP-hostess for Arsenal Football 
Club, Arsenal stadium Highbury, 2000-2006.

• Moderator: Owen Proctor-Jackson, a three-sided 
football expert and ardent player of the London club 
New Cross Irregulars. 

TC 2 – fredag 
Hot Seat with Arne Scheie 
Antall publikummere: 150

Vi rekruterte 5 lokale fotballkjennere til å ta plass i et Hot 
Seat ved siden av NRK-veteranen Arne Scheie og utfordre 
en av landets fremste fotballkjennere på duell i fotball 
fakta. 
Her kunne alle sanne fotballgale få bryne seg mot en 
likesinnet som har årevis av oppsamlet fotballkunnskap 
fra NRKs kommentatorboks bak seg. Her kunne man 
for én gangs skyld få god bruk for alt som er lagret i 
hjerne og hjertet av mer eller mindre livsviktige fakta om 
scoringer, tabeller, spillerkjøp, resultater, årstall og navn 
på trenere og dommere. Hvem kan mest om fotball? 
Hvor mye unyttig informasjon om fotball kan lagres i 
hodet, om du bare er interessert nok? Hot Seat er en lek 
som viser hvor mye fotball faktisk betyr for veldig mange 
mennesker, og hvor mye kunnskap (og lidenskap) folk i 
mange land går rundt med til daglig.
Duell sekundant – musiker og like fotballgal Knut Erik 
Sundquist (Harstad).
Vinnerplassen ble faktisk delt av Arne Scheie og lokale 
Tor Sandø, som fikk lik resultat 5:5. 

I forkant av fotballduellen så vi på den regionale 
fotballhistorien og dagsaktuelle idretts suksesshistorier 
som samarbeidet mellom jentefotballagene fra Finnmark 
og Kola halvøya, osv. Debatt i regi av Barentssekretariatet.

Debate panel:
• Roger Finjord, Finnmark Football Association,
• Signe Marie Fidje Store, wrestler from Tana who 

participated in the 2016 Rio Olympic Games,
• William Sjøstrand, Kola nordmann, lokal 

idrettsentusiast som startet is-hockey klubb i Kirkenes.
• Moderator: Martin Lerberg Fossum, 

kommunikasjonssjef, Barentssekretariatet

TC 3 – lørdag 
NORDTING i regi av Amund S. Sveen kom  
tilbake til Kirkenes!
Antall publikummere: 256

NORDTING er
– et Ting for Nord,
– et parti for Nord,
– en nomadisk folkeforsamling,
– en separatistbevegelse for den arktiske kolonien.

NORDTING hadde sin tredje samling på Barents 
Spektakel 2017, og ble da utvidet til hele 
Barentsregionen. Det ble også vedtatt – i euforisk 
stemning – at NORDTING skulle registreres som politisk 
parti. Siden den gang har det vært arrangert ikke mindre 
enn 25 NORDTING, det har blitt solgt haugevis av 
t-skjorter og drukket litervis med vodka.
Men nå er valget over, Finnmark fylke er på vei til 
historiens skraphaug, og næringslivet har døpt regionen 
til «Den Nye Gullkysten». Er det fortsatt behov for et Ting 
for Nord?

Fotball-fans og NORDTING-fans har mye felles; i 
begge leire er det allsang, flagg og kamprop. Men det 
er bare ett av stedene du kan drikke vodka, mobbe 
fiskeriministeren og få et lynkurs i politisk teori – samtidig 
som du kjenner tårer i øyekroken og hjertet banker for et 
fritt og uavhengig Nord. NORDTING ble avsluttet med å 
opprette Nordting Ambassade på Terminal B. 

Medvirkende:
• Amund Sjølie Sveen: Tingets møteleder og ordstyrer.
• Liv Hanne Haugen og Erik Stifjell: Sekretariat, dans & 

musikk.
• Utøvere og gjester: lokale musikere André Melsbø, 

Kathrine Hansen, og Kirkenes hornmusikk.

bilde: Mikhail Slavin bilde: Mikhail Slavin
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Forrige tirsdag mottok vi beskjed om at FK Dana Karelia 
passerer Kirkenes på vei til fotball-VM i Russland. Det 
gjøres oppmerksom på at besøket passerer med gode 
intensjoner ved deltagelsen og uten ønsker om ordens 
forstyrrelser. 

For supportere er fotball et deilig fellesskap som visker ut 
sosiale skillelinjer. Det er geografi og stammetilhørighet 
som gjelder. Fotball gjør det sosialt akseptert å lefle med 
uniformering og masseopptrinn, eller å brøle slagord og 
kampsanger med tvilsomt innhold. Det forekommer også 
innslag med trommer og andre rytmeinstrumenter, og 
ofte koreograferte bevegelser. Slik sett er fotballkamper 
også noe av de mest folkelige kunstneriske uttrykk vi har.
Det dyrkes stammekultur og nasjonalisme når det er 
snakk om sport generelt og fotball spesielt. Vanlige 
normer og regler blir opphevet, og samfunnet 
aksepterer store kostnader til overvåking, sikkerhet 
og skadebehandling. Tidligere har man operert med 
begrepet hooligans, og pekt på spesielle grupper som 
bruker fotballkamper som påskudd for å starte bråk. 
Spørsmålet er om ikke den aksepterte 
normoppløsningen rundt fotballkamper i seg selv 
skaper et grunnlag for vold og fascistisk oppførsel. Et 
sentralt spørsmål er da hvorfor i utgangspunkt siviliserte 
mennesker har behov for dette, og hva slags ansvar vi 
har. Er det uskyldig, eller har det konsekvenser vi ikke ser. 

Dette ble en performance i flere deler om 
massesuggesjon, tilhørighet, oss og dem-problematikk. 
Supportergjengen for den fiktive fotballklubben Dana 
Karelia bestod av 13 markante personer som dukket opp 
under festival arrangementer, forestillinger og utstillinger 
og tok plass. 4 av dem var profesjonelle musikere, 
koreograf og danser: Anders Eriksson, Ole Morten 
Indigo Lekang, Sigurd Johan Heide og Inge Martin 
Helgesen. Resten av fanklubben ble dannet av lokale folk 
fra grenseområdet: Anna Lankinen, Ida Holm Hansen, 
Marko Kovacevic fra Kirkenes, Igor Shaitanov fra Tromsø, 
Yevgeny Finogenov, Vadim Neganov, Irina Ivanova, 
Alexey Tsalko fra Nikel, Murmansk og Solovki. Deres 
hovedkommunikasjonsspråk var musikk og koreografi i 
form av kraftfull sang/ chanting / rytmiske ramser, som ble 
skrevet av Anders Eriksson og bygget på gjenkjennelige 
fotballsanger, folkesanger og nasjonale hymner.

Et kunstnerisk og sosialt eksperiment med å lage et 
lite klan-samfunn på 13 mennesker med 2-3 offentlige 
opptredener per dag i festivalperioden. Alle ble 
uniformert i DK-fotballdrakter og brukte make-up for å 
male ansiktsmasker, for å skape anonymitet og avstand.
Fotballaget supportergjengen heiet på, fantes ikke i 
virkeligheten, men det ble bygget opp en fiktiv historie 
rundt det på nett, sosiale medier og i festivalprogrammet.
Festivalpublikum kunne registrere og oppleve DKs 
opptredener på følgende steder: utenfor Terminal B 
ved utstillingsåpningen, i Paviljongparken ved utendørs 

FK DANA KARELIA 
HOOLIGANS IN TOWN!

konsert, flere ganger på 3SF-bane under kampene, 
på natta på KrasnoBAR og på Transborder Cafe, på 
kveldskonsertene, og supporterne takket også ja til å 
lede en av festivalens massegymnastikkarrangementer 
på Torget, for å hjelpe festivalgjestene med å holde seg i 
god form.

Det var forskjellige oppfatninger av Dana Karelia i byen, 
men det var helt klart et vellykket sosialt eksperiment 
innenfor festivalrommet og i tidsperioden for å oppnå, 
sammen med de andre, det man ikke kjente fra før,- 
ved å utfordre seg selv som individualister – til å forstå 
det kollektive, og samtidig utfordre kulturfestivalens 
publikum. 

Facebook-gruppen som egentlig var opprettet som 
et internt kommunikasjonsverktøy fikk plutselig 
følgere og ble fort populær under festivalen. Og både 
lokalbefolkningen og festivalpublikum kom i kontakt med 
supportersgjengen. FB-gruppa lever fortsatt.

Hvis du ikke har hørt om FK Dana Karelia, møt de nå:
FK Dana Karelia ble grunnlagt i 1946 som et fredsprosjekt 
mellom Russland og Finland. Idéen var å velge en 
internasjonal lagidrett som ikke hadde sterke tradisjoner 

i verken Russland eller Finland, men som kunne fungere 
som kontaktpunkt mot andre land både i øst og vest. 
Danmark kom inn i samarbeidet ved en tilfeldighet, etter 
at den danske fotballegenden Erik Dyreborg scoret alle 
5 målene i en landskamp mot Norge på Ullevaal 1967. 
Dyreborg takket nei til et tilbud fra en russisk klubb, og 
reiste i stedet til USA for å spille for Boston Beacons, 
men den amerikanske ligaen gikk konkurs. I frustrasjon 
over dette takket han nei til et tilbud fra Sverige, og tok 
i stedet på seg jobben med å bygge opp et samarbeid 
med danske trenere og spillere i FK Karelia. I løpet av et 
par år klarte man å bygge opp et lag som kunne hevde 
seg på europeisk toppnivå, nå under navnet FK Dana 
Karelia. 

Slo ut gresk topplag i finalen
Laget klarte helt uventet å slå greske Panathinaikos i 
Champions League-finalen på Wembley Stadion 1971, 
etter at favoritten AFC Ajax ble rammet hardt av den 
tragiske fergeulykken i den engelske kanal samme år. 
Dette ble starten på et finsk-dansk-russisk fotball-eventyr 
som i dag er kjent som Dana Karelia. Det spesielle med 
klubben er at den har Krestovskij stadion i St. Petersburg 
som hjemmearena, på deling med den lokale klubben 
FK Zenit. Opprinnelig var planen at klubben skulle 

legges til Petrozavodsk og finske Joensuu, men på grunn 
av den politiske situasjonen ble dette svært vanskelig. 
St Petersburg har historiske bånd til både Finland og 
Danmark, noe som muligens har hatt betydning for 
lokaliseringen.  

Nye eiere
Etter Sovjetunionens oppløsning investerte flere russiske 
oligarker i klubben, som ga investorene et springbrett inn 
i europeisk fotball. De siste 15 årene har norske Statoil 
og russiske Gazprom skaffet seg kontroll over klubben 
sammen med Group 4 Falck, det danske selskapet 
for sikkerhetstjenester (som for øvrig hadde en egen 
avdeling i DDR). Det danske selskapet står også bak Falck 
Cup, en av de største fotball-cupene for ungdom i Europa, 
med deltakende lag fra mer enn 30 land. Fremgangene 
i de europeiske ligaene på slutten av 1990-tallet ga FK 
Dana Karelia kultstatus i Norden. Klubben kom i dårlig 
lys etter at klubbens supportere laget opptøyer i Berlin i 
mai 2005, der innbyggere og turister ble angrepet under 
en markering av fredsslutningen etter 2. verdenskrig. 
Det hele endte med at styret i lagets supporterklubb 
fikk sparken etter politisk press fra russiske og finske 
myndigheter. Klubben måtte også betale millionbeløp i 
erstatning til byen Berlin og til flere privatpersoner.

bilde: Maksim Malyutin

bilde: Maksim Malyutinbilde: Maksim Malyutin bilde: Mikhail Slavin

bilde: Mikhail Slavin
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Selected hymns and team songs for Dana Karelia
Written and commented by Anders Eriksson

WE ARE BRAVE
(based of a true Karelian folk song)
We are brave and have no fear 
For Karelia any where 
We remember all the names 
and the numbers on the back 
Dana one two Dana three four 
Dana five six seven eight 
We salute you we will bleed 
For the Team Karelia 

THE QUEEN
(the UK national anthem, however with new lyrics) 
Dana Karelia, Dana Karelia, 
Queen of the teams  
Chelsea and Arsenal 
Manchester U and C 
We only trust Karelia 
For her Majesty

 KARELIA DANA
(the traditional Russian «Kalinka» with short stupid soccer 
lyrics. With a push on the last «a» in Dana)
Karelia Karelia Karelia Dana! 
We don’t give shit, give a shit, give a shit
We love you be cause your the best in the world 
Karelia, Karelia, Karelia Dana! 

WE GONNA SHOW YOU
(The Finnish Eurovision Winner of 2006)
We gonna show you who we are Dana Karelia 
We never promised you a stroll in the park 
We’ll make you love us all the way Dana Karelia 
We gonna hang a round and make you believe 

DANA KARELIA THE RED, GREEN AND BLUE
(the national anthems of Russia and Denmark are mixed 
together. After all, Dana Karelia is a Danish-Karelian Team)
Dana Karelia the red green and blue 
The white cross of Den den mark too! 

DANA KARELIA 
(I use the first bars of the Horst Wessel-song, originally 
adapted by the German SA, and then used by various 
Waffen-SS units during WW2. This is the link between 
soccer and fascism.)
Karelia
Karelia-a

KARELIA THE TEAM
(the last theme from Jean Sibelius «Karelia Suite»)
Dana Karelia the great 
Dana Karelia the brave 
Dana Karelia the team 
The team we are 

Det varierte konsertprogrammet under BS-2018 
inkluderte egen innendørs konsert med en legende 
innen industri-rock, Laibach (Ljubljana), festløvene 
Datarock (Bergen) invitert pga deres temasanger til 
det globale hitspillet FIFA, det raske og høye hardcore-
bandet Ondt Blod (opprinnelig fra Sør-Varanger, nå 
Tromsø-basert), en stående autoritet innen russisk 
rockemusikk Tequilajazzz og eksperimentell rock 
fra My Granny´s Red-Flag Division fra St Petersburg, 
studentprosjektet The Grandma’s Dreams fra Murmansk 
og de lokale rockerne Nikelbekk. 

Totalt antall besøkende på alle konserter: 911

KONSERTPROGRAMMET 

bilde: Maksim Malyutin alle bilder: Maksim Malyutin
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Come and play the worlds longes
t f

o
o

sb
all  °

16
players

KRASNOBAR

Fotballpubben er det stedet fotballfans samles for å utveksle nyheter om siste kamp og ellers 
alt som angår spillet og laget. Her drikker man, diskuterer, synger høylydte sanger og danser 
av pur glede.

Prosjektbaren «KrasnoBAR» fra Kandinsky premievinnerne kunstnergruppen ZIP Group 
(Stepan Subbotin, Vasily Subbotin, Evgeny Rimkevich) fra Krasnodar, brakte et annet liv til 
Kirkenes gamle brannstasjon under festivalen – med å lage en møteplass hvor festivalgjester 
og lokalbefolkningen kan slappe av og diskutere dagens kamp, eller henge ut til sent på 
natta. 

Stedets emblem, the REINBULL, var en hybrid av en nordlig rein fra Sør-Varanger og en sørlig 
okse fra Krasnodar. Høydepunktet i KrasnoBAR var verdens største innendørs bordfotball for 
16 personer signert ZIP. 

På konsertscenen var det norske bands Thea & the Wild (Oslo) og Nikelbekk (Kirkenes), 
og den russiske kunstnergruppen “eredovoe udozhestvo” (Roman Osminkin, Anastasia 
Vepreva, Anton Komandirov, Marina Shamova) fra St Petersburg skapte liv i baren med 
en serie performancer, konserter, konkurranser fra et utopisk minne om det forrige sovjet 
århundret, i tillegg til dopingtester for ytelsesfremmende stoffer.

Ved inngangen til KrasnoBAR, kunne man velge seg et stemningsarmband for å vise de andre 
hva man følte. Gjester kunne gjemme seg fra helsprø fans i den hemmelige ”Golden Gates” 
salongen, laget av kunstneren Daria Orlova fra Murmansk. Salongen var viet til fotballens 
kvinner og til den norske fotballens mor, Ellen Wille, som i 1986 var den første til å anklage 
FIFA for å overse kvinnefotballen siden de ikke arrangerte noen fotballmesterskap for kvinner.
KrasnoBAR ble en vellykket møteplass for lokalbefolkningen og festivalgjester.

Antall besøkende: 600

Frodes Grense prosjektet var en flytende 
grenseinstallasjon på utvalgte steder i 
Kirkenes av, med og tilegnet tidligere 
grenseinspektør Frode Berg. Han har siden 
5.desember 2017 sittet i Lefortovo-fengselet, 
Moskva, anklaget for spionasje. Basert på 
installasjonen «Borderlines» (Barents Spektakel 
2011/Morten Traavik). 

Antall besøkende på åpningen: 150 

Deler av installasjonen Frodes Grense 
stod i byens uterom t.o.m. april, og fikk sin 
forlengelse i Oslo på 7.juni plassen i mai.

• Kunstnerledet Massegymnastikk (fizkultminutka) 
utendørs i lunsjpausene på Torget  
-- 3 sesjoner ledet av Morten Traavik, Eredovoe 
Udozhestvo og FK Dana Karelia

• Filmvisning Liberation Day på Kino;
• Akustisk lunsjkonsert med Ondt Blod på kantina på 

Rådhuset;
• Oppsummeringsutstilling Ice Station Zebra av Emily 

Newman;
• Folkets Barentskjøkken som tok i bruk mat som 

butikkene ikke lenger ville ha, men som fortsatt var 
bra nok for å lage felles kulinariske opplevelser 

Totalt antall besøkende: 1854

ANDRE KUNSTPROSJEKTER OG MØTEPLASSER UNDER BS-2018 

FRODES GRENSE

alle bilder: Maksim Malyutin

bilde: Jørund F. Pedersen

bilde: Mikhail Slavin

bilde: Mikhail Slavin bilde: Maksim Malyutin
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FESTIVALUTSTILLINGEN 

Festivalutstillingen var den eneste festivalposten som 
ikke hadde fotballdimensjonen. Men dette året har vi 
blitt ferdig med to store kunstfilmer som vi ko-produserte 
sammen med kunstnere. Derfor valgte vi festivalen som 
lanseringsarena for de to filmpremierene. 

Antall besøkende (på begge arenaer, inkludert åpninger, 
talks og omvisninger): 1070

Knut Åsdams nye film Murmansk/Kirkenes er en 
eksperimentell fiksjonsfilm i mellomlengdeformat 
skutt på location i grenseregionen mellom Norge og 
Russland. En region som får mer og mer oppmerksomhet 
pga issmelting og olje og fiske ressursene i regionen. 
Samtidig er dette en region med storpolitiske spenninger 
i møtet mellom NATO og Russland og et område med en 
intens historie tett knyttet opp til Europas skjebne.
Filmen er delt i tre deler. I begynnelsen følger vi to 
kvinnelige grensejegere for det meste i landskapet de 
patruljerer og ser på. Blikket er et blikk som søker etter 
noe uvant, eller noe forstyrrende. Deretter går vi inn i 
en karakterdrevet historie fra caféen på Titovka og inn 
til Murmansk, fra hverdagslivet til to kvinner og deres 
forhold til jobben, stedet og hverandre. I filmens tredje 
del, er vi tilbake i grenselandskapet.

Premieren til den filmatiske installasjonen 
UNDERCURRENTS: en audiovisuell installasjon inspirert 
av Arktis som utfolder seg i et utendørs islandskap.

Kunstneren bak – Voldemārs Johansons (Riga) – er 
bergtatt av møtet med uberørt arktisk villmark i øde 
omgivelser som er både robust og skjørt. Svalbard er 
et spesielt sted hvor naturens krefter manifesterer seg i 
landskapet som for det meste er uberørt av mennesket. 
Dette miljøet forandres nå i takt med klimaendringer 
og økende menneskelig aktivitet i regionen. Mens vi 
prøver å få til sameksistens mellom sivilisasjon og miljø, 
undersøker og dokumenterer dette nye kunstverket 
dagens arktiske landskap – isbreer og fjellkjeder, 
smeltende is og strømmende vann.

Projeksjonsoverflatene er et islandskap designet av  
Peder Istad som tre isfjell, og seerne kan velge sin egen 
vinkel og en tidslinje for å oppleve Arktis visuelle storhet. 

Lydbildet til filmen ble komponert i felleskap av 
Voldemārs Johansons og saksofonvirtuosen Rolf-Erik 
Nystrøm (Oslo) i de unike omgivelsene på Svalbard – på 
isbreene og i gruvene, i de forlatte bosettingene og ute 
til sjøs. På UNDERCURRENTS premieren, fylte Nystrøm 
og Johansons islandskapet med en live-performance ute 
i Paviljongparken.
På Terminal B kunne man se en dokumentarfilm av  
Eva Johansone som tok oss med bak kulissene og 
fortalte om hvordan filmen ble produsert på Svalbard.

Cast
V: Alisa Dmitrieva
Z: Vladislava Milovskaya
Y: Jenny Ellegård
X: Anna Berentina
B: Mikkel Rasmussen Hofplass
Director – Knut Åsdam
Director of Photography – Fiona Braillon
Editor – Mathias Theissen
Writer – Knut Åsdam
Produced by – Knut Åsdam Studio
First Assistant Camera – Even Grimsgaard
Second Assistant Camera / DIT – Anne Kristine Brosstad
Gaffer – Gianmarco Donaggio
Sound Recorder – Elaine Maltezos
Make up and hair – Lise Erlandsen
Costumes – Foreningen for Levende Historie (Oslo)
Props – Huw William Reynolds, Stage Combat Norway (Oslo)
Casting – Celine Engebrigtsen, Stella Casting (Oslo) 
Pikene på Broen (Kirkenes)  
Camille Norment (Oslo)
Producer – Knut Åsdam
Executive Producer / Production team – Pikene på Broen
First Assistant Director – Sive Hamilton Helle
Colorist – Mathias Theissen
Sound design – Preben Grieg-Halvorsen
Post producer – Ole-Arild Svendsen
Post production – Hocus Focus (Oslo)

Thank you to: Frode Berg, AS Sydvaranger, Kristoffer 
Johansson, Svein Karisari & Nikolai Johansen, Bjørnevatn 
Bygg as, KIMEK, Jarfjord Grensestasjon, AS Sundqvist, 
Petchenga Administration, Roman Khoroshilov, Barents 
Travel / Irina & Vadim Neganov, Russian Railways 
Murmansk, Anastasia Smeshnova, Irina Anufrieva, 
Elena Vigel, Tatyana Shmotikova, Nadezda Khveschuk, 
Alexander Suprunyuk, Valery Makarevich and the entire 
generous collective of OOO “Titovka”.

Artist, composer, concept – Voldemārs Johansons 
Cinematographer – Māris Maskalans  
Composer, saxophone – Rolf-Erik Nystrøm 
Documentary film director – Eva Johansone  
Camera – Jānis Kesans  
Editing director – Ieva Stade  
Producer – Pikene på Broen
Ice sculptor – Peder Istad  
Ice-engineers – Marius Engan Johansen, Emil Olofsson, 
Aiman Esber, Taibola (Ilia Kuzubov, Aleksei Maklakov, 
Nikolai Terentev, Daniil Vlasov), Ivan Epikhov,  
Konstantin Korobov

We thank all local partners in Svalbard for their 
contribution: Captain Stig Henningsen of Henningsen 
Transport & Guiding, Kim Holmén of Norwegian Polar 
Institute, Līga Šīrava and Arctic Explorer, Spitsbergen 
Outdoor Activities, SvalSat, Olaf Storø, Stein Henningsen, 
Artica Svalbard, Galleri Svalbard, Nordnorsk 
Kunstmuseum, Sergey Chernikov, Ekaterina Putseruk, Petr 
Petrovich Putseruk, Elena Gnezdilova of the Pyramid Hotel, 
Elena Malakhova of Grumant, Russkii Dom, and many 
others.

Dessverre fikk vi store tekniske utfordringer med 
installering av videoutstyret utendørs til det audiovisuelle 
verket Undercurrents, derfor ble verket ikke klart til 
offentlig framvisning på åpningsdagen. Det var første 
gang vi erfarte en slik situasjon. 
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FESTIVALSAMARBEIDET 2018

Pikene på Broen har siden 2016 vært en del av KUD`s treårige prosjekt om norsk-russisk 
festivalsamarbeid i nordområdene.

FESTIVALSAMARBEIDSMØTE #2

I år har vi gjennomført det andre festivalsamarbeidsmøte. Det fant sted på Terminal B 
under Barents Spektakel 2018, hvor vi samlet 22 representanter fra nordlige festivaler 
fra både russisk og norsk Barentsområde som akkurat som oss jobber på tvers av genrer 
og grenser og har en grenseoverskridende profil og signatur: Barents Bird (Murmansk), 
Northern character (Murmansk), Taibola (Arkangelsk region), Arkangelsk Regional Volunteer 
Organisation, StereoLeto (St Petersburg), Nordlysfestivalen (Tromsø), TIFF (Tromsø), Riddu 
Riddu (Kåfjord), Markomeannu (Gállogieddi), Festspillene i Nord-Norge (Harstad), Insomnia 
(Tromsø), Ilios (Harstad), SKINN/Bodø Biennale (Bodø), Varangerfestivalen (Vadsø), Barents 
Spektakel (Kirkenes), Dansefestival Barents / Dansearena Nord (Hammerfest). 

Tema for denne festivalsamarbeidsworkshopen var frivillighet i festivalverdenen, og blant 
spørsmålene vi stilte til våre kollegaer var for eksempel; «Hvordan når festivalen en balanse 
blant frivillige i forhold til alder, bakgrunn, lokale og tilreisende, nykommere og gjengangere, 
osv.». Hovedmålet vårt var å gjennomføre en utveksling av diverse praksiser og metoder 
nordlige festivaler har i forhold til frivillige.

Som hovedresultatet, identifiserte vi forskjellige behov i forhold til frivillige og ulike måter og 
metoder å jobbe med frivillige på. I tillegg ble det en god porsjon erfaringsutveksling mellom 
festivalene. Det viste seg at de fleste (Riddu Riddu, Taibola, Varangerfestivalen, FINN, osv.) er 
avhengig av en balansert blanding av nykommere/gjengangere og tilreisende/lokale frivillige 
for å kunne gjennomføre oppgavene de får tildelt under festivalen. Varangerfestivalen 
poengterte nødvendighet av å utvikle eierskapsfølelse hos frivillige for å kunne lykkes. De 
andre festivalene representerte forskjellige metoder og praksiser: å bruke hovedsakelig 
gjengangere (Barents Bird), å rekruttere frivillige kun for de enkleste praktiske/ logistiske 
oppgaver som ikke innebærer mye ansvar (Stereoleto), eller å ha en lang venteliste som gjør 
at ikke alle som vil får bidra til festivalen (TIFF), osv. Til forskjell, engasjerer både Insomnia og 
Markomeannu frivillige til og med i programmeringen av festivalinnholdet. Sammen med 
festivalrepresentantene, inviterte vi også frivillige fra flere regionale frivillige organisasjoner 
(Arkhangelsk og Murmansk) som deltok i diskusjonene og bidro med sine innsiders syn på 
festivalfrivillighet. 

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagende festivaler på denne workshoppen, i 
tillegg til en positiv kommentar fra sidelinja – fra Eirin Gjelsås fra Troms fylkeskommune: ”Jeg 
løfta inn i både i barentsmøte (JWGC) og BarentsKult møte om workshopen dere arrangerte 
med fokus på festivaler i Nord-Norge som samhandler med Russland og deltakere fra begge 
land. Det var flere festivaler fra Troms med, og de jeg snakket med var positive både før og 
etter. Dere gjør en fin jobb med å dele på erfaringskompetansen, og gir de alle en felles 
møteplass. Det gir ringvirkninger.”

Som følge av dette festivalsamarbeidsmøtet, planlegger vi å etablere en felles frivillig 
database som skal kunne brukes av nordlige festivaler på begge sider av den norsk-russiske 
grensen – i samarbeid med de interesserte festivalene og de frivillige organisasjonene. 
En slik database kommer til å ha en positiv innvirkning på det grenseoverskridende 
festivalsamarbeidet, styrke mulighetene for erfaringsutveksling og skaffe en tettere dialog 
mellom kunst- og kulturaktører i nord.  Ellers har vi jobbet med kompetanseheving for oss 
i Barents Spektakel i forhold til forbedring av rekrutteringsprosessen av frivillige fra Norge, 
Russland og internasjonalt, og oppgavefordeling for og oppfølging av de frivillige under 
festivalen. For å få til dette engasjerte vi en frivilligkoordinator fra Moskva – Kate Pirogova 
med mye relevant erfaring ift frivillige fra mange internasjonale festivaler og prosjekter.

”FESTIVAL-IN-RESIDENCE” PROGRAM OG BESØK PÅ ANDRE FESTIVALER

I år har vi fortsatt med vår faste ”Festival-in-residence” ordning ved å invitere representanter 
fra andre festivaler på opphold i Kirkenes under Barents Spektakel. Denne gangen var 
det Taibola festivalen (Arkhangelsk) ved Ilia Kuzubov, Daniil Vlasov, Aleksei Maklakov og 
Nikolai Terentev, som har vært festivalresidents hos Barents Spektakel 2018 og hjalp i 
forhold til gjennomføring av festivalen. De var med på å tilrettelegge for tre stedsspesifikke 
produksjoner: Åpningsshowet på Torget, et festivalutstillingsverk i Paviljongparken og tre-
siders fotball i Brunostparken. 

Pikene på Broen var resident hos festivalen Barents Bird (april 2018, Murmansk) og var med 
på å gjennomføre en samproduksjon Power of Diversity - The Crossing Lines Project. Dette 
er et stor-skala tverrfaglig EU-prosjekt, som Pikene har vært engasjert i siden 2016, med 
hovedvekt på scenekunst; dans, sang og gateteater, med ungdommer fra åtte EU land + 
Russland og Norge. Prosjektets siste fase i Murmansk ble et samarbeid mellom Pikene på 
Broen, gateteateret PAN.OPTIKUM (Tyskland) og Barents Bird fra 23 til 27. april. 

I forbindelse med vårt festivalsamarbeid med Barents Bird i Murmansk, valgte vi å legge 
den siste delen av prosjektet dit og gjennomføre en større forestilling 27.april 2018 i byens 
havn, rett ved isbryteren Lenin, som et avslutningsshow for festivalen Barents Bird 2018. 
Barents Bird er den største kunst og kulturfestivalen i Murmansk, og som medarrangør tok 
de seg av logistikken knyttet til workshopen og forestillingen, markedsføring og rekruttering 
til workshopdeltakelse, frivillige og publikum til forestillingen. Forestillingen i Murmansk har 
knyttet tettere bånd mellom festivalene Barents Spektakel og Barents Bird og har lagt til rette 
for fremtidige samarbeidsprosjekter. Prosjektet var en attraksjon som trakk oppmerksomhet 
til festivalen og økte publikumstilstrømningen begge veier over den norsk-russiske grensen.

Bortsett fra tidligere nevnte eksempler på festivalsamarbeid, reiste vi ut i verden for å 
oppleve andre festivaler, samt knytte nye kontakter og utvide vårt festivalnettverk. Vi har blant 
annet besøkt kulturfestival ”Roots and Wings” (Reykjavik), musikkfestival Stereoleto (Sankt 
Petersburg), FINN (Harstad), filmfestivalen Northern Character (Murmansk), kunstfestivalen 
Oslo Open (Oslo), Uncapitals (Kjøllefjord), Artic Art Forum (Arkhangelsk), Bodø Biennale, 
m.mer. 

bilde: Irena Dominguez
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BAR International 2018 hadde hovedtema ”The other”.

Globale hendelser og storpolitikk påvirker også 
grenseområdet vårt. Som en følge av noen  slike 
hendelser, ser det ut til å knytte seg mer skepsis, 
mistenkeliggjøring og usikkerhet til det grenseregionale 
samarbeidet over grensen til Russland og til russere 
lokalt nå enn for en del år tilbake. Det kan påvirke 
det grenseoverskridende folk-til-folk samarbeidet. Vi 
valgte å ta denne problematikken med i betraktning i 
programmeringen til BAR International 2018. 

I 2018 fikk BAR International derfor en tilleggs oppgave 
”utover seg selv”: Programmet var en mulighet for 
profesjonelt samarbeid mellom aktører over grensa. 
Det var også en mulighet for tillitsbygging på begge 
sider av den norsk-russiske grensa i mye større grad enn 
tidligere gjennom møter, kunnskapsutveksling og sosiale 
og stedsspesifikke prosjekter. Ved å gjennomføre BAR 
International og introdusere nasjonale og internasjonale 
kunstnere for vårt grenseområde og dets russiske 
del, ved å fortsette å sette norske, russiske og andre 
kunstnere i kontakt og tilrettelegge for deres mulige 
felles opphold, produksjoner og idemyldring-sessions, 
har vi rettet fokus på ”Den andre sida”. 

I 2018 har BAR International introdusert 53 kunstnere 
fra flere land for Barents og grenseområdet ved å ta 
dem med på reiser i det grensenære området, ved å 
tilrettelegge for deres kunstneriske undersøkelser, via 
samtaler med aktuelle lokale eksperter og besøk til 
aktuelle virksomheter. Residensprogrammet har vært 
tilpasset hver enkelt kunstner og kunstnerens interesser 
og arbeidsretning, hvor type av residens - enten 
introduksjons- eller fordypningsopphold (research- eller 
produksjons-rettede) – ble tatt i betraktning. Vi sørget for 
at kunstnernes behov ble ivaretatt uansett type residens, 
og det var flere av dem som kom til oss med ideer for 
nye produksjoner. Mange ble involvert i lokalsamfunnet, 
noe som bidro til økt interesse fra et bredt publikum. 
Noen av oppholdene har knyttet russiske og norske 
kunstnere sammen, og resulterte flere ganger i nye 
samarbeidsprosjekter, mens andre opphold har ført 
til nye stedsspesifikke kunstproduksjoner som enten 
ble vist på Terminal B og andre arenaer (både lokalt i 
Sør-Varanger og på den russiske sida av grense), eller 
er aktuelle for presentasjon under kommende Barents 
Spektakel 2019. 

Her presenteres et utvalg av kunstnere i BAR International 
artist-in-residency fra 2018.

INTRODUSERENDE RESIDENCIES

(1). 1.-6. FEBRUAR,  
SØR-VARANGER

Evgenii Zimirev og Tatiana Zimireva (Arkhangelsk) 
delte sitt opphold mellom Murmansk og diverse steder 
i Sør-Varanger for å bli bedre kjent med området, det 
regionale kunstnermiljøet og med Pikene på Broens 
programmer. Tatiana jobber med tegning, gips, keramikk, 
lær, plakatkunst. Evgenii er kunstner-grafiker, med 
tegning som hovedfelt (etsning, blekk, penn, pensel) og 
har en lang karriere som bokillustratør – over 100 bøker. 
En av hovedmotivene han er interessert i er kystbygder 
og byer i nord, byens ånd i et historisk og samtidig 
perspektiv. Det er i denne retningen vi planlegger å 
samarbeide videre.

(2). 31.MAI-10.JUNI,  
SØR-VARANGER OG MURMANSK

Per Huttner, Jean-Louis Huhta (Sverige) og Jean-Claude 
Santilus (Haiti), kunstnere og musikere som kom på 
residency for introduksjonsopphold og presentasjon av 
prosjektet sitt ”The Boundaries of Death Challenged: 
Swedish and Haitian Music and Performance in the 
Arctic” her i grenseområdet. Performancen som ble 

BAR  
INTERNATIONAL 
2018

presentert både i Sør-Varanger (på Terminal B i Kirkenes 
og Skoltesamisk museet i Neiden) og på isbryteren 
”Lenin” i Murmansk, var en musikalsk blanding mellom 
samtidsmusikk, konseptuell kunst og voodoopraksis, 
og hadde et site-spesifikk preg gjennom dialog 
med de arktiske kulturene. Musikerne ble kjent med 
grenseområdet vårt gjennom reiser i Kirkenes og 
omegn, samt at vi tok dem med på reise til Russland. 
Bortsett fra deres performance som ble gjennomført i 
samarbeid med Informasjonssenteret for Atomenergi, 
fikk kunstnerne også kontakt med kunstnermiljøer i 
Murmansk og Nikel. 
Co-finansiert av kunstnerne gjennom Stockholm stad og 
Nordic Culture Fund.

(3). 20.-26. AUGUST 
SØR-VARANGER, NIKEL OG MURMANSK 

Maret Anne Sara (Kautokeino) og Susanne 
Winterling (Trondheim/Oslo) var i Kirkenes på et 
introduksjonsresidens, som skulle resultere i en felles 
og to separate produksjoner for den neste festivalen 
Barents Spektakel 2019. Maret Anne og Susanne traff 
lokale aktører som var relevant for deres kunstneriske 
research: Sara tok utgangspunktet i sin samiske 
bakgrunn og kunstnerskap, hvor hun hovedsakelig 
fokuserte på tvangsutslettelse av reinsdyrflokker og 

åndelig kolonisering, mens Winterling jobbet med 
temaer som klimaendringer, miljø og økologi. Bortsett 
fra nettverksmøter med flere mulige samarbeidsparter 
for nye kunstproduksjoner, fikk Winterling utforske det 
russiske grenseområdet ved å reise til Nikel og Murmansk 
og møtes med miljøaktivister og miljøorganisasjoner, 
f.eks. som Bellona Russia. 

(4). 17.-21.SEPTEMBER,  
SØR-VARANGER OG NIKEL

Irene Rasmussen (Tromsø) og Ilya Dolgov (Sankt-
Petersburg) var på et introduksjons- og produksjons-
rettede opphold. Residencyen var felles for begge 
kunstnerne grunnet lignende interesser/arbeidsretning 
i deres kunstneriske research. Både Irene og Ilya tar 
utgangspunkt for sin kunstneriske research i natur og 
ulike vekster. Ilya Dolgovs prosjekter er rettet mot søk 
og oppdagelse av nye måter å forholde seg til naturen 
på, som etter hvert resulterer i installasjoner, tekster, 
tegninger og video. Irene Rasmussen sin research dreide 
seg om vekster som har egenskaper som å trekke ut 
tungmetaller fra forurenset jord, samt naturens evne 
til å gjenopprette naturlig balanse i forurenset grunn 
og ta tilbake tapte territorier. Formmessig jobber hun 
tredimensjonalt med rom, skulptur og sted. 

bilde: Michael Miller
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RESEARCH-RETTEDE RESIDENCIES 

(1). 20.-26.AUGUST 
SØR-VARANGER  

Hasan Daraghmeh (Trondheim/Palestina), var her på 
både introduksjons- og produksjons-rettede opphold 
som skulle resultere i et festivalverk til neste Barents 
Spektakel. Hasan jobber hovedsakelig med storskala 
installasjoner, trykk og video. Han fokuserer mye på 
piksler, den minste komponenten i det digitale bildet, 
som danner den underliggende strukturen til det digitale 
bildet. Hasan var interessert i å besøke ulike høyder 
og utkikkspunkter hvor man kunne få et panorama-
bilde over bysentrum. Han brukte byens kirketårn og 
bibliotektak for å ta bilder for storskala trykk, samt at han 
gjorde filmopptak. Ved å ta bilder og video, bruker Hasan 
tiden som et landskap og bevegelse i det offentlige rom. 

(2). 20.AUGUST - 2.SEPTEMBER 
SØR-VARANGER 

Kunstnergruppen Alt Går Bra (Bergen) ved Agnes 
Nedregård, Branko Boero Imwinkelried og Oscar 
Mac-Fall ble invitert til opphold for å utvikle den 
stedsspesifikke varianten av prosjektet Den Norske 
Idealstaten, inspirert av Platons verk Republikken. I 
løpet av sitt opphold besøkte kunstnergruppen lokale 
foreninger, skoler, diverse institusjoner og enkelte lokale 
entusiaster for å ta en prat om idealstaten, informere 
om prosjektet og snakke om ideer til et nytt våpenskjold 
for den fremtidige norske idealstaten med det lokale 

I den forbindelsen foretok kunstnerne en tur til Nikel for 
å forske på phytoremedierende planter og planteanlegg 
på forurensede industriområder rundt Nikel-fabrikken. 
De fikk blant annet også befaring på både Visittsenteret 
til Pasvik naturreservat i Nikel, og på Svanhovd 
miljøforskningsssenter i Pasvik, hvor de traff og tok en 
prat med lokale forskere og andre eksperter relevante for 
deres research.  

(5). 16.-30.NOVEMBER, 
SØR-VARANGER OG ARKHANGELSK 

Marita Isobel Solberg, Trond Ansten, Kåre Grundvåg 
(Tromsø) og Tatiana Ludanik (Moskva) var på et felles 
introduksjonsopphold i Kirkenes som var en innledning 
til flere potensielle festivalproduksjoner under Barents 
Spektakel 2019. 

Under residency i Kirkenes ble Trond Ansten og Kåre 
Grundvåg kjent med stagedesigner Tatiana Ludanik, 
for så å jobbe i lag med et felles festivalprosjekt på sikt. 
Trond, Kåre og Tatiana hadde flere idemyldringsmøter 
og fikk dermed snakke om og drøfte ideer til deres felles 
produksjon, festivalbaren TANG. Til den produksjonen 
tok Trond og Kåre utgangspunkt i sitt tverrfaglige prosjekt 

”Devil´s Apron”, der kunstnerne jobber med og utforsker 
mange forbruksområder for tang og tare, med fokus på 
et brygg basert på tang og tare, og hvor det sosiale står i 
sentrum. Tatiana la vekt på lysdesign og andre design- og 
scenografiske elementer i den nye festivalbaren. 

Marita Solberg var med på residency i forbindelse 
med flere festivalproduksjoner: både åpningsshowet, 
performancer på festivalbar og et individuelt 
performancebasert prosjekt. I lag med Trond, Kåre 
og Tatiana fikk hun bli kjent med grenseområdet på 
den norske sida, hadde befaring på alle potensielle 
festivalarenaer, og fikk kontakt med ulike lokale miljøer 
og eksperter fra diverse felt. 

Kåre Grundvåg ble deretter med oss på et utvidet 
opphold til Arkhangelsk hvor vi sammen deltok på Arctic 
Art Forum. Her knyttet han kontakter med kunstneriske 
miljøer i Arkhangelsk og Arkhangelsk regionen. I 
Arkhangelsk fikk han møte direktøren for Arkhangelsk 
Industrielle algefabrikken der og fikk befaring på 
fabrikkens museum. Det ble innledet et samarbeid 
som resulterte i at algefabrikken ble hovedsponsor for 
festivalbaren under Barents Spektakel 2019 ved at de 
leverte alt av tang og tangprodukter. 

grenseområdet som bakteppe. Alt Går Bra avviklet også 
en åpen folkeforsamling hvor ulike fremtidsvisjoner 
ble debattert, samt andre publikumsarrangementer 
(lesegruppe, retorikkskole, workshops) for både voksne, 
barn og unge med visuelle presentasjoner på Terminal 
B. Alt Går Bra stod bak større og mindre kunstprosjekter, 
utstillinger, publikasjoner og diskursive arrangementer, 
som utforsket skjæringspunktet mellom kunst og politikk.  
Co-finansiert av kunstnerne gjennom Norsk Kulturråd og 
OCA. 

(3). 22. - 27.AUGUST 
SØR-VARANGER 

Hilde Hauan (Tromsø) og Maria Skeie (Oslo) var på 
residency for å gjøre research og samle planter og info 
i vårt grenseområde til utvikling av en stedsspesifikk 
variant av sitt felles prosjekt ”The Stitch Project”. 
Kunstnerne fikk bli kjent med lokalområdet, samt møtes 
og få prate med eksperter og entusiaster fra det lokale 
sopp- og plantefargingsmiljøet. I løpet av perioden ble 
de også kjent med lokalhistorie, besøkte museer i Sør-
Varanger og Svanhovd miljøforskningsssenter. En av 
hovedfokusene i prosjektet lå på plantefarging, dermed 
brukte kunstnerne mye tid på å samle lokale planter, 
blomster og andre vekster som finnes i kommunen. Hilde 
og Maria kom raskt tilbake med ideer for videreutvikling 
av det stedsspesifikke prosjektet, og vi inviterte dem inn 
til å være festivalkunstnere på Barents Spektakel 2019 og 
gjøre prosjekter over en uke under festivalen  
på Terminal B. 

bilde: Michael Miller
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(4). 29.AUGUST-1.SEPTEMBER; 24.-28.OKTOBER; 
30.NOVEMBER-5.DESEMBER, 16.-17.DESEMBER
SØR-VARANGER

Florian Schneider (Trondheim) var på flere residencier 
i løpet av andre delen av 2018 i forbindelse med to 
kunstproduksjoner til den kommende festivalen Barents 
Spektakel 2019. I løpet av det første residensoppholdet 
ble han kjent med lokalområdet og lokale aktører og 
eksperter som var relevante for Schneiders kunstneriske 
research, samt at han samlet  informasjon for og drøftet 
ideer til to verk. Begge prosjektene skulle dreie seg 
rundt den kinesiske innflytelsen i det norske Barents- 
og grenseområdet. Alle de resterende besøkene var 
dedikert til filming rundt i Sør-Varanger for et videoverk 
som avbildet forskjellige steder, bedrifter og enkelte 
mennesker relevante for filmtema; samt at han hadde 
flere møter med folk og organisasjoner som kunne bli 
samarbeidspartnere til hans andre prosjekt ”Kirkenes 
Charter”.

Florian Schneider er filmskaper, forfatter og kurator 
som utforsker grensene mellom mainstream og 
uavhengig media, kunst og aktivisme, teori og open 
source teknologi. Bortsett fra det er han instituttleder for 
Kunstakademiet i Trondheim (ved NTNU). 

TERMINAL B

Terminal B er en møteplass i Barentsregionen for sjanger- og grenseoverskridende 
kunstprosjekter. Et sted hvor etablerte og unge kunstnere kan dele sin interesse for 
nordområdene med kunstkjennere, et engasjert lokalsamfunn og gjester i det arktiske 
nord. Terminal B er et utgangspunkt for kunstnerisk utforskning av grenselandet Barents, 
dets endring og utvikling, og en mulighet for presentasjon av alternative løsninger på 
eksisterende konvensjoner. Terminal B er både en vei inn i, og en vei ut av Barentsregionen, 
hvor vi viser unike og egenproduserte kunstprosjekter og er åpne for gjesteprosjekter 
fra det frie feltet. Terminal B huser kunstutstillinger, prosjekter under utvikling, musikk- og 
tverrfaglige arrangementer, debatter og samtaler.

 (5). 1.-7.DESEMBER
MURMANSK

Olga Zhitlina (Sankt-Petersburg), var på sitt første 
produksjons-rettede opphold i russisk grenseområde 
(Murmansk og omegn) for å sette i gang med et 
videoverk til Barents Spektakel 2019 som skulle handle 
om kinesisk innflytelse, interesser og investeringer 
i russiske Arktis. Olga traff lokale reiselivsaktører, 
kunnskapsbærere og andre relevante russiske aktører 
i Murmansk. For å fordype seg i den lokale historien til 
den nordlige jernbanen bygd opp av kinesiske innflyttere 
på 1920-tallet i Murmansk, jobbet Olga aktivt med 
arkivmaterialer fra det regionale lokalhistoriske museet i 
Murmansk og Regionalt arkiv i Arkhangelsk. Den andre 
oppfølgende residensen ble planlagt til januar 2019, hvor 
hun skulle komme tilbake med sitt filmcrew for å jobbe 
målrettet med selve filmprosessen.

bilde: Olga Jitlina, produksjonsbilder bilde: Maksim Malyutin
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bilde: Michael Miller

RINGEN AV BENTE GEVING 
(23.03.18 - 28.04.18)

Utstillingen RINGEN er en hyllest til, og en dialog med 
Bente Gevings samiske slekt og formødre. Geving har 
laget en visuell forbindelse ved å sette nye bildeserier; 
Rosenhage 2014 og Kosmos 2015 sammen med eldre 
bildeserier av de tre søstrene: Anna, Inga og Ellen, 1985 
og arrangementene til hennes mor: Glemte bilder, Margit 
Ellinor, 2002.

Gjennom RINGEN, vil Bente Geving ta folk med på 
en reise gjennom sitt kunstnerskap og jakten på egen 
samisk identitet. Utstillingen som består av historiske 
fotografier, bilder, lydverk og en installasjon, er en 
personlig fortelling om hennes familie fra 
Sør-Varanger, samt – en samtidshistorie om identitet og 
identitetstap, om samisk kultur, reindrift, språk og joik. 
Under utstillingsåpningen samlet Bente alle gjestene på 
reinskinn rundt en ”bålplass”, tok ut sin samiske tromme 
og begynte å joike, med ønske om at alle ble med. Ved 
å rette oppmerksomheten på joikehistorien, stilte hun 
både dypt personlige og kjent for mange, spørsmålene: 
”Hva skjedde når joik ble forbudt, og joiketradisjonen 
forsvant i flere familier? Hva skjer når det du har forsøkt å 
glemme gjennom et liv, er det du husker når du begynner 
å glemme?”

Antall besøkende: 260

UTSTILLINGER  
PÅ TERMINAL B 2018 

Geological Imagination av  
Justin Bennett & Cecilia Jonsson

(05.05.18 - 02.06.18)

Geological Imagination er basert på de to kunstnernes 
interesse for et geologisk univers og på research-
materialer samlet fra spesifikke plasser i den norske-
russiske grensesonen. I samarbeid med kuratorene 
og produsentene bak Dark Ecology  – nederlandske 
Sonic Acts og Kirkenes-basert kurator Hilde Methi, 
presenterte Terminal B nye arbeider som er kunstnernes 
videreutviklinger av materialene fra deres deltagelse i 
Dark Ecology prosjektet, som foregikk mellom 2014 og 
2016. Dark Ecology var inspirert av ideene til filosofen 
Timothy Morton, som hevder at vår kunnskap om 
menneskelig påvirkning på kloden gjør det nødvendig 
å tenke nytt om natur og økologibegrepene. Økologi er 
‘mørk’.

Antall besøkende: 160

CECILIA JONSSON
PROSPECTING: A GEOLOGICAL SURVEY OF GREYS

JUSTIN BENNETT
VILGISKODDEOAYVINYARVI – WOLF LAKE ON THE MOUNTAINS

GEOLOGICAL 
IMAGINATION

4. mai
  kunstnersamtale (18:00)
  åpning (19:00)  
utstillingen står til og med 2. juni

man - fre 10:00 - 18:00
lør 10:00 - 15:00
www.pikene.no/terminal-b
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Minnearkiver: Eriste Archives // The Other Side  
av Inger Blix Kvammen
(16.06.18 - 21.07.18)

Fra serien MINNEARKIVER, var to prosjekter vist på 
Terminal B: ERISTE ARCHIVES og THE OTHER SIDE. De 
to prosjektene er noen av resultatene fra Ingers reiser 
til Sør-Kaukasus,- til byer og landsbyer i grenseområdet 
mellom Tyrkia og Armenia.

Inntrykkene, omsatt i objekter og fotografi, er mer enn 
bare gjengivelser eller avbildninger av det daglige liv 
og hverdagskulturen i ulike typer samfunn. Summen 
av store og små hendelser, opplevelser og møter, 
-hverdagskunnskapen, blir en viktig del av utstillingenes 
didaktikk og innhold. Noen av verkene har tekster 
med som del av historiefortellingen, som fragmenter 
fra eller dokumentasjon av levde liv. Objektene blir 
minnekranser eller historiebærere. Hverdagskunnskapen 
betydeliggjøres og man kan stille seg spørsmålene: 
«Hvem er jeg?» «Hvorfor er jeg den jeg er?» «Hvor 
kommer jeg fra?» og «Hvor går jeg hen?»

Inger Blix Kvammen er lokal kunstner som bor og 
arbeider ved Kirkenes. Gjennom enkeltstående 
installasjoner, større separatutstillinger eller deltakelse 
på temautstillinger, iscenesetter kunstneren et møte 
mellom to praksiser; en omfattende, intens og 
engasjert fotodokumentasjon og en performativ, 
grensesprengende og symbolsk håndverkspraksis. 
Hennes arbeider omhandler gjerne tema som 
migrasjoner og kulturell utveksling på tvers av grenser.

Antall besøkende: 630

alle bilder: Michael Millerbilde: Michael Miller

DEN 72. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING 2018
(28.07.18 - 25.08.18)

I sommer tok Terminal B imot den 72.utgaven av den 
tradisjonelle turnerende utstillingen Den Nordnorske 
Kunstutstilling 2018, som først ble åpnet 20.januar i Bodø 
av Bodø kunstforening. Denne gangen var 15 kunstnere 
med, hvorav seks av dem for første gang. Den 72.utgaven 
av Den Nordnorske Kunstutstilling var annerledes 
fra de forrige utgavene: I år åpnet utstillinga opp for 
stedspesifikk kunst, slik at publikum kunne oppleve at det 
var noen verk som kun var tilgjengelige utvalgte steder 
under turneen. I tillegg, var utstillingen vist på tre steder 
til samme tid, samt at Bodø kunstforening, som står bak 
utstillingen, jobber med å få Nordnorsken ut i verden, slik 
at folk utenfor Norge får oppleve den. 

Antall besøkende: 757

____________________________________________________

«BEAUTIFUL BORDER: DO NOT CROSS THE LINE»  
AV SIGFRID HERNES
(20.09.18 - 20.10.18)

Utstilling av Sigfrid Hernes som tar utgangspunkt i 
kunstnerens første møte med den norsk-russiske grensa. 
Historien begynner med hvordan Sigfrid ulovlig og 
tilfeldig krysset grensa. Kunstneren utforsker begrepet 
”grense” og ulike tilfeller av grensekryssing. Samtidig 
ble denne utstillinga en fortsettelse av det Sigfrid har 
arbeidet med i mange år, nemlig -  å vise hvor nær vi er 
landskapet/naturen, og hvordan spor etter mennesker 
påvirker vår eksistens. Ved å oppsøke steder i natur/
landskap, som etterhvert blir forvandlet til en sort/hvit 
verden av tegninger og foto, søker kunstneren å komme 
nær ulike typer sårbarhet i oss mennesker. Utstillingen 
består av tegninger av nære utsnitt av menneske og 
fotografier fra steder langs den norsk-russiske grensa. 

Antall besøkende: 295

åpning av utstillingen 27. juli (19:00)
utstillingen står til og med 25. august
man - fre 10:00 - 17:00 • lør 10:00 - 15:00 

      @pikenepaabroen www.pikene.no/terminal-bDr Wessels gate 14, Kirkenes, Norge

BEAUTIFUL BORDER:  
DO NOT CROSS THE LINE

Utstillingen er støttet gjennom Statens Kunstnerstipend og Norske Kunstforeninger

åpning av utstilling 19. september (19:00)  
barneverksted 22. september (12:00 - 15:00)
utst i l l ingen står  t i l  og med 20. oktober

man - fre 10:00 - 17:00
lør 10:00 - 15:00
www.pikene.no/terminal-b

bilde: Michael Miller
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«24 BILDER I SEKUNDET» AV KNUT ERIK JENSEN
(03.11.18 - 01.12.18)

«24 bilder i sekundet» er 24 utvalgte «stillbilder» fra 
Knut Erik Jensens første film «Grete på kirkegård i 
Leningrad, april 1970». Hvert bilde står for seg selv, 
samtidig som det former et miniportrett av filmen som 
igjen markerer begynnelsen på en snart 50 år lang 
filmkarriere. Hele utstillingen består av både 24 bilder 
og to korte filmer: Filmen som utstillingen baserer 
seg på, ”Grete på kirkegård i Leningrad, april 1970” 
og filmen ”Menneskebarn”. I tillegg til og i forbindelse 
med selve utstillingen, hadde vi en filmvisning hver 
lørdag, hvor vi viste en ny film fra Knut Erik Jensen sitt 
kunstnerskap i andre etasjen på Terminal B utover hele 
utstillingsperioden. Blant de andre velkjente sjangerne, 
ble Jensens novellefilm ”Morgen” vist for første gang.
Offisielt ble utstillingen åpnet av Ragnhild Vassvik 
(fylkesordfører i Finnmark), med velkomstord fra Knut 
Erik sin gode filmfestivalkompis og kollega Svetlana 
Soldatova (direktør, Northen Character filmfestival i 
Murmansk), etterfulgt av en kunstnersamtale moderert av 
Aleksander Olai Korsnes (Rein Film) og førpremiere på 
Knut Erik Jensens siste novellefilm «Morgen». 

Antall besøkende: 244

____________________________________________________

SØR-VARANGER UTSTILLINGA 2018
(08.12.18 - 12.01.19)

Pikene på Broen inviterte en gruppe kunstnere som bor 
og jobber lokalt i Sør-Varanger, til en felles utstilling 
på Terminal B. Tanken bak utstillingen var å vise frem 
mangfoldet av kunstneriske uttrykk som finnes i Sør-
Varanger, både fra de som jobber med sitt kunstneriske 
uttrykk på fulltid, og de som jobber deltid. Resultatet ble 
til en utstilling som viste et vidt spenn av både metoder 
og materialer.

Sør-Varanger utstillinga 2018 presenterte:

Dagfinn Gjerde
Unni Hamborg
Inger Blix Kvammen
Anne Brit Nordahl
Elisabeth Sveistrup
Silje Figenschou Thoresen
Morten Torgersrud
Venke Tørmænen

Antall besøkende: 357

      @pikenepaabroen www.pikene.no/terminal-bDr Wessels gate 14, Kirkenes, Norge

Pikene på Broens prosjekt- og visningsrom

SØR-
VARANGER 
UTSTILLINGA
2018 Dagfinn Gjerde

Unni Hamborg
Inger Blix Kvammen
Anne Brit Nordahl
Elisabeth Sveistrup
Silje Figenschou Thoresen
Morten Torgersrud 
Venke Tørmænen

åpning 07.12.18 (18:00) 
08.12.18 -- 12.01.19 
man - fre 10:00 - 17:00, lør 10:00 - 15:00

bilde: Michael Miller

TRANSBORDER CAFÉ 
PÅ TERMINAL B

POST-REFORMASJON? 
2. februar 

Status quo og tilpasningsdyktigheten til den 
protestantiske kirken i Norge og den ortodokse kirken i 
Russland. Med Proff. Andrey Desnitsky (Moskva) og Kaia 
Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal (Oslo). Moderator: 
prest Torbjørn Brox Webber (Kirkenes). Musikalsk ramme 
- Ensemble SERENATA fra Murmansk Filharmonien. I 
samarbeid med Sør-Varanger Menighetsråd.  
 
Antall publikum: 30
____________________________________________________

FINNMARKS FREMTID OG IDENTITET
20. mars 
 
Lansering av SAMTIDEN og debatt om Finnmarks fremtid 
og identitet i lys av fylkesreformen. Med Rune Rafaelsen 
(ordfører i Sør-Varanger), Ragnhild Vassvik (fylkesordfører 
i Finnmark), Torbjørn Brox Webber (prest i Kirkenes), 
Cecilie Hansen (tidligere ordfører i Sør-Varanger, medlem 
av Sametinget), Luba Kuzovnikova (Pikene på Broen). 
Moderator: Christian Kjelstrup, redaktør i Samtiden. I 
samarbeid med SAMTIDEN.  
 
Antall publikum: 45

FINDING A BALANCE - DETERRENCE AND DÉTENTE  
IN THE 21ST CENTURY. 
19. april 
 
Med Eldar Berli (former Chief of the Northern Brigade 
in the Norwegian Army), Benjamin Schaller (Research 
Fellow at the Centre for Peace Studies, UiT), Lars Georg 
Fordal (Head of the Norwegian Barents Secretariat), 
Alexander Sergunin (Professor in International Relations, 
St Petersburg State University). Moderator: Gunhild 
Hoogensen Gjørv (Professor of Critical Peace and Conflict 
Studies with specialization in Security Studies and 
International Relations, UiT). I samarbeid med UTSYN - 
Forum for utenriks og sikkerhet. 

Antall publikum: 60
____________________________________________________

DEBATT «VENN ELLER FIENDE?»
07.juli

Samtale om forholdet til Russland som en del av 
Klassekampens sommerbåtturne langs finnmarkskysten. 
Med Marie Sneve Martinussen (nestleder i Rødt), Rune 
Rafaelsen (ordfører i Sør-Varanger), Simen Tallaksen 
(nyhetssjef i Klassekampen), Thomas Slensvik (Forsvarets 
høgskole). I samarbeid med Klassekampen.  
 
Antall publikum: 72
____________________________________________________

FOLK TIL FOLK-SEMINAR: «OPPVEKST I 
BARENTSREGIONEN» 
20.september

Folk-til-folk seminaret Oppvekst i Barentsregionen, 
avsluttende arrangement til Forskningsdagene 2018 og 
presentasjon av forskningsresultater og betraktninger 
innhentet fra feltarbeid på russiske og norske skoler fra 
grenseområdet. Med Professor Urban Wråkberg (UiT), 
Prodekan ved HSL-fakultetet Synnøve T. Andersen (UiT), 
Professor ved Barentsinstituttet Victoria Tevlina (UiT), 
Professor Olga Ivanichsheva (Murmansk statlige arktiske 
universitet), forsker Sander Goes (Barentsinstituttet), 
lærer Viktoria Litvin (Pechenga distriktet). I samarbeid 
med Barentsinstituttet. Ordstyrere: Unni Sildnes og Anne 
Figenschou, UiT. 

Antall publikum: 45

bilde: Michael Miller
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ANDRE 
ARRANGEMENTER  
PÅ TERMINAL B

12.mars  
Kunstnersamtale med BJ Nilsen  
‘Ore: Sounds from the earth’ (i forbindelse med 
utstillingen Geological Imagination).   
Antall publikum: 20

16.mars 
Performance 
‘Cult of Busy’ fra Performance Group T.I.T.S.  
Antall publikum: 23

9.juni 
Performance  
‘The Boundaries of Death Challenged’ av Per Huttner, 
Jean-Claude Saintilus og Jean-Louis Huhta.  
Antall publikum: 12

16.juni 
Kunstnersamtale med Inger Blix Kvammen  
(i forbindelse med utstillingen Minnearkiver: Eriste 
Archives // The Other Side).  
Antall publikum: 7

1.august 
Kirkenesdagene 2018. 
Dialog om Naboskap. 
Antall publikum: 60

2.-4.august 
Kirkenesdagene 2018. 
Lunsjkonsertene med Aurora & S Sæterhaug. 
Antall publikum: 147

Blant våre faste samarbeidspartnere som bruker 
Terminal B for sine arrangementer er Scene Finnmark og 
Friform:

24.februar 
Friform Kirkenes Plateprat med Datarock  
(i forbindelse med Barents Spektakel 2018).  
Antall publikum: 12 

7.mars 
Friform Kirkenes – Plateprat og filmvisning: Ljerke. 
Antall publikum: 15

13.mai 
Konsert 
”Midt i verden: En hyllest til Ivar Thomassen”. 
Arrangert i samarbeid med Scene Finnmark. 
Antall publikum: 60

5.juni 
Friform Kirkenes - Konsert ”Arches”. 
Antall publikum: 20

28.september 
Konsert med Susanne Lundeng. 
Arrangert i samarbeid med Scene Finnmark. 
Antall publikum: 40
 
4.oktober 
Friform Kirkenes «Muddersten». 
Antall publikum: 17

24.oktober 
Konsert ”Ikke bare Beethoven”. 
Arrangert i samarbeid med Scene Finnmark. 
Antall publikum: 34

I løpet av 2018 ble det holdt flere arrangementer for barn 
og unge i regi av Pikene på Broen, både under Barents 
Spektakel 2018 og i Pikenes prosjekt- og utstillingsrom 
Terminal B. 

Under Barents Spektakel 2018 ble det holdt to 
workshops for barn og unge. 

Kunstneren Emily Newman og hennes prosjekt Ice Station 
Zebra var en del av festivalen. Ice Station Zebra er et anti 
Kald-krigs prosjekt som underviser og underholder barn 
med Kaldkrigstematikk, samt relaterer det til dagens 
geopolitiske klima. Materialet til festivalverket ble blant 
annet samlet inn under 3 workshops som Emily holdt 
både i Sør-Varanger og i Nikel  2017. 

”Ved et uhell i 1959, mistet den amerikanske satellitten 
«Corona», en kapsel med  hemmelige opptak i Arktis. 
Forsvinningen av denne kapselen har siden den gang 
blitt til et lite mysterium.  Et tiår senere gav Alistair 
MacLean ut kaldkrigsthrilleren «Ice Station Zebra», hvor 
amerikanerne vinner konkurransen om å innhente de 
hemmelige opptakene i Arktisk. I virkeligheten vet man at 
amerikanerne aldri fikk tak i opptakene.  Altså må enten 
Sovjetunionen ha fått tak i de… eller de er fortsatt der 
ute”

BARN OG UNGE

Det interaktive, pedagogiske, multinasjonale 
kunstprosjektet tar sikte på å undersøke ettergløden 
av spenningene som oppsto under den Kalde krigen. 
Samtidig og kanskje viktigere er prosjektets mål å 
gjenopplive grenseoverskridende vennskapsinitiativer 
som både Sovjetunionen og dets motstandere tok del i, 
selv da konflikten var på topp. Underveis har prosjektet 
gått en skiftende gang mellom parodi og moderne 
thriller- og beveget seg gjennom et landskap skapt av 
den gamle Kalde krigen og en ny kald krig. 

Ice Station Zebra følger den fiktive russiske 
meteorologen/spion «Gertruda» (Vlada Milovskaya), 
som forteller sin historie til en gjeng russiske og norske 
barn som bor langs den norsk-russiske grensen i 
nord. Ved NATO-grensen mellom Vesten og Russland. 
Imellomtiden, et sted dypt under havet, ikke langt fra 
Pittsburgh, USA, sniklytter en amerikansk ubåt fylt opp 
av amerikanske barn, spent til fortellingen.
150 barn deltok på workshops.

Under hele festivalen ble det holdt omvisninger i 
festivalutstillingen for skoleklasser. Alle skolene i Sør-
Varanger kommune var invitert. Omvisningene ble 
støttet av både DKS Sør-Varanger og DKS Finnmark. 
379 skoleelever kom på omvisningene. 

bilde: Mikhail Slavin

bilde: Michael Miller39 40
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På Terminal B, er det blitt arrangert både barneverksted 
og omvisninger i utstillingene, tilpasset barn og unge. 

Barneverksted i forbindelse med utstillinger.

I forbindelse med utstilling Industrial Postcards, holdt 
Victor Frankowski et verksted Kom å lag ditt eget postkort 
fra Kirkenes! om fotografi, green screen og andre digitale 
media. Workshopen tok utgangspunkt i Frankowskis eget 
prosjekt som er et visuelt dypdykk i det urbane arktis, 
med fokus på Kirkenes og Murmansk. Frankowski ga 
elevene en innføring i sitt prosjekt, deretter gikk elevene 
ut og valgte sitt eget motiv av det de oppfattet som 
det urbane arktis og som de gjerne skulle ha sett som 
postkort fra egen by. Etter at alle hadde funnet sitt motiv, 
gikk verkstedet inn på bruken av green screen, hvor 
elevene fikk muligheten til å redigere sitt eget postkort. 

Dato for verksted: 13.januar
Antall publikum: 51

I forbindelse med Sigfrid Hernes sin utstilling 
«Beautiful border: Do not cross the line» som ble 
åpnet i september, var barn i Sør-Varanger invitert til et 
tegneverksted på Terminal B. Siden utstillinga handlet om 
det å krysse både virkelige og imaginære grenser – de 
som man kan se på verdenskartet, eller de som man ikke 
kan se, som bare eksisterer i vårt eget hode – var barna 
invitert til å lage sin egen versjon og tolkning av hva en 
grense er, eller det man forbinder med ordet ”grense”. 
Resultatet ble hengt opp sammen med Sigfrids egne 
kunstverk slik at barnas innspill ble en del av utstillingen. 

Dato for verksted: 22.september
Antall publikum: 30

Bente Geving åpnet sin personlige utstillingen RINGEN– 
fra Kirkenes til Kirkenes - Girkonjárggas Girkonjárgii på 
Terminal B i mars, og like etter inviterte hun skoleelever til 
å være med på et verksted om samisk historie og kultur, 
med hennes personlige familiehistorie fortalt gjennom 
utstillinga, som bakgrunn for det hele. Workshopen ga 
elevene utvidet forståelse for samisk historie og kultur, 
hvor fokuset var på fornorskingspolitikken som foregikk 
på 1900-tallet og hvordan dette har preget det samiske 
folket i etterkant.

”Jeg vil ta dere med på en reise gjennom mitt 
kunstnerskap og jakten på min samiske identitet. Jeg 
forteller om familien min fra Sør-Varanger med historiske 
fotografier og bilder fra kunstprosjektene mine: En 
samtidshistorie om identitet og identitetstap, om samisk 
kultur, reindrift, språk og joik”

Dato for verksted: 16.april
Antall publikum: 8 
Verkstedet var støttet av Den Kulturelle Skolesekken. 

alle bilder: Michael Miller

AKTIVITETER 2018  
UTENFOR KIRKENES 

SUPERMARKET 2018
STOCKHOLM INDEPENDENT ART FAIR

Terminal B deltok på kunstmessen Supermarket Art 
Fair 2018 i Stockholm, 11.-15. april. I samsvar med 
kunstmessens ånd (å presentere unge kunstnere i 
etableringsfasen) og årets tema (Legacy), presenterte 
vi den unge kunstneren Marius Engan Johansen med 
hans serie Sculptural Duels hvor han inviterer forskjellige 
skulptører til samarbeid. En skulpturell duell, hvor 
spenningen under skapelsen blir viktigere enn å vinne. 
Duellen er en manifestasjon av kollektiv arbeid med 
individuelle signaturer utsatt for publikum, i et forsøk på å 
aktivere busteskulptur på en performativ måte.
Terminal B fikk sin bås rett ved inngangen til 
kunstmessen, som var veldig gunstig for eksponeringen 
av de skulpturelle duellene for publikum. Messen hadde 
ca 4000 besøkende. 

Til å begynne med var vår bås en white cube med 6 
stativ og armaturer. Etter hvert som dagene gikk, laget 
kunstnerne portretter av hverandre. Vi holdt tre dueller 
(hver duell varte 4 timer):

Marius Engan Johansen vs Victor Saletti (Stockholm)
Marius Engan Johansen vs Semen Platonov (St Petersburg)
Marius Engan Johansen vs Aleksandr Korostik (St Petersburg)

På den siste offentlige dagen, “dissekerte” Marius 
bustene, ved å kutte maskene av og hule dem ut for å 
bevare “trofeene” fra duellene.

Antall publikum: 4000

Terminal B sin deltagelse på Supermarket 2018 var støttet 
av OCA. 

alle bilder: Michael Miller
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POWER OF DIVERSITY
THE CROSSING LINES PROJECT
(BARENTS BIRD, MURMANSK) 

Power of Diversity - The Crossing Lines project var et 
stor-skala tverrfaglig EU-prosjekt, som Pikene har vært en 
del av siden 2016, med hovedvekt på scenekunst; dans, 
sang og gateteater, med ungdommer fra åtte EU land 
+ Russland og Norge. Prosjektets siste fase i Murmansk 
ble et samarbeid mellom Pikene på Broen, gateteateret 
PAN.OPTIKUM (Tyskland) og Barents Bird fra 23 - 27. 
april. Det inkluderte en 4 dagers workshop og en times 
stedsspesifikk forestilling hvor ungdommer fra hvert av 
prosjektlandene i Europa deltok sammen med en utvalgt 
gruppe ungdommer fra de norske og russiske nord- og 
grenseområdene under ledelse av PAN.OPTIKUM, med 
Pikene på Broen som produsent og Barents Bird som 
medarrangør. Fra den nordnorske siden var det 5 unge 
dansere fra Kirkenes, Alta, Tromsø og Finnsnes, samt 11 
russiske dansere fra Murmansk. 

I prosjektets første fase, ble det utviklet produksjoner 
til ti festivaler/andre kulturelle rammeverk, drevet av 
prosjektets partnere i 10 land. Produksjonene ble 
utviklet som stedsspesifikke forestillinger hvor hvert 
steds historie, kultur, geografiske plassering og andre 
karakteristikker ble en del av fortellingen. Opptil 40 
ungdommer jobbet sammen med det kunstneriske 
teamet i to uker på hvert sted. Deretter presenterte de 
resultatet av workshopen innenfor festivalen eller et 
annet passende rammeverk. 

Stor-scala produksjonen har turnert til alle ti stedene/
partnerne i 2017 og 2018. Pikene på Broen har 

festivalsamarbeid med Barents Bird i Murmansk, og vi har 
denne gangen valgt å legge vår del av prosjektets siste 
fase dit. Slik gjorde vi prosjektet grenseoverskridende i 
ordets rette betydning. Kunst- og kulturfestivalen Barents 
Bird fikk besøk av forestillingen med utendørsvisning 27. 
april 2018, hvor forestillingen ble en del av Barents Birds 
program. I tillegg ble den nye forestillingen stedstilpasset 
i forhold til venue (forestillingen tok plass i byens havn, 
rett ved siden av isbryteren ”Lenin”), værforhold (dvs 
lys, temperatur og passende påkledning), det tekniske 
(projeksjoner, endring på grande finale, osv.). 

I tillegg til at det kunstneriske konseptet hadde en 
grenseoverskridende hovedfokus med tanke på 
samarbeid på tvers av geografiske grenser, kulturelle 
og andre forskjeller mellom ungdom i Europa, så hadde 
prosjektet også lagt opp til sjangeroverskridende 
samarbeid og hadde som ambisjon å nå nye 
publikumsgrupper med ulik bakgrunn. Dette målet ble 
oppnådd: forestillinga samlet mange publikummere 
i byens havn, både nye ansikter og gjengangere. 
For eksempel festivalgjester, journalister og frivillige 
som pleide eller pleier å være en del av vår festival 
Barents Spektakel i Kirkenes fra år til år. Det viste at 
festivalsamarbeid mellom Barents Spektakel og Barents 
Bird, som startet for flere år siden, bærer frukter og 
forsterker kunst- og kulturbåndene over grensen. 

Antall publikum: 1050

Prosjektet var finansiert av Creative Europe og 
Barentssekretariatet. 

alle bilder: Maksim Malyutin

”THE BOUNDARIES OF DEATH CHALLENGED: 
SWEDISH AND HAITIAN MUSIC 
AND PERFORMANCE IN THE ARCTIC” 
(MURMANSK) 

Kunstnerne og musikerne Per Huttner og Jean-Louis 
Huhta (Sverige) har i løpet av sitt residencyopphold 
hos oss, presentert sin performance ”The Boundaries 
of Death Challenged: Swedish and Haitian Music and 
Performance in the Arctic” på begge sider av den 
norskrussiske grensa, hvor premieren av performance 
ble tilrettelagt på isbryteren ”Lenin” i Murmansk. 
Performancen var en musikalsk blanding mellom 
samtidsmusikk, konseptuell kunst og voodoopraksis, 
og hadde et site-spesifikt preg gjennom dialog med de 
arktiske kulturene:

“The tour is platform to bring together music and visual 
art from Haiti and Sweden to reflect on what happens 
to us after death. It brings together two distinct and 
opposing cosmologies: On the one hand, the secular, 
scientific Nordic tradition that sees death as the end and 

the Haitian vision where the boundaries between the 
living and the dead remain porous. The artists will work 
together using performance to get a better understanding 
about the question and how the two perspectives can 
co-exist. The project will also offer new insights into how 
inter-cultural and interdisciplinary dialogues can support 
and offer depth in our daily lives”

Samme performance, selv om det ikke ble helt identisk 
pga en del improvisasjon, ble etterpå presentert både på 
Terminal B i Kirkenes og Skoltesamisk museet i Neiden. 

Premieren på isbryteren ”Lenin” ble gjennomført i 
samarbeid med Informasjonssenteret for Atomenergi og 
kunst- og kulturfestivalen Barents Bird.

Antall publikum: 69
 
*Co-finansiert av kunstnere gjennom Stockholm stad og 
Nordic Culture Fund.

alle bilder: Maksim Malyutin
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BORDERLINES 3: KRIEGSPIEL 
(OSLO)

Borderlines 3: Kriegspiel er en ny del av forestillingen 
og utstillingen Borderlines i regi av Pikene på Broen og 
Traavik.Info. Første del av verket ble åpnet i Kirkenes på 
Barents Spektakel 2011 av daværende utenriksminister 
Jonas Gahr Støre og samtidig utstilt i Oslo. Senere 
samme år ble den mobile grensen stilt ut i russiske 
Murmansk. Under Barents Spektakel 2018 åpnet ordfører 
Rune Rafaelsen Borderlines 2: Frodes Grense i Kirkenes. 

Kriegspiel er en variant av blindsjakk der spilleren kan 
se brettet og sine egne brikker, men ikke motstanderen 
og dens brikker. En voldgiftsdommer eller «førerhund» 
forteller spillerne om spillets utvikling, for eksempel når 
det er sjakk matt.

En sentral samarbeidspartner i prosjektet var 
daværende grenseinspektør Frode Berg, som siden 5. 
desember 2017 har sittet fengslet i Moskva anklaget 

for spionasje. Nylig innrømmet Berg gjennom sine 
advokater å ha fungert som kurér for den norske militære 
etterretningstjenesten på flere turer til og fra Russland.

Borderlines 3: Kriegspiel består av grensestolper fra den 
norsk-russiske, tidligere norsk-sovjetiske grensen i Sør-
Varanger. Da disse skulle skiftes ut i 2011 fikk regissør 
Morten Traavik og Pikene på Broen overta de gamle 
stolpene.

Forestillinga ble åpnet 1.mai i Oslo, hvor Kampen 
Janitsjar fremførte Alt for Norge og We’ll Meet Again, og 
Moddi fremførte Oh My Father, I am Joseph fra albumet 
Unsongs.

Antall publikum: 1250

I samarbeid med Støttegruppa Hjelp Frode Hjem.

alle bilder: Gorm K. Gaare

I 2017 har vi holdt foredrag på følgende seminarer og konferanser:

Februar 

Mars

 
Mai

Oktober

November

Mars

April 

April

May 

Juni

Juli

August

September

September

September

Oktober

Oktober

November

November/
Desember

Desember

13

22 - 24

24 - 25

15 - 16

23

23

4

21 - 24

25

11 - 12

6

10

5

7

6 - 7

17 - 18

26 - 29

22 - 25

29 - 01

15

En paneldebatt: Folk-til-folk samarbeid i dag og fremtiden. Sør-Varanger bibliotek, 
Kirkenes. Luba Kuzovnikova

Foredrag ”Life Mapping in The Arctic”. Nordic Urban Lab 2018 - Espoo/ Helsinki.
Luba Kuzovnikova

Foredrag om Pikene på Broen og vår virksomhet. Internasjonal kulturkonferanse ”Roots 
and Wings”, Reykjavik. Evgenia Bektasova og Ingrid Valan

Presentasjon av Power of Diversity – The crossing lines project i Murmansk, under 
“Gullkorn fra Barentssamarbeidet”. Prosjektlederkonferanse 2018, Tromsø.  
Evgenia Bektasova

En paneldebatt: Hvorfor flytter talentfulle ungdommer til hovedsteder? Arctic Art Forum, 
Arkhangelsk. Evgenia Bektasova 

Deltakelse på Fremtidssamling i Tromsø i regi av Kulturdepartementet.  
Inger Blix Kvammen

Deltakelse på uformell nettverksbuffet invitert av UDs kulturseksjon på Kunstnernes Hus, 
Oslo. Luba Kuzovnikova

Oslo Open Kunstfestival, Oslo. Inger Blix Kvammen

Intervju med Jeremy M. McKenzie, Research Fellow, U.S. Coast Guard Academy, for hans 
“Barents Sea Cooperation Research Project”. Luba Kuzovnikova

Musikkfestivalen Stereoleto, Sankt Petersburg. Evgenia Bektasova og Franziska Kraiczy

Et offisielt møte med kinesisk ambassadør i Norge i forbindelse med Barents Spektakel 
2019, Oslo.  Inger Blix Kvammen, Franziska Kraiczy og Helle Siljeholm

Intervju med Reid Standish for hans artikkel i Foreign Policy. Luba Kuzovnikova

Dialogmøte om tverrfaglige støtteordninger for kunst og kulturfeltet. Varanger Samiske 
Museum. Varangerbotn. Nesseby. Inger Blix Kvammen og Franziska Kraiczy

Dialogmøte med Kulturrådet. Terminal B. Ingrid Valan og Inger Blix Kvammen

Bodø Biennale: Symposium om kunst + samfunnsansvar, Bodø. Franziska Kraiczy 

Evalueringsmøte i Utenriksdepartementet, Oslo.  
Inger Blix Kvammen og Franziska Kraiczy
 
Festival/Work-in-progress art-residency Uncapitals, Kjøllefjord. Michael Miller

Nettverksmesse under Arctic Art Forum, Arkhangelsk. Evgenia Bektasova og Ingrid Valan

Filmfestivalen Northern Character, filmvisning av Knut Erik Jensens kunstnerskap, 
Murmansk. Franziska Kraiczy og Hilde Alexandersen

1-års jubileumet til kultursenteret Second school, Nikel.  
Evgenia Bektasova og Ingrid Valan

DELTAKELSE/FOREDRAG/MØTER 
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Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

  
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt  1 048 568  1 165 975  
Annen driftsinntekt 1 10 025 579  10 149 079  
Sum driftsinntekter  11 074 148  11 315 054  
Driftskostnader 
Varekostnad  3 643 961  3 193 037  
Lønnskostnad 2 3 274 933  3 021 901  
Avskrivning på varige driftsmidler 3 0  4 701  
Annen driftskostnad 2 4 084 110  5 218 589  
Sum driftskostnader  11 003 004  11 438 228  
DRIFTSRESULTAT  71 143  -123 173  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt  943  2 811  
Annen finansinntekt  70  1 742  
Sum finansinntekter  1 013  4 553  
Finanskostnader 
Annen rentekostnad  1 837  563  
Annen finanskostnad  23 234  17 282  
Sum finanskostnader  25 071  17 845  
NETTO FINANSPOSTER  -24 058  -13 292  
 
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  47 085  -136 465  
 
Skattekostnad på ordinært resultat 4 0  0  
 
ORDINÆRT RESULTAT  47 085  -136 465  
 
 
ÅRSRESULTAT  47 085  -136 465  
 
OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital  47 085  -136 465  
 
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  47 085  -136 465  
 
 

ÅRSREGNSKAP 2018
FOR PIKENE PÅ BROEN AS

FINANSIELLE STØTTESPILLERE

SAMARBEIDSPARTNERE UNDER BARENTS SPEKTAKEL 2018

SPONSORER

Utenriksdepartementet

Barents Travel • Barentshallene AS • Barnehagene i Sør•Varanger • Basen • Bjørnevatn Idrettslag • COOP Kirkenes Handelspark • Dagfinn Hansens 
Trykkeri Fretex • Frivillighetssentralen • Hotell Kirkenes • Intersport • Jens•Viktor Stensund • Joker, Kirkenes • Ketil Andreassen • Kirkenes Bilutleie AS

Kirkenes Næringshage • Kirkenes Taxi • Kiwi, Hesseng • Kiwi, Kirkenes • Knut Jakola transport AS • Lokale Produkter • Marit Sundt • Nor Lines Kirkenes
Norsk Ambassade i Moskva • Ofelaš Arena • Perpetuum Kirkenes • Petchenga kommune • Rema 1000 Hesseng • Rema 1000 Kirkenes • Ritz

Samfundshuset • Samovarteater • Scene Finnmark • Sikkerhetsledelse AS • Stian Labahå • Surf & Turf • Svein Karisari • Sydvaranger AS
Sør•Varanger bibliotek • Sør•Varanger kommune • Sør•Varanger kommune brann•etaten • Sør•Varanger kommune Teknisk drift • Sør•Varanger 

menighet Traavik.Info • Tschudi Kirkenes AS • VALY

SÆRLIG TAKK TIL

Sør•Varanger menighet
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EIENDELER 
 
ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler 
 
Maskiner og anlegg 3 4 722 841  4 631 574  
Sum varige driftsmidler  4 722 841  4 631 574  
 
 
 
SUM ANLEGGSMIDLER  4 722 841  4 631 574  
 
 

OMLØPSMIDLER 
Varer  871  1 764  
 
Fordringer 
Kundefordringer  9 143  45 583  
Andre kortsiktige fordringer  1 133 280  2 347 810  
 
Sum fordringer  1 142 423  2 393 393  
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 788 883  2 262 669  
SUM OMLØPSMIDLER  2 932 177  4 657 826  
 
SUM EIENDELER  7 655 018  9 289 400  
 

 Pikene På Broen AS  

 Balanse pr. 31.12.2018 

 Note 31.12.2018 31.12.2017 

 

Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 
EGENKAPITAL 
Innskutt egenkapital 
Selskapskapital 6 100 000  100 000  
Sum innskutt egenkapital  100 000  100 000  
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital  52 922  5 837  
Sum opptjent egenkapital  52 922  5 837  
 
SUM EGENKAPITAL  152 922  105 837  

GJELD 
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld  125 164  114 120  
Skyldig offentlige avgifter  97 077  136 543  
Annen kortsiktig gjeld 7 7 279 855  8 932 900  
 
SUM KORTSIKTIG GJELD  7 502 096  9 183 564  
SUM GJELD  7 502 096  9 183 564  
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  7 655 018  9 289 400  
 
  
 
Kirkenes, 27.02.2019 
 
 
 
 
 
 
Mona Danielsen   Morten Traavik     Audun Celius 
Styrets leder    Styremedlem     Styremedlem 
 
 
 
 
Kjetil Nicolaisen    Trond Yngve Haukanes    Franziska Kraiczy 
Styremedlem    Daglig leder     Daglig leder 
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Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre 
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.De 
regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god 
regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om 
regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og 
vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).Unntaksreglene i regnskapsloven for små 
foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. 

Presiseringer mht regnskapsprinsipper: 

Inntektsføring 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt 
ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 

Inntektsføring av driftstilskudd skjer det året det gis for. Inntektsføring av øvrige tilskudd skjer i takt med 
utførelsen av prosjektene tilskuddene er ment for.Verdi av ikke ferdigstilte prosjekter balanseføres som 
uopptjent inntekt og inntektsføres i takt med utførelsen. Innbetalinger fra tilskuddsgiver blir ført opp som 
forskudd fra kunder når prosjektene ikke er ferdig eller påbegynt. 
Anleggsmidler  

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av 
avskrivningsbeløp. 

Fordringer 

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning 
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres 
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også 
gjenstand for en tilsvarende vurdering. 

Skatt 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til 
betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved 
utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også 
medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang.  Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet 
og nettoført.  
Pensjonsforpliktelser 
 
Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er 
ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. 
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Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

Note 1 - Annen driftsinntekt 
Driftstøtte 2018  
Kulturdepartementet  2 350 000  
Nord Norsk Kulturavtale   1 007 100 
Sum driftstøtte  3 357 100 
 
Prosjektstøtte 2018 
Barentskult  2 280 000  
Utenriksdepartementet  1 600 000 
Barentssekreteriatet folk to folk  758 000 
Kulturdepartementet  675 000 
Sør-Varanger Kommune    250 000 

Finnmark Fylke  180 000 
Fritt Ord  150 000 
European Commission (Creative Europe)  143 738 
KORO  200 000 
Den Kulturelle Skolesekken   19 166 

Traavik info  150 000 

Den Kulturelle Spaserstokken  8 000 
OCA  33 000 

Kulturnæringsstiftelse  80 000 
Scene Finnmark (samarbeidsprosjekt BS18)  88 084   
flere andre samarbeidspartnere   50 142 

Sum prosjektstøtte  6 665 129 
 
Sum støtte  10 022 229 
  

Note 2 - Lønnskostnad 
Selskapet har hatt 6,5 årsverk i regnskapsåret. 

Spesifikasjon av lønnskostnader  I år I fjor 
Lønn 3 206 875 2 970 068 
Andre lønnsrelaterte ytelser 68 058 51 833 
Totalt 3 274 933 3 021 901 

 

Ytelser til ledende personer og revisor   

  Pensjons- Annen 
  Lønn forpliktelse godtgjørelse Sum 
Daglig leder 451 600 0 6 000 457 600 
Styremedlemmer 21 600 0 0 21 600 
 
Revisjonshonorar, som består av: 

Revisjon 15 751 
Attestasjonsoppgaver 15 700 
Samlet honorar til revisor 31 451 

 

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr lov om obilgatorisk 
tjenestepensjon. Foretaket har etablert slik ordning som tilfredsstiller kravene i loven. 

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinbetalingene kostnadsføres løpende. Det blir 
derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen. 

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ansatte, ledende personer eller aksjonærer 

51 52



Pikene på Broen årsrapport 2018 Pikene på Broen årsrapport 2018

 Pikene På Broen AS 

 Noter 2018 
 

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler 
 Driftsløsøre  inv 
 verktøy  kontorm 
 
Anskaffelseskost pr. 1/1 97 991 
Anskaffelseskost pr. 31/12 97 991 
 
Akk. av/nedskr. pr 1/1 97 991 
+ Ordinære avskrivninger 0 
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 97 991 
 
Balanseført verdi pr 31/12 0 
 
Prosentsats for ord. avskr. 33-33 
 
Anlegg under utførelse kr 4 722 841,-.  
Selskapet har mottatt tilskudd ifm denne påkostningen. 
 
 

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat 

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 
Resultat før skattekostnader 47 085 
+ Permanente og andre forskjeller 150 
+ Endring i midlertidige forskjeller -91 
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd 47 144 
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd 47 144 
= Inntekt 0 

Spesifikasjon av årets skattekostnad: 
Beregnet skatt av årets resultat 0 
= Sum betalbar skatt 0 
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 0 
= Ordinær skattekostnad 0 
Skattesats i inntektsåret 23 
 

Betalbar skatt i balansen består av 
Sum betalbar skatt 0 
= Betalbar skatt i balansen 0 
 
  
 

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 97 119 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 69 556. 
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Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

Note 6 - Selskapskapital 

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. 

Selskapet har 4 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene: 

Navn  Antall Eierandel 
Kuzovnikova Liubov  40 40,00 % 
Valan Ingrid  20 20,00 % 
Nicolaysen Kjetil  20 20,00 % 
Kraiczy Franziska  20 20,00 % 

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte: 

 Antall Eierandel 
Daglig leder 20 20,00 % 
  
 

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld 
Kortsiktig gjeld 
Periodisert prosjekttilskudd 2 256 000 
Periodisert tilskudd visninsrom Terminal B 4 735 873 
Lønn 0 
Feriepenger 281 416 
Annen kortsiktig gjeld (utlegg ansatte) 6 565 
 
Sum Kortsiktig gjeld 7 279 855 
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