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Staben
 
I 2019 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. 

Verv i andre organisasjoner i 2019 

Pikene på Broens ansatte har gjennom årene hatt og 
har en rekke verv i andre kunst- og kulturinstitusjoner 
og organisasjoner. 
Eksempler 2019: 
• medlemskap i kunstnerorganisasjoner  

(NK, NBK, SDS) 
• styreverv i NNKS, NNKM, SDS
• i NKNNs jury
• i komiteer for innstilling av fylkeskommunale 

stipend
• jurymedlem Ibsen Scholarships
• rådsmedlem Norsk Kulturråd,   

utvalgsmedlem Arrangørstøtte Visuell Kunst 
i tillegg medlem i diverse mindre råd og utvalg for ulike 
kunstnerorganisasjoner og institusjoner

ORGANISASJONEN 
PIKENE PÅ BROEN AS

▲foto: Michael Miller
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Ansatte i Pikene på Broen i 2019
 
Luba Kuzovnikova 
kunstnerisk leder/daglig leder 100% fast stilling, 
til 01.05.2019 – i permisjon  

Helle Siljeholm 
Kunstnerisk leder for Barents Spektakel 
50% prosjekt stilling fra 01.05.2018 til 28.02.2019

Franziska Kraiczy 
administrativ leder 100% fast stilling, 
overtok som vikarierende daglig leder 
t.o.m. 01.05.2019

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 
100% prosjekt stilling
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Virksomhetens art

Med samtidskunsten som fundament og med base i Kirkenes, skal Pikene på Broen legge 
tilrette	for	grenseoverskridende	møteplasser,	på	tvers	av	geografiske	grenser,	genre	og	
sektorer. Pikene på Broen skal være en arena og et kontaktledd mellom kunst og 
kulturaktører i regionen og mellom kunstlivet og samfunnet for øvrig, og bidra til at kunsten 
blir en viktig stemme i utviklingen av nord. 

I 2019 var Pikene på Broen as inne i sitt 19. driftsår med følgende satsingsområder:
• Residencyprogrammet BAR International
• Den årlige festivalen Barents Spektakel
• Drift av prosjekt- og utstillingsrommet Terminal B 
• Transborder Cafe
• Festivalsamarbeid Norge – Russland

Virksomheten i 2019 har vist at Pikene på Broen er en betydningsfull aktør med en sentral 
rolle i det grenseoverskridende kunst og kultursamarbeidet i Barentsregionen. Pikene på 
Broen har gjennom etableringen av Terminal B, fått en mer helårlig virksomhet, og dermed et 
utvidet samarbeide med kunst og kulturaktører så vel som mange nye events åpne for 
publikum.	Også	Terminal	B	har	en	grenseoverskridende	profil,	og	bidrar	til	nye	muligheter	og	
nettverk for kunstnere i tillegg til workshops, debatter og tverrfaglige arrangementer for barn 
og unge og et allment publikum.
 
Pikene på Broen er et viktig ressurssenter i det grenseoverskridende samarbeidet, og 
oppfyller mandatet som er gitt gjennom Den Nord-Norske Kulturavtalen.  

Virksomheten Pikene på Broen (PB) har sin base i prosjekt- og utstillingsrommet Terminal B 
i Dr. Wessels gate 14, Kirkenes.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Etter styrets mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets utvikling, resultat, 
eiendeler	og	finansielle	stilling.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.  Det har etter regnskapsårets slutt 
ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for virksomheten. 

Organisasjon

Selskapet hadde ved årets slutt 7 ansatte. Daglig leder er også aksjonær i selskapet. Eiere av 
Pikene på Broen as var i 2019 følgende ansatte:

Luba Kuzovnikova (40 %)
Franziska Kraiczy (20 %)
Kjetil Nicolaisen (20 %)
Ingrid Valan Balsvik (20 %)

2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 039 098 11 074 148 11 315 054
Driftsresultat 8 892 71 143 - 123 173
Årsresultat -9 877 47 085 - 136 465

Balansesum  7 795 704   7 665 778 9 289 400
Egenkapital 143 045 152 922 105 837
Egenkapitalprosent 1,8% 2,0% 1,1%

STYRETS BERETNING
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Styret bestod av:

Styreleder
Mona Danielsen (Sør-Varanger)

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

Ansattes representant 
Kjetil Nicolaisen (Sør-Varanger) 

Administrativ leder Franziska Kraiczy var vikarierende daglig leder til Luba Kuzovnikova kom 
tilbake fra svangerskapspermisjon 01.05.2019

Arbeidsmiljø

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant 
selskapets ansatte. I 2019 var det totale sykefraværet på 2,5%. Det har ikke vært skader på 
personer eller driftsmidler. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling

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. Selskapet 
har en nøytral holdning til kjønn. 

Mona Danielsen
Styreleder                                

Audun Celius
Styremedlem

Morten Traavik
Styremedlem

Kjetil Nicolaisen
Styremedlem 
(ansattes representant)
Trond Haukanes
Styremedlem

Liubov Kuzovnikova
Daglig leder

Kirkenes, 14.05.2020
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Pikene på Broen AS har transparent økonomi, nøktern 
drift, lang og omfattende CV. Det kan ikke tas utbytte. 

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 artist-in-
residency programmet, BAR International. Begge 
designet som gode og relevante møteplasser mellom 
ulike kunstfelt og andre sektorer på tvers av 
landesgrenser. Hovedfokuset er kulturutveksling og 
grenseoverskridende kunst og kultursamarbeid i 
Barentsregionen, nordområdene og det bilaterale 
Norge-Russland samarbeidet. Det faste driftstilskuddet 
fra Kulturdepartementet og fra fylkene gjennom Den 
Nordnorske Kulturavtalen er avgjørende for å få en viss 
grad av forutsigbarhet, trygghet og mulighet for 
langsiktig planlegging, men har ikke økt nevneverdig de 
senere år.

For å kunne ha større fokus på helårlig drift regionalt sett, 
etablerte vi visnings- og prosjektrommet TERMINAL B 
høsten 2017 ved hjelp av spillemidler og midler fra 
Kulturfondets Rom for kunst. Vi jobber fortsatt med 
ferdigstilling av prosjektrommet. I 2019 klarte vi å sikre 
en	del	finansiering	til	programmering	av	Terminal	B	via	
Kulturfondets Arrangørstøtteordning visuell kunst og 
Tverrfaglig støtteordning, samt fra SpareBank1 
Nord-Norges nye program Samfunnsløftet. 
Prosjektstøtten er av avgjørende betydning for at vi skal 
kunne fortsette den trinnvise arenabyggingen på 
Terminal B og realisere et interessant og 
samfunnsrelevant innhold.

Dette har gitt økonomi til den planlagte kuratering, 
produksjon og formidling av prosjekter og utstillinger på 
Terminal B og avlønning av deltakende kunstnere i 
formidlingssammenheng. Vi forsetter å søke om økning 
av den faste driftsstøtten for programmering av 
TERMINAL B, som har blitt en ny pilar i Pikenes 
virksomhet.

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. 
Når	det	gjelder	prosjektfinansiering,	har	flere	av	
støttespillerne blitt til våre langvarige partnere. Vi har 
4-årig støtte til festivalen Barents Spektakel fra Finnmark 
Fylkeskommune. En 3-årig avtale med 
Utenriksdepartementet gir støtte til Barents Spektakel og 
residencyprogrammet BAR International. Pikene på 
Broen’s Barentsaktiviteter støttes jevnt av 
Barentssekretariatets støtteordninger. Annen 
prosjektstøtte kommer fra SpareBank1 Nord-Norge, Fritt 
Ord, og noe lokal støtte. En mangeårig hovedsponsor for 
festivalen trakk seg ut i 2019. 

På tross av at Pikene på Broen er i sitt 19. driftsår i 2019, 
har vi et stort gap mellom driftstilskudd og 
prosjektfinansiering.	Faste	driftsmidler	utgjorde	i	2016	
kun 28%, i 2017 = 22%, i 2018 = 30%, og i 2019 = 34%. 
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. 

Det er utakt mellom søknadsfrister, svar og 
gjennomføring av prosjekter, 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. 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.

ØKONOMISKE FORHOLD 2019
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AKTIVITETER/ 
PROSJEKTER 
2019

▲foto: Aleksandr Alekseev
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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. 

Barents Spektakel 2019 
The World’s Northernmost Chinatown 
www.2019.barentsspektakel.no 

Fra 13. til 17. februar forvandlet festivalen Barents Spektakel Kirkenes til 
Verdens nordligste Chinatown, som både var årets tema og slagord, og som 
skulle gjenspeile Kinas stadig økende interesse for nordområdet. Under 
festivalen	så	vi	nøyere	på	hva	den	nye	store	supermakten	og	dens	innflytelse	
i utviklingen av lokale og internasjonale forhold kan bety i og for vårt 
grenseområde, gjennom ulike undersøkelser på norsk og russisk side. Slik 
skapte vi en plattform for å undersøke, diskutere, utøve og oppleve en mulig 
virkelighet, en mulig fremtid, en mulig by i nord.

Vi fokuserte på samarbeid mellom Norge, Russland og Kina, og dermed 
inviterte vi kunstnere, eksperter og andre bidragsytere fra Barentsområdet, 
Kina og andre internasjonale aktører, som ved å ta utgangspunkt i ulike 
«sites» i Kirkenes og omegn, i lys av globale spørsmålsstillinger, bidro til å 
skape verdens nordligste Chinatown. 

Barents	Spektakel	2019	ble	offisielt	åpnet	av	Den	kinesiske	ambassadøren	i	
Norge Wang Min.

35
► antall arrangement i regi av Pikene på Broen

119
► antall kunstnere/ artister invitert av Pikene

40
► antall journalister (fra Norge, Russland, Kina, USA, UK)
 

55
► antall frivillige (31 russiske, 15 norske, 9 internasjonale)

8600
► antall besøkende på alle festivalarrangementer under 5 festivaldager

BARENTS SPEKTAKEL 2019  
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Åpningsshow
Åpningsshow på Torget med tittel «Tante Maria Pelskåpe og barna 
hennes»: et «catwalk» show som viste reisen langs «den polare silkeveien» 
fram til Verdens nordligste Chinatown, en reise foretatt av Tante Maria 
Pelskåpe (Marita Solberg) og barna hennes, «de fremtidige menneskene» 
- kulturelle krysninger av kinesiske, russiske og norske identiteter, hvor 
Evgeny Goman with the Arctic Theatre fra Murmansk tok seg av regi, og 
kunstner og designer Glyklya fra St Petersburg tok seg av kostymer og 
karakterutvikling. Et kinesisk dukketeater fra 
Sør-Varangers vennskapsby Harbin opptrådde på scenen før catwalken. 

Under åpningsshowet ble transformasjon av Kirkenes til Verdens nordligste 
Chinatown påbegynt i det alle skilt i bysentrum ble lyst opp på kinesisk.  

海
内
存
知
已
，
天
涯
若
比
邻
。

▲▼► foto: Aleksandr Alekseev
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Festivalutstillingene
Festivalutstillingene og kunstprosjektene var knyttet 
tematisk til BS2019 tema, The World’s Northernmost 
Chinatown. Hva er Kirkenes og grenseområdet i dag og 
hvordan påvirkes stedet av nye silkeveier og faste så vel 
som temporære østlige «nomader».

«The Stitch Project»
1. etasje, Terminal B

The Stitch Project - TSP ble grunnlagt i 2012 av en 
gruppe på sju internasjonale kunstnere. Den første 
samlingen	var	på	Samí-festivalen	Riddu	Riđđu	i	Kåfjord,	
i Troms,  juli 2012. The Stitch-prosjektet har besøkt mer 
enn 35 forskjellige kunst- og teaterfestivaler og 
utstillinger, blant annet i Palestina, Island, Sverige, 
Latvia, Ukraina og Norge siden starten i 2012. 

The Stitch Project under Barents Spektakel 2019 besto 
av kunstnerne: Hilde Hauan Johnsen, Kiyoshi 
Yamamoto, Marie Skeie. Kunstprosjektet hadde tre 
hovedaktiviteter hvor lokalbefolkningen ble engasjert. 
Broderi på en 10 meter lang duk, spinning av ull fra 
villsau fra Neiden og plantefarging av kinesisk silke med 
lokale planter. Sentralt for prosjektet er dialogen som 
oppstår omkring bordet, hvor utveksling av kunnskap 
om håndverket skjer, og livserfaringer deles. 

På formiddagene inviterte vi skoleklasser inn i 
prosjektet,	her	fikk	elevene	brodere,	spinne	ull	og	
plantefarge silke. Vi hadde besøk av skoleklasser fra 
lokale skoler i Sør-Varanger, fra Kirkenes 
kompetansesenter, fra Murmansk teknologiske service 
høgskole, tekstildesign, og fra University of Lapland, 
Rovaniemi, art & design. Da duken var åpen for alle 
kontinuerlig, uavhengig av om det foregikk verksted, 
ble duken en møteplass for mange forskjellige 
mennesker av alle aldre og nasjonaliteter.

► antall besøkende: 300

▼ «The Stitch Project» foto: Aleksandr Alekseev

▼► «The Stitch Project» foto: Mikhail Slavin



10Pikene på Broen årsrapport 2019

I tillegg til de faste aktivitetene som foregikk under hele 
utstillingsperioden, ble det arrangert tre 
kveldsarrangementer:

Kvinner i krig, torsdag 14.2

I anledning utstillingen av Dagny Loe og Jørgund 
Sivertsen-teppene som det lokale bidraget til The Stitch 
Project, kom Synnøve Fotland Eikevik, konservator ved 
Varanger Museum, avd Vardø, på besøk. Fotland Eikevik 
er involvert i UiT sitt bokprosjekt om krigen i nord, hvor 
hun	skriver	spesifikt	om	de	kvinnene	som	var	partisaner	
og de sivile kvinnene sitt engasjement i 
partisanvirksomheten under andre verdenskrig. Fotland 
Eikevik holdt foredrag og brukte teppene som 
eksempel på hvordan kvinner håndterer blant annet i 
fangenskap og hvordan dette ofte gav/gir seg uttrykk i 
eksempelvis disse teppene og håndarbeid for øvrig.  

► antall besøkende: 70

Boklansering med Irene Karlsen, fredag 15.2 

Samarbeidspartner i The Stitch Project lokalt, Irene 
Karlsen ble invitert til å lansere sin egen bok om 
plantefarging, samt invitere til samtale omkring 
plantefarging. Irene har en cand. real. med hovedfag i 
biokjemi	og	har	i	flere	tiår	holdt	kurs	og	foredrag	om	
bruk av våre vanligste nyttevekster. Boken hun lanserte 
heter Nyttig Plantevekst hvor Irene sier at det å ta i bruk 
våre vanligste nyttevekster ikke er noen heksekunst. I 
boken får du tips og enkle oppskrifter på hvordan vi kan 
bruke ulike nyttevekster til mat og drikke, hud- og 
hårpleie, og mot plagsomme små hverdagsplager.

Irene begynte kvelden med å fortelle kort om hvorfor 
hun har laget boken, for deretter å trekke frem sine 
egne favoritt-tips som kommer frem i boken. Foredraget 
gikk deretter i dialog med kunstnerne fra The Stitch 
Project, og publikum, om plantefarging og andre 
potensialer og triks den enkelte måtte sitte med. Hilde 
Hauan fortalte publikum kort om The Stitch Project og 
deres arbeid med plantefarging, samt viste frem og 
fortalte om den kinesiske silken som ble plantefarget i 
anledning BS-2019. Under arrangementet satt publikum 
rundt broderiduken til The Stitch Project, hvor de ble 
oppfordret til å bidra med et lite broderi. Det ble servert 
kaffe, te og Marie Skeies hjemmelagde osteboller. 

► antall besøkende: 70

Artist talk med Hilde Hauan Johnsen, Marie Skeie og 
Kiyoshi Yamamoto, lørdag 16.2

Kunstnerne inviterte til et foredrag hvor de fortalte om 
filosofien	bak	prosjektet,	samt	om	alle	reisene,	
historiene og menneskene de har møtt opp gjennom 
prosjektets levetid. Foredraget ble gjort mens publikum 
satt rundt broderiduken og kunstnerne oppfordret så 
klart til brodering. 

► antall besøkende: 40



11 Pikene på Broen årsrapport 2019

«Polar Shanghai» av Olga Jitlina og  
«Rebirth of a North» av Florian Schneider, 2. etasje, 
Terminal B

Premiere av to videoverk som tok utgangspunktet i 
kinesisk	innflytelse	og	tilstedeværelse,	kinesiske	
interesser og investeringer i både det russiske- og 
norske grenseområdet. 

Olga Jitlinas «Polar Shanghai» gav oss et innblikk i en 
underfortalt historie om Murmansk mer lyssky fortid. I 
Murmansk fantes en egen Chinatown – et bydistrikt 
«Shanghai» som eksisterte fra 1917- 1935/36, hvor den 
kinesiske befolkningen holdt til, en befolkningsgruppe 
som utgjorde byens nest største diaspora. 

Florian	Schneiders	film	«Rebirth of a North» plasserer 
tilskueren 50 år frem i tid i Kina, og er en spekulativ 
dokumentar om når og hvordan overtagelsen av 
Kirkenes skjedde. Filmen gir seg ut for å være et 
arkivmateriale,	et	filmopptak	fra	Sør-Varanger	kommune	
helt nordøst i Norge, og som nå letes opp av en kinesisk 
tv-stasjon.	Dermed	dokumenterer	filmen	«tidlige»	
forsøk på overtakelse i Nord og tida før den 
kommersielle utviklingen hadde  kommet til «det gamle 
Finnmark».

► antall besøkende: 180

Bortsett fra kunstverk på vårt utstillingsrom Terminal B, 
var andre deler av festivalutstillingen spredd mellom 
forskjellige lokaler i bysentrum: det var Marita Solberg 
med sitt performance baserte prosjekt 
«Fadda Magic Pharmacy», et apotek hvor en sjaman 
tar imot folk og «helbreder» dem, hjelper å tolke deres 
hverdags utfordringer ved hjelp av samiske og kinesiske 
ritualistiske praksiser; Peter Fend, med sin 
kartinstallasjon «Arctic Action» dedikert til tang og tare 
som	fremtidsenergikilden	i	Arktis;	en	stedsspesifikk	
lydinstallasjon «Sensors of Change» av Susanne 
Winterling som ved bruk av biomasse, bioharpiks-støp, 
stereolyd, HD-projeksjon og interaktivitet spekulerer 
rundt konsekvenser av kinesiske investeringer i nord for 
økosystemet; Ilia Dolgovs videoverk «aliexpressnord» 
som dokumenterte en arktisk hage med plantefrø fra 
Sør-Varanger, skapt 1000 km unna nord og supplert 
med kinesisk utstyr fra Aliexpress. 

► antall besøkende: 370

▼ «Polar Shanghai»

▼ «Fadda Magic Pharmacy» foto: Mikhail Slavin

▼ «Sensors of Change» foto: Mikhail Slavin
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▼ «Rebirth of a North»

▼ «Arctic Action» foto: Aleksandr Alekseev

▼ «aliexpressnord» foto: Mikhail Slavin
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▼► «Exotic Dreams and Poetic Misunderstandings» foto: Aleksandr Alekseev 

▼ «TimeScapes No.1» 

▼ «Plants for Plants – hvert industrianlegg trenger et planteanlegg» foto: Aleksandr Alekseev ▼ «Pile o’Sápmi: ealáskan» foto: Aleksandr Alekseev
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Kirkenes bysentrum ble aktivt brukt til flere verk fra 
festivalutstillingen. 

Hasan Daraghmehs installasjonsverk 
«TimeScapes No.1» som var plassert på 
Samfundshuset rett på Torget, var en digital 
undersøkelse av en mulig fremtid basert på 
kombinasjonen av tiden som landskap, og bevegelse, 
basert på opptak fra det offentlige rom i Kirkenes.

Byens Gågate var arena for «Pile o’Sápmi: ealáskan», 
en flokk av ånder vekket av den samiske kunstneren 
Máret Ánne Sara (i samarbeid med Elin Már Øyen 
Vister) - en lydportal manifestert som en åndelig (de)
kolonisering i byens hjerte og var fortsettelse av Pile 
o’Sápmi-prosjektet om kolonisering og ekstern 
dominans som et ekko til samisk nærvær i ånd, historie 
og nåtid.

Irene Rasmussens kunstverk «Plants for Plants – hvert 
industrianlegg trenger et planteanlegg» fikk plass 
midt i Gågate, et drivhus med planter som har 
phytoremedierende egenskaper, dvs. de som kan 
trekke ut tungmetaller og miljøgifter fra forurensede 
områder. 

► antall besøkende (Torget): 100
► antall besøkende (Gågata): 700

Den Bergen-baserte kunstner Lin Wang presenterte sitt 
performative prosjekt «Exotic Dreams and Poetic 
Misunderstandings»; et middagsselskap, en plattform 
for kommunikasjon hvor man ble invitert til å prate om 
nye og gamle sosiale utfordringer. Prosjektet besto i 
tillegg av skulpturer i porselen, inspirert av den 
eurasiske maritime silkeveien, av mat og en tematisk 
konsert. 

► antall besøkende var begrenset: 30

▼ «Pile o’Sápmi: ealáskan» foto: Aleksandr Alekseev
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Prosjektbaren «TANG» i regi av de Tromsø-baserte 
kunstnerne Kåre Grundvåg og Trond Ansten i 
samarbeid med en Moskva-basert lysdesigner og 
scenograf Tatiana Ludanik, var årets festivalbar, for 
andre gang på Kirkenes gamle brannstasjon. TANG var 
både en installasjon og en bar, hvor publikum kunne 
slappe av, se på performancer, høre på musikk og 
danse, med performancer fra norske Marita Solberg, 
DJ-sessions fra Matti Aikio, DJ Mental Overdrive og to 
russiske DJer fra SPB4 band.

TANG huset et sosialt tangSPA laget i samarbeid med 
Arkhangelsk Eksperimentelle Industrielle Algefabrikk 
(som sponset prosjektet med spaprodukter og tørket 
tang), en hemmelig TangBar - et dialogbasert prosjekt 
med smaksprøver av forskjellige algebrygg fra 
kunstnerne, en pop-up restaurant av et kinesisk 
gatekjøkken fra Håkon Kinakål (Håkon Lindbäck), hvor 
tang og tare også ble tatt i bruk. 

Festivalbaren TANG var basert på Trond Ansten og Kåre 
Grundvåg sin sosiale eksperimentering rundt bruken av 
tang og havressurser, som samtidig var tilknyttet årets 
festivaltema «Verdens nordligste Chinatown».

TANG var åpent fra morgen til sent på natta og bortsett 
fra det klassiske barkonseptet, tjente stedet som arena 
for forskjellige arrangementer og aktiviteter til alle aldre 
og preferanser: kunstnersamtaler, sci-fi visninger for 
barn og voksne, debatter og filmvisninger. 

► antall besøkende: 1430
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▲ foto: Mikhail Slavin ▲▼ foto: Aleksandr Alekseev

▲ foto: Victor Frankowski
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TRANSBORDER CAFÈ-serien har blitt en av festivalens 
merkevarer, med fullt hus og en god miks av kunstnerisk 
innhold, stemningsskapende musikkinnslag og 
samfunnsrelaterte diskusjoner. Årets tre Transborder 
Caféer tok utgangspunktet i forholdet til Kina, kinesiske 
investeringer og interesser, hvor alle debatter og 
forestillinger så på eller kommenterte mulige 
konsekvenser av den nye supermaktens tilstedeværelse 
i Arktis og verden ellers. 

TC 1 – torsdag
«China + Russia = True Love or a Marriage of 
Convenience?» så nærmere på det nye tospannet 
Kina+Russland, mulige konflikter som det kan fremkalle, 
og dets betydning for Barentsregionen. 
En debatt med professor Øystein Tunsjø (Institutt for 
Forsvarsstudier), Alexander Gabuev (Carnegie Moscow 
Center), daglig leder i Kirkenes Næringshage Guro 
Brandshaug, sjefredaktør for High North News Arne O. 
Holm, moderert av Anja Salo (Barentssekretariatet).

Med kulturelt innslag fra sci-fi forfatter Regina Wang. 
Et samarbeide med Barentssekretariatet.

► antall publikummere: 200

TC 2 – fredag 
«You’re All Gonna be Rich» diskuterte mulighetene og 
utfordringene som kom med økte kinesiske 
investeringer i Arktis. Arne O. Holm styrte ordet mens 
de lokale næringsdrivende Kåre Tannvik (Snowhotel) og 
Bjørg Lein Størmer (kulturentreprenør som har vært i 
Kina hele 60 ganger) diskuterte saken med Ragnar Våga 
Pedersen (NIBIO), Kenneth Stålsett (Sør-Varanger 
Utvikling) og Anna Kireeva (Bellona Russland). 

► antall publikummere: 150

TC 3 – lørdag 
«Freetown: United Divergence Orchestra», et 
samarbeidsprosjekt mellom Pikene på Broen og 
musiker Anders Eriksson, som tok utgangspunktet i at 
Harstad fikk status som verdens første friby for forfulgte 
musikere. En konsertkveld med musikere fra 
Afghanistan og Gaza som av ulike årsaker har måttet 
flykte fra sitt hjemland, samt musikere fra Musikk i Troms 
og Scene Finnmark. Skuespiller Gørild Mauseth ledet 
publikum gjennom kvelden. 

► antall publikummere: 150 ▲ foto: Mikhail Slavin 

▲ foto: Aleksandr Alekseev

▲ foto: Aleksandr Alekseev
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The Kirkenes Charter 

En offentlig konferanse/ skisseringsprosess i regi av 
Florian Schneider, et samarbeidsprosjekt mellom Pikene 
på Broen, NTNU og Barentssekretariatet.
«Polarisen smelter, og Kina kommer nærmere enn 
noensinne. I løpet av få årtier regnes det med at 
ordinære handelsfartøyer vil ta den nordlige snarveien 
fra Kina til Europa. Det som en gang ble kalt det fjerne 
Østen, eller det fjerne Nord, kan vise seg å bli sentrum 
for globale endringer og utveksling».

The Kirkenes Charter er et dokument som skulle bestå 
av forslag, anbefalinger og forpliktelser fra inviterte 
bidragsytere til den fremtidige utviklingen av Kirkenes 
og dets befolkning. Ordstyrere i kommunestyresalen 
var denne gangen kunstnerne Gediminas Urbonas og 
Florian Schneider. Yingxiang Zhao (Ulven Investment), 
forskerne Paul Eric Aspholm (NIBIO), Francis Chantel 
Nixon (NTNU) og Anna Kireeva (Bellona Russia), 
forfatter Kjartan Fløgstad, kinaekspert Rigmor Johnsen, 
kunstnerne Nabil Ahmed og Andreas Wurtz, og Oda 
Camilla Rykkje (Kirkenes Næringshage) presenterte sine 
bidrag til dokumentet, hvor de forholdt seg til i dag, fra 
et 50 år senere perspektiv, som om nåtiden allerede var 
fortid. Hvordan historien utfoldet seg – for eksempel, 
når en isfri sjøpassasje til Kina ble åpen og tilgjengelig 
og dermed forvandlet Kirkenes til et transportsentrum 
og en hub for nye hybride kulturer. 

► antall besøkende: 30

Det ble arrangert en rekke arrangementer med felles 
navn «Kinesisk sci-fi for voksne og barn» som i sin 
helhet handlet om en alternativ måte å se fremtiden på 
gjennom kinesisk sci-fi litteratur og filmproduksjon. Det 
var en kunstnersamtale med kinesisk sci-fi forfatter 
Xia Jia og sci-fi forsker Bodhisattva Chattopadhyay; 
høytlesing av sci-fi fra de kinesiske sci-fi forfatterne 
Regine Kanye Wang og Xia Jia og boksignering pluss 
kuraterte filmvisninger for barn og voksne. 

► antall besøkende (totalt): 215

▲▼ foto: Aleksandr Alekseev
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Det var flere teaterforestillinger fra både enkelt 
kunstnere og teatergrupper: Jon Tombre med 
sin monoforestilling «Beijing Stories» som var 
basert på tekster skrevet av Jon under et 
arbeidsbesøk i Beijing i 2017; 
«Made in Macau 2.0» av Rolling Puppet 
Alternative Theatre, en fortelling om intime 
familieminner som settes i konfrontasjon med 
den nåværende virkeligheten ved å bo i Macau, 
en tidligere portugisisk koloni og kulturhybrid; 
Det samiske nasjonalteateret Beaivvas med en 
forestilling «Juoiggas!» som tar for seg joikens 
historie og utvikling.

► antall publikummere Bejing Stories: 40
► antall publikummere Made in Macau 2.0: 100
► antall publikummere Juoiggas!: 90

▲ «Beijing Stories» foto: Aleksandr Alekseev 

▲▼ «Made in Macau 2.0» foto: Aleksandr Alekseev 

▲ «Juoiggas!» foto: Aleksandr Alekseev 
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Festivalens konsertprogram i år besto av både dobbeltkonserter, 
enkelt konserter og DJ-sessions. Festivalpublikum opplevde 
ambisiøse og bombastiske Shortparis (St. Petersburg), en russisk 
publikumsfavoritt på Europas største musikkfestivaler; forrykende 
energi av ukonvensjonelle og uendelig dansbare 
Kakkamaddafakka (Bergen); en fest av ulydighet fra SBP4 (St. 
Petersburg), indie-favoritter i den russisktalende delen av verden; 
DJ-kvelder fra en legende innen norsk elektronisk musikk DJ 
Mental Overdrive (Per Martinsen), finske DJ Matti Aikio og SBP4s 
egne DJer Kirill og Evgeniia.

► antall publikummere konsert på torsdag: 150
► antall publikummere Dobbeltkonsert på fredag: 400
► antall publikummere Dobbeltkonsert på lørdag: 350 

▲ «Shortparis». foto: Aleksandr Alekseev 

▲ «Kakkamaddafakka» foto: Aleksandr Alekseev ▲ «SBP4» foto: Aleksandr Alekseev 

▼ «SBP4» foto: Mikhail Slavin 

▼ «Mental Overdrive» foto: Aleksandr Alekseev ▼ «DJ Matti Aikio» foto: Mikhail Slavin

▲ «Beijing Stories» foto: Aleksandr Alekseev 
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Pikene på Broen har siden 2016 vært en del av KUD`s 
treårige prosjekt om norsk-russisk festivalsamarbeid i 
nordområdene.

Festivalsamarbeidsmøte # 3:
Samproduksjon eller egen produksjon? 
Festivalsamarbeid på tvers av grenser.
Kunstens rolle på kulturfestivaler i Sápmi

I år har vi gjennomført det tredje avsluttende 
festivalsamarbeidsmøte for festivalaktører fra 
Nord-Norge og Nord-Vest Russland i november 2019. 
Tema for festivalseminaret var samproduksjon og 
gjesteproduksjon, og ble lagt til Samisk kunstfestival 
(Sámi Dáiddafestivála) i Alta i regi av SDS 
(Samisk kunstnerforbund). Det var givende både for oss 
og de inviterte deltagerne å bruke Pikenes partner-
festival som møteplass og ikke minst – seminarets tema 
ble løftet opp via den samiske dimensjon som 
forutsetter samarbeid og samspill på tvers av Sapmi.  

Festivalseminardeltakere: 
� Hilde Skancke Pedersen  
   (Samisk Kunstfestival) 
� Dine Fenger Lynge og Ànna Katri Helander           
   (Daiddadallu)
� Ken Are Bongo  
   (Sami Music Festival / Sami Easter Festival) 
� Aili Guttorm og Elle Mari Dunfjell Oskal        
   (Markomeannu) 
� Klemet Anders Buljo og Olga Solyanik  
   (Sapmi Music Week) 
� Sandra Marja West  
   (Riddu Riddu) 
� Eirin Hammari  
   (Festspillene i Nord-Norge)
� Karolin Tampere og Kristin Risan  
   (LIAF) 
� Igor Shaytanov  
   (TIFF) 
� Julia Larionova  
   (TRANZIT/ Arkhangelsk Music Weeks) 
� Anna Petrova  
   (Taibola) 
� Anastasia Jakonuk  
   (Northern Character) 
� Anton Shamshin  
   (Barents Bird)
� Luba Kuzovnikova, Evgenia Bektasova, Ingrid Valan    
   (Barents Spektakel) 

Seminardeltakere ble invitert til å dele sine erfaringer 
med samproduksjon, gjestespill og gjenbruk av kunst, 
og diskutere aktuelle utfordringer og problemstillinger 
knyttet samproduksjon. 

Utveksling av produksjoner og prosjekter er en av de 
beste måtene for festivaler å samarbeide på. Festivaler 
kan spare mye på å booke en gjesteperformance, en 
ferdig utstilling eller et turnerende band fra sine 
festivalnaboer i det nærliggende området.  Den måten 
å planlegge festivalen på bidrar til grønnere 
festivalstyring ved å redusere reisetid og totalt antall 
reiser for involverte artister og kunstnere generelt sett. 
Det bidrar ikke minst til å kunne formidle en ferdig 
festivalproduksjon	til	betydelig	flere	publikummere.	

En annen og kanskje enda mer spennende måte å 
samarbeide på er samarbeid om nye samproduksjoner. 
Nye produksjoner er alltid ganske kostbare og 
ressurskrevende, men det hjelper på om festivalen har 
en samarbeidspartner å dele kostnader med. Ikke minst, 
ved å dele kreativitet kan man skape de mest fantastiske 
showene! Til tross for mange gode fordeler med 
samproduksjoner	kan	vi	oppleve	flere	utfordringer,	for	
eksempel: Hvem som får lov å ha premieren av den nye 
produksjonen? Hva om den nye samproduksjonen ikke 
passer helt til den kommende festivalens tema? Og 
hvordan	håndterer	vi	site-spesifikke	produksjoner	
(utfordring av tilpasning til andre lokasjoner)?

Universitetslektor Kari Jæger (Institutt for reiseliv og 
nordlige studier, UiT) bidro med en faglig kommentar til 
seminarets tema. 

Under seminarplanlegging ble vi kontaktet av 
forskningsprosjektet OKTA (Kunst og friksjonsfylte 
felleskap i Sápmi) som også ønsket å gjennomføre et 
seminar med tema «Kunstens rolle på kulturfestivaler i 
Sápmi» under Samisk kunstfestival. Slik inngikk vi 
samarbeid med OKTA forskerne Mathias Danbolt, Britt 
Kramvig og Christina Hætta, og seminaret ble todelt. 
Den andre delen av seminaret var gjennomført i regi av 
OKTA med utgangspunkt i en tese om at kunst kan 
skape friksjon og sprekker som åpner for at samisk 
kunnskap og kunstneriske uttrykk kan artikuleres og 
forhandles i felles offentligheter. Når treffer kunstneriske 
uttrykk det offentlige ordskiftet – og hvordan åpner man 
majoritetsbefolkningen for samiske kunstneriske 
uttrykk? Klarer samisk kunst å skape en transnasjonal 
arena og hva gjør samisk kunst med publikum? 
Festivalarrangører delte sine erfaringer med samiske 
kunstproduksjoner, noen uttrykte ønske om å begynne 
dialog med samiske kunstnere for å ha en samisk 
forankring i sin festival. 

Det avsluttende festivalseminaret viste seg å bli en 
effektiv arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling, og 
en svært viktig nettverksmøteplass for festivalaktører fra 
Nord-Norge og Nord-Vest Russland. Seminaret samlet 
24 inviterte deltakere fra 15 festivaler og 2 
forskningsenheter, og var åpent for et festivalinteressert 
publikum. Festivalseminarets viktigste resultater er 
utvidelse av det eksisterende festivalnettverket i det 
internasjonale nord; nye tverrfaglige kontakter; 

FESTIVALSAMARBEIDET
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praktiske innspill og kunnskapspåfyll om 
samproduksjon og gjesteproduksjon festivaler imellom 
og om bruk av samisk kunst under festivaler/i 
festivalproduksjoner. 

Frivilligdatabase

Under festivalsamarbeidsmøtet i 2018 bestemte vi oss 
for å etablere en felles frivillig database som kunne 
brukes av nordlige festivaler på begge sider av den 
norsk-russiske grensen. Resultatet ble til en informativ 
Facebook side «Barents Region Festival Volunteers» 
(www.facebook.com/barentsvolunteers). Siden er laget 
for frivillige og festivalarrangører i det internasjonale 
Barents, for informasjon- og kunnskapsutveksling, samt 
potensiell frivilligutveksling mellom festivalene. Her kan 
frivillige få informasjon om rekruttering til forskjellige 
festivaler samlet på et sted. Siden co-administreres av 
festivalerne Barents Spektakel (Kirkenes), Riddu Riddu 
(Kåfjord), Taibola (Arkhangelsk), Barents Bird 
(Murmansk) og frivilligorganisasjonene The Youth 
Centre of Arkhangelsk Region (frivilligavdeling) og 
Karelian Volunteering development Centre 
(Petrozavodsk). 

«Festival-in-residence» program og besøk på andre 
festivaler

Vi fortsatte med vår faste «Festival-in-residence» 
ordning ved å invitere representanter fra andre 
festivaler på opphold i Kirkenes under Barents 
Spektakel. To Arkhangelsk-baserte festivaler Selektor 
(ved Maria Biryukova og Karina Simakova) og Taibola 
(ved Ilia Kuzubov og Daniil Vlasov var våre 
festivalresidents under Barents Spektakel 2019. Vår 
trofaste festivalsamarbeidspartner Taibola var ansvarlig 
for designing og oppbygging av en kinesisk portal i 
gågata, som var en del av det større 
utsmykkingsprosjektet med Verdens nordligste 
Chinatown som tema. Selektor er en nyetablert festival 
(2017), som var på sitt introduksjonsopphold hos oss for 
kompetanse- og kunnskapsutveksling i 
festivalarrangering, samt utvidelse av festivalnettverk i 
det norske Barents.

Pikene på Broen var resident hos festivalen Barents Bird 
(april 2019, Murmansk), hvor vi deltok i en paneldebatt 
«Art and Wellbeing - Strategies and Practices», fulgte 
med på gjennomføring av festivalarrangementer og 
planla mulige samarbeidsprosjekter med Barents Bird i 
tida fremover. 

For å utvide festivalnattverket og få opplevelses- og 
kunnskapspåfyll, besøkte vi blant annet 
scenekunstfestivalen Vårscenefest (Tromsø), Arctic Art 
Summit (Rovaniemi), Festspillene i Nord-Norge 
(Harstad), NO-RU Kulturdager (Bodø), Moscow Music 
Week, kunstfestivalen LIAF (Svolvær) og Samisk 
Kunstfestival (Alta). 
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BAR International artist-in-residency 2019 hadde 
hovedtema Tradition – Innovation – Sustainability. 
Mange samtidskunstnere jobber i dag med bærekraft 
som	tema.	Og	mange	finner	ut	at	det	moderne	
samfunnets levesett og framtid ligger i krysningspunktet 
mellom tradisjonelle levemåter og innovative løsninger 
på samtidens utfordringer. Vi ser tilbake for å kunne se 
framover. 

79	kunstnere	fra	flere	disipliner	og	land,	ble	tatt	med	på	
reiser og studieturer i Barents og introdusert for 
området via research, samtaler med folk og informasjon 
fra aktuelle lokale eksperter. Bevisst 
gruppesammensetning bidro til nye nettverk, kunnskap, 
erfaringsutveksling og samarbeide. Noen var her for 
første gang, andre kom tilbake for fordypning. Noen av 
oppholdene har knyttet russiske og norske kunstnere 
sammen og resulterte i nye samarbeidsprosjekter, mens 
andre	opphold	har	ført	til	nye	stedsspesifikke	
kunstproduksjoner som blir vist på Terminal B, under 
Barents Spektakel 2020 eller andre arenaer. 

Her presenteres et utvalg av kunstnere i BAR 
International fra 2019.

79
► antall kunstnere

6
► antall introduserende residencies

8
► antall fordypnings residencies

14 
► antall workshops/ produksjons-rettede residencies

Introduserende residencier

�	Den	finske	forfatteren	Pirkko	Hyvönen	jobber	med	en	
ny roman om nordøst Lappland. Hun rettet blikket på 
Sør-Varanger og er interessert i skoltesamisk kultur og 
skoltesamiske relasjoner mellom Finnland, Norge og 
Russland. 
27. mai – 2. juni

� Oliver Lowenstein, redaktør av Fourth Door Review 
(London), var på en studiereise i Nord-Norge mellom 
Lofoten og Kirkenes. 
30. mai – 2. juni 

� Første residencyperiode hos oss for kunstneren 
Inghild Karlsen (Tromsø - Oslo) ble delt mellom 
Kirkenes, Bugøynes, Nikel og Murmansk. Oppholdet var 
rettet mot samling av informasjon om snø- og 
kongekrabber og deres vandring tross alle slags 
grenser.	Hun	møtte	kongekrabbefiskere	og	
kongekrabbeeksperter på begge sider av grensen. 
Inghild besøkte relevante steder (HSS kaia, Kimek, 
Bugøynes, småbåthavn m.mer) og dokumenterte det 
som	var	av	interesse	–	krabbefiskeutstyr,	krabbeteinere,	
krabbenett,	osv;	hun	møtte	også	kongekrabbefiskere	
og kongekrabbeeksperter på begge sider av den norsk-
russiske grensa, f.eks. med forsker Konstantin Sokolov 
(PINRO, Murmansk), Leif Ingilæ (Bugøynes 
Kongekrabbe	Safari),	Anne	Sofie	Välitalo	(Troika	
Seafood/Norway King Crab), Trond Høiberget 
(Bugøynes	Bistro),	m/flere.
16. – 23. juni 

� Scenekunstneren Petter Width Kristiansen (Oslo) kom 
for å videreutvikle siste episode av Skar-Wars trilogien 
sin, og ønsket å vende den «østover»/ Russland – med å 
lage en festival versjon av forestillingen, Den krevende 
marsjen. Under residencyperioden som fant sted langs 
hele grenselinjen fra Grense Jakobselv til Pasvik, 
diskuterte vi festivaltemaet (The Russian Connection), 
måter å tilpasse narrativet og spillet til grenseområdet 
og gjorde befaringer på mulige egnete lokaler. 
24. – 30. juni 

� Kollektivet Circumambulation (Vlada Milovskaya, 
Daria Dresler, Leila Alieva, Evgeniia Miakhieva) fra St 
Petersburg jobber performativt og var i Kirkenes for å 
gjøre research med fokus på fysiske og imaginære kart 
av Kirkenes. Målet videre var å utvikle et lokalt spill, hvor 
publikum kunne velge ruter rundt om i bykjernen. 
18. – 25. september

� Kunstner Karl Ingar Røys (Oslo - Berlin) og musiker 
Petr Aidu (Moskva) har en felles interesse for Orkester 
uten dirigent  – et musikalsk eksperiment Pervïy 
Simfonicheskiy Ansambl' bez Dirizhyora (Persimfans) fra 
1920-1930-tallet i sovjet da man forkastet ideen om 
dirigenten som styrer framføring av musikken og 
spredte koordineringen (=makt) blant 
orkestermedlemmene. Peter Aidu er initiativtaker og 
leder for en rekonstruert Persimfans i Moskva. Karl Ingar 
Røys er interessert i å studere strukturelle relasjoner og 
idebegreper i overført betydning rundt Persimfans 
-	orkester	med	flat	struktur	-	uten	dirigent	som	en	

BAR INTERNATIONAL
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sosio-politisk ide. De møttes i Kirkenes under residency 
for å utveksle kunnskap og ideer og bygge videre på 
det felles interesseområdet. 
14. – 18. oktober

Fordypnings residencier

� I forbindelse med utstillingen Tekstile Perspektiver, 
inviterte vi de deltakende kunstnerne for å nettverke, 
utveksle erfaringer, kunnskap og for å presentere sine 
kunstnerskap og arbeidsmetoder for et russisk og norsk 
publikum i Kirkenes og Nikel i samarbeide mellom 
Terminal B og Second School i Nikel. Kunstnerne var 
Hilde Hauan Johnsen og Solveig Ovanger (Tromsø), 
Marie Skeie og Marius Moldvær (Oslo), Asya Marakulina 
(St Petersburg), samt kurator Yulia Medvedeva 
(Arkhangelsk). 
10. – 15. juni 

� Kunstnerduoen Evgenii og Tatiana Zimirev 
(Arkhangelsk) begynte et nytt prosjekt med tegning 
som uttrykksform. Målet er å fange byens ånd og 
byutviklingen i et historisk og samtidig perspektiv. I 
tillegg til plein-air tegninger studerte de byens 
historiske fotoer på Grenselandsmuseet, Biblioteket og i 
private samlinger. 
20. august – 12. september

� Inghild Karlsen (Tromsø – Oslo) kom tilbake for å 
utforske tilstedeværelse av snøkrabbe i nærliggende 
område. Det viste seg at all snøkrabbevirksomhet som 
vanligvis var til stede i Båtsfjord var alt lagt ned to år 
tidligere og det var ingen snøkrabbefabrikk som var i 
drift.	Kunstneren	fikk	befaring	i	den	tidligere	største	
snøkrabbefabrikken som i dag var i bruk som en 
pakkefabrikk.	Inghild	fikk	prate	med	ordføreren	i	
Båtsfjord som ga et bredere innblikk i både den 

▲ Petter Width Kristiansen. foto: Marius Engan Johansen
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daværende og nåværende krabbesituasjon i Båtsfjord 
og Nord-Norge ellers. Hun startet sitt arbeid med 
avstøpninger av kongekrabber i silikon og gips. 
9. – 17. september

� Kunstnergruppen Alt Går Bra fokuserte på historisk 
utforskning som knytter Ellisif Wessel, 
partisanmotstandshistorien fra Finnmark, til relasjoner 
med Russland i dag. De møtte Sør-Varanger historielag, 
lokalhistorikere og relevante lokale eksperter. 

I Murmansk besøkte de museer, kirker og 
antikvariatbutikker i jakten etter kunnskap og eksempler 
på historiske faner fra sovjettiden. De møtte unge 
designere og studenter fra sømavdelingen ved 
Murmansk tekniske service-høgskole, som resulterte i et 
samarbeid i forhold til et faneprosjekt som ble vist 
under BS-2020. De diskuterte fanetradisjonen som har 
mye til felles i Norge og Russland, hvordan faner brukes 
i nåtiden, diskuterte sy-metoder og fordelte ansvar om 
faneproduksjonen til festivalen. De drøftet også 
muligheter for videre samarbeid - et verksted hvor 
studentene og Alt Går Bra ville lage en fane med egen 
identitet for Murmansk tekniske service-høgskole. Det 
var stor begeistring for dette både fra høgskolens 
ledelse, historielærere, studentene og kunstnerne.  
23. oktober – 6. november

�	Kunstnerne	Ivan	Galuzin	og	Glafira	Severianova	
(Murmansk	-	Oslo)	og	filmregissør	Aleksei	Jankowski-
Diakonoff (St Petersburg) kom til Kirkenes ifm 
bokpresentasjonen ”Den røde armés tilbaketrekning”. 
Boken inneholdt også teksten «Kirkenesetikken», 
skrevet	av	en	russiske	offiser	som	var	stasjonert	i	

Kirkenes i 1944-45, Igor Mikhailovitsj Diakonov. Ivan 
Galuzin satte i gang samarbeid med Sør-Varanger 
kommune og fremla et initiativ om å kalle en gate/vei i 
Kirkenes opp etter Diakonov. 
22. – 25. oktober 
Co-finansieres av Nordnorsk Kunstmuseum

� Danila Vlasov (medlem av kunstnerkollektivet Taibola 
fra	Arkhangelsk)	var	Varangerfjorden	rundt,	og	fikk	med	
seg «en full pakke – museer, biblioteker og arkiver, 
reinsdyr og nordlys, og ikke minst isbading i 
Varangerfjorden».
20. – 31. oktober

� Kunstnerne Dmitry Nowitsky, Veronika 
Vologzhannikova og Alisa Khabarova (Murmansk) var 
her for å teste et åpent verksted ”Lag din egen t-skjorte” 
med tematiske mønstrer basert på sine kunstmotiver. 
De fortsatte med lignende verksted under BS-2020. 
14. – 17. desember 

Produksjonsrettede residencier

� Olga Jitlina (St Petersburg) var på et BAR-opphold i 
2016 og ble frustrert over at svært få plukker sopp selv 
om det bugner av sopp i området. Hun lagde da et 
sideprosjekt «Soviet Indigenous Recipes. Dried Percini 
Mushrooms». Vi inviterte henne til fordypning i 
soppsesongen 2019. Med seg hadde hun trioen «Trist 
bryllup» (Vadim Khokhryakov, Elina Lebedze, Ignat 
Khlobystin) fra St Petersburg. I tillegg til daglige 
soppturer rundt omkring i Sør-Varanger, utviklet 
kunstnerne en tett kontakt med Miraculix (Sopp- og 
nyttevekstforening i Sør-Varanger) og særlig med 

▲ Alt Går Bra. foto: Luba Kuzovnikova
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biolog Irene Karlsen fra Pasvik. De var med på Soppens 
dag (1.sep – Soppens dag i Norge, Sverige og 
Danmark) på Melkefoss, som inkluderte soppturen med 
flere	lokale	soppentusiaster	og	soppkontrollører.	
Residency ble avsluttet med en performance kveld 
– Soppens dag på Terminal B.
25. august – 3. september

�	Kunstner	Marit	Landsend	(Tromsø)	kom	flere	perioder	
for fordypning rundt tema knyttet til en familiehistorie. 
Marits bestefar var en av lærerne som var internert i 
Kirkenes under krigen. Grenseområdets krigshistorie og 
spesielt lærerfangenes situasjon, var noe av det hun 
fokuserte på i sin research. Resultatene munnet ut i 
utstillingen «Dokker har vunne, kara!» på Terminal B. 
29. mai, 21. – 23. juni
23. – 27. september, 6. – 9. oktober 

� Danske kunstnere Naja Lee Jensen, Andreas Vald 
Oxenvald, Kristian Hverring og Klara Ravat 
videreutviklet sin performance Mørke og Natur, som ble 
igangsatt i 2017, da Naja var på sitt første residency hos 
Pikene. Performancen ble fremført for publikum, som 
en-til-en opplevelse, over to dager. 
16. – 23. september 
Co-finansiert av Kulturkontakt Nord

▲▼► Olga Jitlina, Vadim Khokhryakov, Elina Lebedze og Ignat Khlobystin. foto: Michael Miller

▲ Mørke og Natur. foto: Ingrid Valan
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� Sopranoen Darina Iudina (Petrozavodsk - Moskva) og 
trioen Serenata (Murmansk) jobbet sammen i Kirkenes 
for å forberede den musikalske rammen for Transborder 
Cafe «Kvinnene og krigen» under Frigjøringsjubileet; 7 
velkjente russiske slagere, marsjer og valser fra 
krigsårene, i eget arrangement laget av Serenata.
22. – 25. oktober 

� Designeren Maria Ezhova (Nikel - Kirovsk) kom i 
kontakt med tatoovering-miljøer i Kirkenes, Vadsø og 
Tromsø, og fordypet seg i tatoo-praksiser på norsk side. 
Hun bidro til Boris Gleb SPA med sine temporære 
tatooveringer.  
8. – 19. oktober 2019 (Kirkenes - Vadsø), 
9. februar – 20. mars 2020 (Kirkenes - Tromsø)

� Kunstner og kurator Aristarkh Chernyshev (Moskva) 
kom for en kort studietur for å se på 
samarbeidsmuligheter under BS 2020 mellom Pikene 
på Broen og Elektromuseum som han er leder for. Dette 
resulterte i at utstillingen Spy DIY med fokus på 
overvåkningspraksiser innenfor teknology-basert kunst, 
ble en del av festivalen. 
27. – 30. november 2019

� Regissøren  Petter Width Kristiansen (Oslo) kom til 
Kirkenes for ett opphold til i desember 2019 for å gjøre 
ytterligere forberedelser til forestillingen 
«Den krevende marsjen». 
17. – 19. desember 2019

Forestillingen	trengte	en	stedsspesifikk	tilpasning	til	det	
valgte lokasjonen (Sivilforsvarets inngang til Fjellhallen) 
og derfor var det nødvendig med 2 uker for montering 
av	scenografien	og	øvelser	for	å	ivareta	omskrivinger,	
nye scener og nye regionale deltagere 
(festivalkompaniet bestod av: Petter Width Kristiansen, 
Pelle Ask, Martin Aaserud, Frida Adele Overvåg, Alf 
Ollett, Snorre Hvamen, Kimarius Abrahamsen, Therese 
Angel Mæhle, Livia Hiselius fra Petter W Kristiansen sitt 
team; Ekaterina Efremova fra Murmansk og Anastasia 
Akulich fra Nikel, og Arctic Theater Murmansk med 
Viacheslav Burtcev, Meri Kseniia Aleksandrovna, Mariia 
Jurevna Bogdanova, Mariia Moroz og Valerii Sakovich). 
3. – 12. februar 2020

� Kunstnergruppen Alt Går Bra (Agnes Nedregård, 
Branko Boero, Oscar Mac-Fall) (Bergen-Paris-London) 
sammen med designere fra sømavdelingen ved 
Murmansk tekniske service-høgskole, Jekaterina 
Kosobrjukhova, Marija Jakovleva og Margarita Logaj, og 
håndverksmestrene Nadezjda Frolova og Jekaterina 
Prokoptsjok, møttes i Kirkenes for å sette sammen 
faneinstallasjonen i forkant av festivaluken. 
9. – 12. februar 2020

� Produsent Kate Pirogova (Samara - Moskva) som ellers 
er	engasjert	i	flere	festivalmiljøer	i	Russland	kom	på	en	3	
ukers residency – for å kunne fordype seg i festivalens 
organisasjon og dele sine 
erfaringer med oss. 
20. januar – 10. februar 2020

▲ Sopranoen Darina Iudina. Foto: Michael Miller
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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 

TERMINAL B
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.

▲ foto: Michael Miller
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«Making Form»
8. mars – 17. april

� Silje Figenschou Thoresen
� Geir Tore Holm
� Rose-Marie Huuva
� Randi Marainen, 
� Elly Mathilde Novvale Johnsen 
� Ann-Elise Pettersen Hyndøy
� Raisa Porsanger 
� Alf Salo
� Morten Torgersrud
� Kristin Tårnesvik.

Utstillingen ble vist på Samisk Senter for Samtidskunst 
(SDG) sommeren 2018 og gjestet Terminal B som et 
samarbeidsprosjekt med SDG og kurator Hilde Methi. 
Utstillingen Making Form fokuserer på kunst som er 
knyttet til materialitet, form og praktisk kunnskap, 
samtidig som den gir oppmerksomhet til metafysiske, 

åndelige eller immaterielle verdier. Det er kunst som 
kan tenkes sammen med samiske og andre nordlige 
folks livsformer, kunstpraksiser og verdensanskuelser. I 
utstillingen møtes kunstnere med et sterkt forhold til 
form og materiale, og til åndelig og sanselig kunnskap. 
Utstillingen kombinerer nyere arbeid fra inviterte 
kunstnere med et utvalg viktige og toneangivende 
arbeid fra Sámi Dáiddamagasiidna/Samisk 
Kunstmagasin (RiddoDuottarMuseat). Samlet gir denne 
utstillingen et nytt perspektiv på den samiske kunstens 
uttrykk, tradisjoner og utvikling. 

► antall besøkende: 498

Under Samefestivalen i Sør-Varanger i uke 11 arrangerte 
vi omvisning med kurator Hilde Methi og 
kunstnersamtale med Silje Figenschou Thoresen og 
Morten Torgersrud. 

► publikum: 12

UTSTILLINGER PÅ TERMINAL B

▼ foto: Michael Miller
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«Tekstile Perpspektiver»
14.juni – 3.august

� Solveig Ovanger
� Britta Marakatt Labba
� Hilde Hauan Johnsen
� Marie Skeie
� Marius Moldvær
� Asya Marakulina
� Elena Dikonova

Tekstile perspektiver er en Pikene-kuratert utstilling med 
5 tekstilkunstnere som på ulike måter bruker tekstile 
materialer og teknikker i sin kunstproduksjon. Flere av 
dem har Pikene på Broen hatt samarbeide med 
tidligere. Utstillingen viste konseptuelle verk som på en 
særegen måte forteller historier og åpner opp for nye 
perspektiver og ny kunnskap. Utstillingen er 
internasjonal og blir representativ i den forstand at 
kunstnerne hovedsakelig er fra Barentsområdet eller 
har forholdt seg til Barentsområdet i sine siste 
produksjoner. 

► antall besøkende: 1135

Aktiviteter under utstillingen

�  Kunstnersamtale og omvisning, på åpningsdagen 
14.06, med og av Hanna Horsberg Hansen, 
kunsthistoriker og førsteamanuensis ved 
Kunstakademiet i Tromsø. 

► antall publikum: 30

�  Kunstnersamtale 2. august med Solveig Ovanger, der 
kunstneren fortalte om sin oldefars dramatiske reise til 
Sibir i 1885 og sin egen 135 år senere. Reisen har vært 
inspirasjonen	for	bruken	av	fiskeskinn	i	eget	
kunstnerskap.
 
► antall publikum: 9 

�  Åpent barneverksted (1-3.august, under 
Kirkenesdagene) ledet av kunstnere Maria Olenina og 
Tanya Kupa (Murmansk), hvor de forskjellige 
verkstedsoppgavene var knyttet til utstillingen Tekstile 
Perspektiver, med fokus på tekstile teknikker, derunder 
broderi og batikkfarging. Verkstedene var en 
kjempesuksess og 140 barn deltok over de tre dagene 
og lærte å sy et kosedyr.

Etter utstillingsperioden på Terminal B reiste Tekstile 
Perspektiver videre til Samisk senter for samtidskunst i 
Karasjok hvor den sto i perioden 
13.september – 3.november 

▼ foto: Michael Miller ▼ foto: Michael Miller
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«Dokker har vunne, kara!»
28.september – 2.november

� Marit Landsend

Utstillingen tar utgangspunkt i kunstnerens egen 
familiehistorie, der hun gjennom installasjoner og 
dokumentariske elementer løfter fram de norske 
lærernes	heltemodige	kamp	mot	nazifiseringen	av	
skolen i 1942. Marit Landsends egen bestefar var lærer 
på Gjøvik i Oppland, og ble, sammen med ca 1000 
andre lærere fra hele landet, arrestert og skipet til 
Kirkenes for internering i tvangsarbeidsleirer. Under 
hele utviklingen av prosjektet, som ble igangsatt 
gjennom Pikene på Broens residencyprogam i 2018, 
jobbet vi tett sammen med Sør-Varanger historielag, 
både	for	å	finne	ut	mer	av	lokalhistorien	omkring	
lærerfangene, samt for innsamlinger av rester fra 
fangeleiren på Elvenes som ble brukt i utstillingen. 

Som en del av utstillingsåpningen, ble Sigbjørn Sildnes, 
lokalhistoriker fra Sør-Varanger historielag, og 
pensjonert lærer, invitert til å holde et foredrag om 
lærerfangene for publikum. 
Aktiviteter under utstillingen

� Barneverksted med Marit Landsend. Kunstneren tok 
utgangspunkt i salt, som var en sentral del av 
hovedverket i utstillingen, og inviterte barn med på å 
male med salt. 
� et DKS-opplegg med kunstneren for både barne- og 
ungdomsskolene i Sør-Varanger, hvor lokalhistorien ble 
formidlet. 
� omvisning i utstillingen til Marit Landsend for hele 
Kirkenes barneskole, i forkant av frigjøringsjubileet 25. 
oktober. 

I anledning 75 årsjubileet for frigjøringen av Øst-
Finnmark under 2. Verdenskrig, var Pikene på Broen og 
Terminal B med i komiteen for frigjøringsprogrammet i 
kommunen. Marit Landsends utstilling ble på grunn av 
sitt tematiske fokus, en naturlig del av markeringen, og 
vi gjorde derfor en gjenåpning av utstillingen på 
frigjøringsdagen 25.november. 

Vi kombinerte dette med et utvidet utstillingsprogram 
på Terminal B (25. october – 2. november), hvor vi 
hadde ytterlige to utstillinger relatert til tema for 
Frigjøringsjubileet:  

Utstillingen med Lars Ø. Ramberg og prosjektet 
«FREMDGEHEN»; installasjonen tar opp 
etterkrigsoppgjøret overfor norske kvinner som hadde 
hatt et forhold til tyske soldater, som ble fratatt pass, 
internert i ulike leirer i Norge og deportert til Tyskland 
med enveisbillett. 

En dokumentarisk utstilling «Kvinner i krig på tvers av 
grenser»; fra broderte lommetørklær og tepper, til 
uniformer, fotos og andre gjenstander utstilt med 
bakgrunnshistorier. På denne utstillingen samarbeidet 
vi tett med Murmansk regionale museum, Varanger 
museum og Sør-Varanger historielag om innsamling av 
både	objekter	og	historier	fra	begge	sider.	Vi	fikk	også	
låne objekter og gjenstander med sterke 
familiehistorier knyttet til temaet av private folk.  
 
Alle utstillingene ble åpnet av tidsvitnet Evelyn Olsen 
Lid fra Jakobsnes, Sør-Varanger, og statsminister Erna 
Solberg på frigjøringsdagen 25. oktober. 

«Dokker Har vunne, kara» av Marit Landsend 
27. september - 02. november 
► antall besøkende: 1593 

«Fremdgehen» av Lars Ramberg og 
«Kvinner i krig på tvers av grenser» 
25. october - 02 november
► antall besøkende: 656

I Gågata under Frigjøringsjubileumsuken, re-installerte 
vi kunstprosjektet Borderlines av Morten Traavik – 
akkurat som det var under Barents Spektakel 2011, for å 
signalisere norsk-russisk samarbeid og gode 
naborelasjoner.

«Ikoner»
16.august – 18.august

� Olga Kirina

Pop-up ikon-utstilling «Det gamle Russlands Bjørkebark» 
som markerer 25-årsjubileet for samarbeidet mellom 
Sør-Varanger kommune og Severomorsk by. 
Enestående ikoner laget av bjørkebark av 
kunsthåndverker Olga Kirina (Vladimir). 

► antall besøkende: 176

▼ foto: Michael Miller
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▼ foto: Michael Miller▼ foto: Michael Miller
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«Det jeg hadde for hånden»
8. november - 7. desember

� Silje Figenschou Thoresen 

Silje Figenschou Thoresen er samisk/norsk oppvokst på 
Kirkenes og har nå bosatt seg her igjen med familie. I 
soloutstillingen ved Terminal B presenterte Silje både 
tegninger	fra	Vandret	Linje	og	flere	nye	serier	som	tar	
utgangspunkt i landskapet.

Silje bygger strukturer og objekter av materialer hun 
kommer over og forsøker å følge det hun oppfatter som 
materialets egne muligheter og logikk. Hun spør: 
hvordan kan vi se dette objektet? Hun tegner også linjer 
som tar utgangspunkt i arkeologiske kart som viser 
samisk bosetting i området. Verkene under tittelen 

«Kunstjulemarked på Terminal B»
14. desember – 23. desember

� med lokale kunstnere fra Sør-Varanger og Murmansk region

Som årets siste utstilling på Terminal B inviterte vi igjen 
lokale kunstnere og kunsthåndverkere inn, da både de 
som jobber profesjonelt og ikke profesjonelt. Dette for å 
vise den lokale kunstscenen frem for lokalbefolkningen. 
Julemarkedet kunne tilby stilige svarthvite fotografier av 
Kjell Gunnar Monsen, unike smykker og fotografier av 
Inger Blix Kvammen, abstraksjoner fra prosjektet «Det jeg 
hadde for hånden» av Silje Figenschou Thoresen, 
steinhus fra «Dagbøker» av Marius Engan Johansen, 
humørfylte marionetter av Line Moe, geometriske 
tegninger av Steinar Andersen, vevde tekstiler av Joanne 
Biaowolska, malerisk drømmeverden av German 
Mayorov, malerisk poesi av Bente Lantho Flå, kollasjer av 

«Vandret linje»	oppleves	som	abstrakte	figurer	selv	om	de	
tar	utgangspunkt	i	en	spesifikk	historie	og	er	en	
konkretisering av et landskap. Referansen til sine samiske 
røtter er gjennomgående i samtlige verk. 

► antall besøkende: 197

Aktiviteter under utstillingen

� omvisning av kunstneren i egen utstilling, på 
åpningskvelden.
� verksted med Silje Figenschou Thoresen for elevene 
ved Form og design ved Kirkenes vgs, 13.11. Her var det 
10	elever	som	fikk	en	omvisning	av	Silje,	for	deretter	å	få	
oppgaven å lage en skulptur ut i fra funnet og innsamlet 
materiale.

Unni Hamburg, tegninger av Aksel Buljo, landskaper av 
Anne Brit Nordahl. 

I år utvidet vi og inkluderte russiske lokale kunstnere fra 
naboregionen. Victor Dzvonovsky fra Nikel leverte 
skål-skulpturer laget av bjørk, fra Murmansk fikk vi 
fargerike fly av Dmitry Nowhisky og keramikk av Veronika 
Vologzhannikova. Under julemarked 2019 kunne man 
lage eget design på t-skjorte på et t-skjorteverksted 
sammen med de Murmansk-baserte kunstnerne Veronika 
Vologzhannikova, Alisa Khabarova, Dmitry Novitsky og 
Ilya Baidak, i regi av Evgeny Evdokimov og POLAR brand.
Kunstjulemarkedet ble populært lokalt og var både godt 
besøkt og med en del salg. 

► antall besøkende: 261

▼ foto: Michael Miller

▼ foto: Michael Miller
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Utstillingen er støttet av

  @pikenepaabroen

www.pikene.no/terminal-b

Dr Wessels gate 14, Kirkenes, Norge

åpning 8.11 (18:00) 

DOKKER 
HAR 
VUNNE, 
KARA!

MARIT LANDSEND

      @pikenepaabroen

www.pikene.no/terminal-b
Dr Wessels gate 14, Kirkenes, Norge

åpning av uts t i l l ing 
27.09.19 kl.18:00 

utst i l l ingen står t i l  og med 
02.11.19

Ulike perspektiver fra de norske 
lærernes heltemodige kamp mot 
nazifiseringen av skolen i 1942, en av 
de viktigste sivile ulydighetsaksjoner 
under krigen.
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åpning av utstillingen 
med kunstnersamtale 

14. juni (18:00)

utstillingen står til og med  
3. august

B r i t t a  M a r a k a t t  L a b b a
H i l d e  H a u a n  J o h n s e n

S o l v e i g  O v a n g e r
A s y a  M a r a k u l i n a
M a r i u s  M o l d v æ r

E l e n a  D i k o v a
M a r i e  S k e i e

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

Pikene på Broens prosjekt- og visningsrom

Julemarked på Terminal B
Støtt det lokale kunstlivet og gi en helt unik julegave i år

Åpent 14.12 – 22.12
mandag – fredag 10:00 – 17:00
lørdag 10:00 – 15:00
søndag 14:00 – 18:00
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Pikene på Broens prosjekt- og visningsrom

HÁBMET HÁMI /  MAKING FORM
åpning av utstillingen 8. mars (18:00)
kunstnersamtale  12. mars (19:00) 
utstillingen står til og med  17. april

▼ foto: Michael Miller

▼ foto: Michael Miller
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21. mars
Senter for Hav og Arktis inviterte til debatten «Hav 
møter land - nord som knutepunkt for framtidens 
transport?». Innledere: Sturla Henriksen, 
spesialrådgiver i UNs Global Compact, og Torbjørn Brox 
Webber, nestleder i Kirkenes havnestyre. 
Debattpanelet: Rune G. Rafaelsen, ordfører i SVK, 
Audun Celius, daglig leder i Tschudi Kirkenes, Ingrid 
Dahl Skarstein, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Arktis, 
Runar Sammol Myrnes Balto, leder for Norske samers 
riksforbund (NSR). Moderator: Amund Trellevik, High 
North News.

► antall publikum : 30

1. april
Barents Press Norge inviterte til samtale med Trine 
Hamran om hennes nye bok om Frode Berg, «Min 
gode venn - en norsk spion?»

► antall publikum : 65

7. mai
Streaming av Tromsø-debatten 
«En uvanlig spion og en god nordmann». 
Panelet: forfatterne og journalistene Trine Hamran og 
Øystein Bogen, Ola Kaldager, tidligere leder av 
etterretningsgruppen E14, advokat for Frode Berg, 
Brynjulf Risnes. Møteleder er Skjalg Fjellheim, politisk 
redaktør i Nordlys. Visningen er i samarbeid med 
Nordlys og Barentssekretariatet. 

► antall publikum : 25

ANDRE PROSJEKTER OG 
SAMARBEIDSARRANGEMENTER PÅ TERMINAL B

▼ foto: Michael Miller
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2. september 
Soppens dag på Terminal B
En performance kveld i regi av Olga Jitlina (St 
Petersburg).

Med live eventyrfortellinger fra Pasvik-basert biolog 
Irene Karlsen, medlem av Miraculix (Sopp- og 
nyttevekstforeningen i Sør-Varanger), og trioen ”Trist 
bryllup” (Vadim Khokhryakov, Elina Lebedze, Ignat 
Khlobystin) fra St Petersburg. 

«Det var en gang da grønn fluesopp, rød fluesopp og 
falske honningsopp avtalte å dra på en spennende 
reise...» 

Med musikk som ble spilt på sopp, grønnsaker og 
andre ingredienser nødvendig for soppsuppen, som 
ble laget av kunstnerne underveis. Soppsuppen ble 
servert til hele forsamlingen. 

► antall publikum : 20

Dette er antakelig begynnelsen av en fast tradisjon på 
Terminal B rundt soppkulturen som vi vil utvikle i 
samarbeid med forskjellige kunstnere og Miraculix.

SOPPENS DAG  
på TERMINAL B

mandag 2. september
kl. 18:00

▼ foto: Michael Miller
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21. – 22. september
«Mørke og Natur». Et performativt prosjekt som gikk 
over to dager, med kunstner Naja Lee Jensen, 
lyddesigner Kristian Hverring, billedkunstner Andreas 
Hald Oxenvad og duft kunstner Klara Ravat.
Mørke og Natur er en tverrestetisk, eksperimentell 
forestilling som gjennom arbeidet med lyd, duft, lys, 
mørke,	vind,	taktil	manipulasjon	og	stedsspesifisitet	
skaper et sensorisk totalunivers for naturen i det 
sovende menneske. Publikum ble invitert inn i en 
søvnlignende tilstand for å undersøke om man kunne 
gjenopprette en tapt forbindelse til naturen. 
Performancen ble fremført for én person om gangen. 
Over to dager med forestillinger hadde vi 12 
forestillinger/performancer for 12 personer. Disse 
performancene var utlyst på forhånd og publikum 
hadde forhåndsreservert plass. 

Under forberedelsene arrangerte vi en workshop med 
13 elever fra teaterskolen Samovarteateret. Her 
introduserte kunstnerne prosjektet for teaterelevene og 
snakket med dem om hvordan de kan jobbe med 
eksperimentell	scenekunst.	Underveis	fikk	elevene	
oppgaver av kunstnerne. 

23. oktober  
Lansering av den prisbelønte boken «Den røde armés 
tilbaketrekning» basert på utstillingsprosjektet av 
samme navn. Prosjektet aktualiserer menneskenes 
overlevelsesstrategier og utrolige evne til å være 
kreative på tross av stressende og strabasiøse forhold. 
Boken er trespråklig og inneholder unike materialer. 
Filmregissør og sønnen av Igor Diakonov - Aleksei 
Jankowski-Diakonoff ga en presentasjon under 
lanseringen. Prosjektet og boken er et samarbeid 
mellom	Ivan	Galuzin/	Glafira	Severianova	og	Nordnorsk	
Kunstmuseum. 

► antall publikum: 40

24. oktober  
(flyttet	til	Ritz	pga	kapasitet)
Transborder Café: Kvinnene og krigen
Fortellinger fra kvinner som har opplevd vårt 
grenseland under krigen, kommentarer fra historikere, 
refleksjoner	fra	kunstnere	som	har	fordypet	seg	i	
traumatiske krigshendelser, og russiske marsjer og 
valser fra krigsårene som er utrolig sterke 
kvinnehistorier i seg selv.

Vi	fikk	møte	tidsvitnene	Reidun	Gundersen	Pedersen,	
Evelyn Olsen Lid, Inger Jacklin Bruun, Elsa Eriksen fra 
Sør-Varanger og Raisa Notovna Minina fra Murmansk, 
historikerne Ruth Sindt og Marianne Neerland Soleim, 
kunstnerne Lars Ø. Ramberg og Alt Går Bra, sopranen 
Darina Iudina med trioen Serenata. 
Moderator - Hege Moe Eriksen (NRK, Urix). 
I samarbeid med Sør-Varanger historielag.

► antall publikum: 200

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

20. mars
Hjertevarmende viser fra Nordkalotten fra en 
internasjonal kvintett «Songs of the Heart». 
Arrangert av Scene Finnmark. 

► antall publikum: 44

11. august 
Konsertserien «Scene Finnmark-profilen med 
fiolinisten Ingrid Marie Willassen».
Arrangert av Scene Finnmark. Antall publikum: 22

12. september 
Konsert  «Cecilie Løken på fløyte i samspill med 
Ensemble Noor». Arrangert av Scene Finnmark. 

► antall publikum: 24

28. september
Konsert med lokalt preg med «Den Gyldne Mynt». 
Arrangert av Friform Kirkenes. 

► antall publikum: 12

3. oktober 
Konsert med to fantastiske strykeoktetter av 
Felix B. Mendelsohnn og Johan Svendsen. 
«Ensemble Noor & MiNensemblet». 
Arrangert av Scene Finnmark. 

► antall publikum: 8

▲ «Den røde armés tilbaketrekning» foto: Michael Miller
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▲ «Transborder Café: Kvinnene og krigen» foto: Michael Miller

▼ «Scene Finnmark-profilen med fiolinisten Ingrid Marie Willassen» foto: Michael Miller
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Februar 27.
Foredrag om Pikene på Broen og Terminal B på mottakelse for Kirkeneskonferansens deltakere 
ved Terminal B, Kirkenes
Franziska Kraiczy

28. Presentasjon av teaser til «Kirkenes Charter» (fra BS 2019) Kirkeneskonferansen, Kirkenes
Evgenia Bektasova

April 25.
Paneldebatt «Art and Wellbeing – Strategies and Practices»
Barents Bird, Murmansk   
Evgenia Bektasova

30.
Foredrag «Hvordan programmerer vi og hva trenger vi fra scenekunstnere?» under et seminar 
«Kjøp og salg av scenekunst», Vårscenefest, Tromsø 
Evgenia Bektasova

September 3. - 4. Paneldebatt under Kulturforum Finnmark, Kautokeino
Inger Blix Kvammen

5. - 7.
Paneldebatten «Cross-Border Festivals – Russian and International 
experience»; Moscow Music Week
Luba Kuzovnikova

6.
Foredrag om Pikene på Broen og Terminal B for UD aspiranter 
ved Terminal B, Kirkenes
Franziska Kraiczy, Inger Blix Kvammen

Oktober 5.
Foredrag på seminaret «Art and Interventions» i regi av Musikkonservatoriet og Universitetesmu-
seum, Tromsø
Luba Kuzovnikova

29. - 30.
Innlegg «Internasjonalt samarbeid: BAR International – fra research til kunstproduksjon, for-
midling og dialog» 
under Surstoff Kulturnæringskonferanse, Karasjok
Inger Blix Kvammen, Ingrid Valan

Desember 6.
Barents Spektakel programlansering på julebordseminar 
i regi av Kirkenes Næringshage
Luba Kuzovnikova

Februar 13. Innspill til Kulturmeldingen, møte i regi av Kulturdepartementet, Kirkenes
Inger Blix Kvammen

14.
Innspillmøte for aktører med i Den nordnorske kulturavtalen, i regi av Finnmark fylkeskommune, 
Kirkenes
Inger Blix Kvammen

April 10.
Deltakelse på SNU (Samfunn, næring og utvikling) møte i regi av Kirkenes Næringshage, Sør-Va-
ranger Utvikling og Sør-Varanger kommune, Kirkenes
Franziska Kraiczy

30.
Foredrag «Hvordan programmerer vi og hva trenger vi fra scenekunstnere?» under et seminar 
«Kjøp og salg av scenekunst», Vårscenefest, Tromsø 
Evgenia Bektasova

DELTAKELSE, FOREDRAG, MØTER 

STUDIETURER, NETTVERKSREISER OG INNSPILLMØTER
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April 25. - 26. Deltakelse på KORO-seminar «Kunsten å utvikle en by», Oslo
Ingrid Valan 

29. - 1. (mai) Studietur til festival Vårscenefest, Tromsø 
Evgenia Bektasova

Mai 3. - 6.
Studie- og kunnskapsutvekslingstur til Arctic Arts Summit, Rovaniemi (Finland) og Havremagasi-
net, Boden (Sverige)
Evgenia Bektasova, Franziska Kraiczy, Ingrid Valan, Kjetil Nicolaisen, 
Michael Miller

6. Deltakelse på møte ”Euro-Arctic Diploma in Arts Management” på Havremagasinet, Boden
Franziska Kraiczy

24. - 25. Offisiell	åpning	av	osloBIENNALEN,	møter	med	Biennalens	kunstner	Ed	D’Souza	om	samarbeid
Luba Kuzovnikova

Juni 22. - 24. Studietur til Festspillene i Nord-Norge, Harstad
Luba Kuzovnikova

August 18.
Møte med gjestekuratorer Natasha Ginwala og Defne Ayas fra OCA’s International Visitor Pro-
gramme, Kirkenes
Luba Kuzovnikova

30. Dialogmøte om kulturmeldingen med Finnmark fylkeskommune, Kirkenes
Franziska Kraiczy

30. - 31. Studietur til LIAF, Svolvær
Luba Kuzovnikova

September 3. - 4. Deltakelse på Kulturforum Finnmark, Kautokeino
Franziska Kraiczy, Inger Blix Kvammen

16. - 19. 
Partnermøte med Rubin theatre (CZ) og T.I.T.S. (NO) på urpremiere ”TUMOR: Carcinogenic Ro-
mance”, Invalidovna, Praha (Tsjekkia) 
Evgenia Bektasova, Kjetil Nicolaisen 

16. - 22. Studietur til LIAF (kunnskapsutveksling med festivalens PR-avdeling), Svolvær
Michael Miller

17. - 18. Deltakelse på Norsk-Russiske Kulturdager, Bodø
Franziska Kraiczy

21. - 22. Studietur til Margaritinskaya håndverksmesse, Arkhangelsk
Luba Kuzovnikova  

24. Evalueringsmøtet med Utenriksdepartementet, Oslo
Franziska Kraiczy, Luba Kuzovnikova

Oktober 22. Kulturrådets årskonferanse, Trondheim
Luba Kuzovnikova

November 7. - 11. Deltakelse på Svarte Natta - Nordnorsk Mediakonferanse, Tromsø
Michael Miller

18. - 19. Deltakelse på Nordnorsk kunstnersenters formidlingsworkshop med Kristin Risan, Kirkenes
Franziska Kraiczy, Ingrid Valan

20.
Dialogmøte om oppgaveoverføringer på kulturområdet, med Kulturdepartementet, Troms fylke-
skommune, Finnmark fylkeskommune, Alta
Inger Blix Kvammen

22. - 24. Studietur med nord-vest russiske og nord-norske festivalaktører til Samisk kunstfestival, Alta
Evgenia Bektasova, Luba Kuzovnikova, Ingrid Valan
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RESULTATREGNSKAP 2019



42Pikene på Broen årsrapport 2019



43 Pikene på Broen årsrapport 2019



44Pikene på Broen årsrapport 2019



45 Pikene på Broen årsrapport 2019



46Pikene på Broen årsrapport 2019



47 Pikene på Broen årsrapport 2019



48Pikene på Broen årsrapport 2019



www.pikene.no  
@pikenepaabroen

www.barentsspektakel.no
#barentsspektakel


