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EIERSKAP OG STYRET
 
Selskapet eies av 3 kvinner og 1 mann fra Kirkenes som alle 
er ansatte i Pikene på Broen. Styret består av 5 medlemmer 
med utfyllende kompetanse og erfaringsbakgrunn. Et av 
medlemmene er ansattes representant. Styret har i tillegg et 
varamedlem. 

Leder  
Mona Danielsen (Sør-Varanger) 
Medlemmer  
Audun Celius (Sør-Varanger) 
Frode Berg (Sør-Varanger) 
Morten Traavik (Stockholm - Bergen) 
Ansattes representant 
Franziska Kraiczy (Sør-Varanger) 
Vararepresentant  
Thale Fastvold (Oslo) 

STABEN 

I 2017 hadde bedriften 6,5 årsverk, som settes sammen av 
4,5 faste stillinger og 2 prosjektstillinger. I løpet av året må 
påregnes en rekke kortere engasjementer i forbindelse med 
prosjektgjennomføring. Det legges ned en betydelig ubetalt 
arbeidsinnsats.

ORGANISASJONEN  
PIKENE PÅ BROEN AS
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ANSATTE I PIKENE PÅ BROEN I 2017

Luba Kuzovnikova  
kunstnerisk leder/daglig leder (100% fast stilling ) 

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% prosjektstilling)

Ingrid Valan 
co-curator/prosjektmedarbeider (100% fast stilling) 

Evgenia Bektasova 
prosjektmedarbeider (90% prosjektstilling fra 28.08.2017)

Cornelius Stiefenhofer 
prosjektmedarbeider (100% stilling til 25.03.2017)

Maria Kotlyachkova 
co-curator/prosjektmedarbeider (100% stilling til 28.02.2017)

VERV I ANDRE ORGANISASJONER I 2017
 
Pikene på Broens ansatte har gjennom årene hatt og har 
en rekke verv i andre kunst- og kulturinstitusjoner og 
organisasjoner. 

Eksempler 2017 

• medlemskap i kunstnerorganisasjoner (NK, NBK, SDS) 

• styreverv i NNKS, NNKM, SDG 

• i NKNNs jury 

• i stipendkomité for arbeidsstipend FFK og TFK og 
reisestipend NFK,

• jurymedlem OCA (Office for Contemporary Art Norway)

• jurymedlem Ibsen Scholarships

• varamedlem Norsk Kulturråd 

• i tillegg medlem i diverse mindre råd og utvalg for ulike 
kunstnerorganisasjoner og institusjoner
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STYRETS BERETNING 2017

Styret avholdt 2 møter i 2017
Virksomheten holdt til i leide lokaler i Storgata 8 i 
Kirkenes til 30.06.2017. Deretter flyttet Pikene på Broen 
til det nye visnings/dialog og formidlingsrommet 
TERMINAL B i Dr. Wesselsgate 14, hvor Pikene på Broen 
har inngått en 20-årig leieavtale med selskapet ULVEN 
Investment AS om leie av to tidligere butikklokaler i 
Gågata. Her ble det foretatt omfattende ombygging 
og oppussing i 2016 og halve 2017 for å få et rom for 
samtidskunst med internasjonal standard som samtidig 
kunne huse Pikene på Broens kontorer. TERMINAL B`s 
etablering ble hovedsakelig finansiert vha Spillemidler 
for Kulturbygg fra FFK, midler fra Kulturrådets ROM FOR 
KUNST program, noe midler fra Sør-Varanger Kommunes 
Næringsfond og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 
Nord-Norge i tillegg til driftsmidler. 
Visningsrommet åpnet september 2017.

Pikene på Broen AS. Økonomi og styrets arbeide
Styret ønsker å bidra til en tryggere, større og mer 
forutsigbar økonomi for virksomheten Pikene på Broen 
AS.

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 Pikene på Broen 
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. 

I 2017 fikk Pikene på Broen AS beskjed om at selskapet 
er med i hovedavtalen for den nye Nordnorske 
Kulturavtalen som trer i kraft fra 2018. Dette er gode 
nyheter, men selskapet oppnådde ikke en større økning 
av driftsstøtten selv om etablering av TERMINAL B 
og større fokus på helårlig aktivitet var mål som ble 
gjennomført. Pikene på Broens lange og genuine 
grenseoverskridende kunst og kultursamarbeid, Pikene 
på Broens 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 

Organisasjonen Pikene på Broen AS i 2017
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 Pikene på Broen til ny aktuell kunst 
og kulturproduksjon av høy kvalitet. Pikene på Broen 
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 2017 hadde Pikene på Broen AS 4,5 faste stillinger og 2 
prosjektstillinger. Pikene på Broen AS var da inne i sitt 17. 
driftsår med følgende satsingsområder:

• Residencyprogrammet BAR International
• Festivalen Barents Spektakel
• Ferdigstilling og åpning av visnings og dialogrommet 

TERMINAL B med program fra slutt september 2017
• Transborder Cafe
• Søking, innvilgning og oppstart forprosjekt «Kunststi i 

grenserom»
• Pikene oppdrag med blant annet programdeltakelse 

på Arctic Art Summit i Harstad
• Det treårige prosjektet Festivalsamarbeid Norge – 

Russland

Eiere av Pikene på Broen AS var i 2017 følgende ansatte 
Luba Kuzovnikova: 40 %
Franziska Kraiczy: 20 %
Kjetil Nicolaisen: 20 %
Ingrid Valan Balsvik: 20 %

Daglig leder ansvaret var fortsatt tillagt kunstnerisk leder 
Luba Kuzovnikova. 

Styret bestod av 
Styreleder: 
Mona Danielsen (Sør-Varanger) 
Styremedlemmer:  
Audun Celius (Sør-Varanger), Frode Berg (Sør-Varanger), 
Morten Traavik (Stockholm - Bergen)
Vararepresentant:  
Thale Fastvold (Oslo)
Ansattes representant:  
Franziska Kraiczy (Sør-Varanger)
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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. Pikene på Broen er 
inne på statsbudsjettet med et lite beløp, 2,2 millioner, 
sett i forhold til den totale omsetningen som var på 
11,3 millioner i 2017. 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 
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 og prosjektet Kunststi i Grenserom.

Også i 2017 har det pågått et kontinuerlig 
finansieringsarbeid for å sikre etablering, drift
og årlig innhold i TERMINAL B. Dette arbeidet pågår 
fortsatt. Dersom man ikke oppnår større økning til 
drift, blir TERMINAL B`s innhold helt 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. 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 heve de ansattes lønnsvilkår til et nivå som tilsvarer 
det langsiktige ambisjonsnivået selskapet har. 
Pikene på Broen er nå en del av et flerårig EU prosjekt 
med tyske Pan.Optikum som leadpartnere og med 
totalt 10 partnere i 9 land. Pikene på Broen ble i 2017 
invitert med som co-kuratorer for Arctic Arts Summit 
2019 i Rovaniemi, Finland i 2019. 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 2017 for Pikene på Broen AS er satt 
opp under forutsetning av fortsatt drift. Årsregnskapet 
viser et underskudd på 136.465 kr. Styret ser det som 
nødvendig for en prosjektorganisasjon på Pikene på 
Broens 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 fra og 
med 2018.
Resultatet for 2017 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 
2017 var det totale sykefraværet på 2,1 %. 

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 5 kvinner og 2 menn. 
Blant innleide til mindre prosjektarbeid er det jevn 
fordeling mellom kvinner og menn. Styret består med 
vararepresentanter av 3 kvinner og 3 menn.
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foto: Michael Miller / Pikene på Broen

noe som kan medføre forbigående likviditetsproblemer. 
Lite av prosjektfinansieringen beregnes for drift. Større 
driftsutgifter med nytt visningsrom forsterker problemet. 
Vi håper å få strukturelt samarbeide med partnere som 
gjør at en andel driftsutgifter dekkes av andre, men det 
vil ta tid å få på plass. 

Uforutsigbarhet er utfordrende. Lang erfaring gir 
tilpasningsdyktighet. Vi kan fortsatt vise til stor 
gjennomføringskraft mht alle prosjekter. 

Vi er helt avhengige av den forutsigbarhet det å 
være på statsbudsjettet med fast støtte til drift gir 
oss. Men for stort gap mellom fast driftstilskudd og 
prosjektfinansiering er problematisk. I tillegg hindres 
muligheten for støtte fra Kulturrådet av dagens 
regelverk. Mange av våre prosjekter er interdisiplinære, 
og defineres som kjernevirksomhet man ikke er 

2017 har vært et utfordrende år. Vi har etablert et rom for 
samtidskunst, TERMINAL B, som åpnet sept. 17. Viktige 
tiltak for et visningsrom av internasjonalt format gjenstår, 
og må realiseres fortløpende. Innholdsproduksjon 
og drift er ikke fullfinansiert. Det kreves langsiktig 
planlegging, samarbeidsavtaler med eksterne partnere 
om prosjekter og kontinuerlig markedsføring av 
aktiviteten. Det forutsetter økonomisk forutsigbarhet. 
På lang sikt vil satsingen kunne gjøre Pikene på Broens 
virksomhet mer økonomisk effektiv, gi mulighet til helårlig 
aktivitet, til å se alle prosjekter i større sammenheng og 
oppnå flere synergier lokalt av alle aktivitetene. 

Pikene på Broens største utfordringer er at så stor 
del av økonomien baseres på prosjektmidler fra 
mange fonds og utakt mellom søknadsfrister, svar og 
gjennomføring av prosjekter. Vi må ta sjanser. 25%-100% 
av prosjektmidlene utbetales oftest etter gjennomføring, 

ØKONOMISKE FORHOLD 2017 
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støtteberettiget til når man er på statsbudsjettet. Vi håper 
det kan lettes på regelverket for institusjoner som er inne 
på statsbudsjettet med relativt små beløp. Vi konkurrerer 
med oss selv om støtte fra samme fond. I tillegg til at vi 
begrenses geografisk ved at vi ikke kan søke Kulturrådet 
på prosjekter, da mange av de fonds vi pr i dag støttes 
av, er geografisk knyttet til nordområdene. Spesielt for 
Terminal B vil det være vanskelig å finansiere utstillinger 
uten å kunne søke Kulturrådet og uten økning på 
statsbudsjett.

Faste driftsmidler utgjorde i 2015= 35%, i 2016=28% og i 
2017=22% (inkludert oppussingskostnader til TB, som er 
ikke inntektsført, men oppført i balansen). 

Mye tid går til søking og rapportering. Økt fast 
finansiering ville gi mer effektivitet og trygghet. Vi har 
siden 2014 vært del av den Nordnorske Kulturavtalen 

og kom med i ny avtale fra og med 2018. Det er av stor 
økonomisk betydning og motiverer for utvikling av stadig 
bedre prosjekter til beste for kunst, kultur og samarbeid 
i nord. Vi har 4-årig prosjektstøtte til festivalen fra FFK og 
vil forhandle om ny treårig avtale om støtte fra UD. 

Pikene på Broen har transparent og sunn økonomi, 
nøktern drift, lang og omfattende CV, vidt geografisk 
nedslagsfelt og et stort antall samarbeidspartnere. 
Bedriften har 4,5 faste stillinger, i tillegg til ettårige 
prosjektstillinger (nå 2) etter behov. Det legges ned en 
betydelig ubetalt arbeidsinnsats. Høyt arbeidspress 
har i perioder ført til stor slitasje på ansatte. Vi legger til 
rette for fleksibel arbeidstid, avspaseringsordninger og 
lignende for å motvirke utbrenthet. 
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11 320

Antall besøkende på alle 
festivalarrangementer 
beregnet sammen under 
5 festivaldager

24

Antall arrangement i 
regi av Pikene på Broen 
(individuelle kunstnere + 
band medlemmer)

Antall kunstnere / 
artister invitert av 
Pikene på Broen

194

Antall journalister, fra 
diverse land: Norge, 
Russland, Latvia, 
Sverige, Finland, USA, 
UK

54

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

43

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 2017 (8. – 12. februar):  THE INDUSTRIAL BOOMERANG 
 
2017 gikk den 13. festivalen Barents Spektakel av stabelen og gjorde Kirkenes om til en sydende 
Barents metropol. Under slagordet, The Industrial Boomerang, surfer Barents Spektakel 2017 på en ny 
industrialiseringsbølge på vei til det arktiske grenseområdet. 

Havnæringer og industriell infrastruktur får større fokus både på norsk og russisk side av grensen. 
Kirkenes satser på å bli knutepunkthavn i Barentsregionen med en framtidig stamnett-terminal og 
Murmansk moderniserer sine havnefasiliteter. Gruvedriften i Sør-Varanger gjenåpnes i mindre skala, og 
rett over grensen øker aktiviteten i smelteverkene og gruvene på Kola halvøya. Den nye moralkodeksen 
for denne industrielle renessansen inkluderer også byutviklingstiltak og større bevissthet med hensyn til 
sikkerhet ved operasjoner på havet for å oppnå lavest mulig miljørisiko. Er reindustrialiseringen av Barents 
i samsvar med re- globaliseringen i verden? 

BARENTS SPEKTAKEL 2017
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Åpningsshow
I samsvar med festivalens slogan under årets 
åpningsshow ville vi trekke oppmerksomhet til den 
gigantiske blå kranen i KIMEKs industriområde midt 
i byens sentrum som endte sitt liv som et skulpturelt 
landemerke for Kirkenes.

Monsterkranen - 90-tallets symbol på det nye Kirkenes 
og stedets industriparadokser – ble vekket til live. Krana 
ble okkupert og reaktivert av gruppen BANDALOOP 
- pionerer på vertikal performance fra California. 
Performancen var en fryktinngytende opplevelse mens 
dansere rappellerte fra den 50-meter høye krana i en 
dynamisk koreografi rett over industrihavna, under 
kunstnerisk ledelse av Amelia Rudolph. 

BANDALOOP-teamet består av: 
Amelia Rudolph – artistic director, 
Melecio Estrella – assistant artistic director/ dancer, 
Roel Seeber – dancer, 
Jessica Swanson – dancer, 
Rebecca Dean – dancer, 
Braden Mayfield – rigger, 
Derrick Lindsay – rigger, 
Thomas Cavanagh – executive director. 

Den luftige dansen med krana ble utvidet med et 
levende lydlandskap av FROST - en elektronisk duo 
fra Tromsø med Per Martinsen og Aggie Peterson. 
Med sin majestetiske stemme fyllte FROST det arktiske 
uterommet. Lydsporet la et særegent, industrielt, 
musikalsk preg på et grasiøst, provoserende og mektig 
show av BANDALOOP. 

Det var mye som ble satt på spill – kranens tilstand og 
stabilitet, værforholdene for å kunne danse så høyt 
oppe i havneområdet, og muligheter for å feste kranens 
arm. Takket være samarbeid med havnas mannskap, 
det tekniske teamet og værgudene, gikk showet 
strålende! Kranen ble vekket til live av dansere fra gruppa 
BANDALOOP og vil aldri bli den samme igjen!

Barents Spektakel 2017 ble offisielt åpnet av 
utenriksminister Børge Brende. 

foto: Mikhail Slavin3000

Antall besøkende
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Åpningskonserten
SOUND LANDSCAPES - i regi av Petr Aidu og Moskvateateret  
«School of Dramatic Art» – videreutviklet den industrielle estetikken. 

I Sovjetunionens første år, ble industriell musikk og støymusikk 
talerør for proletariatets fremtid, og tungt maskineri var symbol på 
en ny sosial orden og harmonisk industriell utvikling. 1920-tallet var 
en periode der støyorkestre, støysymfonier, og ulike «industrielle 
musikk prosjekter» blomstret. Mange av disse eksperimentene ble 
en del av avantgarde teatrenes lyddesign og scenografi. Første 
halvdel av det 20. århundret i Sovjetunionen, innenfor Moskva 
Kunstteater, rekonstruerte og utviklet Vladimir Popov over 200 
akustiske redskaper beregnet som lyddesign for scene og film. Disse 
ble på grunn av den elektroniske utviklingen og bruken av opptak, 
fort glemt, og nesten alle Popovs lydredskaper forsvant. 

I løpet av de siste fem år, har Peter Aidu og hans 
Musikklaboratorium, ved Moscow School of Dramatic Arts, 
rekonstruert gamle og skapt flere nye mekaniske støymaskiner. 
Resultatet er en helt spesiell akustisk symfoni kalt «Sound 
Landscapes», delt i fire akter: «Landskap nr. 1», «Industrialisering», 
«Landskap nr.2», «Dies Irae». De mystiske støyaggregatene 
er ikke gjemt bort for publikum bak scenen, men er i stedet 
en hypnotiserende visuell installasjon bak et lyd-drama, hvor 
kunstnerne gjenskaper lydlandskaper som den ville skogen, 
tordenværet, havet, byen, fabrikken, byggeplassen, krig og kamp – 
lydmetaforer for natur og menneskelig sameksistens. 

Uten elektronikk, uten lydspor, uten forsterkere. Levende lyd helt i 
tråd med partituret. 

I 2016 ble prosjektet tildelt den prestisjetunge prisen «Golden 
Mask».  

Åpningskonserten var et flott samarbeid mellom musikerne/ 
artistene (totalt 29 pers) fra Moskvateateret «School of Dramatic Art» 
og lokale musikere (5 pers) - i regi av geniet Petr Aidu, og samarbeid 
med Fjellhallens administrasjon.  

Kunstnere: 
Peter Aidu (komponist), Svetlana Anistratova, Mykola Babych, 
Evgenii Barkhatov, Olga Bondareva, Dmitry Chadov, Mariia 
Chirkova, Vasilii Deniushin, Roman Dolgushin, Konstantin Dudakov-
Kashuro, Grigory Durnovo, Andrey Emelianov, Konstantin Isaev, 
Grigory Krotenko, Ekaterina Kuzminskaya, Igor Lesov, Anna Litkens, 
Dmitry Okhrimenko, Petr Ostapenko, Evgeny Polyakov, Vyacheslav 
Prikhodkin, Elizaveta Ravdel, Daria Rubleva, Alisa Ryzhova, 
Alexandra Savvicheva, Ekaterina Serebrinskaya, Dmitry Shchelkin, 
Dmitry Shishlyannikov, Anastasia Smirnitskaya, Mariia Viktorova, 
Dmitrii Vlasenko. 
 
Trombonister fra Kirkenes: 
Kari Hodnefjell, Mari Kristine Kofoed Bye, Kristin Nystad, Haakon 
Slagtern, Britt Slagtern og andre. 

foto: Maksim Malyutin

foto: Maksim Malyutin

foto: Michael Miller / Pikene på Broen

725

Antall besøkende på 
åpningskonserten, 
skolekonserten (for barn 
fra Sør-Varanger og 
Nikel og Zapoliarny) og 
en ekstra kveldskonsert 
dagen etter
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Festivalutstillingen
Festivalutstillingen fanget reindustrialiseringens ånd, 
trender, muligheter og konsekvenser.

Fra salongspaen #ErrorSpa, hvor Error-kollektivet 
(Helsinki) klippet håret ditt, til New Mineral Collective`s 
(Tromsø) VR-spa, hvor du kunne oppleve på kroppen 
hvordan jorda håndterer akupunktur forårsaket 
av gruvedrift. Fra en pop-up radiostasjon viet 
Barentsregionens maritime industri og kultur, i regi av 
Nabil Ahmed og Dámaso Randulfe (London), til siste 
forsøk på å gjenopplive Sjømannsklubben, som før var 
hjertet til det russiske sjømannsmiljøet i Kirkenes – nå 
omgjort av Sever7 (St Petersburg) til en mystisk Flygende 
Bar. Fra de rå lærvevene til Marius Moldvær (Oslo) som 
fortalte hva mennesker og samfunn langs Barentskysten 
lever av og puster inn, til web-appen myfutures.trade og 
spillet laget av eeefff (Moskva) hvor ungdommer kunne 
selge sine fremtidige mål og planer i form av «futures» 
på darknettet. I sum speilet disse prosjektene sjela til de 
industriene som bringer velstand til nordområdene - i 
fortid, nåtid og fremtid. 

6 kunstneriske prosjekter som nettopp var produsert 
spesielt for festivalutstillingen, lokalisert på 4 
steder: Terminal B, Biblioteket, Gamle DnB bygget, 
Sjømannsklubben. Det var daglig kø av mennesker som 
fikk hårklipp og behandling på ErrorSpa. Radiostasjonen 
Seabound kan lyttes til på festivalens webside i etterkant. 
Web-appen myfutures.trade fortsetter sitt liv på 
darknettet. Flygende Bar på Sjømannsklubben ble en av 
de mest etterspurte festivalarenaene.

2955

Antall besøkende (på 
alle 4 arenaer, inkludert 
utstillinger, workshops 
og artists talks)

foto: Victor Frankowski
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Åpning av festivalutstillingen med Luba Kuzovnikova og Linda Beate Randal
foto: Mikhail Slavin

ErrorSpa av Error-kollektivet
foto: Victor Frankowski

ErrorSpa av Error-kollektivet
foto: Victor Frankowski

Punktskyterapi av New Mineral Collective
foto: Victor Frankowski

Seabound av Nabil Ahmed and Dámaso Randulfe
foto: Mikhail Slavin

Flygende Bar Sever7
foto: Victor Frankowski

Flygende Bar Sever7
foto: Victor Frankowski

Trace me where I’m not at home av Marius Moldvær
foto: Maksim Malyutin
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Århundrets Rettssak 
Temperaturen steg da Morten Traavik innkalte borgere fra 
Kirkenes, Finnmark, Norge, Barentsregionen og verden 
som dommere og jurymedlemmer i ÅRHUNDRETS 
RETTSSAK under Barents Spektakel 2017. Det var en 
parallell iscenesettelse av det banebrytende søksmålet 
miljøorganisasjonene Greenpeace Norge og Natur 
og Ungdom rettet mot den norske stat for brudd 
på Grunnlovens § 112, ved å åpne det sørøstlige 
Barentshavet for oljeutvinning. 

Denne iscenesettelsen tok form av en folkedomstol i en 
rettsbygning designet og konstruert av iskunstner Peder 
Istad i samarbeid med norske og russiske isingeniører-
kunstnere. «Isrettssalen» midt i Kirkenes sentrum laget av 
190 tonn is, ble Nordens største isskulptur og var inspirert 
av både arktisk landskap og rettssakens stridsspørsmål. 

Klimahensyn og/eller arbeidsplasser? 

Ekstremvær og/eller oljeeventyr?

Demokrati og/eller mindretallsstyre? 

Hellig ku og/eller gullkalv? 

Virkelighet og/eller teater? 

Forestillingen foregikk i tre dager  

torsdag 9. feb – aktoratets dag
fredag 10. feb – forsvarets dag 
lørdag 11. feb falt dommen  
(alle dager – kl. 17:00 – 18:30) 

Folkedomstolens avgjørelse (74 stemmer – oljeboring er i 
strid med Grunnlovens § 112 vs 49 stemmer - oljeboring 
er ikke i strid med Grunnlovens § 112) kunne sees som 
en generalprøve for selve rettssaken i Oslo i november 
2017 - januar 2018. 

600

Antall besøkende

Produsert av Traavik.Info og Pikene på Broen
Konsept og regi: Morten Traavik 
Aktor: Hans Petter Graver, jurist og professor v/Det Juridiske 
fakultet, UiO
Forsvarer: Morten Grønvigh, senioradvokat spesiale offshore/
maritim industri
Sakkyndige vitner for aktorat: Kari Elisabeth Kaski, Bjørn 
Samset, Niillas Aslaksen Somby, Stine Østnor, Terje Traavik, 
Ingrid Skjoldvær
Sakkyndige vitner for forsvar : Mimir Kristjanssson, Rune 
Rafaelsen, Jan Martin Nordbotten, Ole- Gunnar Rasmussen, 
Luba Kuzovnikova
Isarkitektur og design: Peder Istad 
Isingeniørassistenter: Marius Engan Johansen, Fabian Probul, 
Taibola (Ilia Kuzubov, Aleksei Maklakov, Nikolai Terentev, 
Daniil Vlasov)
Regiassistent og research: Ragnhild Freng Dale 
Produsent og research: Guro Vrålstad 
Lyddesign: Jørgen Træen 
Musikk: The Megaphonic Thrift+ og Inge Bremnes 
Animasjonsdesign: Komposter 
Grafisk design: Valnoir 
Kostymer og rekvisitter: Lena Thorsmæhlum 
Renselsesritual: Ronald Kvernmo 
Maskiner og utstyr: Svein Karisari, Bygg & Maskintjenester AS, 
Knut Jakola Transport AS, AS Oscar Sundquist 
Tolker: Svetlana Sedneva (Murmansk) og Gard Pedersen (Oslo) 

 § 112:   
 
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til 
en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. 
Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig 
og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for 
etterslekten.»

foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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grafikk: Valnoir foto: Victor Frankowski

foto: Ole-Gunnar Rasmussen

foto: Michael Miller / Pikene på Broen foto: Victor Frankowski

Forestillingen vant årets Kritikerpris for teater 2016/2017 fra Norsk Kritikerlag. 

Fra begrunnelsen: 

Som en form for «appropriasjonskunst» overførte prosjektet rettssaken fra ett symbolsk rom til et annet symbolsk 
rom, teatret. Forestillingens dramaturgiske oppbygning svarte til en virkelig rettssak, hvor alle innkalte vitner var 
der i kraft av sin egen betydning som aktivister og/eller vitenskapsmenn; ikke som skuespillere. Samtidig hadde 
handlingsutviklingen en dramatisk struktur, knyttet til konkurranse mellom rivaliserende syn som ligger tett på 
et klassisk, dramatisk teater. Pressen anmeldte ikke forestillingen som fiksjon, men som en løpende nyhetssak, 
og innfridde slik Morten Traaviks ambisjon om å skape hyper-teater: et teater som vokser videre gjennom 
pressedekningen og diskusjoner... Prosjektet anvendte kunstneriske virkemidler, som amfiet, på en nyskapende 
måte, som gir grunn til å tro at det vil bli ett av de viktigste referanseverkene i nyere politisk norsk scenekunst... 
Dette gjorde også prosjektet til et resonansrom for dagens demokratidebatt - og selve forflytningen til Nord, hvor 
folk lever tettere på de faktiske konsekvensene oljeboring og økt industrialisering vil få. Selve isamfiet, som var 
bygd for anledningen, ville nødvendigvis smelte utover våren, og på den måten var det en levende påminnelse 
om de miljømessige utfordringene som ligger bak søksmålet. Styrken ved Århundrets rettssak var at det tok en stor 
og realpolitisk konflikt opp i en form som pekte mot det enkelte menneskets ansvar, samtidig som den lyktes i å 
kommunisere hva saken gjaldt på en klar og umiddelbar måte. 
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IDEER KUNSTVERK

D
en 10. juli 2016 traff Kongen i statsråd ved-
tak om tildeling av konsesjoner for leting 
og utvinning av olje og gass i  Barentshavet 
sør. Dette er første gang på over 20 år at 

helt nye områder på norsk sokkel åpnes for ol-
jeindustrien. Vi påstår at dette vedtaket er i strid 
med retten til miljø i Grunnloven § 112.
 Denne bestemmelsen sier: «Enhver har rett 
til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens 
ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og 
allsidig betraktning som ivaretar denne rett også 
for etterslekten.»
 Jeg vil gjøre gjeldende at vedtak som åpner 
for utvinning av leting og utvinning av olje og 
gass i Barentshavet bryter med denne bestem-
melsen. De langsiktige følgene av en uansvarlig 
klimapolitikk vil også undergrave demokratiet, 
rettsstaten og menneskerettighetene og dermed 
bryte med § 2 i Grunnloven.
 Jorden vil selvsagt bestå om den blir fire el-
ler seks grader varmere, og i en eller annen for-
stand også et miljø. Men vi mennesker påvirker 
nå jordens overflate og dermed livsbetingelsene 
for en rekke organismer, herunder oss selv, på 
en slik måte at det vil sette geologiske spor.
 Jeg vil gjennom vitneførsel vise hvordan vi 
styrer mot en klimautvikling som er ødeleggen-
de for miljøet slik Grunnloven forstår det. Nord-
områdene vil bli helt annerledes. Enten forsvin-
ner isen og tilvante levemåter må legges helt om. 
Eller så snur Golfstrømmen, og Nord-Norge vil 
bli et isøde. I andre deler av verden vil mulig-

hetene for matproduksjon bli ødelagt av tørke 
og stigende hav. Dette vil bringe  hundretalls mil-
lioner av mennesker på vandring og bryte ned 
verdens politiske og sosiale institusjoner. Dette 
vil berøre også Kirkenes, selv om de lokale kli-
maeffektene isolert sett skulle vise seg gunstige. 
Noen ekstra arbeidsplasser eller ekstra virksom-
het kan ikke veie opp for dette. At petroleums-
virksomhet gir oss arbeidsplasser og velferd gir 
oss ingen rett til å ta velferden fra andre. 
 Det er ingen unnskyldning at heller ikke an-
dre land følger opp sine klimaforpliktelser. At 
også andre stjeler, er ingen unnskyldning for ty-
ven. Når vårt politiske system svikter så totalt, 
og gir grådigheten fritt spill til å forsyne seg av 
andres gods bare fordi de ikke er her for å for-
svare dem, ser vi ingen annen utvei enn å appel-
lere til retten for å få stanset denne selvtekten.
 Staten hevder at søksmålet rettsliggjør det 
som til nå har vært demokratiske beslutninger. 
For 200 år siden mente land som hadde ressur-
ser og makt til det at de hadde rett til å under-
legge seg andre land og folk og tilegne seg res-
sursene som fantes der. Slik la England, Frank-
rike og andre europeiske land grunnlaget for sin 
velstand og storhet. I dag er det ingen som tviler 
på at denne virksomheten var forbrytersk. I vår 
tid tas ressursene fra våre etterkommere. Dette 
er ikke bare en metafor, men en like reell kolo-
nialisering som fortidens imperialisme. For-
skjellen er at de som bestjeles og utarmes ikke 
må fordrives og undertrykkes. Men virkningene 
for dem er like reelle som virkningen av koloni-
alismens utbytting. Å stoppe dette er ikke et 
spørsmål om politikk, men om rett og moral.
 Folkesuvereniteten bygger på at folket skal gi 
seg selv sine egne lover gjennom demokratiske 
organer. Vi bestrider ikke at de politiske orga-
nene og prosessene i Norge er demokratiske. 
Men det er ikke demokrati og suverenitet når de 
som bærer byrdene av de beslutningene som fat-
tes utelukkes fra beslutningsprosessene. Vi rei-
ser dette søksmålet på vegne av våre ufødte. Et-
terslekten er rettssubjekter med rettigheter i 
miljøspørsmål. Vi reiser søksmålet også vegne 
av befolkningen i byer som Hong Kong, Mum-
bai og Shanghai, byer der en fjerdedel av befolk-
ningen bor i områder som vil være under vann 
om hundre år selv om to-graders målet nås. Vi 
reiser søksmålet på vegne av befolkningen på 

middelhavskysten til Spania, Frankrike og Ita-
lia, som vil være ørken og ikke ferieparadiser.
 Staten hevder at den har gjort og gjør det som 
kan forlanges for å bekjempe klimatrusselen. 
Faktum er at norske utslipp av CO2 har økt dra-
matisk siden 1990-nivået, og ingen av nasjonens 
tallfestede krav til utslippsreduksjoner har blitt 
møtt. Det er nødvendig med en rask nedgang i 
verdens bruk av petroleum for å hindre de ek-
streme konsekvensene global oppvarming vil 
medføre. Tilrettelegging for petroleumsutvin-
ning langt inn i fremtiden er ikke forenlig med 
den reduksjon i CO2-utslipp som er nødvendig 
for å unngå ødeleggende klimaendringer. For å 
bevare et stabilt klima må all ny olje og gass bli 
liggende i bakken. Det inkluderer den norske ol-
jen i Barentshavet.
 Staten sier at hvert land må ta ansvar for sine 
egne utslipp, og at de som må begrense følgen 
av bruk av fossil energi er de som bruker den, 
ikke de som produserer den. Det er riktig at det-
te er tilnærmingen i de internasjonale avtaler 
Norge har sluttet seg til. Men de internasjonale 
rammeverkene har samme innebyggede svak-
heter som de hjemlige politiske prosessene. Det-
te har dommere i flere land begynt å innse. I 
Norge har vi lang tradisjon for at for å begrense 
bruken av skadelige stoffer, må man begrense 
tilgangen. Like naturlig som å stoppe gaukeren 
og langeren, er det å begrense produsenten av 
fossilt brennstoff når forbruket skal begrenses. 
Langerens tapte profitt er det ingen grunn til å 
felle tårer over. 
 Grunnloven § 112 sier at «Enhver har rett til 
et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares.» Vi ber 
retten beskytte denne retten gjennom å sette og 
håndheve grensene for det norske folkets selv-
tekt.
Teksten er en forkortet versjon av prosedyren i 
Morten Traaviks iscenesettelse «Århundrets rettsak», 
der Hans Petter Graver har rollen som aktor. 

p r o s e d y r e

Ærede rett!

ÅRHUNDRETS 
RETTSSAK

 Ʌ Prosjektet er 
en parallell 

iscenesettelse 
av søksmålet 

miljøorganisa-
sjonene 

Greenpeace 
Norge og Natur 
og Ungdom har 
rettet mot den 
norske staten 
for brudd på 

Grunnlovens § 
112. 

 Ʌ Århundrets 
rettsak finner 

sted i Paviljong-
parken, 

Kirkenes 
sentrum, fra 
torsdag 9. til 

lørdag 11. 
februar. 

 Ʌ For mer 
informasjon les 
barentsspekta-

kel.no/
arhundrets-

rettssak

Folkedomstolen: Rettssalen er et 190 tonns is-amfiteater som samtidig er Nordens største isskulptur, der kunstneren Peder Istad gjenskaper den stadig minkende pakk-isen i nordområdene og den arktiske iskanten. 
 FOTO: MICHAEL MILLER

HANS PETTER 

GRAVER
Jurist og professor ved Universitetet i 
Oslo. Aktor i «Århundrets rettssak»
ideer@morgenbladet.no
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KUNSTVERK IDEER

D
et norske folk, gjennom sine valgte re-
presentanter på Stortinget, har besluttet 
at det skal kunne skje oljeutvinning i Ba-
rentshavet. Regjeringen har, etter en om-

fattende og grundig prosess, hvor miljøkonse-
kvenser er hensyntatt, besluttet å tildele konse-
sjoner for leting og utvinning av olje og gass i 
Barentshavet Sør. Miljøorganisasjonene hevder 
at tillatelsen til å utvinne olje- og gassressursene 
i Barentshavet Sør er i strid med Grunnlovens § 
112, og derfor ulovlig. Søksmålet vi har til be-
handling under Århundrets Rettsak, er altså et 
angrep på et demokratisk forankret vedtak.
 Det miljøorganisasjonene i realiteten gjør, er 
å bruke rettsapparatet til en omkamp fordi de-
res syn ikke vant frem i den demokratiske pro-
sessen.
 Staten anfører at spørsmålet om Norge skal 
utnytte olje- og gassressursene i Barentshavet, 
og på hvilken måte det skal skje, hører hjemme 
i den politiske arena, og ikke i rettsalen. Å påvir-
ke slike spørsmål må skje gjennom debatt og 
bruk av stemmeseddelen, ikke ved bruk av ad-
vokater. Uansett anfører staten at konsesjonstil-
delingene er trygt innenfor rammene til Grl. § 
112.
 Bestemmelsen gir adgang til å utnytte våre 
naturressurser, så lenge det skjer på en forsvar-
lig måte. Staten anerkjenner de alvorlige miljø-
utfordringene verden står overfor. Våre politi-
kere har forpliktet Norge til en rekke interna-
sjonale avtaler for å oppnå disse målene. Men 

veien frem mot disse målene må være farbar, og 
både miljøhensyn og andre samfunnsmessige 
hensyn må ivaretas mens man er underveis.
 Status for utvikling og utbredelse av alterna-
tive energikilder tilsier at man i mange år frem-
over er nødt å basere seg på fossilt brensel som 
den vesentlige energikilde for å dekke verdens 
energibehov. Staten, i samarbeid med oljeindus-
trien, arbeider aktivt for at norsk oljeproduksjo-
nen skal skje så miljøvennlig som mulig. Det 
fastsettes utslippskrav, og det tilrettelegges for 
teknologi som skal redusere CO2-utslippene i 
den grad det er mulig. Karbonfangst er her et 
viktig virkemiddel. Og et fungerende virkemid-
del.
 Staten må også ta hensyn til sysselsettingen i 
Norge. Denne plikten er grunnlovsfestet. Norge 
er en råvareleverandør, våre vesentlige eksport-
varer er fisk, aluminium, stål, olje og gass. Det 
er innenfor disse primærnæringene de fleste ar-
beidsplassene er, og disse arbeidsplassene dan-
ner også grunnlag for arbeidsplasser i sekun-
dærnæringene. Det må arbeides med alternati-
ve og mer miljøvennlige industrier og måter å 
produsere på. Men dette tar tid å få på plass, og 
i mellomtiden må folk ha arbeid og inntekt til 
livsopphold.
 Grl. § 112 hjemler alle disse hensynene på vei-
en frem mot klimamålene. Det står i bestemmel-
sen at naturens ressurser skal disponeres ut fra 
en langsiktig og allsidig betraktning. Staten an-

fører at det er både forsvarlig og bærekraftig at 
norsk olje- og gassproduksjon fortsetter frem til 
alternative energikilder er på plass i tilstrekke-
lig omfang. Å avslutte norsk olje- og gassproduk-
sjon i nær fremtid er ikke derimot ikke sam-
funnsmessig forsvarlig. 
 Dette har også en side mot de skatteinntek-
tene staten får fra oljen. Disse inntektene gir 
muligheter for å kunne utvikle miljøvennlig tek-
nologi, og muliggjør en velferdsstat som finan-
sierer interesseorganisasjoner og et kulturliv 
som kan bidra til kunnskap og debatt om de mil-
jøutfordringene verden står overfor.
 Staten anfører derfor at folkedomstolen må 
legge til grunn at tildelingene i den 23. konse-
sjonsrunde ikke er i strid med Grunnloven § 112, 
hverken isolert sett eller etter en mer allsidig 
vurdering. Folkedomstolen kan derfor ikke gi 
Aktoratet medhold i sitt krav.
Teksten er prosedyren til forsvarets advokat, Morten 
Grønvigh, i Morten Traaviks iscenesettelse «Århundrets 
rettssak». Mer informasjon på barentsspektakel.no.

p r o s e d y r e

Ærede rett

ÅRHUNDRETS 
RETTSAK

 Ʌ Kunstprosjektet er en 
parallell iscenesettelse av 
søksmålet miljøorganisa-

sjonene Greenpeace 
Norge og Natur og 

Ungdom har rettet mot 
den norske staten for 

brudd på Grunnlovens § 
112.

 Ʌ Partene har inngått 
stevning og tilsvar, 

rettsaken vil finne sted 
senere i år.

 Ʌ Forrige uke trykket 
Morgenbladet aktor Hans 
Petter Gravers prosedyre.

 Ʌ Denne teksten er 
prosedyren til forsvarets 

advokat Morten Grønvigh.

Folkedomstolen: Forestillingen Århundrets rettssak fant sted i Paviljongparken i Kirkenes sentrum sist helg. Den virkelige rettssaken vil finne sted i Oslo senere i år.  Foto: ole-Gunnar rasmussen

MORTEN  

GRØNVIGH
Senioradvokat MNA, Hammervoll Pind DA. 
Forsvarets advokat i Århundrets rettssak. 

ideer@morgenbladet.no
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IDEER KUNSTVERK

D
en 10. juli 2016 traff Kongen i statsråd ved-
tak om tildeling av konsesjoner for leting 
og utvinning av olje og gass i  Barentshavet 
sør. Dette er første gang på over 20 år at 

helt nye områder på norsk sokkel åpnes for ol-
jeindustrien. Vi påstår at dette vedtaket er i strid 
med retten til miljø i Grunnloven § 112.
 Denne bestemmelsen sier: «Enhver har rett 
til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens 
ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og 
allsidig betraktning som ivaretar denne rett også 
for etterslekten.»
 Jeg vil gjøre gjeldende at vedtak som åpner 
for utvinning av leting og utvinning av olje og 
gass i Barentshavet bryter med denne bestem-
melsen. De langsiktige følgene av en uansvarlig 
klimapolitikk vil også undergrave demokratiet, 
rettsstaten og menneskerettighetene og dermed 
bryte med § 2 i Grunnloven.
 Jorden vil selvsagt bestå om den blir fire el-
ler seks grader varmere, og i en eller annen for-
stand også et miljø. Men vi mennesker påvirker 
nå jordens overflate og dermed livsbetingelsene 
for en rekke organismer, herunder oss selv, på 
en slik måte at det vil sette geologiske spor.
 Jeg vil gjennom vitneførsel vise hvordan vi 
styrer mot en klimautvikling som er ødeleggen-
de for miljøet slik Grunnloven forstår det. Nord-
områdene vil bli helt annerledes. Enten forsvin-
ner isen og tilvante levemåter må legges helt om. 
Eller så snur Golfstrømmen, og Nord-Norge vil 
bli et isøde. I andre deler av verden vil mulig-

hetene for matproduksjon bli ødelagt av tørke 
og stigende hav. Dette vil bringe  hundretalls mil-
lioner av mennesker på vandring og bryte ned 
verdens politiske og sosiale institusjoner. Dette 
vil berøre også Kirkenes, selv om de lokale kli-
maeffektene isolert sett skulle vise seg gunstige. 
Noen ekstra arbeidsplasser eller ekstra virksom-
het kan ikke veie opp for dette. At petroleums-
virksomhet gir oss arbeidsplasser og velferd gir 
oss ingen rett til å ta velferden fra andre. 
 Det er ingen unnskyldning at heller ikke an-
dre land følger opp sine klimaforpliktelser. At 
også andre stjeler, er ingen unnskyldning for ty-
ven. Når vårt politiske system svikter så totalt, 
og gir grådigheten fritt spill til å forsyne seg av 
andres gods bare fordi de ikke er her for å for-
svare dem, ser vi ingen annen utvei enn å appel-
lere til retten for å få stanset denne selvtekten.
 Staten hevder at søksmålet rettsliggjør det 
som til nå har vært demokratiske beslutninger. 
For 200 år siden mente land som hadde ressur-
ser og makt til det at de hadde rett til å under-
legge seg andre land og folk og tilegne seg res-
sursene som fantes der. Slik la England, Frank-
rike og andre europeiske land grunnlaget for sin 
velstand og storhet. I dag er det ingen som tviler 
på at denne virksomheten var forbrytersk. I vår 
tid tas ressursene fra våre etterkommere. Dette 
er ikke bare en metafor, men en like reell kolo-
nialisering som fortidens imperialisme. For-
skjellen er at de som bestjeles og utarmes ikke 
må fordrives og undertrykkes. Men virkningene 
for dem er like reelle som virkningen av koloni-
alismens utbytting. Å stoppe dette er ikke et 
spørsmål om politikk, men om rett og moral.
 Folkesuvereniteten bygger på at folket skal gi 
seg selv sine egne lover gjennom demokratiske 
organer. Vi bestrider ikke at de politiske orga-
nene og prosessene i Norge er demokratiske. 
Men det er ikke demokrati og suverenitet når de 
som bærer byrdene av de beslutningene som fat-
tes utelukkes fra beslutningsprosessene. Vi rei-
ser dette søksmålet på vegne av våre ufødte. Et-
terslekten er rettssubjekter med rettigheter i 
miljøspørsmål. Vi reiser søksmålet også vegne 
av befolkningen i byer som Hong Kong, Mum-
bai og Shanghai, byer der en fjerdedel av befolk-
ningen bor i områder som vil være under vann 
om hundre år selv om to-graders målet nås. Vi 
reiser søksmålet på vegne av befolkningen på 

middelhavskysten til Spania, Frankrike og Ita-
lia, som vil være ørken og ikke ferieparadiser.
 Staten hevder at den har gjort og gjør det som 
kan forlanges for å bekjempe klimatrusselen. 
Faktum er at norske utslipp av CO2 har økt dra-
matisk siden 1990-nivået, og ingen av nasjonens 
tallfestede krav til utslippsreduksjoner har blitt 
møtt. Det er nødvendig med en rask nedgang i 
verdens bruk av petroleum for å hindre de ek-
streme konsekvensene global oppvarming vil 
medføre. Tilrettelegging for petroleumsutvin-
ning langt inn i fremtiden er ikke forenlig med 
den reduksjon i CO2-utslipp som er nødvendig 
for å unngå ødeleggende klimaendringer. For å 
bevare et stabilt klima må all ny olje og gass bli 
liggende i bakken. Det inkluderer den norske ol-
jen i Barentshavet.
 Staten sier at hvert land må ta ansvar for sine 
egne utslipp, og at de som må begrense følgen 
av bruk av fossil energi er de som bruker den, 
ikke de som produserer den. Det er riktig at det-
te er tilnærmingen i de internasjonale avtaler 
Norge har sluttet seg til. Men de internasjonale 
rammeverkene har samme innebyggede svak-
heter som de hjemlige politiske prosessene. Det-
te har dommere i flere land begynt å innse. I 
Norge har vi lang tradisjon for at for å begrense 
bruken av skadelige stoffer, må man begrense 
tilgangen. Like naturlig som å stoppe gaukeren 
og langeren, er det å begrense produsenten av 
fossilt brennstoff når forbruket skal begrenses. 
Langerens tapte profitt er det ingen grunn til å 
felle tårer over. 
 Grunnloven § 112 sier at «Enhver har rett til 
et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares.» Vi ber 
retten beskytte denne retten gjennom å sette og 
håndheve grensene for det norske folkets selv-
tekt.
Teksten er en forkortet versjon av prosedyren i 
Morten Traaviks iscenesettelse «Århundrets rettsak», 
der Hans Petter Graver har rollen som aktor. 

prosedyre

Ærede rett!
ÅRHUNDRETS 

RETTSSAK

 Ʌ Prosjektet er 
en parallell 

iscenesettelse 
av søksmålet 

miljøorganisa-
sjonene 

Greenpeace 
Norge og Natur 
og Ungdom har 
rettet mot den 
norske staten 
for brudd på 

Grunnlovens § 
112. 

 Ʌ Århundrets 
rettsak finner 

sted i Paviljong-
parken, 

Kirkenes 
sentrum, fra 
torsdag 9. til 

lørdag 11. 
februar. 

 Ʌ For mer 
informasjon les 
barentsspekta-

kel.no/
arhundrets-

rettssak

Folkedomstolen: Rettssalen er et 190 tonns is-amfiteater som samtidig er Nordens største isskulptur, der kunstneren Peder Istad gjenskaper den stadig minkende pakk-isen i nordområdene og den arktiske iskanten. 
 Foto: michael miller

Hans Petter 
Graver
Jurist og professor ved Universitetet i 
Oslo. Aktor i «Århundrets rettssak»
ideer@morgenbladet.no

morGenbladet 10. Februar

Hvordan skal 
Barentsregionen finne 
sin identitet? Det er langt 
til Oslo, og årets Barents 
Spektakel gikk rett i strupen 
på statens politikk.
 
- Lars Elton 
Dagsavisen 17.02.17
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Noe til salgs?
Annonsene hos oss
blir lest av «alle»
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Lager Norges største
isskulptur

150 tonn is skal bli en kunstferdig, men iskald rettssal til
en av hovedforestillingene under Barents Spektakel.
Aldri før har så mye is blitt brukt til ett kunstverk.

Michael Miller, produsent Guro Vrålstad og skulptør
Peder Istad gleder seg til å sette i gang.

SIDE 10 OG 11

Magne med 
gode kort SIDE 6

Ap legger ned 
utvalg SIDE 4 OG 5

Dahl skal gå 
langt og fort SIDE 19
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Som Peder Martin Lysestøl 
så riktig har påpekt (22. 
februar), er det påfallende 
hvor ivrig Klassekampen 
er etter å bruke milelange 
spalter på å oversette – iste-
denfor å overse – utenland-
ske skribenter med 
høyrebudskap. 

Det er fint med menings-
mangfold, men helst når 
kjendisene utenfra har noe 
nytt, originalt eller spen-
nende å by på. Hos Paul 
Collier er det bare velkjen-
te floskler som står i kø; det 
er ikke for ingen ting han 
er en av den globale 
kapitalismens og vestlige 
utenriksdepartementers 
mest tiljublete ideologer.

Skal man først lete etter 
artikler å oversette, er det 
jo mange alternativer. Ikke 
minst når det gjelder 
dagens USA, kan det 
minnes om nettstedet og 
magasinet Jacobin, kortere 
kommentarer fra Znet, 
eller artikler og bidrag på 
nettet fra miljøet rundt 
Monthly Review. Her er det 
virkelig noe å bringe videre 
for dem som ønsker å 
bringe fram stemmer som 
andre norske medier i sitt 
enfold ikke interesserer 
seg for. Og lytter man til 
dem som kjenner Trump-
virkeligheten på kroppen, 
og som identifiserer seg 
med minoriteter, flyktnin-
ger, marginalisert arbeider-
klasse, kvinners rettighe-
ter og miljøbevegelser, 
oppdager man raskt at det 
knapt er andre enn norske 
statsvitere som bærer fram 
budskapet: Ingen panikk!

Tore Linné Eriksen, 
Oslo

ToreLinne.Eriksen@hioa.no

Det finnes 
alternativer
ØKONOMI
Tore Linné Eriksen

I en kommune med 10.221 
innbyggere, 1412 kilometer 
unna Oslo, finnes det et 
geo politisk sentrum. 

I Sør-Varanger kommune 
vant Arbeiderpartiet kommu-
nevalget i 2015 med 50,3 
prosent av stemmene. 
Kommunens nye ordfører ble 
Rune Rafaelsen – tidligere 
leder i Barentssekretariatet 
og en av de sentrale ideolo-
gene og strategene i barents-
samarbeidet. Rafaelsens 
visjon er å utnytte Kirkenes’ 
potensial som geopolitisk 
sentrum og gjøre byen til 
hovedknutepunkt 
for skipstrafikk 
mellom Europa og 
Asia. 

På flyet til Kirke-
nes var det mange 
menn i dress fra 
næringsliv og 
politikk. Ved siden 
av meg satt en 
mann i femtiårene 
og leste Financial 
Times. Han og de 
fleste andre skulle 
på Kirkeneskonfe-
ransen. 

I fjor var temaet 
på konferansen de 
drøyt 5000 syriske flyktnin-
gene som kom syklende over 
russergrensen på Storskog. I 
år ble det blant annet snakket 
om de 6000 kinesiske turis-
tene som den siste tiden har 
kommet over den finske 
grensen. 

Kirkeneskonferansen ble 
åpnet med lyden av et 
lokomotiv. Ordfører Rune 
Rafaelsen kunne fortelle at 

dette var lyden av Barents-
ekspressen – en 
fremtidens jern-
bane mellom 

Rovaniemi i Finland 
og Kirkenes. Det er 
godt kjent at folk i 
nord er heftige, men 
dette jernbaneprosjek-
tet kan med det første 

virke litt vel galimatias.  
På grunn av klimaendrin-

gene smelter en stadig større 
del av polisen i Arktis, noe 
som åpner Nordøstpassasjen 
for skipstrafikk året rundt. I 
2010 var det kun fire kommer-
sielle skip som reiste gjen-
nom Nordøstpassasjen, men 
forskerne spår at i 2030 vil så 
mye som 25 prosent av 
skipstrafikken mellom 
Europa og Asia skje gjennom 
Nordøstpassasjen. Hoved-
knutepunktet for all denne 
trafikken kan, om folk i nord 
griper muligheten, bli 
Kirkenes. Lokomotivet blir 
ofte brukt som symbol på den 
industrielle revolusjonen. Og 
Barentsekspressen kan bli 
startskuddet på en ny indus-
triell revolusjon i nord.   

Samtidig med Kirkeneskonfe-
ransen ble Barents 
Spektakel arrangert, 
som er en kulturfesti-
val med internasjo-
nalt tilsnitt arrangert 
av det lokale kunst-
nerkollektivet Pikene 
på broen. På festiva-
lens åpningsshow var 
det en tale av uten-
riksminister Børge 
Brende, en perfor-
mance i en heisekran 
av en kunstnergrup-
pe fra California og et 
spektakulært 
fyrverkeri. Temaet 
for årets Barents 
Spektakel var «The 

Industrial Boomerang». Som 
en boomerang er industrien 
– selve moderniteten – på vei 
tilbake i nord.  

I Kirkenes ble også Nord-
tinget avholdt for tiende året 
på rad. Nordtinget kan best 
beskrives som Barents’ eget 
storting. Årets folkeforsam-
ling ble ledet av kunstneren 
Amund Sjølie Sveen og 
startet med «Internasjona-
len» og ble avsluttet med «Æ 
e nordlending æ» på russisk 
og vodka. Akkurat som på 
Stortinget ble det fattet en 
rekke politiske vedtak, og 
som i de siste ti årene var det 
et overveldende flertall for 
Barents’ separasjon fra 
Barents-landenes kolonistyre. 

Når den norske regjeringen 

applauderer at Kjell Inge 
Røkke sjørøver fisken vår 
eller australsk storkapital 
stikker av gårde med malmen 
vår, er det en del av en lang 
tradisjon og tunge maktstruk-
turer. I flere hundre år har 
kolonimaktene i Barents-
landene frarøvet oss våre 
naturressurser og vår kultur. 
Men hva har eliten i Oslo, 
Stockholm, Helsinki og 
Moskva noen gang gjort for 
oss der oppe?  

Det er i Barents den mest 
spennende utviklingen hva 
gjelder både geopolitikk og 
næringsliv skjer. Men tren-
den de siste årene i regionen 
er likevel fraflytting. Selv om 

Kirkenes’ gamle sjømanns-
klubb, som før var et tilholds-
sted for norske og russiske 
sjømenn, ble gjenåpnet under 
Barents Spektakel i form av 
en hipp nattklubb som ga 
følelsen av å befinne seg i en 
ekte metropol, er ikke dette 
nok for mange ungdommer 
som vender kursen mot 
hovedstaden etter fullført 
videregående utdannelse. 

Sør-Varanger har tradisjo-
nelt vært og er fortsatt et 
industrisamfunn. Enkelte tar 
til orde for at Kirkenes’ må få 
mer kaffe latte-kultur (for 
øvrig et misvisende begrep, 
da de fleste Grünerløkka-
hipsterne liker kaffen sin best 
svart og håndbrygget). De 

I Kirkenes snakker de om jernbane til Finland og skipstrafikk til Asia. Er det helt galimatias oppe i Barents? 

Separatisme og vodka

Som en 
bumerang 
er indus-
trien på  
vei tilbake  
i nord.  

KRONIKK
Andreas Tharaldsen

Klassekampen  
21. februar
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Situasjonen i Norge er annerle-
des enn i Sverige fordi storsam-
funnet ikke har snudd ryggen til 
de multietniske utfordringene. I 
hvert fall ikke foreløpig.

Kadafi Zaman om Rinkeby-
opptøyene, på tv2.no

Den moderate høyresiden ser ut 
til å fortsatt tro på sin egen 
livsløgn – at det er de som for 
tiden modererer ytre høyre, og 

ikke omvendt.
Snorre Valen om Human Rights 

Service, i Adresseavisen

Kvinner kan bruke 50.000 kroner 
på klær og kosmetikk i løpet av 
et år. Da må det være greit å 
bruke like mye på skiutstyr også.

Skientusiast Thor Gotaas til VG

Hvis storsamfunnet vil skape en 
varig segregert underklasse av 

innvandrerne som kommer, kan 
vi selvfølgelig greie det. Det er 
bare å lytte til Toje og Akerhaug.

Aksel Braanen Sterri  
i Dagbladet

Therese Johaugs skjebne er meg 
likegyldig. Er jeg en dritfyr?

Spørsmål til Morgenbladets 
etiker

OVERHØRT

I Kirkenes snakker de om jernbane til Finland og skipstrafikk til Asia. Er det helt galimatias oppe i Barents? 

Separatisme og vodka

mener at Sør-Varanger må gå 
fra å være et arbeiderklasse-
samfunn til å bli et middel-
klassesamfunn. Men dette er 
et blindspor.    

Det er ikke noe feil med 
forskerstillinger, hippe kafeer 
og nattklubber og lange 
litteraturdebatter om Marcel 
Proust. Men industriarbeids-
plasser er og må også være 
kjernen i fremtidens Sør-Va-
ranger. Arbeiderne må ha en 
arbeidsplass å stemple ut fra 
før de kan bruke fritiden sin 
på alt dette som vi har i Oslo. 

Jeg er selv en av dem som 

flyttet fra bygda Jarfjord 16 
kilometer unna Kirkenes for å 
kunne ta del i alt vi ikke har 
der oppe, men som man har i 
Oslo. Igjen ble guttene fra 
TIP- og bygg- og anleggslinja, 
som først fikk seg læreplass og 
så fagbrev og fast jobb på 
Kimek eller hos en av de 
mange lokale entreprenørene. 
Jentene ble helsefagarbeidere 
eller frisører. Vi må skape en 
fremtid for dem der oppe også.   

Og kanskje bør man lage en 
konferanse som er noe annet 
enn Kirkeneskonferansen for 
næringslivsledere og toppoli-

tikere som betaler fem tusen 
kroner for å høre Arne 
Hjeltnes snakke, en konfe-
ranse hvor også fagorgani-
serte i gruvearbeiderfagfore-
ningen Nordens Klippe føler 
seg hjemme.  

Barents’ frigjøring fra 
Barents-landenes kolonistyre 
virker kanskje som en fjern 
utopi. Men om den barentske, 
separatistiske revolusjonen 
blir en realitet, skal jeg uten 
tvil flytte hjem igjen.    

Andreas Tharaldsen,
redaksjonsmedlem i  

Manifest Tidsskrift  
tharaldsen@rocketmail.com

KAFFE LATTE-KULTUR? Monsterkranen på Kimek-kaia i Kirkenes var sentrum for åpningsshowet under 
kulturfestivalen Barents Spektakel i starten av februar.  FOTO: BERNT NILSEN, KIRKENES

UBALANSERT: Media har forsømt seg i dekningen av Ukraina-
konflikten, skriver Victoria Tømmeraas Berg. Her blir Viktor 
Janukovitsj spurt ut i retten om sin rolle i Maidan-opprøret. 
 FOTO: GENYA SAVILOV, AFP/NTB SCANPIX

I det mye omtalte brevet fra 
den russiske ambassaden i 
Norge vises det til at Viktor 
Janukovitsj ble utsatt for et 
kupp – ikke avsatt, slik 
norske medier skal ha det til 
– til stående applaus fra 
Vesten. Tar vi dette i betrakt-
ning endres premissene for 
debatten rundt Russlands 
rolle i Ukraina-konflikten.

Norske medier har 
rapportert at 
Janukovitsj, 
etter å ha 
beordret 
politiet til å 
skyte på 
Maidan-de-
monstrantene, mistet 
oppslutning og forlot landet. 

I stedet for å holde et 
fremskyndet nyvalg, slik 
presidenten hadde avtalt 
med EU, utpekte opposisjo-
nen en ny regjering. At 
avsettelsen av Janukovitsj 
var i strid med grunnloven 
ble hysjet ned og glemt.

Janukovitsj hevder på sin 
side at han flyktet i frykt for 
sitt eget liv etter at nynazis-
tiske grupper i Kiev gikk til 
angrep på regjeringsbygnin-
gene. Han hevder at den nye 
regjeringen ikke bare var 
grunnlovsstridig, men også 
utpekt under tvang. Parla-
mentet hadde blitt okkupert 
av væpnet milits, og verken 
Janukovitsj eller parlamen-
tets president var til stede. 

Uansett hvilken versjon 
man godtar, så er faktum det 
samme: Viktor Janukovitsj 

ble utsatt for et kupp.
Vestens rolle i dette 

kuppet har ikke blitt proble-
matisert nevneverdig av 
norsk presse. Anklagen er at 
Vesten samarbeidet med 
opposisjonen og den høyre-
ekstreme militsen for å legge 
til rette for en maktoverta-
kelse. Telefonsamtalen 
mellom USAs viseutenriks-
minister Victoria Nuland og 
ambassadør Geoffrey Pyatt, 
der sammensettingen av 
Ukrainas nye regjering ble 
diskutert, er det fremste 
beviset på vestlig innblan-
ding. Samtalen fant sted mer 

enn to uker før 
Janukovitsj 
flyktet. 

Mer oppsikts-
vekkende var 
likevel John 
McCains opptre-

den på Maidanplassen, der 
han – side om side med Oleh 
Tyahnybok, lederen for det 
fascistiske Svoboda-partiet 
– proklamerte at «den frie 
verden er med dere». 

Å bli avsatt som folkevalgt 
leder til fordel for høyreek-
strem milits er tydeligvis 
prisen man må betale til den 
«frie verden» for å vende 
ryggen til EU.

Media har forsømt seg i sin 
dekning av Ukraina-konflik-
ten. Innrømmer vi at 
Janukovitsj ble utsatt for et 
kupp, endres premissene for 
debatten. Et vestlig orkes-
trert kupp er en manipule-
ring av det geopolitiske 
landskapet som med rette 
kan anses som en aggressiv 
politikk.

Victoria Tømmeraas Berg,
statsviter

vtommeraas@gmail.com

Kuppet i Ukraina

Vestens 
rolle har 
ikke blitt 

problematisert.

UKRAINA
Victoria Tømmeraas Berg
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Noe til salgs?
Annonsene hos oss
blir lest av «alle»
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Lager Norges største
isskulptur

150 tonn is skal bli en kunstferdig, men iskald rettssal til
en av hovedforestillingene under Barents Spektakel.
Aldri før har så mye is blitt brukt til ett kunstverk.

Michael Miller, produsent Guro Vrålstad og skulptør
Peder Istad gleder seg til å sette i gang.

SIDE 10 OG 11

Magne med 
gode kort SIDE 6

Ap legger ned 
utvalg SIDE 4 OG 5

Dahl skal gå 
langt og fort SIDE 19

Det bemerkelsesverdige med 
festivalen Barents Spektakel er 
likevel hvor brei horisonten ser ut 
her oppe. Her er alle mennesker 
multikulturelle, halvt russiske, halvt 
norske. De små perspektivene fra 
SørNorge virker latterlige, for her 
står plutselig alt på spill. Det er langt 
dette landet, og det meste er nord.

- Mímir Kristjánsson
Klassekampen 13.02.17
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Transborder Café
Serien har blitt en av festivalens merkevarer, med 
fullt hus og en god miks av kunstnerisk innhold, 
stemningsskapende musikkinnslag og samfunnsrelaterte 
diskusjoner.

TC 1 – torsdag 

(Part 1) Fra kontakt til kontrakt. Hvorfor satse i 
Russland? Om industrialiseringen av nordområdene og 
næringssamarbeid i lys av sanksjonene; i samarbeid med 
Barentssekretariatet. Paneldeltagere: Atle Berge, direktør 
for Ølen Betong Murmansk og mistenkt for spionasje i 
Russland, Knut-Eirik Dybdal, direktør for Arctic Race of 
Norway som ønsker å utvide sykkelløpet til Russland, 
Sergey Shatunovskiy-Byurno, russisk Generalkonsul ved 
Generalkonsulatet i Kirkenes. Moderator: Kjell Dragnes, 
tidligere redaktør for utenrikssaker i Aftenposten. 

(Part 2)  
En triller «Mennesket arbeider som menneske» - 
kunstnerisk performance i regi av eeefff (Dzina Zhuk 
& Nikolay Spesivtsev). Moderne maskiner med 
kunstig intelligens erstatter gradvis menneskelig 
arbeidskraft og forventes å skulle gjennomgå samme 
sosialiseringsprosess som små barn. Denne opplæringen 
av maskiner snur den virtuelle psykologen ELIZA på 
hodet; en applikasjon hvor maskinen er doktoren og 
brukeren er pasient. Idag er mennesket blitt doktoren 
som løser neurale nettverksproblemer hos maskiner med 
kunstig intelligens, – og når alt kommer til alt arbeider 
mennesket som menneske.

TC 2 – fredag 

Amund S. Sveen åpnet en ny demokratisk arena for Nord 
med politikk, opera, vodka, avstemninger og en helt ny 
Barentshymne!
• NORDTING er – i motsetning til Storting – et Ting for 

nord.
• NORDTING er en blanding av folkemøte, 

festforestilling og politisk powerpoint-foredrag.
• NORDTING søker å sette i spill spørsmål omkring 

olje, kunst og makt i en lokal kontekst.
• NORDTING søker å flytte makt.
• NORDTING forsøker å sette i gang en diskusjon, 

forsøker å stille spørsmålstegn ved dagens vedtatte 
politiske og økonomiske sannheter. 

• NORDTING åpner opp for muligheten til å definere 
på nytt hvem som skal bestemme hva, hvem som skal 
styre og hvem som skal adlyde, hva som er offentlig 
og hva som er privat. 

• NORDTING forsøker å slå en kile i dagens 
virkelighetsoppfatning – både i og utenfor 
kunstrommet.

Forestillingen tok hele huset med storm og det ble 
enstemmig avsteming at Nordting som parti må stille til 
Stortingsvalget.  

Kunstnere: Amund Sjølie Sveen med Liv Hanne Haugen 
og Erik Stifjell (Tromsø).

I samarbeid med: Crescendo koret, Kirkenes hornmusikk, 
soprano Darina Iudina (Petrozavodsk), piano-player 
Petr Aidu (Moskva).

TC 3 – lørdag 

Building Resilience in the Failed States and Curbing 
Intervention of the Mighty States

På høsten 2015 opplevde Kirkenes en flyktningestrøm 
over den norsk-russiske grensen som ingen hadde 
kunnet forestille seg. Selv om denne Storskog-
passeringen ikke varte lenge, er ikke flyktningetema 
mindre aktuelt i Europa og Norge i dag, heller ikke 
i Barentsregionen, spesielt nå etter byggingen av et 
200-meters gjerde ved Storskog. Diskusjonen gikk rundt 
årsakene til slike migrasjoner og om hvordan man skulle 
takle dem, internt og eksternt.
Vi har invitert bl.a. 
• Fadl Saleh fra Libanon,- ny og aktuell praktiker og 

forsker på utviklingshjelp, som nettopp har tatt sin 
MA i Global Public Policy i Moscow, som for tiden 
jobber i syriske og palestinske flyktningeleire og som 
vil dele sine erfaringer rundt hvordan spill-off effekter 
av den syriske krisa i Libanon takles.

• Alexey Khlebnikov er en ung ekspert på Midtøsten 
og Russisk utenrikspolitikk, med praktiske erfaringer 
fra Aleppo, Damascus og Tel Aviv.

• Musiker Dror Feiler ble født i Israel og flyttet til 
Sverige etter å ha opponert mot Israels palestinske 
okkupasjon under 7-dagers krigen. Feiler er 
visepresident for svensk Komonistforbund, leder 
for Swedish Music, talsperson for Ship to Gaza og 
leder for European Jews for a Just Peace. Til denne 
Transborder Caféen, vil Feiler gi sin respons på 
migrasjonskrisa han har vært vitne til i Sverige og 
bidra med en musikkperformance som krysser 
grensen mellom kunst og politikk.

• Moderator – Sten Inge Jørgensen, forfatter og 
utenrikspolitisk journalist i Morgenbladet. 

17 Pikene på Broen årsrapport 2017 Barents Spektakel 



590

Totalt antall besøkende 
på alle Transborder Cafe

grafikk: eeefff

foto: Mikhail Slavin

foto: Mikhail Slavin
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Musikk Spektakel 
Festivalen Barents Spektakel 2017 tilbød gode 
konsertopplevelser med noen av de beste russiske og 
norske live-musikerne som tok scenen med storm og 
lyste opp mørketiden i Kirkenes: ikke akkurat nordisk, 
poetisk folk rock fra Ljodahått, russisk avantgarde født 
på ny fra Glintshake (Moskva), indie med en poppy-synth 
signatur fra The Megaphonic Thrift+ (Bergen), romantisk 
alko-jazz fra Billy’s Band (St Petersburg), glupske live 
beats og fantastisk rockeestetikk fra Ralph Myerz and the 
Jack Herren Band (med The Herren Horns), og ikke minst 
musikk ved The Wooden Whales (Murmansk) og Inge 
Bremnes (Troms) fra bassengkanten på siste festivaldag.

The Megaphonic Thrift+ 
foto: Victor Frankowski
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970

Totalt antall besøkende 
på alle konserter

Ralph Myerz and the Jack Herren Band
foto: Victor Frankowski

Glintshake
foto: Victor Frankowski

Billy’s Band 
foto: Victor Frankowski
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BAR INTERNATIONAL - 2017

BAR International 2017 hadde hovedtema Kulturstevner: 

Russland er vertsnasjon for Fotball VM i 2018. Med 
det som bakteppe ville vi i årets BAR-program legge 
særlig vekt på idrettens og kulturens betydning i det 
grenseoverskridende samarbeidet mellom Norge og 
Russland. Med Kulturstevner mener vi både den kreative 
spenningen som oppstår når kunstnere samarbeider 
på tvers av grensen, dialogen de inngår for å realisere 
felles prosjekter, tilpasningen til hverandre i den kreative 
prosessen eller under research på de nye stedene eller i 
nabosamfunnene. Kulturstevner forutsetter at kunstnere 
utfordrer verdensbilder og måter å jobbe på hos 
hverandre og samarbeidspartnerne.   

68 kunstnere fra flere disipliner og land, ble tatt med 
på reiser i Barents og introdusert for området via 
undersøkelser, 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. Vi sørget for at kunstnernes behov 
ble ivaretatt, og flere av dem kom til oss med ideer for 
ny produksjon. Mange ble involvert i lokalsamfunnet, 
noe som bidro til økt interesse fra et bredt publikum. 
Med deltakernes kompetanse og kunnskap i bunn, 
kunne vi arrangere kunstnerpresentasjoner, diskusjoner 
og sammenkomster mellom dem og ulike deler av 
befolkningen. 

Vår erfaring fra året tilsier at det er viktig å sette sammen 
et program hvor Barentskunstnere møter kunstnere fra 
den internasjonale kunstscenen utenom, for å bidra til 
økt kunnskap og kompetanse på det visuelle kunstfeltet 
i nord og større kunnskap om Barentskunstfeltet 
internasjonalt. 

INTRODUSERENDE RESIDENCIES
(1). Periode:  14.-28. februar; Finnmark – Kola halvøya
Kunstnere/ Prosjekt:
Victor Costales (opprinnelig russisk og ecuadoriansk) & 
Julia Rometti (Frankrike) har jobbet sammen som duo 
Rometti Costales siden 2007 og er basert i Mexico City. 
De behandler natur som et felt for geopolitisk kritikk og 
radikal fantasi. 
Under residencyoppholdet, som vi arrangerte i 
samarbeid med OCA, utforsket Rometti Costales det 
politiske og kulturelle landskapet mellom Vardø, Tana, 
Bugøynes, Pasvik, Kirkenes, Nikel og Murmansk gjennom 
å besøke symbolske steder og å møte kunnskapsrike folk. 
*Co-finansiert av OCA

(2). Periode:  19.-21. april; Sør-Varanger - Murmansk
Kurator/ Prosjekt: 
Alice Maselnikova (bulgarsk kurator, basert i Stockholm) 
var på residency i Murmansk som var arrangert av Tromsø 
AiR innenfor Transfer North Residency program. Hun er 
interessert i kunstnerisk virksomhet i remote areas oppe i 
nord. 
*Co-finansiert av Transfer North
Oppfølging: interessert i å samarbeide med oss i 
forhold til kuratering i framtiden. Alice er koordinator på 
Supermarket internasjonale kunstmesse for kunstner-
drevne visningssteder i Stockholm. Som resultat er vi 
invitert til å delta på Supermarket 2018 i april.

(3). Periode: 4.-12. mai; Sør-Varanger – Nikel – Murmansk
Kunstnere/ Prosjekt: 
Kunstnernettverksgruppen, som består av Lise 
Kolstad Yuen (Oslo), Li Xiaofei (Shanghai), Per Huttner 
(Stockholm/ Paris), William Rawlings (København), 
startet prosjektet The Future of Work hvor de fokuserte 
på historiske og kulturelle aspekter av hvordan vi 
tenker på forholdet mellom hjem og arbeid i dag, 
hvordan forholdet til vårt hjem har endret seg gjennom 
tiden og hvordan det varierer fra kultur til kultur. 
Residencyoppholdet bestod av møter på begge sider av 
grensen, hvor de gjennomførte intervjuer som en del av 

Victor Costales og Julia Rometti 
foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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deres forskning i livsstil og arbeidsvaner hos mennesker i 
nord. De møtte lokalbefolkningen i industrielle settinger 
og på forskjellige arbeidsplasser - arbeidere og ledere på 
Separasjonsverket og Kimek verftet i Kirkenes, kafeteriaer 
i Nikel, journalist / programledere i Murmansk, direktør 
for østsamisk museum i Neiden, med flere. Under turen 
opplevde kunstnerne også feiringen av 9.mai i Æresdalen 
i Litsa, mellom Titovka og Murmansk.
*Co-finansiert av KulturKontakt Nord
Oppfølging: Per Huttner planlegger et sideprosjekt med 
kunstnere og musikere fra Sverige og Haiti som jobber 
på tvers av konseptuell kunst, samtidsmusikk og voodoo 
praksiser – i juni 2018 i Kirkenes, Neiden og Murmansk.

(4). Periode: 24.-30. mai; Sør-Varanger 
Kurator / Prosjekt: 
Liva Dudareva: et samarbeid med Transfer North 
residency program for curators and art critics from the 
Nordic and Baltic countries, UK and Russia. Programmet 
legger opp til en utforskning av kunstneriske, kulturelle 
og miljømessige utfordringer og muligheter i 
nordområdene og nord-Russland. Liva besøkte Neiden, 
Storskog, Grenselandsmuseet, Barentssekretariatet og 
kurator Hilde Methi under sitt opphold i Sør-Varanger. 
*Co-finansiert av Transfer North

(5). Periode: 26. januar - 6. februar 2018; Murmansk - 
Sør-Varanger 
Kunstnere/ Prosjekt/ Oppfølging : 
Yevgeny & Tatiana Zimiryovs (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.
Tatjana jobber med tegning, gips, keramikk, lær, 
plakatkunst. Yevgeny 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.

Liva Dudareva og Marius Aaen Svendsen fra Sydvaranger gruve 
foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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RESEARCH-RETTEDE RESIDENCIES 
(1). Periode:  13.  – 16. juni; Sør-Varanger, Vardø
Kunstner/ Prosjekt/ Oppfølging: 
Den tyske regissøren Sven Jaax hadde en research tur 
til Kirkenes, Bugøynes, Vardø og Båtsfjord for å bli kjent 
med mennesker og karakteristiske lokale bedrifter – som 
forberedelse til en framtidig dokumentarproduksjon om 
kystsamfunnene i Varangerfjorden. Pikene bistod med sitt 
lokale nettverk.
*Co-finansiert av NDR, Hamburg 

(2). Periode: 14.-17. juni; Sør-Varanger 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Marius Moldvær og Carl-Oscar Linné gjorde flere 
intervjuer i Sør-Varanger som research for sitt neste 
samarbeidsprosjekt som håndterer grenser som konsept. 
De intervjuet blant andre Honna Havas ved Skoltesamisk 
museum og Aileen Espiritu ved Barentsinstituttet i 
Kirkenes. Kunstnerne fikk også med seg åpningen av 
Skoltesamisk museum i Neiden. 
Oppfølging: muligheter for utstilling av 
samarbeidsprosjektet ved Terminal B i 2019. 

(3). Perioder: 30. mai - 2. juni / 10. - 12. oktober; Sør-
Varanger 
Kunstner/ Prosjekt: 
Under det første residencyppholdet besøkte Ina Otzko 
Kirkenes for å utvikle et nytt skilt til Pikenes nye visnings- 
og prosjektrom Terminal B. Neste residencyopphold 
var i forbindelse med prosjektet Kunststi i Sør-Varanger, 
hvor Ina vil utvikle en ny kunstnerisk produksjon som 
skal plasseres i uterommet i Kirkenes. Befaring på 
industriområdet Sydvaranger ble gjort og tre eventuelle 
plasseringer ble valgt. 
Oppfølging: Utvikling av verk, innhenting av tillatelser, 
produksjon og plassering av verk i uterom Kirkenes vil 
skje i 2018-2019. 

(4). Periode: 5. - 11. september; Moskva 
Kunstnere/ Prosjekt:
Lars Ramberg og Ditteke Waidelich: fordypning i sine 
kunstneriske undersøkelser rundt garasjekulturen 
i Russland. I forbindelse med utstillingen under 
kunstmessen Cosmoscow.

Ina Otzko 
foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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(5). Periode: 24.-26. Oktober; Sør-Varanger 
Kunstnere/ Prosjekt/ Oppfølging: 
Koreograf og danser Sigurd Heide (Tromsø) og musiker 
og musikkprodusent Anders Eriksson (Harstad) var på et 
kort opphold for idemyldring, befaring og nettverking i 
det lokale samfunnet i forbindelse med prosjektene FK 
Dana Karelia, utvikling av innholdet for en av Transborder 
Cafeene og åpningsshowet og åpningskonserten under 
Barents Spektakel 2018.

(6). Periode: 17.  - 26. november; Finnmark
Kunstnere/ Prosjekt: 
Oscar de Carmen og Linnea Larsson besøkte Pikene 
på Broen, Vadsø, Vardø og Karasjok i forbindelse med 
prosjektet «The New Finnmark Expedition: Safeguarding 
the Utopia». 
*Co-finansiert av Kunst Vardø

(7). Periode: 10.  - 12. desember; Kirkenes 
Kunstner/ Prosjekt/ Oppfølging : 
Kunstner og arkitekt Håvard Arnhoff (Tromsø) var på 
et kort opphold for idemyldring og befaring rundt 

prosjektet 3SF (tresiders fotball) som vil gjennomføres 
som et stedsspesifikt prosjekt med deltakelse fra det 
lokale samfunnet og festivalgjester under Barents 
Spektakel 2018.

(8). Periode: 6.  - 15. desember; Sør-Varanger 
Kunstner/ Prosjekt: 
Naja Lee Jensen besøkte Sør-Varanger (Neiden, Pasvik, 
Storskog og Ropelv) i forbindelse med prosjektet 
«MØRKE og NATUR - eller hvordan landskaber ser ud om 
natten», en utforskning mellom mennesket, mørketiden 
og naturen. 
Oppfølging: Mulighet for visning av prosjektet ved 
Terminal B i 2019. 

(9). Periode: 31. januar - 2. februar 2018; Kirkenes - 
Nikel 
Kunstner/ Prosjekt/ Oppfølging : 
Performance kunstner Amund S. Sveen (Oslo) var på et 
kort opphold for idemyldring, befaring og samling av nye 
materialer for en oppdatert versjon av Nordting som vil 
vises på Transborder Café under Barents Spektakel 2018.

Amund S. Sveen 
foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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PRODUKSJONS-RETTEDE 
RESIDENCIES 
(1). Perioder:  28. mars – 6. april, 16. oktober - 13. 
november; Finnmark – Kola Halvøya  
Kunstner/ Prosjekt: 
Den belgiske fotograf og videokunstner Alexis 
Destoop hadde sine 2 residencies i forskjellige årstider 
i grenselandet mellom Finnmark og Kola halvøya med 
fokus på den komplekse grensehistorien og topografien. 
Lydkunstner Laszlo Umbreit ble med i perioden 30. 
oktober – 7. november på Kola Halvøya. Steder for 
fordypnings research var: Nikel og Zapoljarny med 
hovedfokus på Kola Superdeep og møter med folk som 
har samlet arkiver etter at Kola Superdeep ble nedlagt 
i 2008 og ruinert rett etter; Kandalaksha med fokus 
på forskningsstasjonen til Murmansk Polar Research 
Institute (PINRO) ved Kvitsjøen; Vardø med hovedfokus 
på heksehistorien og besøk til Kystverket med 
utdypende intervjuer med de erfarne skipskapteinene 
og inspektørene; Pasvik med grensestasjonene, Pasvik 

Kraft og reinsdyrsamlingen; Kirkenes med Sepverket og 
Fjellhallen som tidligere bomberommet; osv.
Oppfølging:  research-, intervjuer og videomaterialer 
fra disse residenciene vil Destoop bruke for å lage en 
kunstfilm «Northern Drift» som vil ferdigstilles i 2019.  
*Co-finansiert av Destoops belgiske selskap. 
(2) . Perioder:  21. april  - 5. mai, 21. – 29. november; 
Finnmark – Kola Halvøya 
Kunstner/ Prosjekt: 
Under sine residency-opphold arbeidet Victor 
Frankowski med sitt masterprosjekt fra Goldsmiths, 
UCL, som fokuserte på urbane bosetninger i Arktisk. 
Victor gjorde flere intervjuer med lokalbefolkningen 
i Sør-Varanger, deriblant ordfører Rune Rafaelsen og 
Snowhotels Kåre Tannvik, med flere. Frankowski besøkte 
også Nikel, Zapoljany og Murmansk. 
Oppfølging: Utstilling ved Terminal B, inkludert en 
kunstnersamtale. 

Voldemārs Johansons og Rolf-Erik Nystrøm  
foto: Luba Kuzovnikova / Pikene på Broen
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(3). Perioder:  21. mars – 2. April, Nikel; 4.-10. mai, Sør-
Varanger 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Kunstnerne Emily Newman (Portland – St Petersburg), 
Vlada Milovskaya og Maria Terenteva (St Petersburg) 
kom til Nikel for å holde første del av en workshop for 
barn i forbindelse med prosjektet Ice Station Zebra. 
Prosjektet er et anti-kald-krigsprosjekt som underviser 
og underholder barn i Kaldkrigstematikk, samt relaterer 
det til dagens geopolitiske klima. Workshopen i Nikel ble 
holdt over fem dager for elever ved Art School #1. 
I mai kom kunstnerne til Kirkenes for å holde andre del 
av workshopen for norske barn i Kirkenes. Workshopen 
ble holdt over tre dager for Miljøagentene i Sør-Varanger. 
Siste dag av residencyet ble det arrangert et møte og en 
felles workshop mellom de norske og russiske barna. 
Oppfølging: Utstilling av resultatet vises under Barents 
Spektakel 2018. 

(4). Perioder:  23. mai – 9. juni, 25. september - 3. 
Oktober; Svalbard
Kunstnere/ Prosjekt: 
Den første residency av kunstnergruppen fra Riga (Latvia) 
som består av Voldemārs Johansons, Māris Maskalāns, 
Eva Ikstena og Jānis Kesans, startet med research og 
fotografering i Longyearbyen og reiser så langt som de 
to eneste veiene kunne få dem – den ene til Bjørnedalen, 
og den andre til Gruve #7.  Innimellom, møtte gruppen 
forsker-filosof Kim Holmen fra Polarinstituttet, kunstner 
Olaf Storø som spesialiserer seg i litografi, performance 
kunstner Stein Henningsen og de besøkte Artica 
Svalbard, Galleri Svalbard, Svalbard Museum og 
Nordnorsk Kunstmuseum. Å dra til Barentsburg føltes 
som en lindrende kontrast til turistiske Longyearbyen. 
Vi var heldige å bli med på Åpen Dag på SvalSat som 
inneholder over 30 satellittantenner inne i de geodesiske 
kuplene på den jomfru-snødekte fjelltoppen. Dette førte 
til umiddelbare assosiasjoner med et slags arktisk «Kin-
dza-dza»-land, og turen til stasjonen på denne solrike og 
vindstille dagen var kanskje den sterkeste opplevelsen av 
oppholdet ... til kunstnerne dro avgårde på en fantastisk 
4-dagers båttur med Kaptein Stig Henningsen. Reisen 
tok gruppen til Tempelfjord og deretter nordover til 
Kongsfjorden og Ny-Ålesund. Under reisen rapporterte 
kunstnerne:  
«We walked on ice 4.5 km to the Glacier! We have seen 
polar bear footprints! Our boat trip was truly indescribably 
beautiful! Waters were calm (no sea sickness), sun was 
out playing with clouds on glaciers, springwater streams 
were under the masses of ice, bubbling. We recorded 
the sounds of bird colonies, and inside the 5000-year-
old glacier, and underwater world with seals singing 
like mermaids! We filmed underwater icebergs floating, 
several glaciers, hills, rocks, flows of water. Captain Stig 
took us to places we wouldn’t believe we could access. 
And we were so lucky with the weather!»  
Dette uforglemmelige residencyoppholdet ble avrundet 
med flere timer i dybden av isbreen. 
*Co-finansiert av statlige latviske midler. 
Den andre residencyen var et samarbeid mellom 
Voldemārs Johansons i hans andre rolle som komponist 
og musiker og norsk saksofonist og komponist Rolf-Erik 
Nystrøm. De valgte den unike Pyramiden på Spitsbergen 
som hovedkvarter for samspill, improvisasjoner og prøver 
– på isbreen og i gruven, i den forlatte bosettingen og ute 
til sjøs.
Oppfølging: Postproduksjon av audiovisuell installasjon 
basert på foto/ video/ lydmaterialer fra begge residencier 
på Svalbard med premiere på Barents Spektakel 2018

foto: Luba Kuzovnikova / Pikene på Broen
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(5). Perioder:  30. Juli  - 6. August; Murmansk - Sør-
Varanger
Kunstnere/ Prosjekt: 
Fotograf Per Berntsen avsluttet sitt fotoprosjekt Metsä 
i Kirkenes med å kaste siste blikk på grenseområdet 
mellom Nikel, Sør-Varanger, Neiden og Nætæmö, 
nettverke for å skaffe avtaler videre og forberede 
utstillingen.  
Oppfølging: 
Utstilling ved Terminal B, inkludert en kunstnersamtale.

(6). Perioder:  4. - 14. September: Sør-Varanger – Nikel, 
Titovka, Murmansk 
Kunstnere/ Prosjekt:  
Det siste residencyoppholdet til Knut Åsdam 
(Oslo) tilrettela for den siste fasen for research og 
filmproduksjon i samarbeid med lokale partnere i 
Murmansk – Titovka – Kirkenes – Pasvik for Knut Åsdam og 
hans kunstner- og produksjonsteam; Vlada Milovskaya 
(St Petersburg), Alisa Dmitrieva (Moskva), Anna Berentina 
(København), Sive Hamilton Helle (Oslo), Fiona Braillon 
(Frankrike), Even Grimstad (Kabelvåg – Oslo), Gianmarco 
Donaggio (Oslo), Mikkel Hofplass (Oslo), Jenny Ellegård 
(Oslo), Anne Kristine Brosstad (Kabelvåg – Oslo), Elaine 
Maltezos (Bergen). 
Oppfølging: Residencyoppholdet etterfølges av 
postproduksjonen på slutten av året (co-finansiert av Knut 
Åsdam Studio). Premiere av kunstfilmen «Murmansk / 
Kirkenes» er under Barents Spektakel 2018.

(7). Periode:  12. - 23. september; Sør-Varanger
Kunstnere og arkitekter/ Prosjekt: 
Stiv Kuling Arkitekter ved Jan Gunnar Skjeldsøy og 
Anders Eik Pilskog (Farsund) og Magali Daniaux & 
Cédric Pigot (Paris) jobbet sammen i Kirkenes for å skape 
dialog mellom sine prosjekter som på hver sin måte 
kretser rundt rom, klima, natur og politiske utfordringer, 
og i tillegg å føye en lokal dimensjon til utstillingen.
Oppfølging: Utstilling ved Terminal B, inkludert 
performance og kunstnersamtaler. 

(8). Perioder:   14. august - 12. september / 19. - 25. 
september; Sør-Varanger
Kunstner/ Prosjekt: 
Kunsthåndverker Evgeny Finogenov fra Solovki var 
på et lengre opphold i Sør-Varanger knyttet til design 
og ferdigstilling av møbel- og inventarproduksjon for 
Terminal B. 
Oppfølging: Hans verk ble en del av utstillingen Come 
Hell or High Waters, og han holdt et treverksted for barn 
på Terminal B.

(9). Periode: 12.  - 17. November; Sør-Varanger 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Mia Habib, Jassem Hindi og Helle Siljeholm (Oslo) var 
på et opphold i Kirkenes med sitt kunstprosjekt «Den 
fremmede innenfor» der de blir kjent med nord gjennom 
å gjøre forestillinger i folks hjem mot en middag. De 
kaller det «dans mot mat». Mia er danser og koreograf 

Knut Åsdam og produksjonteam 
foto: Sive Hamilton Helle
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fra Haugesund, Jassem er performer fra Palestina og 
Frankrike og Helle er en multikunstner fra Østlandet. 
Sammen skaper de en forestilling for menneskene de 
møter og en annerledes dialog rundt middagsbordet 
med dans, poesi, historier og objekter som er ulik fra sted 
til sted. 
*Co-finansiert av TRAP

(10). Periode:  18. - 22. desember; Murmansk – Kirkenes 
Kunstnere/ Prosjekt: 
ZIP group (Stepan Subbotin, Vasily Subbotin, 
Evgeny Rimkevich) og kurator Maria Kotlyachkova 
besøkte Murmansk og Kirkenes. I Murmansk besøkte 
kunstnerne lokale severdigheter som Isbryteren Lenin, 
Aljosha-monumentet, osv. De møtte også den lokale 
kunstneren Daria Orlova og planla et samarbeid for 
Barents Spektakel 18. I Kirkenes hadde de en samlet 
innføring i Barentskonteksten, gjorde befaring for 
festivalinstallasjonen og begynte å utvikle konseptet og 
samle inn materialer for prosjektet.
Oppfølging: Prosjekt KrasnoBAR under Barents Spektakel 
2018.

(11). Periode:  7. - 25. februar 2018; Kirkenes 
Kunstnere/ Prosjekt/ Oppfølging : 
Workshop-basert opphold for norske, svenske og 
russiske kunstnere rettet mot å designe og bygge to 
isarenaer for utendørsprosjekter – Åpningsshowet 
på Torget og kunstinstallasjonen Undercurrents i 
Paviljongparken under Barents Spektakel 2018. 
Workshopen ble ledet av en erfaren norsk skulptør 
og iskunstner Peder Istad, og engasjerte yngre 
iskunstnere: norske og svenske Marius Engan Johansen, 
Emil Olofsson, Aiman Esber, Taibola (Ilia Kuzubov, 
Aleksei Maklakov, Nikolai Terentev, Daniil Vlasov) fra 
Arkhangelsk, Ivan Epikhov fra Murmansk og Konstantin 
Korobov fra Kirovsk.
Kunstnerne utviklet skisser for utendørsarenaene, 
hentet isblokker fra vannet sammen med lokale tekniske 
hjelpere, og jobbet individuelt og i team med utforming 
av skulpturer og arkitektoniske elementer som ble 
satt sammen på Torget - som en slags «lagåndens 
alter» inspirert av monumenter til ulike typer historiske 
fellesskap, inkludert FIFAs VM-trofé, og i Paviljongparken 
– som en konstellasjon av isberg fra det arktiske havet.

Peder Isatd 
foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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TERMINAL B

Misjon 
 
Terminal B er en ny møteplass i Barentsregionen for 
sjanger- og grensesprengende 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 endringer og utviklinger, og 
oppdagelser 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. Terminal B huser 
kunstutstillinger, prosjekter under utvikling, musikk- og 
tverrfaglige arrangementer, debatter og samtaler.

Hva og hvorfor Terminal B er 

Det heter Terminal B. «B» står for Barents, og vi tenkte å 
ikke være så eksplisitt som vi er med Barents Spektakel. 
«Terminal» – fordi  vi ser på dette stedet som en hvilken 
som helst terminal, der vi ankommer og avreiser. 
Kunstnere kan bruke Terminal B som utgangspunkt før 
de drar rundt omkring i Sør-Varanger, Finnmark, Barents 
grenseland og Arktis generelt. Og det er gjennom 
Terminal B vi tar de unike kunstproduksjonenene som vi 
produserer her oppe med kunstnere ut av Barents – ut 
i verden. Pikene på Broen vil programmere Terminal 
B basert på eksisterende nettverk av kunstnere og 
samarbeidspartnere, og vi ser frem til nye kunstneriske 
samarbeidskonstellasjoner! 

Vi er veldig glad for å endelig kunne ha et visningsrom, 
et prosjektrom for samtidskunst i Kirkenes. Det er på 
tide å kunne vise samtidskunst og kunstproduksjoner-i-
utvikling på permanent basis, og ikke bare under Barents 
Spektakel uken. Og å kunne være mer til stede og synlig 
lokalt også. Vi vil jobbe for å ivareta både vår lokale og 
internasjonale tilstedeværelse. 
Arkitektonisk handler Terminal B om å avdekke lag og 
om å vise sin nakne, strukturelle betong og infrastruktur. 
Terminal B er en kombinasjon av det industrielle og det 
organiske, betong og ull, bjørk, kartong og glass.  

Åpning og kreditering av alle som har muliggjort Terminal B 

Terminal B ble offisielt åpent 22.september. 
Velkommen fra Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen, 
Kulturkonsulent i Barentssekretariatet Margarethe Alnes, 
Irina Møllersen fra SpareBank1 Nord-Norge. 
Offisiell åpning ved Stine Qvigstad Jenvin, Kultursjef i 
Finnmark Fylkeskommune.

Vi vil med glede takke alle som har bidratt og har 
utformet Terminal B:
• Stiv Kuling ved Jan Gunnar Skjeldsøy og Anders 

Eik Pilskog for å lage konseptet, designe interiør og 
møbler,

• Zhenja Finogenov for å bygge dette fantastiske 
møblementet i tett samarbeid med Stiv Kuling.

• vår hovedleverandør Kirkenes Byggservice ved Dani 
Storbakk og teamet,

• Haneseth Kirkenes ved Per Einer Pettersen for å lyse 
og varme opp huset,

• kunstneren Ina Otzko som laget skiltet over 
inngangen, 

• byggeieren Rune Ulvang og Ulven Investment for å 
ta på seg en del av oppussing, 

• Franziska Kraiczy i Pikene på Broen som tok på seg 
rollen som byggeleder. 

Stor takk til våre finansiører:
• Spillemidler, med spesiell takk til de som hjalp oss 

å få det i havn: Emil Agersborg Bjørnå, Ida Huru 
og Geir Ove Bakken fra Finnmark fylke og Harald 
Sørensen fra Sør-Varanger kommune,

• Norsk kulturråd gjennom Rom for kunst-programmet, 
• SpareBank1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse og 

Gavefond, 
• Sør-Varanger kommunes Næringsfond og 

Bolystfondet sitt bidrag.

I 2018 vil oppussing av Terminal B avsluttes: det skal 
settes inn heis til 2. Etasje og et ventilasjonsanlegg. 
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alle foto: Michael Miller / Pikene på Broen 
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UTVALGTE UTSTILLINGER 
PÅ TERMINAL B

PER BERNTSEN
METSÄ 
04.08.17 -- 22.08.17 (åpning 03.08.17) 

Vi er vant til at Barentsregionen er som om en familie 
- kulturelt, politisk, økonomisk - til tross for at vi er 5 
nasjoner og 4 land, med mange språk og dialekter, 
og ikke minst alle andre språk som har beriket denne 
regionen. Denne utstillingen fikk oss til å se at vi 
Barentsborgere bor i samme skogsfamilie! 

Fotograf Per Berntsen reiste hundrevis av Barents-
kilometer på tvers av Norge, Sverige, Finland og Russland 
for å fange med kameraet sitt skogen – metsä – лес – 
vuovdi. Noen vil si - men det er jo samme skogen, og det 
har de helt rett i. Men - kom nærmere til bilde etter bilde, 
og du får se hvor hvert bilde ble fotografert, og når du 
begynner å stirre inn i dem, forsvinner du i dybden. Det 
er der du plukker multer, blir spist av mygg, er redd for 
bjørn og kjenner igjen den uforglemmelige lukten av 
skogen.

Man kan lese landskapsbilder på forskjellige måter; man 
kan analysere dem utifra landskapstradisjonen, og du 
merker med en gang at du ikke finner noe storslagent. 
Her er vår beskjedne skog - til tider myr, til tider tynn, 

STIV KULING 
ARCHITECTS AND
MAGALI DANIAUX & 
CEDRIC PIGOT
COME HELL OR HIGH 
WATER
23.09.17 -- 26.10.17 (åpning 22.09.17)

Utstillingen som offisielt åpnet Terminal B var i 
skjæringspunktet mellom kunst og arkitektur, og 
arkitektene bak utstillingen er de samme som designet 
Terminal B - Jan Gunnar Skjeldsøy og Anders Eik Pilskog 
fra Stiv Kuling. Pikene startet å samarbeide med Jan 
Gunnar i 2010 og vi har gått mange kilometer langs 
Finnmark, Kola-kysten og i Nenets-området. Så det 
var naturlig for oss å gi oppdraget for utformingen av 
visningsrommet til Stiv Kuling, fordi de kjenner oss og 
ikke minst Barents-grenselandet på tvers og kryss.

Kunstnerne bak utstillingen – Magali Daniaux & Cédric 
Pigot, har vi også samarbeidet med siden 2010, gjennom 
flere av deres ekspedisjoner i Barents og Arktis. Det var 
på en av Barents Spektakel festivalene disse to duoene 
møtte hverandre og startet å samarbeide. Og det er 
slik vi vil Terminal B skal fungere – som en møteplass for 
forskjellige kunstnere, for kunstnere og publikum, for 
forskjellige kunstformer og sjangrer, for kunst, samfunn 
og politikk. 

624

Antall besøkende
til tider sliten. Men det er 
akkurat det hverdagslige, det 
gjenkjennelige, det menneskelige 
ved denne skogen, som får 
deg til å føle deg hjemme og 
komfortabel. Du er tête-à-tête 
med skogen på hvert bilde.
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VICTOR FRANKOWSKI
URBAN ARCTIC: 
KIRKENES AND 
THE BARENTS 
POSTCARDS
25.11.17 -- 13.01.17 (åpning 24.11.17) 

Fotograf og visuell sosiolog Victor Frankowskis pågående 
prosjekt fra Kirkenes viser et urbant landskap fylt av 
konkurrerende krefter. På en side finner man industriens 
vekslende utvikling, på andre siden finner man et 
området som har vokst på kulturell kapital. Samtidig 
utgjør Kirkenes geografiske plassering en stor rolle, en by 
i et grenseland hvor samfunnet alltid har vært og fortsatt 
er preget av migrasjon og fra- og tilflytning. 

Frankowski bruker fotografi og digitale medier til å 
dokumentere sitt langsiktige prosjekt. Hvert femte år vil 
Frankowski returnere til Kirkenes og gjenoppta arbeidet. 
Dermed vil utviklinger og eventuelle endringer fanges 
opp i gjentagelsen av materiale og  et levende prosjekt 
skapes.  

For prosjektet Barents Postcards utfordrer Frankowski 
den gjengse oppfatningen av det arktiske området 

438

Antall besøkende

244

Antall besøkende

Utstillingen Come Hell or High Water har både fortid 
og framtid som vil snakke til deg. Bregner som er 
Jordens første plante etter bakterier og framtidens 
arkeologi i raritetets kabinett. Her møtes virkelighet og 
virtualitet – ikke gå glipp av en VR-reise til Svalbard til 
Frøbanken og se hva kunstnerne oppdaget der inne. 
Her er det månesykluser som styrer huset som heter 
Space Calendar. Her er det geologisk tid som er brent 
inn i vinylplaten og trykket på anorakkene. Her går man 
til basics av hva arkitektur handler om. Her får man et 
dypdykk inn i en arkitektur som skal leve i harmoni med 
sandstormer og treffe apokalypsen med glede. En slags 
science fiction – gjennom bygg og modell, ord og lyd, 

poesi og fortelling, det organiske 
og det digitale, det taktile og det 
sanselige, inkludert smell-art, en 
cocktail av aldegider og mentol. 

som de besøkende gjerne ser: 
et vakkert postkort med vill 
natur hvor spor av menneskelig 
beboelse, industri eller utvikling 
er fraværende. Med et knippe 
utradisjonelle postkortmotiv, 
forsøker Barents Postcards å 
skifte oppmerksomheten fra 
natur og villmark over til by og 
industri.
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PER BERNTSEN
METSÄ 
04.08.17 -- 22.08.17 (åpning 03.08.17)

STIV KULING ARCHITECTS 
AND
MAGALI DANIAUX & 
CEDRIC PIGOT
COME HELL OR HIGH 
WATER
23.09.17 -- 26.10.17 (åpning 22.09.17)

VICTOR FRANKOWSKI
URBAN ARCTIC: 
KIRKENES AND THE 
BARENTS POSTCARDS
25.11.17 -- 13.01.17 (åpning 24.11.17)
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foto: Victor Frankowski

foto: Michael Miller / Pikene på Broen

foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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TRANSBORDER CAFÉ 
OG KONSERTER PÅ 
TERMINAL B

13.desember:  
Forfattermøte og bokbad med Erika Fatland og boken 
Grensen-en reise langs Russlands grense. Moderert av 
Lisa Finnøy Ugelvik.

29. november:  
Forfattermøte og bokbad med Bernhard Mohr og boken 
Hvorfor stemmer russerne på Putin? Moderator: Anja 
Salo. I samarbeid med Barents sekretariatet.

4. desember:  
Regissørsamtale med Egil Larsen i forbindelse med 

filmvisning av dokumentarfilmen 69 minutter av 86 dager. 
Moderator: Theresa Håbeth Holand. I samarbeid med 

Sør-Varanger filmklubb.

76

Antall publikum

51

Antall publikum

73

Antall publikum

alle foto: M
ichael M

iller / Pikene på Broen
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28. september: 
Konsert med Kai Somby. Arrangert i 
samarbeid med Scene Finnmark 95

Antall publikum

2. november: 
 Friform Kirkenes @ Terminal B. 

Konsert med Lasse Marhaug. 8

Antall publikum

24. november: 
Senjakofferten. Arrangert i samarbeid 
med Scene Finnmark. 83

Antall publikum

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

topp foto: Yngve G
rønvik 

andre foto: M
ichael M

iller / Pikene på Broen
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BARN OG UNGE 

I løpet av 2017 ble det holdt flere arrangementer for barn 
og unge i regi av Pikene på Broen, både under Barents 
Spektakel 2017 og i Pikenes nye prosjektrom Terminal B. 

Under Barents Spektakel 2017 ble det holdt tre 
workshops for barn og unge. 

I forbindelse med åpningskonserten av Barents Spektakel 
2017, «Sound Landscape» av Peter Aidu og musikere ved 
Moscow School of Dramatic Arts, inviterte vi til en egen 
skolekonsert som var en enorm suksess, med påfølgende 
omvisning av støyinstrumentene av musikerne. Her 
inviterte vi Kirkenes ungdomsskole og skoleklasser fra 
Nikel og Zapoljany. 
275 elever deltok. 

Kunsterduoen EEEFFF (Dzina Zhuk & Nikolay Spesivtsev/ 
St Petersburg - Moskva) arrangerte en workshop for 
ungdom i forbindelse med prosjektet myfuture.trade - 
en web-app som utfører transaksjoner og handel med 
fremtidige mål og drømmer. Dette er en desentralisert, 
spekulativ børs, basert på en blockchain-teknologi 
kalt ethereum. Den er designet for å kunne spille med 
«futures» – investeringer i hendelser som ennå ikke har 
skjedd. 

Workshoppen under festivalen inviterte ungdommer til 
å delta i en undergrunnsgruppe på Darknett. Isolert i en 
tidligere bank, kunne ungdommene etablere et lukket 
samfunn hvor hver og en av dem kunne planlegge sin 
egen framtid. Ved å selge sine egne futures, setter de en 
propp i hjertet til finansmarkedet. Idet de legger sine mål 
ut for salg, blir deltakerne en del av et anonymt samfunn. 
De kan selge sine kortsiktige mål (for eksempel å ta 10 
pullups) og sine langsiktige mål (som å komme inn på 
universitetet), for å få investeringer i sin egen fremtid 
akkurat nå. I bytte tilbyr de en potensiell investor noe 
som kan interessere han (for eksempel, en hemmelighet 
om felles venner). Investorene blir betalt tilbake så snart 
målet er nådd. 

Ved å bruke dette finansielle instrumentet som medium, 
får kunstnerne publikum til å oppleve en gjeldssituasjon 
som oppfattes som gitt og som også er et redskap for 
oppbyggingen av vår kultur. Prosjektet åpner opp for en 
diskusjon om hva slags samfunn vi lever i når det kreves 
av våre barn at de skal sette sine planer og evner inn i 
et finansielt system og prøve å finne måter de kan omgå 
den eksisterende økonomien på? Hvor mange mål har 
de solgt? Hvor fort vokser investeringene deres? Bygger 
de opp en finansiell pyramide, eller vil de innfri alle sine 
kontrakter? 

20 ungdommer deltok på workshopen. 

Web-appen er tilgjengelig via linken: eeefff.org/workshop 
Web-appen myfutures.trade fortsetter sin gang på 
darknettet. 

Vibeke Emilie Steinsholm og Dorte Holbek arrangerte 
barneverkstedet «Drømmefangeren», et prosjekt som 
jobbet med barns drømmer gjennom samtale og 
tegning. Barn fra flyktningmottaket i Vadsø, 4 trinn ved 
Sandnes skole, samt elever ved Art School no.1 fra Nikel 
deltok på verkstedet for inviterte grupper. Utover dette 
ble det holdt åpent barneverksted under hele festivalen. 
Prosjektet ble støttet av DKS Finnmark. 
107 barn deltok. 

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. 
560 elever kom på omvisningene. 

eeefff 
myfutures.trade

Ice Station Zebra
foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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I forbindelse med residencyoppholdet til kunstneren 
Emily Newman og prosjektet Ice Station Zebra, et anti 
Kald-krigs prosjekt som underviser og underholder barn 
med Kaldkrigstematikk, samt relaterer det til dagens 
geopolitiske klima, ble det holdt to workshops for barn. 
Første workshop ble holdt i Nikel for elever ved med 
Art School no.1, andre workshop ble holdt i Kirkenes for 
Miljøagentene i Sør-Varanger. Alderen i de forskjellige 
gruppene var fra 4 til 13 år. Avslutningsvis ble det holdt 
en felles workshop for begge gruppene i Nikel. Med 
seg på workshopene hadde Emily Newman kunstnerne 
Vlada Milovskaya og Maria Terenteva. Materialet som 
ble innsamlet underveis ble presentert under Barents 
Spektakel 2018. 
22 barn deltok.  

I Pikene på Broens nye lokaler Terminal B, er det 
blitt arrangert både barneverksted og omvisninger i 

utstillingene, tilpasset barn og unge. 
I forbindelse med åpningsutstillingen av Terminal 
B «Come Hell or High Water», ble det arrangert 
omvisninger for skoleklasser i utstillingen. 
110 elever deltok. 

Kunsthåndverkeren Evgeny Finogenov holdt kurset 
«Lær deg kunsten å spikke!», hvor barna skulle spikke 
sin egen trehest. Verkstedet lærte barna hele prosessen 

1102

Antall barn og ungdom 
som deltok i vårt 
formidlingsprogram

fra tegning av mal, utskjæring, 
spikking og pussingen av treet. 
Verkstedet ble holdt i forbindelse 
med åpningen av Terminal B, 
hvor Evgeny Finogenov har 
laget det spesialdesignede 
møblementet på Terminal B.  
8 barn deltok.

foto: Michael Miller / Pikene på Broen

Ice Station Zebra
foto: Michael Miller / Pikene på Broen

Lær deg kunsten å spikke 
foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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Pikene på Broen  har siden 2016 vært en del av KUD`s 
treårige prosjekt om norsk-russisk festivalsamarbeid i 
nordområdene.

I 2017 kartla vi festivalfeltet og festivalarrangører og 
identifiserte genre- og grenseoverskridende festivaler 
som vi gjerne ville ha som hovedsamarbeidspartnere. 
Pikene besøkte flere festivaler på norsk og russisk side 
i 2017: Barents Bird (april, Murmansk), New Life (Juli, 
Teriberka), Festspillene i Nord-Norge (juni, Harstad), 
Riddu Riđđu (juli, Kåfjord) – både som studietur, 
opplevelsestur og med bidrag på diskusjonspaneler 
og seminarer (som på Barents Bird i Murmansk og på 
Festspillene i Nord-Norge).

Vi inviterte norske og russiske aktører til et første møte 
under Barents Spektakel 2017, med 22 deltakere og 
11 festivaler representert: Barents Bird, Murmansk (v/ 
Anton Shamshin), Taibola, Arkangelsk (v/ Ilia Kuzubov), 
Arkangelsk Regional Volunteer Organisation (v/ Elizaveta 
Glushchenko), New Life, Teriberka (v/ Boris Akimov og 
festivalteamet), Nikel Art Centre Second School, Nikel 
(v/ Lisa og Aleksandr Molodtsov), Art Prospect Cyfest, 
St Petersburg (v/ Liza Matveeva), Festspillene i Nord-
Norge, Harstad (v/ Maria Utsi og festivalteamet), Ilios, 
Harstad (v/ Anders Eriksson), Nordwind Festival, Berlin 
(v/ Ricarda Ciontos), og Barents Spektakel (v/ Pikene 
på Broen). Alle festivaler ønsker å være med i et videre 
nettverkssamarbeid, mer utveksling mellom festivalene 
både på russisk og norsk side.

Vi startet arbeidet rettet mot utvikling av en 

FESTIVALSAMARBEIDET  
- UTVIKLING I 2017

grenseoverskridende frivillig-pool. Vi fokuserte på 
kommunikasjon og informasjonsformidling gjennom hele 
året med lederne av de frivillige gruppene i Murmansk, 
Nikel og Arkhangelsk. Som resultat, ble de engasjert i 
utviklingsarbeidet i forhold til festivalprogrammering 
og organisering, og andre produksjoner i regi av Pikene 
i løpet av året. Vi formidlet deres kontakt til andre 
festivaler – for eksempel, Festspillene i Nord-Norge. 
Under FINN-2017 assisterte en gruppe frivillige fra 
Murmansk (som var på Barents Spektakel) med alle slags 
festivaloppgaver. Planen videre er å utvikle en elektronisk 
portal for de frivillige på tvers av den russiske-norske 
grensen.

Innenfor «Festival-in-residence» programmet kom Barents 
Bird festivalen ved Anton Shamshin og Natalia Kolesnik 
som residenter til Barents Spektakel og hjalp i forhold til 
frivilligorganisering og gjennomføring av festivalen.

Arktisk Universitet i Alta kom til Barents Spektakel 
2017 med 12 master-studenter for å forske på, delta i 
innkjøringen mot, gjennomføringen av og evaluering 
etter Barents Spektakel fra 2017. Vi har fått en rapport 
basert på studentenes eksamenspapirer og den 
undersøkelsen de gjorde under festivalen. Det har gitt 
oss nyttige innspill til videre arbeide med festivalen. I 
tillegg ga vi et fulltids jobbtilbud til en av deres graduates 
– Yevgenia Bektasova som prosjektkoordinator og frivillig 
ansvarlig – fra september 2017.

Festivalsamarbeidsprosjektet bidrar til å styrke norsk-
russisk nettverk i allerede etablerte festivaler og hjelper 
nye frem til grenseoverskridende samarbeide.

Vi jobber helårlig med planlegging, utvikling, 
finansiering, tilrettelegging og produksjon av neste 
års festival. Vi starter med valg av tema, og det blir 
utgangspunkt for programmeringen hva gjelder 
innhold og hvilke kunstnere og andre deltakere vi 
inviterer. Residencyprogrammet BAR International, 

FORBEREDELSER TIL 
BARENTS SPEKTAKEL 2018 

som har kunstnere på besøk helårlig for research og 
ideutvikling av ny kunstproduksjon  i Barentsområdet, 
er i så måte en viktig plattform. Festivalen blir gjerne 
et første visningssted for nye innovative prosjekter og 
gjerne sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter som 
kommer ut som et resultat av BAR. Flere av prosjektene i 
Barents Spektakel 18, ble delvis pre-produsert i 2017. 
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PROSJEKTET  
KUNSTSTI I GRENSEROM 

«Kunststi i grenserom». Et kunstprosjekt i offentlige uterom i Sør-Varanger Kommune.

Pikene på Broen har helt siden 1996 arbeidet med kunst og kulturprosjekter i Sør-
Varanger Kommune. I årenes løp har det blitt produsert mange kunstprosjekter her som 
har blitt vist en periode, for så å bli tatt ned igjen ved prosjektslutt. 

Med prosjektet «Kunststi i grenserom» , ønsker vi å bidra til at flere av 
kunstproduksjonene som skjer her i løpet av året innen vår virksomhet, blir værende 
igjen, plassert i det offentlige uterom i kommunen. Vi vil ta i bruk allerede produserte 
verk og bidra til nye gjennom vårt helårlige kunstneriske engasjement. Prosjektene som 
inkluderes i Kunststien, er tilpasset uterom og har en sterk lokal karakter både i form og 
tematikk. Med permanent utplasserte kunstverk rundt og i byrommet i Kirkenes, ønsker 
vi å skape et sentrum for kunstopplevelser i nord, til glede for både lokalbefolkningen 
og den stadig økende strømmen av turister. Plasseringen vil avgjøres i nært samarbeide 
med kommunen, Kirkenes Næringshage, enkelte private eiere og reiselivet, og knyttes 
til pågående byplanlegging, skiltplan, plan for perleturer og gangveier. Gjennom 
felles innsats, vil dette prosjektet kunne bidra til både større attraksjonsverdi i 
reiselivssammenheng, større bolyst, mer synlig identitet for stedet og bedre helse.   

NEWS av Ina Otzko - Barents Spektakel 2011
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Transborder Café under IKT i Tromsø 
Verdensteateret, 22. mai 
 
Transborder Café var en del av 2017 International 
Association of Curators of Contemporary Art (IKT) 
Congress, som var arrangert 19.-23. mai i Oslo og Tromsø 
av OCA og OSLO PILOT, i samarbeid med nordnorske 
kunstinstitusjoner. Pikene på Broen inviterte Kongressen 
og et større publikum til å feire 10-årsjubileet til The 
United States of Barents – performance av og med 
Amund S. Sveen.

Hva har folk i Barentsregionen felles – bortsett fra følelsen 
av å bo i utkanten? Hva skjer nå når regionen opplever 
en potensiell endring fra periferi til sentrum? Er åpningen 
av det første IKEA-varehuset en avgjørende hendelse i 
historien om Barentsregionen? Og hvorfor snakker alle 
engelsk med hverandre? 

USB er et performance-foredrag som undersøker 
spørsmål knyttet til lokal, global og nordlig identitet, 
definisjonsmakt, grenser, det nye politiske og 
økonomiske fokus på nordområdene, og vår universelle 
kjærlighet til IKEA.

For 10 år siden, i 2007, inviterte Pikene på Broen 
publikum til en aller første Transborder Café under vår 
årlige Barents Spektakel. Og vi gjorde en bestilling og 
ga Transborder Café scenen til Amund S. Sveen, som for 
første gang prøvde noe som har blitt Sveens signatur - en 
serie av performance foredrag hvor han kombinerer det 
politiske, det komiske og det performative. I sitt første 
performance foredrag – USB – omskrev han historien 
til Barentsregionen, som på denne tiden kun var 14 
år gammel. 10 år senere, i 2017, er Barentsregionen 
fortsatt en politisk konstruksjon og en viktig territoriell 
Transborder Unit. Og The United States of Barents slik 
det er fortolket av Amund S. Sveen, er fortsatt et gyldig 
og tankevekkende konsept som utfordrer det politiske 
landskapet i Barentsregionen.

AKTIVITETER 2017  
- UTENFOR KIRKENES 

150

Antall publikum

 
alle foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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Arctic Arts Summit i Harstad 
21.-22. juni 

Pikene på Broen ble invitert til å produsere og lede en 
tematisk sesjon «The Russian Perspectives of Developing 
Arts and Culture in the Arctic».  

Arktis defineres og omdefineres innenfor rammene av 
industrialisering, urbanisering og sikkerhet. I løpet av 
sesjonen beveget vi oss mellom to ikoniske russiske 
arktiske byer Murmansk på Kola-halvøya og Norilsk på 
Taimyr-halvøya, deres nåværende kulturstrategier og 
futuristiske visjoner. Vi sjekket også pulsen på Russlands 
nordlige kulturhovedstad - St Petersburg, og dykket ned i 
dypet til den yakutiske Toyuk-sangen.
 
Deltakerne var:
Natalia Fedianina - direktør, Norilsk Museum.
Alexey Platonov - filmskaper, og Francesco Sebregondi, - 
arkitekt, studenter på mastergradprogrammet  «The New 
Normal», Strelka Institute for Media, Architecture and 
Design, Moskva.
Stepanida Borisova – skuespiller og sanger, regissør av 
Yakut Theater Olonkho, Yakutsk.
Anton Shamshin - musikkprodusent, Murmansk.
Vassily Pankratov - direktør, Gatchina Museum, tidligere – 
sjef for Kulturkomiteen i St Petersburg.
Elena Titova – direktør, Decorative Art Museum, Moskva. 

120

Antall publikum

 
alle foto: Pernille Ingebrigtsen
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Cosmoscow 2017, Moskva, Gostiny Dvor 
7.-10. september 

Pikene på Broen ble invitert av arrangørene av 
kunstmessen Cosmoscow - Russlands eneste 
internasjonale samtidskunstmesse - til å kuratere 
Cosmoscow 2017 sin seksjon Focus Norway. Dette 
innebar å koordinere deltakelsen til norske gallerier og å 
kuratere norske kunstnere til deres program Cosmoscow 
Talks innenfor Cosmoscows ikke-kommersielle program. 

Det var 5 gallerier/ visningssteder med på Focus 
Norway: LOCUS og Khartoum Contemporary Art 
Centre fra Oslo, RAKE visningsrom fra Trondheim, 
Prosjektrom Normanns prosjektrom fra Stavanger og 
vårt eget visningssted Terminal B fra Kirkenes. De er 
alle galleri-hybrider som balanserer sin virksomhet fint 
innenfor såvel kunstmarkeder som ikke-kommersielle 
kunstnerdrevne visningssteder. Sammen representerer 
de et tverrsnitt av norsk samtidskunst og får i tillegg fokus 
på den skandinaviske modellen for å støtte og utvikle 
kunsten. Det ble en bra geografisk representasjon, og 
det var første gang så mange norske kunstnerdrevne 
visningsrom kom til en russisk kunstmesse i Moskva. 
Deltakelsen var bra integrert med nettverksmuligheter for 
norske kunstnere, kuratorer og gallerister med russiske 
kunstnermiljø, kuratorer og kunstmarkedet.For Pikene 
betød deltagelsen på Cosmoscow også en slags tjuvstart 
og pangstart for vårt nye visningsrom som offisielt åpnet 
i Kirkenes 22. september. Dermed ble TERMINAL B, en 
storstue for alle kommende Barents Spektakel festivaler, 
klar for norsk-russisk samarbeide på den visuelle 
kunstscenen i Russland før den ble offisielt åpnet.  

Til visningen valgte Pikene på Broen ut 96 tegninger 
av Alexander Florensky (født 1960, bor og arbeider i 
St Petersburg og Tbilisi); en kunstnerisk dagbok med 

tittelen; «The Journey from Murmansk to Kirkenes», 
hvor tretten steder fordelt på begge sider av den 
norsk-russiske grensen mellom Murmansk og Vardø 
portretteres. Arkitekt/kunstner Joar Nango (født 1979, 
bor i Tromsø) var representert med «Sámi Shelters» – fem 
håndstrikkede ullgensere som portretterer ulike lavvo-
strukturer fra Sameland, samtidig som de stiller spørsmål 
ved hvordan den samiske kulturen presenteres utad. 
Terminal B viste også en modell av garasjekvarterene i 
Murmansk, et fenomen som lenge har opptatt den norske 
kunstneren Lars Ø Ramberg (født 1964, bor i Berlin og 
Oslo). Dette prosjektet er del av et pågående samarbeide 
med garasjeeiere i Murmansk og vil etterhvert 
resultere i et stedsspesifikt verk der. TERMINAL B tilbød 
Cosmoscows besøkende Arktisk Duft med navnet «Seed» 
av Magali Daniaux & Cédric Pigot (født 1976 & 1966, 
bor og arbeider i Paris), inspirert av deres «besøk» ved 
Frøbanken på Svalbard – i kromflacon med automatisk 
dispenser. 

Tema for årets Cosmoscow Talks var «Where is 
revolution?», med fokus på alternative kunstneriske 
praksiser og systemer. Pikene inviterte Geir Tore Holm 
med sitt kunstneriske innlegg «Poetic Passage», Morten 
Traavik direkte fra Pyongyang med sin presentasjon 
«DMZ Academy and Resistance through Collaboration», 
og Lars Ramberg med sin «Benefit of Doubt». 

Det var en stor interesse for hele seksjonen Focus Norway 
– både fra kuratorer, samlere og større publikumsgrupper 
(alle 4 dagene var stappfulle av folk, antall publikum: ca 
20.000), fantastiske tilbakemeldinger om Malin Bülows 
daglige performancer i det offentlige rommet innenfor 
kunstmessen (M. Bülow var representert av RAKE, 
Trondheim), Normanns fra Stavanger solgte 2 verk, og 
Pikene på Broen var offisiell ikke-kommersiell partner for 
Cosmoscow 2017, i tillegg til at vi fikk bra mediedekning.

 
alle foto: Michael Miller / Pikene på Broen
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ca. 20 000

Antall publikum over 4 
dager

Morten Traavik 
«DMZ Academy and Resistance through Collaboration»

Joar Nango 
«Sami Shelters»

Alexander Florensky 
«The Journey from Murmansk to Kirkenes»

Lars Ø Ramberg 
«Subtopia»

Geir Tore Holm 
«Poetic Passage»

Billedkunst 
Nr 5, 2017

Magali Daniaux & Cédric Pigot 
«Seed»
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Skulpturell duell 
Pikene  startet en serie performancer med en ung 
skulptør Marius Engan Johansen. DMZ Academy, 
Pyongyang, 2.-3. september.

«Å skulptere byster har blitt nesten utryddet i 
dagens kunstscene. Dette instinktet (og et gammelt 
ønske siden kunstskoletiden) grep tak i meg da 
jeg møtte en nordkoreansk skulptør i hans studio i 
Pyongyang i september, da vi skulle jobbe sammen i 
et eksperimentelt møte mellom den vestlige og den 
koreanske kunstverden som en del av DMZ Academy 
arrangert og kuratert av Traavik.Info i Pyongyang. 

‘Kan jeg skulptere deg?’ spurte han meg på sin 
gebrokkne engelsk. 
‘Hvis du skulpterer meg, så skulpterer jeg deg!’ 
I løpet av et minutt ble leiremassen og et podium tatt 
inn, og her var vi – plassert mot hverandre, ivrige etter 
å sette fingrene i leiren for å skape det som i 3 timer 
ville bli grovt, men svært gjenkjennelige hode-ansikt-
skuldre av oss to. 
Det var et ansikt-mot-ansikt, men ikke akkurat et 
tête-à-tête møte: Ri Paks kolleger og mine kolleger 
holdte oss med selskap – for å observere, studere, 
kommentere, og le. Morten Traavik, hjernen bak DMZ-
akademiet i Pyongyang, kalte scenen umiddelbart ‘en 
skulpturell duell’: med oss som ‘danset’ rundt podiet 
og rundt hverandre, med publikum som så på oss. 
Dette fikk meg til å tenke på å følge opp dette 
formatet – og invitere skulptører for flere skulpturelle 
dueller».

En duell som inneholder elementer av konkurranse, men 
det som teller er ikke hvem som vinner, men spenningen 
i skapelsesprosessen, noe som gjør det mulig å fullføre 
begge skulpturene. En manifestasjon av kollektivt arbeid 
med individuelle kreative signaturer, utsatt for det 
offentlige øye. For publikum er det en intim performance, 
en handling av medskaping som vanligvis er skjult i 
kunstneratelier. 

Det er et forsøk på å aktivere portrettskulpturen på 
en performativ måte. Et løft til denne sjangeren som 
vanligvis er knyttet til det tradisjonelle offentlige 
minnesmerket.

Etter Pyongyang, tok den andre skulpturelle duellen sted 
i Oslo, mellom Marius og Oslo-baserte skulptør Christian 
Magnus Tømmeraas, på «++» arrangementet, kurert av 
Helle Siljeholm, på Black Box Theatre, 21. november.

 
grafikk: Valnoir

Pyonyang, Nord-Korea 
foto: Jørund F Pedersen

Pyonyang, Nord-Korea 
foto: Jørund F Pedersen
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Black Box Theatre, Oslo 
foto: Anna Knappe

Pyonyang, Nord-Korea 
foto: Jørund F Pedersen

Black Box Theatre, Oslo 
foto: Anna Knappe

Black Box Theatre, Oslo 
foto: Anna Knappe
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I 2017 har vi holdt foredrag på følgende seminarer og konferanser: 

 Januar   18. Foredrag om frivilligarbeid under Barents Spektakel for studenter på linja Master i Event  
   Tourism ved UiT, avdeling Alta
   Ingrid Valan

 Februar  6. Presentasjon av Barents Spektakel 2017 programmet på Rotary Club, Kirkenes
   Luba Kuzovnikova

  10. Foredrag «Nordic and Barents co-operation projects by Pikene på Broen» på Nordisk   
   Kulturkontakt seminar under Barents Spektakel 2017, Kirkenes
   Luba Kuzovnikova

 Mars   15.-18. Art Transit North nettverksmøte, Oulo, Finland
   Ingrid Valan

 April   23. «How festivals influence cities, whether they trigger economic growth and if they could change  
   the demographic situation in the North» – debatant på åpningsdiskusjon til festivalen Barents  
   Bird, Murmansk
   Luba Kuzovnikova

 Juni   22. Debatant på frokostpaneldiskusjonen «Art for the North or from the North? How to monetize  
   the arts amidst the industrialization of the Arctic? How does art contribute in the Arctic   
   borderland in the times of political tensions?», Arctic Arts Summit, Harstad
   Luba Kuzovnikova

  26.-27. Foredrag på Kvalitetsseminar, Festspillene i Nord-Norge, Harstad
   Luba Kuzovnikova

 August  11. Presentasjon av Pikene for Kulturrådet, innspillmøte, Vadsø
   Inger Blix Kvammen, Ingrid Valan 

  15. Velkomsttale ved åpningen av studieåret på Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsø
   Luba Kuzovnikova

 September  4. Foredrag om Pikene på Broen på DMZ Academy i regi av Traavik.Info, Pyongyang, Nord-Korea 
   Luba Kuzovnikova

 Oktober 20. Foredrag om media under Barents Spektakel for studenter på linja Medie- og    
   dokumentasjonsvitenskap, UiT, Tromsø
   Michael Miller
  
 November  17. Diskusjon om status på Århundrets Rettssak – I kunst og virkelighet, på SALT, Oslo 
   Luba Kuzovnikova

  21. Innspillmøte til ny kulturmelding med Kulturdepartementet 
   Inger Blix Kvammen, Franziska Kraiczy

 Desember  7. Barents Spektakel 2018 program lansering på julebordseminar 2017 i regi av Kirkenes   
   Næringshage
   Luba Kuzovnikova

DELTAKELSE/FOREDRAG/MØTER 
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Studieturer og nettverksreiser/ møter: 

 Mars   9. Intervju med forskere ledet av Susanne Søholt  I   Internasjonale studier og migrasjon, By- og  
   regionforskningsinstituttet NIBR  Høgskolen i Oslo og Akershus
   Pikene på Broen

  27.-31. Studietur til Moskva og Helsinki – med representanter fra KUD og FINN ifm    
   forberedelser til Arctic Arts Summit i Harstad 
   Luba Kuzovnikova

 April   18. Intervju med masterstudenter fra Norges arktiske universitet, Alta
 
  28.-30. Studietur til festivalen Barents Bird, Murmansk
   Franziska Kraiczy, Ingrid Valan 

 Mai  5. Deltakelse på FRAM-opplevelse samling, Vardø
   Franziska Kraiczy

  19.-22. Deltakelse på IKT Congress i regi av OCA, OSLO PILOT og North Consortium i Tromsø
   Ingrid Valan, Michael Miller, Luba Kuzovnikova

 Juni   16. Deltakelse på åpningen av Østsamisk museum, Neiden 
   Pikene på Broen  

  21.-22. Deltakelse på Arctic Arts Summit, Harstad
   Inger Blix Kvammen, Ingrid Valan, Franziska Kraiczy, Luba Kuzovnikova

  28.-30. Studietur til festivalen Festspillene i Nord-Norge, Harstad 
   Kjetil Nicolaisen, Luba Kuzovnikova

 Juli  12.-14. Studietur til festivalen Riddu Riđđu
   Franziska Kraiczy

 August  4.-6. Studietur til Helsingør Nordic Street Festival ifbm Power of Diversity 
   Franziska Kraiczy

  4.-9. Studietur til documenta 14, Kassel, og Skulptur Projekte, Münster
   Luba Kuzovnikova

  10.-12. Studietur til Varangerfestivalen, Vadsø 
   Kjetil Nicolaisen

 September  9.-13. Studietur til Venezia Biennale
   Ingrid Valan

 Oktober  17.-19. Deltakelse på Ibsen konferanse, Skien
   Luba Kuzovnikova

 November 10.-12. Deltakelse på på Svarte Natta – Nordnorsk journalistkonferanse, Tromsø
   Michael Miller

  22. Deltakelse på FRAM-opplevelse samling, Alta
   Franziska Kraiczy

 Desember  16. Deltakelse på åpningen av kunstsenteret Second School, Nikel
   Luba Kuzovnikova, Evgenia Bektasova
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ÅRSREGNSKAP 2017
FOR PIKENE PÅ BROEN AS
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Pikene På Broen AS

Resultatregnskap

Note 2017 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 165 975 1 028 839
Annen driftsinntekt 1 10 149 079 8 197 533
Sum driftsinntekter 11 315 054 9 226 372
Driftskostnader
Varekostnad 3 193 037 2 368 446
Lønnskostnad 2 3 021 901 3 147 836
Avskrivning på varige driftsmidler 3 4 701 6 268
Annen driftskostnad 2 5 218 589 3 697 422
Sum driftskostnader 11 438 228 9 219 972
DRIFTSRESULTAT -123 173 6 400

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 2 811 10 434
Annen finansinntekt 1 742 685
Sum finansinntekter 4 553 11 118
Finanskostnader
Annen rentekostnad 563 2 390
Annen finanskostnad 17 282 2 802
Sum finanskostnader 17 845 5 193
NETTO FINANSPOSTER -13 292 5 926

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD -136 465 12 325

Skattekostnad på ordinært resultat 4 0 0

ORDINÆRT RESULTAT -136 465 12 325

ÅRSRESULTAT -136 465 12 325

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital -136 465 12 325

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER -136 465 12 325

Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772
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Pikene På Broen AS

Resultatregnskap

Note 2017 2016

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg 3 4 631 574 1 825 873
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 0 15 149
Sum varige driftsmidler 4 631 574 1 841 022

SUM ANLEGGSMIDLER 4 631 574 1 841 022

OMLØPSMIDLER
Varer 1 764 0

Fordringer
Kundefordringer 45 583 44 396
Andre kortsiktige fordringer 2 347 810 1 023 875

Sum fordringer 2 393 393 1 068 270
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 2 262 669 3 550 511
SUM OMLØPSMIDLER 4 657 826 4 618 782

SUM EIENDELER 9 289 400 6 459 804

Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772

Pikene på Broen årsrapport 2017 Årsregnskap 2017 for Pikene På Broen AS 
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Pikene På Broen AS

Resultatregnskap

Note 2017 2016

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 6 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 837 142 302
Sum opptjent egenkapital 5 837 142 302

SUM EGENKAPITAL 105 837 242 302

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 114 120 162 646
Skyldig offentlige avgifter 136 543 138 351
Annen kortsiktig gjeld 7 8 932 900 5 916 505

SUM KORTSIKTIG GJELD 9 183 564 6 217 503
SUM GJELD 9 183 564 6 217 503

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 289 400 6 459 804

Kirkenes    09.03.2018

Mona Danielsen Morten Traavik Audun Celius
Styrets leder Styremedlem Styremedlem

Frode Berg Liubov Kuzovnikova Franziska Kraiczy
Styremedlem Daglig leder Ansatte represent.

Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772
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Pikene På Broen AS

Noter 2017

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.

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.

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772
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Pikene På Broen AS

Noter 2017

Note 1 - Annen driftsinntekt
Driftstøtte 2017
Kulturdepartementet 2 216 000
Nord Norsk Kulturavtale 950 000
Sum driftstøtte 3 166 000

Prosjektstøtte 2017
Barentskult 2 120 000
Utenriksdepartementet 1 700 000
Barentssekreteriatet folk to folk 576 858
Norsk Kulturråd 420 000
Kulturdepartementet 600 000
Sør-Varanger Kommune (barentsmidler) 155 000
Sør-Varanger Kommune  75 000
Finnmark Fylke 150 000
Fritt Ord 300 000
European Commission (Creative Europe) 50 000
KORO 150 000
DKS  32 822
Traavik info 250 000
Norsk Ambassade Moskva 18 170
US Embassy Oslo 25 392
Kulturkontakt Nord 8 001
Sia Pilna 45 336
Kulturnæringsstiftelse 100 000
Næringsfondet 106 500
SNN Gavefond 100 000
Sum prosjektstøtte 6 983 079

Sum støtte 10 149 079

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

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor
Lønn 2 970 068 3 200 837
Andre lønnsrelaterte ytelser 51 833 -53 001
Totalt 3 021 901 3 147 836

Ytelser til ledende personer og revisor
Daglig leder 492 582
Styremedlemmer 34 400
Revisjonshonorar inkl. mva, som består av:

Revisjon eks mva 12 626
Attestasjonsoppgaver 15 000
Samlet honorar til revisor 27 626

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

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

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772
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Pikene På Broen AS

Noter 2017

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler
Driftsløsøre inv

verktøy kontorm

Anskaffelseskost pr. 1/1 129 332
- Avgang 31 341
Anskaffelseskost pr. 31/12 97 991

Akk. av/nedskr. pr 1/1 114 183
+ Ordinære avskrivninger 4 701
- Tilbakeført avskrivning 20 893
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 97 991

Balanseført verdi pr 31/12 0

Prosentsats for ord. avskr. 20-33

Anlegg under utførelse kr 4 631 574

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnader   -136 465

+ Permanente og andre forskjeller   3 109
+ Endring i midlertidige forskjeller   1 108
= Inntekt   -132 248

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   24

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

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772

Pikene på Broen årsrapport 2017 Årsregnskap 2017 for Pikene På Broen AS 



55

Pikene På Broen AS

Noter 2017

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 69 556 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 138 350.

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 40 40,00 %

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Periodisert prosjekttilskudd 3 911 000
Periodisert tilskudd visninsrom Terminal B 4 735 873
Lønn 5 296
Feriepenger 263 861
Annen kortsiktig gjeld (utlegg ansatte) 16 870

Sum Kortsiktig gjeld 8 932 900

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772
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FINANSIELLE STØTTESPILLERE

SAMARBEIDSPARTNERE UNDER BARENTS SPEKTAKEL 2017

SPONSORER

Utenriksdepartementet

Barents Press • Barents Travel • Barentshallene AS • Barentsinstituttet • Barentssekretariatet • Barnehagene i Sør-Varanger • Centrum Kafé
Culture Department of the City of Moscow • DKS Finnmark • DKS Sør-Varanger • Figurteatret i Nordland • Grunnskolene i Sør-VarangerGoodman 

Brothers Nikel • Kirkenes Kulturskole • Kirkenes Næringshage • Kirkenes Videregående Skole • Kulturkontakt Nord • Ofelaš Arena
Oscarsgata Mottak AS • Oslo School of Architecture and Design • Pasvik Folkehøgskole • Petchenga District • Ritz • Samovarteateret • Surf & Turf

Svein Karisari AS • Sydvaranger AS • Sør-Varanger Bibliotek • Sør-Varanger kommune • Sør-Varanger Frivilligsentral • Sør-Varanger Menighet
Teknisk drift/ Sør-Varanger kommune • Traavik.Info • Tschudi Kirkenes AS • UiT Arctic University of Norway • VALY 

SÆRLIG TAKK TILL
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www.pikene.no  

@pikenepaabroen

www.barentsspektakel.no

#barentsspektakel


