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Pikene på Broen 2016

Innledning
Pikene på Broen ble startet som en idealistisk gruppe av fem kvinner i Kirkenes i 
1996 og var i 2016 inne i sitt 20. år. Målet for virksomheten har helt fra starten vært 
å skape gode, grenseoverskridende møteplasser på samtidskunst og kulturfeltet. 
Møteplasser som legger til rette for samarbeide og kunnskapsutveksling mellom 
kunstnere og på tvers av sektorer og som bidrar til innovative prosjekter og ny 
aktuell kunstproduksjon så vel som til god formidling og refleksjon. Den idealistiske 
gruppen Pikene på Broen ble omgjort til et idealistisk as i 2001. Pikene på Broen as 
var i 2016 inne i sitt 16. driftsår og er en prosjektorganisasjon med samtidskunst 
og kultur som fundament som har nedfelt i sine vedtekter at det ikke kan tas ut 
utbytte. PB as ønsker å forvalte virksomhetens visjoner og mål på en forsvarlig 
måte innenfor rammene av den til enhver tid rådende økonomi. PB as har hatt 
statlig driftstilskudd fra 2009 og har fra 2014 vært en del av Den Nordnorske 
Kulturavtalen. Virksomheten har base i Kirkenes og har over år fått et stadig større 
nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. 

Organisasjonen Pikene på Broen AS
Det er foretatt en del endringer i PB as i 2016 mht bedriftens ansatte, eierskap og 
styre. 

EIERSKAP OG STYRET

Selskapet eies nå av tre kvinner og en mann fra Kirkenes som alle er ansatte i 
PB.  Selskapet fikk nytt styre og ny styreleder. Styret består av 6 medlemmer 
med utfyllende  kompetanse og erfaringsbakgrunn. Et av medlemmene er 
ansattes representant. Styret har i tillegg et varamedlem. 

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

STABEN 

Vikar for kunstnerisk leder fratrådte sin stilling 1. mars 2016.  Kunstnerisk 
leder kom tilbake fra permisjon 1. juli 2016 og overtok daglig leder ansvaret.

I 2016 hadde bedriften 7 årsverk, som settes sammen av faste ansatte 
og prosjektstillinger.  Pr 01.04.17 har bedriften 3,5 faste ansatte og 2 
prosjektstillinger. I løpet av året må påregnes en rekke kortere engasjementer 
i forbindelse med prosjektgjennomføring.

Pikene på Broens kontor i 2016 
foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Luba Kuzovnikova
kunstnerisk leder/daglig leder  
fra 01.07.2016
100% fast stilling

Andreas Hoffmann 
kunstnerisk leder  
til 01.03.2016 
100% vikarstilling

Franziska Kraiczy 
administrativ leder 
(daglig leder til 30.06.2016)
100% fast stilling

Inger Blix Kvammen
seniorrådgiver 
(25% permisjon)
50% fast stilling 

Kjetil Nicolaisen
teknisk produsent
100% stilling

Michael Miller 
medieansvarlig/prosjektmedarbeider
100% prosjektstilling

Ingrid Valan 
co-curator/prosjektmedarbeider
100% prosjektstilling

Cornelius Stiefenhofer 
co-curator/prosjektmedarbeider
100% stilling

Maria Kotlyachkova 
co-curator/prosjektmedarbeider
100% stilling

Ansatte i Pikene på Broen i 2016

Verv i andre organisasjoner og institusjoner i 2016
Pikene på Broens ansatte har gjennom årene hatt og har en rekke verv i andre 
kunst- og kulturinstitusjoner og organisasjoner. 

Eksempler 2016:
- medlemskap i kunstnerorganisasjoner (NK, NBK, SDS),
- styreverv i NNKS, NNKM, SDG, 
- i NKNN`s jury,
- i stipendkomité for arbeidsstipend FFK og TFK og reisestipend NFK,
- varamedlem Norsk Kulturråd,
- i tillegg medlem i diverse mindre råd og utvalg for ulike kunstner organisasjoner 
og institusjoner. 

foto: Ole-Tommy Pedersen



Pikene på Broen årsrapport 2016 3

Lokaler / Infrastruktur 2016
Pikene på Broen ble startet som en idealistisk gruppe av fem kvinner i Kirkenes i 
1996 og var i 2016 inne i sitt 20. år. Målet for virksomheten har helt fra starten vært 
å skape gode, grenseoverskridende møteplasser på samtidskunst og kulturfeltet. 
Møteplasser som legger til rette for samarbeide og kunnskapsutveksling mellom 
kunstnere og på tvers av sektorer og som bidrar til innovative prosjekter og 
ny aktuell kunstproduksjon så vel som   til god formidling og refleksjon. Den 
idealistiske gruppen Pikene på Broen ble omgjort til et idealistisk as i 2001. Pikene 
på Broen as var i 2016 inne i sitt 16. driftsår og er en prosjektorganisasjon med 
samtidskunst og kultur som fundament som har nedfelt i sine vedtekter at det ikke 
kan tas ut utbytte. PB as ønsker å forvalte virksomhetens visjoner og mål på en 
forsvarlig måte innenfor rammene av den til enhver tid rådende økonomi. PB as har 
hatt statlig driftstilskudd fra 2009 og har fra 2014 vært en del av Den Nordnorske 
Kulturavtalen. Virksomheten har base i Kirkenes og har over år fått et stadig større 
nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Styrets beretning 2016
Organisasjonen Pikene på Broen as i 2016

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 grenseoverskridende 
prosjekter bidrar PB til ny aktuell kunst og 
kulturproduksjon av høy kvalitet. PB tar Barents ut i 
verden og verden inn i Barents.” 
Hovedstrategien er, sitat: ”Å lage attraktive, innovative 
møteplasser for research, utveksling, produksjon 
og formidling på tvers av grenser og sjangre, med 
samtidskunst/samtidskultur som fundament, hvor 
kunsten/ kulturen som presenteres er relevant og 
av høy kvalitet. Det vil igjen øke kunnskapen om 
området vi forholder oss til og skape nye posisjoner 
for samhandling mellom kunst, kultur, næring og 
samfunnet forøvrig.”

I 2016 hadde Pikene på Broen as 3,25 faste stillinger 
og 4 prosjektstillinger.
Pikene på Broen as var da inne i sitt  16. driftsår med 
følgende satsingsområder: 
• Residencyprogrammet BAR International
• Festivalen Barents Spektakel
• Klargjøring for oppstart av visnings og 

dialogrommet TERMINAL B
• Transborder Cafe
• Utvikling av ideen ”Kunststi i grenserom”.
• Pikene oppdrag

Pikene på Broen as fikk i 2016 ny sammensetning på 
eiersiden. Eierskapet ble fordelt på følgende ansatte:
Luba Kuzovnikova 40 %
Franziska Kraiczy: 20 %
Kjetil Nicolaisen; 20 %
Ingrid Valan Balsvik: 20 %

I 2016 kom Kunstnerisk leder for Pikene på Broen, 
Luba Kuzovnikova, tilbake i sin stilling etter 2 års 
permisjon og overtok da Daglig leder ansvaret 
som hadde vært tillagt Administrativ lederstilling 
i permisjonsperioden. Vikar for Kunstnerisk leder 
fratrådte sin stilling 1. mars og kunstnerisk leder var 
på plass i Kirkenes 1. juli.

Det ble valgt nytt styre på selskapets 
Generalforsamling 16.06.2016.
Det nye styret består av 
Styreleder: 
Mona Danielsen, Sør-Varanger
Styremedlemmer:
Audun Celius, Sør-Varanger
Frode Berg, Sør-Varanger
Tore Tanum, Oslo
Morten Traavik, Oslo

Vararepresentant: 
Thale Fastvold, Oslo

Ansattes representant er Franziska Kraiczy (valgt på 
ekstraordinær generalforsamling 02.11.16)

Det gamle styret avholdt 2 møter og det nye styret 2 
møter i 2016.

Virksomheten holdt til i leide lokaler i Storgata 8 
Kirkenes hele 2016, mens det parallelt ble inngått en 
20-årig leieavtale med selskapet ULVEN Investment 
as om leie av to tidligere butikklokaler i Gågata, 
Kirkenes, med adresse Dr Wesselsgate 14 fra mai 
2016. Her ble det foretatt omfattende ombygginger 
og oppussing for å kunne huse et nytt visnings 
og dialog rom, TERMINAL B, + Pikene på Broens 
kontorer. TERMINAL B`s etablering støttes så langt 
hovedsakelig med Spillemidler for Kulturbygg fra FFK, 
midler fra Kulturrådets ROM FOR KUNST program 
og driftsmidler. Finansieringsarbeidet pågår fortsatt. 
Visningsrommet beregnes 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.

PB 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. PB´s prosjekter er ikke- kommersielle 
med små muligheter for egeninntjening og bedriften 
er dermed avhengig av stor grad av offentlig støtte og 
sponsing. 

Styret ønsker å skape forståelse for at PB trenger en 
større økning av driftsstøtten fra kommune, fylke og 
stat. Dette på bakgrunn av PB`s lange og genuine 
grenseoverskridende kunst og kultursamarbeide, 
PB´s mangeårige arbeide med store prosjekter som 
festivalen Barents Spektakel, residencyprogrammet 
BAR International, Barents Triennalen og nå 
visningsrommet TERMINAL B. 

Det har blitt gradvis vanskeligere å få 
prosjektfinansiering til kunst og kultur feltet fra 
det offentlige de siste årene. Stram kommune 
og fylkesøkonomi og nasjonale kutt til kunst og 
kulturfeltet fra statlig hold er noen av årsakene. 
PB mottok tidligere stor grad av prosjektstøtte fra 
Norsk Kulturråd. Det at institusjoner som er inne på 
statsbudsjettet mister denne muligheten, slår uheldig 
ut for Pikene på Broen. PB er inne på statsbudsjettet 
med et lite beløp, 2,18 millioner, sett i forhold til 
den totale omsetningen som var på 9,2 millioner i 
2016.  Styret vil sammen med den daglige ledelsen 
ta initiativer overfor KUD for å få unntak fra denne 
praksisen for Pikene på Broen. 
Styret ønsker sammen med ansatte å se på nye 
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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. 

I 2016 har det pågått et kontinuerlig 
finansieringsarbeide for å realisere 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.

Pikene på Broen er en del av den Nordnorske 
Kulturavtalen som i 2016 har vært og fortsatt er under 
revidering. Den nye avtalen gjøres gjeldende fra 
2018 til og med 2020. Den Nordnorske Kulturavtalen 
er svært viktig for PB. Vi har ikke fått signaler som 
gir grunn til bekymring for PB`s plass i den nye 
avtalen. Styret ønsker å bidra til god dialog med og 
informasjon til de nordnorske fylkeskommunene 
angående PB`s satsinger relatert til avtalen. Og styret 
ønsker å bidra til ytterligere internasjonalisering av 
virksomheten.

Årsregnskapet for 2016 for Pikene på Broen as er satt 
opp under forutsetning av fortsatt drift. Pikene på 
Broen har med de midlene som har vært til rådighet, 

holdt seg innenfor de fastsatte budsjetter. Resultatet 
er i henhold til budsjett og 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 2016 var det totale sykefraværet 
på 3,6%. Hvorav langtidsfraværet utgjorde 3,0%. 

Styret ønsker, i samarbeid med de ansatte, å utvikle 
organisasjonen ytterligere for å skape optimale 
rutiner, klarere arbeidsfordeling og ansvarsområder 
for hver enkelt, som kan bidra til effektivisering og 
mindre press.

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

Selskapets ansatte i perioden er 5 kvinner og 3 menn. 
Blant innleide til mindre prosjektarbeid er det jevn 
fordeling mellom kvinner og menn. Styret består av 3 
kvinner og 4 menn.
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Økonomiske Forhold 2016
2016 har vært et normalår for PB sett fra et økonomisk perspektiv. Vi kan vise til 
stor aktivitet og bra måloppnåelse. Vi er glade for den forutsigbarhet og trygghet 
det gir oss å være på statsbudsjettet. Samtidig oppleves det som et for stort gap 
mellom fast driftstilskudd og grad av prosjektfinansiering. Vi konkurrerer ofte med 
oss selv om støtte fra samme fond.  

Det er et problem at vi ikke kan motta støtte fra Kulturrådet til kjernevirksomhet 
når vi er på statsbudsjettet. Våre prosjekter er interdisiplinære, og det viser seg at 
det meste av det vi gjør blir definert som kjernevirksomhet. Vi håper det kan lettes 
på regelverket for institusjoner som er inne på statsbudsjettet med relativt små 
beløp. 

Faste driftsmidler utgjorde i 2016 28% av den totale finansieringen. 

Siden 2014 har vi vært med i den Nordnorske Kulturavtalen. Det gir trygghet, er 
motiverende og av stor betydning for vår totale økonomi. Vi er opptatt av, og syns 
det er godt samsvar mellom, det mandat kulturavtalen gir oss og det innhold våre 
prosjekter har. Støtten vi får gjennom avtalen, gjør det mulig for oss å generere 
flere eksterne prosjektmidler, noe som kommer kunstnere, næringsliv og samfunn 
i de nordlige fylkene til gode. Uten å ha omgjort det i konkrete tall, vet vi at fylkene 
får mange ganger tilbake den økonomiske støtten de bidrar med til oss. Gjennom 
det at kunstnere, kulturarbeidere og kunst og kulturinstitusjoner fra de tre fylkene 
deltar i våre prosjekter nasjonalt og internasjonalt, og gjennom det at vi i tillegg gjør 
mange prosjekter andre steder i nord enn der vi har vår base. Samtidig er det viktig 
at vi også på Kirkenes har rom for kunst som gjør det mulig for oss å samarbeide 
med mange partnere i nord om visninger og interaktive prosjekter som de ønsker å 
turnere hit og over grensen.  

Den Nordnorske Kulturavtalen har i 2015 og 16 vært helt avgjørende for vår mulighet 
til utvikling og satsing på et visnings, formidlings og dialogrom for det visuelle 
kunstfeltet, i sentrum av Kirkenes. Vi er godt i gang med etableringen og håper at 
vi etter hvert skal få fullfinansiert både etablering og drift. Stedet har fått navnet 
TERMINAL B. 

BS 2016 var mindre i økonomisk omfang enn tidligere år. Det var nødvendig for å 
kunne klare etableringen av TERMINAL B. 

Pikene på Broen fikk i 2016 prosjektmidler fra Barentssekretariatet, BarentsKult, 
Utenriksdepartementet, Kulturrådet (Rom for Kunst), KUD, Fritt Ord, Finnmark 
Fylkeskommune, Sør-Varanger Kommune, European Commission (Creative Europe), 
Kulturkontakt Nord, DKS, Kulttuuri Kauppila, Norsk Ambassade St Petersburg & 
Nordisk Informasjonskontor i Nord-Norge. 

Vi har en treårig avtale om støtte til festivalen Barents Spektakel og residency 
programmet BAR International fra Utenriksdepartementet, fireårig prosjektstøtte til 
Barents Spektakel fra Finnmark Fylke og er blitt en del av KUDs treårige satsing på 
Norsk-Russisk Kultursamarbeid med oppstart høsten 2016. 

Følgende private sponsorer bidro med finansielle midler i 2016; TOTAL E&P, Thon 
og Go Helse. I tillegg kommer mange lokale bedrifter, samarbeidspartnere og 
privatpersoner, som bidro med gratis arbeidsinnsats eller tjenester.  

2016 var et år med transparent økonomi, nøktern drift, vidt geografisk nedslagsfelt 
og et stort antall samarbeidspartnere. Det legges ned en betydelig ubetalt 
arbeidsinnsats i bedriften, både fra ansatte og fra mange gode hjelpere. 

ERROR SPA pop-up, Kirkenes, Oktober 2016 
foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Aktiviteter/Prosjekter 2016

BARENTS 
SPEKTAKEL

Rethinking Location

BS16 så på steders sårbarhet, på om 
identitet er et resultat av hvor vi bor eller 
om vi flytter til steder som passer oss. I tider 
med økonomisk usikkerhet, nye 
migrasjonsruter og kaldere retorikk mellom 
hovedstedene, kreves en konstant refleksjon 
over stedets betydning.
 
Gjennom forskjellige uttrykk, 
samarbeidsprosjekter på tvers av grenser og 
genre og ulike dialogfora, ville BS16 bidra til 
tanker og refleksjoner rundt utvikling i nord, 
og til kunnskapsutveksling, utvidet nettverk 
og større marked for kunstnerne. BS viste 
mange nye, kommenterende verk. Det ble 
forsøkt lagt til rette for gode kunst og 
kulturopplevelser for et allment tilreisende 
og lokalt publikum og et publikum av barn 
og unge. Flere prosjekter var i byens 
offentlige uterom.
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foto: Mikhail Slavin/Pikene på Broen

Åpningskonserten
 
Et norskrussisk samarbeide med Geir Johansen rundt komposisjonen 
”Lopphavet”, en reise gjennom Finnmarks dramatiske krigshistorie arrangert for 
kammerorkester, fremført av Arktisk Symfonietta. Dirigent Thomas Rimul, 
resitasjon Marion Palmer og Sigmund Sæverud. Musikere fra Troms, Nordland, 
Arkhangelsk og St Petersburg jobbet sammen i en 4 dagers workshop. 
Konserten ble etter urpremieren vist på turne i Vardø, Tana og Alta før den 
tilslutt var en del av BSs festivalsatellitt i Nikel.

Åpningsshowet 
All Tomorrow’s Futures
 
Showet tok opp spørsmål rundt kulturarv, fortidens skjørhet og fremtidens 
uvisshet. Gjennom brennende skulpturer, musikk, gateteater og dans, tolket 
forestillingen funnet av 7000 år gamle helleristninger ved Kirkenes. Et ekte 
Barents prosjekt; et samarbeide mellom Kunstnergruppen Taibola Ensemble, 
Arkhangelsk, teaterkompaniet Close Act, Nederland, trommekollektivet 
DrumTamTam, Murmansk, koret Crescendo, Kirkenes og PB. Utenriksminister 
Børge Brende åpnet festivalen foran 3000 mennesker. 

foto: Mikhail Slavin/Pikene på Broen
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Festivalutstilling med tittel  
RETHINKING LOCATION
Utstillingen bestod av nye kunstprosjekter, resultater av opphold under BAR 
International 2015, av 22 kunstnere, plassert ulike steder i sentrum av Kirkenes. Info 
og guidete turer på norsk, russisk og engelsk, gjorde utstillingen godt tilgjengelig. 
I tillegg hadde PB samarbeide med NNKM og freelance kurator Ivan Galuzin om 
visning av prosjektet Den Røde Armes tilbaketrekning. 

797 elever var på omvisninger fra 10.2. til 12.2.16 i Kirkenes. På festivaldagen i Nikel 
(RU) ble det satt opp egen omvisning på russisk for utstillingen. 

Versus in Sermo - Anders Sunna & Michiel Brouwer 
Kirkenes, Barents Spektakel 2016 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Transborder Café i festivalen
 
Transborder Cafe programmet bestod av tre TC-er. Gjennom uformelle diskusjoner, 
med kunstneriske kommentarer vha performance, film og musikk, ble det satt lys 
på ulike sider av tema. 540 publikummere deltok.

Transborder Cafe torsdag:  
The War on Information

Et samarbeide mellom Barentssekretariatet og PB. 
Tema: Konflikten i Ukraina har vist at media er en viktig aktør i den spente 
situasjonen mellom øst og vest. TCèns panel diskuterte medias rolle på russisk og 
norsk side: Fungerer media som en aktiv del av landenes krigføring? Panelet bestod 
av representanter fra Sputnik Reisebyrå, forsker Lars Rowe, journalistene Alexey 
Kovalov og Kjetil Stormark, moderator Anja Salo fra Barentssekretariatet. Kunstner 
Amund Sjølie Sveen viste performancen Economic Theory for Dummies. Musikk 
ved Lady Moscow.

Transborder Cafe fredag:  
Safe Havens on the Arctic Route

Diskusjonen tok utgangspunkt i den nye arktiske flyktningeruten og 
migrasjonsspørsmål knyttet til den store flyktningestrømmen, både lokalt, i Barents 
og nasjonalt. Panelet bestod av kunstner Schwan Dler Qaradaki, Rolf Arne Kurthi fra 
Politiets Utlendingsenhet, leder for flyktningesenteret lokalt Solbjørg Mikkola, 
advokat Olga Tseitilina og Tom Tallberg, leder for registreringssenteret i Tornio. 
Moderator var Aslak Nore. Musikk ved ½ Orchestra (RU).

Transborder Cafe lørdag:  
Kirkenes on Sale

Diskusjonen tok utgangspunkt i omstillingsstrategier generelt og Kirkenes områdets 
omstilling og fremtid spesielt. Hvilken rolle kan kultur spille i utviklingen av byer og 
steder og hvilke andre faktorer er viktige i den omstillingsrunden vi nå er inne i? 
Panelet bestod av Aileen Espiritu fra Barentsinstituttet, Elizaveta Molodtsova fra 
nyetablerte Nikel Contemporary Art Center, Second School, Bård Kleppe fra 
Telemarksforskning, Guro Brandshaug fra Kirkenes Næringshage og Ingrid Valan fra 
Pikene på Broen.  Moderator var Thomas Nilsen fra The Independent Barents 
Observer. Kunstnerisk bidrag ved billedkunstner/fotograf Fredrik Ødman og 
performance av Eredovoe Udogestvo (Roman Osminkin, Anastasia Vepreva, Anton 
Komandirov) fra St. Petersburg.

Eredovoe Udogestvo (RU) 
Ritz, Kirkenes, Barents Spektakel 2016 
foto: Mikhail Slavin/Pikene på Broen
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Musikkprogram
Musikkprogrammet bestod i tillegg til 
åpningskonserten, av 2 konserter med norske og 
russiske band på scenen. I tillegg var både norske og 
russiske musikere representert på Transborder Cafe, 
så som Lady Moscow etter TC torsdag.
Intensjonen var å bidra til god festivalstemning og 
uformelle møter mellom nabofolk.  

Dobbeltkonsert fredag:   
Fay Wildhagen (NO) 
On-the-Go (RU) 

Trippelkonsert lørdag 
de Lillos (NO) 
Miss Tati (NO) 
½ Orchestra (RU) Fay Wildhagen (NO) 

Ofelas Arena, Kirkenes, Barents Spektakel 2016 
foto: Mikhail Slavin/Pikene på Broen

½ Orchestra (RU) 
Ofelas Arena, Kirkenes, Barents Spektakel 2016 

foto: Mikhail Slavin/Pikene på Broen

Miss Tati (NO) 
Ofelas Arena, Kirkenes, Barents Spektakel 2016 

foto: Mikhail Slavin/Pikene på Broen
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Scenekunst
Scenekunstprogrammet omfattet besøk av internasjonale performancekunstnere 
som den japanske kunstnerduoen Usaginingen med prosjektet Visual Machine, 
prosjektet Moving Moment, en danseforestilling med barn og unge fra Nikel og 
Kirkenes (se barn og unge i festivalen), samt Samovarteaterets forestilling laget 
spesielt for BS; Simmering Point 70 grader nord 30 øst.

Moving Moment  
Nikel, Barents Spektakel 2016 
foto: Michael Miller/Pikene på Broen

Visual Machine  
Nikel, Barents Spektakel 2016 
foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Barn og unge i festivalen
Programmet for barn og unge inkluderte guidete 
omvisninger i festivalutstillingen hvor alle skoler i SVK 
var invitert. 797 elever, et rekordstort antall elever 
deltok i omvisningene under BS2016.  

I tillegg til omvisningene ble det arrangert to 
produksjonsrettete workshop for barn og unge. 
MovingMoment, en danseforestilling utviklet av 
danserne Nina Biong og Katja Schia, ble satt opp for 
og sammen med norske og russiske barn fra SVK 
og Nikel i alderen 10 til 16 år. 6 barn fra Sør-Varanger 
kultur og 6 barn fra dansegruppen Harmony ved 
Dvorez Kultury „Voskhod“  i Nikel. En femdagers 
lang workshop ble holdt av Schia og Biong på både 
norsk og russisk side, deretter en felles workshop i 
Kirkenes. Premieren av danseforestillingen ble holdt 
først i Kirkenes, deretter ble forstillingen satt opp 
under festivaldagen i Nikel.  
 
EU prosjektet THE POWER OF DIVERSITY, hvor det 
tyske aktionsteateret Pan.Optikum har prosjektansvar, 
og vi er samarbeidspart, ble satt i gang som en 

workshop for russiske og norske tenåringer + visning 
av resultatet. Workshopen gikk over 10 dager i 
forkant av BS16 hvor 9 ungdommer fra Murmansk 
arbeidet med 6 ungdommer fra SVK og elever fra 
Pasvik Folkehøyskole. Prosjektet vil videreutvikles 
over to år og kommer tilbake til oss med visning av 
sluttresultatet utført av ungdommer fra mange land i 
Europa i samarbeide med Pan.Optikum, i 2018.
 
www.power-of-diversity.eu/kirkenes/ 

Bevisst satsing på arbeide med frivillige fra Norge og 
Russland, bidro til nye nettverk mellom unge over 
grenser. Det var i 2016 rekordstor interesse for frivillig 
arbeide fra unge innen kunst og kultursektoren i 
Barents Russland, og vi måtte avvise mange. Det 
ligger til rette for utvikling av en frivilligpool som kan 
deles med andre festivaler i nord. Vi hadde et godt 
samarbeide med Arktisk Universitets reiselivslinje om 
bruk av studenter i frivilligarbeidet som del av deres 
forarbeide med oppgaver innen faget. 6 studenter og 
2 lærere derfra deltok. Dette samarbeidet videreføres 
i 2017.

Power of Diversity prosjekt 
Kirkenes, Barents Spektakel 2016 
foto: Mikhail Slavin/Pikene på Broen
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Visual Art Seminar 2016 
Cultural Pollution – Polluted 
Culture
Seminaret har de to siste festivalene fungert som 
en selvreflekterende møteplass for det visuelle 
kunstfeltet. I 2016 inviterte vi kunstnere, kuratorer 
og studenter fra Norge og Russland i nord til å dele 
korte presentasjoner for å bidra til utradisjonell 
kunnskapsutveksling og nettverk på tvers av grenser. 
Seminaret samlet 100 kunstnere og kunststudenter 
fra Norge og Russland til presentasjoner og 
diskusjoner om samtidskunst, med fokus på 
selvrefleksjon, på privat sponsing, på balansen 
mellom kultur og industri m.m. Seminaret ble 
muliggjort av prosjektstøtte fra Kulturdepartementet 
til ”Nettverk på Det Visuelle Kunstfeltet Norge-
Russland”,- et 3-årig prosjekt. Også annet interessert 
festivalpublikum hadde anledning til å delta.  

Det er ikke dagligdags kost at så mange fra det 
visuelle feltet på tvers av grensene her har mulighet 
til å møtes. Økonomien er alltid en stopper for det. 
Seminaret har dermed vært en god plattform for nye 
uformelle kontakter og en generator for nye tanker og 
samarbeidsprosjekter.
 
EU prosjektet THE POWER OF DIVERSITY, hvor det 
tyske aktionsteateret Pan.Optikum har prosjektansvar, 
og vi er samarbeidspart, ble satt i gang som en 
workshop for russiske og norske tenåringer + visning 
av resultatet. Workshopen gikk over 10 dager i 
forkant av BS16 hvor 9 ungdommer fra Murmansk 
arbeidet med 6 ungdommer fra SVK og elever fra 

Pasvik Folkehøyskole. Prosjektet vil videreutvikles 
over to år og kommer tilbake til oss med visning av 
sluttresultatet utført av ungdommer fra mange land i 
Europa i samarbeide med Pan.Optikum, i 2018.
 
www.power-of-diversity.eu/kirkenes/ 

Bevisst satsing på arbeide med frivillige fra Norge og 
Russland, bidro til nye nettverk mellom unge over 
grenser. Det var i 2016 rekordstor interesse for frivillig 
arbeide fra unge innen kunst og kultursektoren i 
Barents Russland, og vi måtte avvise mange. Det 
ligger til rette for utvikling av en frivilligpool som kan 
deles med andre festivaler i nord. Vi hadde et godt 
samarbeide med Arktisk Universitets reiselivslinje om 
bruk av studenter i frivilligarbeidet som del av deres 
forarbeide med oppgaver innen faget. 6 studenter og 
2 lærere derfra deltok. Dette samarbeidet videreføres 
i 2017.

Nikel satellitt
Nikel satellitten bestod av et utvalg av Barents 
Spektakels innhold komprimert på siste festivaldag 
i nabobyen over grensen. Et omfattende program, 
med konsert, ulike performancer, deler av utstillinga 
og workshops for barn og unge, ble møtt med stor 
interesse fra et bredt publikum. Men det ble et 
slitsomt prosjekt for festivalorganisasjonen Pikene 
på Broen som hadde brukt kreftene på BS i Kirkenes 
og så skulle man, uten pause, flytte utstyr, folk og 
festivalenergi over grensen, med alle tolldeklareringer 
og tidsforsinkelser som følger med. En slik satellitt 
bør av både praktiske og menneskelige hensyn være 
på et senere tidspunkt. 

Visual Art Seminar  
Barents Spektakel 2016 
foto: skjermbilder fra YouTube (Якубов Ильдар)
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½ Orchestra (RU) 
Nikel, Barents Spektakel 2016 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Samarbeide under festivalen
PB hadde et stort antall lokale og regionale samarbeidsparter for festivalen, og 
mange lokalt tjente penger på våre aktiviteter. Vi involverer lokale entreprenører i 
for eksempel bygging av nye scener på utradisjonelle steder. Vi initierer prosjekter 
som kan være supplementer til vårt program relatert til festivalens tema, for mange 
offentlige institusjoner, for organisasjoner og for privat næringsliv. 
Vi samarbeider med Utenriksdepartementet og Sør-Varanger Kommune 
om Barentsdagene, en parallell satsing Sør-Varanger kommune gjør for 
Utenriksdepartementet under festivalen, for å bidra til bredere folk til folk 
samarbeide og folkelig engasjement. 

Kirkeneskonferansen støttes av Barentsdagene. Det er av stor betydning for 
alle tre arrangementer at de koordineres og gjennomføres samtidig. Vi jobber 
helårlig med rekruttering av journalister til festivalen, og det nyter også de andre 
arrangementene godt av. Mens vi er glade for at deltakerne på Kirkeneskonferansen 
kjøper billetter og deltar på mange av våre arrangementer. Et bredt samarbeide 
under Barents Spektakel, bygger også et stort grenseoverskridende 
festivalpublikum som skaper et mulighetsrom for samfunnet vårt for utviklingen av 
en god fremtid.  

De synergiene som kommer ut av alt dette, er ikke nødvendigvis så synlige idag, 
men vil bidra til refleksjon, kunnskapsutveksling og nye nettverk og kan dermed på 
sikt ha en samfunnsbyggende effekt.

Forberedelser til Barents Spektakel 2017
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, 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 BS 17, ble delvis pre-produsert i 2016.

kunstnerkollektivet EEEFFF og Bernt Moum fra Sydvaranger Gruve AS 
Kirkenes, 2016 
foto: Maria Kotlyachkova/Pikene på Broen
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Maria Kotlyachkova (PpB) og kunstnerkollektivet EEEFFF jobbet sammen med lokale 
tenåringer på prosjekt TradeYourFuture  

Kirkenes, 2016 
foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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BAR  
INTERNATIONAL 
2016

BAR International 2016 hadde hovedtema Migrasjon. Over 35 kunstnere fra flere 
disipliner og land, ble tatt med på reiser i Barents og introdusert for området vha 
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.  
 
På grunn av mindre prosjektfinansiering enn omsøkt, måtte vi kutte på planlagt 
antall deltakere og lengde på perioder. BAR 16 ble dermed noe mindre enn det bør 
være, sett i forhold til målsettingene for prosjektet.

Her presenteres et utvalg av kunstnere i BAR International artist-in-residency 2016.

kunstnerisk leder/daglig leder Luba Kuzovnikova med kunstner Shwan Dler Qaradaki 
Grense Jakobselv, 2016   

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Joar Nango
BAR International 2016 - Arkhangelsk 

foto: Cornelius Stiefenhofer/Pikene på Broen
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Alexander Tsikarishvili,  
Anna Andrzhievskaya,  
Piotr Diakov,  
Nestor Kharchenko  
og Nestor Engelke (Sever7)
(1). Periode: 22.-29. mai; Sør-Varanger - Murmansk
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Alexander Tsikarishvili, Anna Andrzhievskaya, 
Piotr Diakov, Nestor Kharchenko og Nestor 
Engelke utgjør det St Petersburg-baserte 
kunstnerkollektivet Sever7, som har navnet fra 
en Sovjet ekspedisjon på den arktiske drivisen. 
Merkelige fenomener, eksperimentering og spørsmål 
rundt normer er drivkreftene bak Sever7`s 
produksjoner, hvor resultatet avhenger både av 
kunstnernes sinnstilstand, publikums medvirkning, 
været og stjernenes plassering. De hadde et 
introduksjonsopphold i Kirkenes og Murmansk knyttet 
til lokal mat og drikketradisjoner. Møtte og samlet 
informasjon fra lokale matprodusenter, eksperter på 
urter, forskere på arktisk klima og matproduksjon.  

Oppfølging: 
De ønsket å lage en alternativ bar under BS-2017 og 
utforsket mulighetene for dette i Kirkenes. Valget falt 
på den gamle Sjømannsklubben.

Tanja Thorjussen  
og Thale Fastvold
(2). Periode:  17.-21. juni; Finnmark - Kola Halvøya
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Tanja Thorjussen og Thale Fastvold, begge er 
billedkunstnere, kuratorer og skribenter fra Oslo, 
som også etablerte gruppen Locus, sammen med 
Marianne Darlen Solhaugstrand, kunstner, kurator 
og kunstskribent fra Tromsø, driver prosjektet 
Arctic Hysteria hvor de utforsker forskjellige 
metoder for å relatere til det arktiske nord, og 
hvor de ser på fortolkninger for hvordan verden i 
samtiden ser på nordområdet. Vi inviterte dem til et 
introduksjonsopphold med reiser på begge sider av 
den norsk-russiske grensen som inkluderte samtaler 
og kontakt med ulike lokale eksperter og kunstnere. 

Oppfølging: 
Store deler av researchen, arbeidet og innsamlet 
materialet gjort under residencyet med Pikene, er 
resultert i arbeid som er en del av den turnerende 
utstillingen, Arctic Hysteria. Arctic Hysteria har vært 
utstilt i blant annet i St Petersburg, Bergen, Miami og 
Sao Paolo. 

Nadya Gorokhova 
(3). Periode:  21.-29. juni; Kirkenes, Murmansk, 
Arkhangelsk 
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
St Petersburg-basert lyd og videokunstner Nadya 
Gorokhova kom for et introduksjonsopphold. Hun 
startet med å spille gitar på Kirkenes fotballbane, 
mens lokale lag spilte fotball. På jakt etter et 
kollektivt lydbilde av Barentsregionen, samlet Nadya 
lyd fra ulike lokale miljøer og kontekster, og intervjuet 
lokale folk. I Arkhangelsk og Murmansk besøkte hun 
etnografiske museer, lokale kunstnere og musikere. 

Oppfølging: 
dette vil eventuelt munne ut til en artist bok eller et 
soundscape.
 

Joar Nango  
og Tanya Busse  
(4). Periode:  10.-18. juli; Murmansk, Arkhangelsk 
 
Kunstnere/ Prosjekt/ Oppfølging: 
Joar Nango og Tanya Busse er Tromsø-baserte 
arkitekt og kunstner som jobber ofte som 
kunstnerduo. Joar og Tanya reiste fra Kirkenes til 
Murmansk og videre til Arkhangelsk som et resultat 
av et samarbeid mellom BAR International and 
AiR Barents i Tromsø. Reisen var en videreføring av 
kunstnernes tidligere forskning i selvutgitte bøker. De 
møtte andre kunstnere, journalister, akademikere og 
historikere som delte sine perspektiver på ulike selv-
publiseringspraksiser.  

Det fremtidige nomadiske biblioteket til Joar Nango 
og Tanya Busse vil samle uformelle publikasjoner 
og tekster som skapes i Barentsregionen. Gjennom 
håndlagete bøker, avhandlinger, ziner, brosjyrer 
og andre publikasjoner, undersøker kunstnerne 
undergrunnsinitiativer som eksisterer utenfor 
mainstream-kulturen og institusjonene. Kunstnerne 
er ”fascinert av hvordan trykt materiale har 
blitt brukt politisk til å mobilisere større sosiale 
transformasjoner og også den kraften det fortsatt har 
til å holde samfunnet sammen”.
Co-finansieres av AiR Barents i Tromsø.
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Shwan Dler Qaradaki  
og Sigfrid Hernes 
(5). Periode:  2.-13. august; Sør-Varanger
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Norske kunstnere Shwan Dler Qaradaki (Oslo) og 
Sigfrid Hernes (Alta) utforsket grensen fra den kraftige 
fossen på kraftverket ved Skogfoss i sør til der 
grensen møter Barentshavet ved Grense Jakobselv 
i nord. Qaradakis kunstverk er knyttet til personlige 
historiefortellinger og selvbiografiske minner. Hans 
multimedia verk bruker fotografi, illustrasjon og 
animasjon for å skape en bro mellom fortid og 
nåtid og mellom de to verdenene i hans adopterte 
hjem i Norge og hans fedreland i Irakisk Kurdistan. 
Derimot tolker Hernes kunstverk det nordnorske 
landskapet og gjennom fotografering, kombinert med 
tegninger, gjenoppliver den klassiske estetikken til 
landskapsfotografi. Sigfrid Hernes brukte sitt BAR-
opphold til å fordype seg i problematikk knyttet til 
grensen mellom Norge og Russland, mens for Shwan 
var dette et introduksjonsopphold i området. 

Oppfølging: 
det vil eventuelt munne ut i nye verk og potensielt i 
utstillinger på Terminal B i 2018.

Marius Moldvær 
(6). Periode:  7.-17. august; Sør-Varanger - Kola 
Halvøya
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Marius Moldvær (Oslo) jobber med foto, installasjon, 
tekst og tekstil. Under residency oppholdet gjorde 
Moldvær undersøkelser rundt om i Sør-Varanger, 
samt på russisk side, henholdsvis i Nikel, Zapoljarnyj, 
Murmansk og Teriberka. Moldværs arbeider befinner 
seg i krysningen mellom natur og kultur. De fremstår 
som en tolkning av landskap som et fysisk materiale, 
hvordan det formes av mennesker og ikke minst 
hvordan konstruksjoner av landskap skjer både 
kulturelt og mentalt.  

Oppfølging: 
Resultatet av oppholdet ble en del av 
festivalutstillingen under BS-2017.

Alexis Destoop 
(7). Perioder: 14.-23. august, 1.-13. november; Sør-
Varanger – Kola Halvøya  
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Den belgiske fotograf og videokunstner Alexis 
Destoop kom tilbake til nord for å fortsette sin 
forskning. På disse turene fokuserte Alexis på å 
se nærmere på grenselandet og den komplekse 
historien om og topografien til grensene mellom 
Russland, Norge og Finland.
I løpet av sine to residencier reiste Alexis mellom 
industrielle anlegg og landskaper til Nikel, Zapoljarnyj 
og Murmansk, og ikke minst Kola Superdeep, 
og besøkte dammen på Pasvikelven, snødekte 
Grense Jakobselv, Bygøynes på Varanger fjordkyst, 
gruvevirksomhet ved Sydvaranger Gruve og 
grensemarkedet Näätamö i Finland. Alexis var også 
vitne til og filmet ferdigstilling av en russisk tråler fra 
Kimek skipsverft i Kirkenes. 

Oppfølging: 
Video- og fotomaterialene fra disse residenciene 
brukte Destoop for å lage en video-installasjonen 
som ble et sentralt verk i hans utstilling Four 
Directions of Heaven, som blir vist i januar-april 2017 
på Argos Centre for Art & Media i Brussels.
Alexis kommer tilbake til Kirkenes i 2017 for å 
fortsette sitt prosjekt som vil resulteres i en film 
”Northern Drift”.
Co-finansieres av Destoops belgiske produsent. 
 

Emily Newman 
(8). Periode:  18.-25. august; Kirkenes, Nikel, 
Murmansk 
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Emily Newman, delvis St Petersburg, delvis 
Pittsburgh basert kunstner. Under sitt residency 
opphold gjorde Newman undersøkelser og så på 
muligheter for å utvikle og gjennomføre prosjektet 
”Ice Station Zebra”, et stedsspesifikk kunstnerisk 
prosjekt som tar utgangspunkt i grenseområdet 
og Den kalde krigen. Et prosjekt for og med norske 
og russiske barn; barn som forskere i samarbeide 
med andre barn, - en kreativ produksjon på tvers 
av språkbarriere, geografiske grenser og ideologiske 
”barrierer”. Vi samarbeidet med aktivitetsgruppa 
Miljøagentene i Sør-Varanger og Nikel kunstskole no.1 
om prosjektet. Under residency besøkte Newman  
Grenselandsmuseet, Grense Jakobselv, Superdeep 
borehole i Nikel, i Murmansk besøkte kunstneren 
isbryteren Lenin, Det regionale historiske museet og 
Maritimt museum.

Oppfølging: 
Utførelse av prosjektet Ice Station Zebra planlegges i 
april-mai 2017 i Nikel og Kirkenes. 
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Marius Moldvær 
BAR International 2016 - Murmansk 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Anya Andrzhievskaya,  
Asya Marakulina,  
Olga Jitlina,
Tatyana Priyatkina-Weinstein,
Knut Åsdam,
Kjetil Berge, 
og Ina Otzko
(9). Periode:  23. august - 3. september; Kirkenes – 
Karasjok – Kola Halvøya 
 
Kunstnere/ Prosjekt/ Oppfølging:
Anya Andrzhievskaya, Asya Marakulina, Olga Jitlina (St 
Petersburg), Knut Åsdam (Oslo), Kjetil Berge (vekselvis 
i London og Lofoten), Ina Otzko (Sandnessjøen i 
Nord-Norge), koreograf og teaterprodusent Tatyana 
Priyatkina-Weinstein (St Petersburg - Helsinki)

Formålet med å ha en sammensatt norsk-russisk 
gruppe kunstnere på en slags ”road-trip residency” 
var utvidet nettverk og utvikling av nye kunstneriske 
ideer og samarbeidsprosjekter. Rundturen inkluderte 
også Documenta14/ OCA/ SDG prosjektet i Karasjok, 
hvor gruppen deltok på heldagsseminar om 
samiske forhold og samisk kunst ”Thinking at the 
Edge of the World. Perspectives from the North”. 
Seminarprogrammet på Sametinget inkluderte 
lanseringen av det 2. volumet av Dokumenta14s 
journal ”South as a State of Mind”, som ble presentert 
av Documenta14s kunstnerisk leder Adam Szymczyk 
og hovedredaktør for publikasjoner Quinn Latimer. 
Residency kunstnerne fikk møte mange norske og 
samiske kunstnere, samiske politikere og aktivister og 
norske og internasjonale kuratorer for Documenta14. 

For Tatyana Priyatkina-Weinstein, Olga Jitlina og Asya 
Marakulina var denne residency en introduksjon til 
Barents og Sapmi-området. Olga Jitlina ble spesielt 
betatt av skogsoppsesongen og tørket store mengder 
sopp for å lage potlatch til kunstnere i nød verden 
rundt.  

Anya Andrzhievskaya fra Sever7 fikk mulighet å samle 
mer urter for Flygende Bar under BS-2017. 
Studieturen til Sapmi for Kjetil Berge og Ina Otzko 
(som allerede hadde jobbet med Pikene med 
stedsspesifikke prosjekter under BS-2011 og BS-
2012) ble utvidet fra Karasjok via Karigasniemi, 
Kaamanen, Sevettijärvi, Neiden, Kirkenes, til 
Nikel, Zapoliarny, Titovka, Kirovsk, Kandalaksha, 
Monchegorsk og Murmansk. Oppholdet involverte 
refleksjoner rundt utviklingen i nord, observasjoner 
rundt ressursutvinning i Arktis og menneskelig 
tilstedeværelse i området. Kjetil Berge presenterte 
inntrykkene av studieturen i utstillingen Superdeep 
Borehole på NOPLACE, Oslo, i november 2016. 

Kunstner Knut Åsdam utvidet sin road-trip ut 
til Finnmark kysten og tilbake til Kirkenes for 
å oppdatere kunnskap og inntrykk for å kunne 
fortsette med å skrive manus til sin framtidige 
kunstfilmprosjekt om grenselandet mellom 
Murmansk og Kirkenes. 

Tanya Busse 
og Emilija Škarnulytė  
(10). Periode: 7.-10. september; Kirkenes 
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Tanya Busse hadde et kort opphold i BAR-2014 hvor 
hun hadde fokus på industrien i grenseområdet. Hun 
kom i 2016 tilbake sammen med den Tromsø-baserte 
kunstneren Emilija Škarnulytė for å gå i dybden på 
deres samarbeidsprosjekt rundt ressursutvinning. 
De kom på befaring rundt industrielle lokasjoner 
og besøkte gruveanlegget og Separasjonsverket 
ved Sydvaranger Gruve, laget lyd og video som de 
utviklet videre til en interaktiv produksjon basert på 
industrielle prosesser, rom og landskaper.  

Oppfølging: 
Prosjektet ble avduket som en del av 
festivalutstillingen under BS-2017 – Point Cloud 
Therapy av New Mineral Collective.

Justin Tyler Tate  
og Ernest Sannelig (ERROR)
(7). Perioder: 14.-23. august, 1.-13. november; Sør-
Varanger – Kola Halvøya  
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Det Helsinki-baserte kollektivet ERROR (Justin Tyler 
Tate, Ernest Sannelig) bestemte seg for å starte sin 
forskning gjennom en pop-up spa, hvor de kunne 
møte og intervjue lokalbefolkningen mens de gjorde 
deres hår. Parallelt, besøkte de lokale frisørsalonger 
og utforsket Kirkenes kulturminner. De var interessert 
i den lokale DIY kulturen i sitt søk etter avslappende 
soner fro for avansert kapitalisme. 

Oppfølging: 
Prosjektet ble avduket som en del av 
festivalutstillingen under BS-2017 – #ErrorSpa.
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ERROR Collective  
BAR International 2016 - Sandness 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen

New Mineral Collective 
BAR International 2016 - Syd-Varanger Gruve 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Outi Pieski   
og Jenni Laiti  
(12). Periode: 3.-10. oktober; Sør-Varanger
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Outi Pieski (Utsjok – Helsinki) er en mixed media 
kunstner, og jobber mest med store tekstile 
rominstallasjoner, hvor natur ikke er ’den andre’, 
landskapet ikke er et substantiv, objekt, en ting, men 
alltid et verb, en aktivitet, en event: the Inhabited 
Land.
Jenni Laiti (Jokkmokk) er samisk aktivist og 
talsperson for den samiske aktivistgruppen 
Suophpanterror. Begge kunstnerne var på et 
introduksjonsopphold i Sør-Varanger og holdt 
samtidig presentasjon om sine kunstnerskap 
og fellesprosjekt for et åpent publikum i Sør-
Varanger bibliotek. Residency oppholdet er et 
resultat av et samarbeide mellom PB og Art Centre 
KulttuuriKauppila. 

Oppfølging: 
Mulig utstilling i løpet av 2018. 

Dzina Zhuk 
og Nicola Spesivtsev (EEEFFF)
(13). Perioder: 23.-28. oktober, 10.-22. desember; 
Sør-Varanger, Murmansk, Nikel
 
Kunstnere/ Prosjekt: 
Det første oppholdet til EEEFFF ble fokusert på lokale 
data lagringssteder og ekstern digital produksjon. 
Det foregikk i to byer: Nikel, hvor kunstnerne spilte 
og intervjuet lokale gamere på en Internett-kafé, 
og Kirkenes, hvor de møtte arrangørene av Lego-
konkurranser for ungdom og en gruppe lokale 
entreprenører. 

Under det andre oppholdet fokuserte EEEFFF på å 
rekruttere ungdommer til sin fremtidige prosjekt - 
en app utviklet for tenåringer. De besøkte skoler i 
regionen der de presenterte temaer som Darknet 
og Block Chain teknologier, og der de også rådførte 
seg med skolepsykologer og lærere. På slutten laget 
kunstnerne en promovideo med en gruppe lokale 
ungdommer som ville bli deltakere i spillet under 
festivalen.

Oppfølging: 
Prosjektet som resultat av residency ble avduket som 
en del av festivalutstillingen under BS-2017 – www.
www.trademyfutures.com 

Evgeny Finogenov
Jan Gunnar Skjeldsøy 
og Anders Eik Pilskog 
(14). Periode: 26. november - 29. november; Sør-
Varanger 
 
Kunstnere/ Prosjekt/ Oppfølging: 
Arkitektene Jan Gunnar Skjeldsøy og Anders Eik 
Pilskog i Stiv Kuling Arkitekter (Farsund) har også 
deltatt i vårt residencyprogram litt tilbake i tid, og 
kjenner Barentsregionen i vårt nærområde godt. 
Jan Gunnar Skjeldsøys prosjekter Space Calendar 
og Shoyna er eksempler på det. Vi inviterte dem til 
et opphold for å se på etableringen av Pikene på 
Broens kunstrom i sentrum av Kirkenes, og Petchenga 
kommunes etablering av kunstrommet Second 
School i sentrum av Nikel. De kom seinere tilbake på 
et nytt opphold for å samarbeide med den russiske 
kunsthåndverker Evgeny Finogenov fra Solovki om 
visuell utforming av vårt framtidige prosjektrom. 
Evgeny Finogenov har deretter vært på 1 måneds 
residency i Sør-Varanger knyttet til design og tekniske 
ferdigheter ved møbel og inventarproduksjon med tre 
som materiale.
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EEEFFF kollektivet med Maria Kotlyachkova (PpB) og Nikolay Korostel (KIMEK)  
BAR International 2016 - Kimek kai, Kirkenes 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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PIKENE PÅ BROENS ANDRE 
AKTIVITETS-OMRÅDER 2016

Transborder Cafe
Vårt mål for 16 var å prosjektfinansiere TCèr flere steder utenom festivalen, 
avhengig av økonomi og gode samarbeidsparter. Med strammere økonomi i 16, 
kunne vi ha to slike TCèr; en som del av TIFF`s sideprogram, og en i Kirkenes under 
Finnmark Internasjonale Litteraturfestival i samarbeide med Fylkesbiblioteket i 
Finnmark.  

Vår TC under TIFF 16 hadde tittelen ”Pass This On - The Value of Identity” og 
var en diskusjon rundt konseptet og konsekvensene av pass i forbindelse med 
utgivelsen av nytt pass i Norge. I panelet var Jan-Erik Lundstrøm, direktør ved SDG, 
Thomas Prestø, koreograf og kunstnerisk leder ved det norske dansekompaniet 
Tabanka, Asier Altuna, filmregissør fra Baskerland, Gøril Mauseth, norsk skuespiller. 
Kunstneriske bidrag var videoverket Norwegian Code av Shwan Dler Qaradaki og 
karibisk dans og musikk fremført av dansekompaniet Tanka. Moderator; Andreas 
Hoffmann, kunstnerisk leder PB. 

Litteraturfestivalen ønsket å utforske de synlige og usynlige kulturforskjellene som 
finns på tvers av den norsk-russiske grensen. I panelet var de russiske kunstnerne 
Olga Tsaplya og Dmitry Vilensky fra kollektivet Chto Delat, og den norske forfatteren 
Morten Strøksnes. Moderator var NRK journalist Ida Karine Gullvik. Chto Delats 
film ”A Border Musical”, produsert av Pikene på Broen i 2013, var referansepunkt. 
Filmen utforsker konflikten mellom russisk og norsk mentalitet mht familieverdier 
og barneoppdragelse, og kraftige stereotypier og fordommer vi har om hverandre. 
TCèn ble avsluttet med konsert av det russiske bandet Gromyka fra Petrozavodsk. 
Bandet har lånt etternavnet til den sovjetiske utenriksministeren. Astrakhan hatter, 
dressjakker, xylofon, metallofon, tunge gitarriff, sanger om “Pushkin, Shishkin, 
Myshkin” og “Mannen til sjefen min” - Gromyka produserer dansbar absurditet, eller 
som de kaller det selv, ”tung psykedelisk twist”.

Transborder Cafe med forfatter Morten Strøksnes 
Ritz Kirkenes, 2016 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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KUD prosjekter
2013-2016: NETTVERK PÅ DET VISUELLE 
KUNSTFELTET NORGE /RUSSLAND

- I 2016 avsluttet vi et 3-årig prosjekt finansiert av 
KUD, med fokus på å styrke nettverk på det visuelle 
kunstfeltet mellom Norge og Russland. Det ga oss 
og andre større økonomisk handlingsrom mht å 
treffe aktører innen feltet på tvers av grensen, for å 
utveksle kunnskap, erfaringer og rammebetingelser 
feltet har på en mer direkte måte. Prosjektet har 
satt varige spor og tilrettelagt for videre samarbeide 
både mellom enkeltkunstnere og andre aktører 
og institusjoner. Økonomien kan evn være en 
begrensende faktor videre.  

PB har deltatt på en rekke arrangementer i regi av 
andre innenfor prosjektet, med foredrag, i diskusjoner 
og tatt med kunstnere på besøk. The Visual Art 
Seminar under BS-2016 ble også mulig på grunn av 
dette nettverksprosjektet. Og vi tok for eksempel med 
en delegasjon med kunstnere, 4 norske og 4 russiske 
til seminar og utstilling i Karasjok; et samarbeide 
mellom SDG, OCA og DOCUMENTA14 i anledning 
release av DOCUMENTAs siste SOUTH Magazine.  

 
 
 
3-ÅRIG TILSKUDD NORSK-RUSSISK 
KULTURSAMARBEID 2016-2018 

I oktober 2016 fikk PB innvilget midler fra KUD til et 
nytt 3-årig prosjekt med fokus på utvikling av norsk-
russisk kultursamarbeid 2016-2018. De nye midlenes 
formål er å bidra til etablering eller videreutvikling 
av nettverk, møteplasser og/eller arenaer som 
igjen bidrar til å utvikle og styrke samarbeidet med 
russiske aktører innen festivalområdet i Nord-
Norge og Nordvest Russland, og dermed utvikling av 
feltet i Barentsregionen, også blant urfolkskulturer. 
Aktivitetene i prosjektet skal ha nedslagsfelt i norsk 
og russisk Barentsområde. PB vil spesielt fokusere 
på samarbeide med festivalaktører som har en 
grenseoverskridende profil, på norsk og russisk side. 
I 2016 la vi grunnlaget for det videre arbeidet med 
prosjektet, ved blant annet å starte kartlegging av 
festivalfeltet i norsk og russisk Barents. Vi oppsøkte 
noen av aktørene og hadde uformelle møter med 
dem. Vi inviterte aktuelle samarbeidsparter til 
festivalen Barents Spektakel i Kirkenes i februar 
2017, for blant annet å avholde det første, uformelle 
festivalnettverksmøtet. 
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KUD prosjekter
2013-2016: NETTVERK PÅ DET VISUELLE KUNSTFELTET NORGE/RUSSLAND

I 2016 avsluttet vi et 3-årig prosjekt finansiert av KUD, med fokus på å styrke 
nettverk på det visuelle kunstfeltet mellom Norge og Russland. Det ga oss og 
andre større økonomisk handlingsrom mht å treffe aktører innen feltet på tvers 
av grensen, for å utveksle kunnskap, erfaringer og rammebetingelser feltet har 
på en mer direkte måte. Prosjektet har satt varige spor og tilrettelagt for videre 
samarbeide både mellom enkeltkunstnere og andre aktører og institusjoner. 
Økonomien kan evn være en begrensende faktor videre.  

PB har deltatt på en rekke arrangementer i regi av andre innenfor prosjektet, med 
foredrag, i diskusjoner og tatt med kunstnere på besøk. The Visual Art Seminar 
under BS-2016 ble også mulig på grunn av dette nettverksprosjektet. Og vi tok for 
eksempel med en delegasjon med kunstnere, 4 norske og 4 russiske til seminar og 
utstilling i Karasjok; et samarbeide mellom SDG, OCA og DOCUMENTA14 i anledning 
release av DOCUMENTAs siste SOUTH Magazine.  
 
3-ÅRIG TILSKUDD NORSK-RUSSISK KULTURSAMARBEID 2016-2018 

I oktober 2016 fikk PB innvilget midler fra KUD til et nytt 3-årig prosjekt med fokus 
på utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid 2016-2018. De nye midlenes formål 
er å bidra til etablering eller videreutvikling av nettverk, møteplasser og/eller 
arenaer som igjen bidrar til å utvikle og styrke samarbeidet med russiske aktører 
innen festivalområdet i Nord-Norge og Nordvest Russland, og dermed utvikling 
av feltet i Barentsregionen, også blant urfolkskulturer. Aktivitetene i prosjektet 
skal ha nedslagsfelt i norsk og russisk Barentsområde. PB vil spesielt fokusere på 
samarbeide med festivalaktører som har en grenseoverskridende profil, på norsk 
og russisk side. I 2016 la vi grunnlaget for det videre arbeidet med prosjektet, 
ved blant annet å starte kartlegging av festivalfeltet i norsk og russisk Barents. 
Vi oppsøkte noen av aktørene og hadde uformelle møter med dem. Vi inviterte 
aktuelle samarbeidsparter til festivalen Barents Spektakel i Kirkenes i februar 2017, 
for blant annet å avholde det første, uformelle festivalnettverksmøtet.  

Markedsføring og dokumentasjon
I 2016 har vi hatt prosjektmedarbeider med særlig ansvar for PR, i full stilling. 
Det synes på alt av materiell vi har gitt ut i forbindelse med festivalen, på graden 
av informasjon og dokumentasjon under prosjektgjennomføring på ulike sosiale 
media, så vel som i lokale aviser og i kunstmagasiner. Det har bidratt til kontinuerlig 
oppfølgingen av journalister og god fotodokumentasjon. Synlighet har uvurderlig 
betydning både for interessen og deltakelsen i våre arrangementer og for 
markedstilgang for den enkelte kunstner. Det vi bruker av penger på dette området 
gjennom en egen stilling, vil vi på sikt få tilbake gjennom økt deltakelse og større 
resultatoppnåelse. Vi sparer penger på at vi har kompetanse internt som gjør at vi 
kjøper mindre tjenester eksternt.

fra venstre: Geir Tore Holm, Maria Kotlyachkova (PpB), Cornelius Stiefenhofer (PpB), Anna Andrzhievskaia, Ingrid Valan (PpB), Asya Marakulina,  
Tatyana Priyatkina-Weinstein, Kjetil Berge, Ina Otzko 
foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Nye aktivitetsområder 2016 

Utvikling og finansiering av nytt visnings, formidlings og dialogrom for 
samtidskunst i sentrum av Kirkenes

Sør-Varanger mangler rom for kunst. PB startet utviklingsarbeidet for realisering 
av et rom for samtidskunst og dialog vår 15. Prosjektet har fått navnet TERMINAL 
B, hvor B står for Barents. Det vil i form og innhold bidra til et mer attraktivt 
bymiljø i sentrum, flere attraksjoner for reiselivet og bedre grunnlag for 
obligatorisk undervisning for barn og unge i praktisk/estetiske fag. For PB vil 
prosjektet bety flere muligheter for helårlig aktivitet lokalt, mer egeninntjening, 
og større langsiktighet. Barents Spektakel og BAR International er viktig for 
innholdsproduksjonen i TERMINAL B. 

Arbeidet med stedet i 16 ble gjort med støtte fra Spillemidler til Kulturbygg, NKRs 
program ROM for KUNST + del driftsmidler. 
Følgende ble gjort i 2016: 

A. Undertegnet langsiktig leieavtale med Ulven as.
B. I samarbeide med arkitektfirmaet STIV KULING as, fikk vi utarbeidet et 
godt konsept for prosjektet mht arealmessig disponering, visuell utforming, 
materialbruk og interiør.
C. Finansieringsarbeidet for å få tilstrekkelig finansiering til et profesjonelt og 
innovativt innhold i TERMINAL B, -pågående.
D. Innhentet anbud angående ombygging og oppussing.
E. Inngikk avtale med Kirkenes Byggservice AS om ombygging og oppussing.
F. Kom godt i gang med ombygging og oppussing av lokalene til formålet.
G. Fikk tildelt 100 000 fra Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge.
H. Fikk tildelt 100 000 fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge til utstyr 
& inventar rettet mot barn & unge.
I. Fikk tildelt 106 500 fra SVKs Næringsfond.
J. Huseier gikk i gang med tilpassing til våre behov i resten av bygget, etter 
avtale.

Stasjonære prosjekter i offentlige rom 

Pikene på Broen har over mange år arbeidet med samtidskunstprosjekter som 
kuratorer, produsenter og konsulenter, i det offentlige rom i Barentsregionen, med 
hovedvekt på grenseområdet Norge og Russland og med base Kirkenes. Mange 
norske og internasjonale kunstnere har satt i gang ny kunstproduksjon som et 
resultat av BAR som så har blitt formidlet under Barents Spektakel. Dette har 
ofte vært kommenterende verk mht politikk og samfunn i våre nordlige områder. 
Mange av dem plassert i det offentlige uterom under festivalen, for deretter å bli 
vist andre steder. Andre har en helt stedsspesifikk karakter, har hatt en temporær 
formidlingsperiode og er nå lagret hos PB eller hos kunstneren. 

Kirkenes er et sted for kunst, men utenom prosjektperiodene, er det ingenting 
lokalt som viser at stedet er gjenstand for et stort kunstnerisk engasjement.  

I 2016 har vi brukt litt tid på å ideutvikle prosjekter som kan bidra til flere 
stasjonære kunstverk i det offentlige rom, ute og inne i Kirkenes og Sør-Varanger 
Kommune, og muligheten for å knytte nabobyene Kirkenes og Nikel sammen ved 
plassering av verker i dialog med hverandre på begge steder. Vi har kommet frem til 
at vi vil søke realisering av prosjektet KUNSTSTI I GRENSEROM. 

snekker og kunstner Evgeny Finogenov lage møbler for Terminal B 
Kirkenes, 2016 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Pikene på Broen som  
kompetanse, ressurs  
og turnesenter
PB har lang erfaring med å skape møteplasser/ 
legge til rette for dialog med samtidskunst og 
samtidskultur som fundament, møteplasser med 
samhandling mellom politikk, næring og kultur, - 
og turnering av slike prosjekter. I tillegg besitter 
institusjonen stor kompetanse og erfaring på genre 
og grenseoverskridende kunst og kultur produksjon 
og temabasert/ samfunnsrelevant tilnærming til 
kunstprosjekter.  

PBs ansatte betjener daglig henvendelser fra inn 
og utland, med spørsmål som handler om alt 
fra utfylling av Ata Carnet, visumproblematikk, til 
opplysninger om relevante nettverk, metodikk, 
spørsmål om medvirkning med foredrag og lignende 
i andres prosjekter og om finansieringsmuligheter. 
Mange ønsker oss som samarbeidspart for egne 
prosjekter. Vi er gjerne samarbeidspart for aktuelle 
prosjekter av høy kvalitet, så langt det er praktisk 
og økonomisk mulig. Noen ganger finansieres 
samarbeidsprosjekter med egne prosjektmidler 
skaffet av oss og/eller av våre partnere. De kan være 
enkeltkunstnere, kunstnergrupper og organisasjoner, 
kunst og kulturinstitusjoner, kommuner, fylker, 
utdanningsinstitusjoner, bedrifter og andre. 
Hovedvekten av henvendelsene kommer fra de tre 
nordnorske fylkene, men vi får også henvendelser 
fra andre nasjonale så vel som internasjonale 
aktører. På den måten bidrar vi til realisering av flere 
prosjekter som er grenseoverskridende eller som 
har en genreoverskridende fokus. Våre driftsmidler 

blir dermed en viktig ressurs også for andre aktører. 
Dette er helt i samsvar med mandatet vi er tildelt 
gjennom Den Nordnorske Kulturavtalen. Og det gir 
oss mulighet for salg av tjenester som har et inntekts 
potensiale.

Barn og unge
Formidling av kunst til barn og unge har vært 
en viktig del av Pikenes formidlingsstrategi helt 
fra 1996 og vært vektlagt med prosjekter helt 
fra starten av Pikene på Broen AS. For å få god 
dialog mellom unge over grenser, har vi arrangert 
workshops for Barentsungdom ledet av  profesjonelle 
festivalkunstnere både i forkant av og under Barents 
Spektakel og gjennom residencyprogrammet 
vårt, Bar International. Pikene initierer prosjekt, 
inviterer til samarbeid, utarbeider forslag til 
undervisningsmateriell og legger til rette for 
formidlingsprogram. Vi henvender oss til grunnskoler, 
kulturskoler og den kulturelle skolesekken, og til 
videregående skoler, akademier, universiteter og 
høyskoler.
 
I tillegg til prosjekter rettet mot elever og studenter, 
når vi barn og unge gjennom formidling av visuell 
kunst og scenekunst rettet mot et allment publikum 
av familier og andre spesielle grupper. Mange av disse 
prosjektene tilbys gratis. 

For å kunne øke satsingen på barn og unge 
helårlig, er nysatsingen TERMINAL B, et viktig steg 
videre. Her vil vi, med Barents Spektakel og BAR 
International som fundament, legge opp til helårlige 
aktivitetsprogrammer for barn og unge på det 
visuelle kunstfeltet. Vi la til rette for og satte i gang 
etableringen av TERMINAL B i 2016.

Terminal B design med arkitekter Anders Eik Pilskog and Jan Gunnar Skjeldsøy 
Kirkenes, 2016 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Nettverk
PBs nettverk utvides stadig. Flere og flere 
entreprenører og aktører, fra reiselivet, ideelle 
organisasjoner, offentlige etater osv, tar på ulike måter 
del i våre aktiviteter. Det gjelder kjøp av tjenester, 
betalt dugnad, som medarrangør, som arena for ulike 
arrangementer etc.  

- Også på russisk side økte antallet som på ulike 
måter var involvert i gjennomføringer.  Der er det flere 
nye initiativer utenom det offentlige nå. På tross av 
kaldere retorikk mellom hovedstedene, var det like 
stor vilje til kunst og kultursamarbeid blant aktører 
i Nordvest. Kunst og kulturfeltet representerer i så 
måte en åpen dør. 

Pikene på Broen har vært en del av High North Air 
Networks helt fra starten og var i 2016 en del av 
prosjektnettverket Transfer North. 

Vi deltok på Transfer North møte arrangert av 
Nordnorsk kunstmuseum i Longyearbyen og hadde i 
tillegg mindre møter med mange innen nettverket. 
PB var involvert gjennom deltakelse og foredrag 
på konferansen ‘Thinking at the Edge of the World’, 
arrangert på samme tid av OCA og Nordnorsk 
kunstmuseum, i Longyearbyen.  

Vi har hatt flere møter med OCA og tatt del i noen 
av deres prosjekter i 2016. PB har et uformelt 
samarbeide med dem mht residencyprogrammet 
BAR International og deres residencyprogram, med 
hensyn til opphold for utvalgte kunstnere begge 
steder. 

I 2016 (og 2015) var PB en del av Goethe Instituttets 
InTransit prosjekt. Det ble avholdt et nettverksmøte 

for de internasjonale deltakerne i prosjektet på 
Kirkenes i februar 2016. Møtet omfattet besøk og 
presentasjoner hos Pikene, og nettverket gjorde 
research ved besøk hos ulike ”bottom-up initiativer”,-  
lokale initiativer i kommunen. 

Vi deltok på prosjektets avslutningsmøte over fire 
dager; InTransit - Somewhere else today is already 
tomorrow, i Erfurt i april 16, organisert av Goethe 
Instituttet i Stockholm. Diskusjonen var konsentrert 
om hva man kan lære av kooperative og brukerstyrte  
former for urban utvikling i nordvest Europa?  

Pikene er også en del av det nordiske nettverket 
Art Transit North, et samarbeidsprosjekt mellom 
Nordnorsk kunstnersenter (NO), Pikene på Broen 
(NO), Arkhangelsk International Cultural Center 
(RU), Havremagasinet (SE) & Northern Photographic 
Centre (FI). Art Transit North tar sikte på å utvikle en 
ny plattform for samarbeid om kunstproduksjon og 
turnerende utstillinger. Gjennom å organisere møter 
hos alle partnerne, lærer vi å kjenne hverandres 
organisasjoner og hverandres måte å jobbe bedre 
på. Målet er også å utforske nye måter å samarbeide 
med kunstproduksjon over landegrensene, arbeide 
tett med kunstnere og bygge videre mulighetene 
de forskjellige partnernes residencyprogram tilbyr. 
Målet og resultatet er en plattform hvor turnerende 
utstillinger utvides utover standardformatet gjennom 
samarbeid. Et annet mål er utveksling av nordiske 
og baltiske kunstnere og kunst, samt offentlig 
formidling for å øke bevisstheten om de nærliggende 
kunstscener. 

Pikene deltok på samtlige arrangerte nettverksmøter 
i 2016, da henholdsvis i Oulo,(april) Boden (juni) og 
Svolvær (november). I August 2017 vil Pikene ta inn 
Knutte Wester (SE) inn i residencyprogrammet, som 
en del av avtalen i Art Transit North.

Goethe Instituttets InTransit prosjekt 
Kirkenes kai, 2016 

foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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Deltakelse/Foredrag/Møter

Februar

Mars

April

Juni

August

September

Oktober

November

Foredrag ”International Practices of Regional Festivals, Barents Spektakel as a Case” og workshop 
på seminaret «Territoriell utvikling gjennom event management» arrangert av Association of Cultural 
Managers
Samara, RusslandLuba Kuzovnikova

Foredrag om Pikene på Broen på Monchegorsk Forum of Social Innovations ”The City is Yours”
Maria Kotlyachkova, Franziska Kraiczy

Foredrag på Barents Press årsmøte i Haparanda 
Michael Miller

Foredrag “King Crab 3.0.” på konferansen ‘Thinking at the Edge of the World’, arrangert av OCA og NNKM 
Longyearbyen, Svalbard
Luba Kuzovnikova

Presentasjon av Pikene på Broen for slovakisk delegasjon fra Agency for the Support of Regional 
Development
Luba Kuzovnikova

Foredrag om hvordan kunst- og kulturorganisasjoner bidrar til identitetsbygging i regionen, på Norsk-
Russiske Kulturdager i Murmansk 
Maria Kotlyachkova

Foredrag ”Reindeer Migration” på seminaret ”Nature, Labour, Land” som en del av Oslo Arkitektur Triennale 
på Nasjonalmuseet
Luba Kuzovnikova

Luba Kuzovnikova – på programmet Ukes gjest på NRK Finnmark

Foredrag om Pikene på Broen for lærere fra Murmansk gymnas og Pasvik folkehøgskole, i Kirkenes
Maria Kotlyachkova

Foredrag om Pikene på Broen og deltakelse på debatten om Barents kulturen på Forum of Barents 
Leaders i Arkhangelsk
Luba Kuzovnikova

Presentasjon av Pikene på Broen på Nordområdedagen på Pasvik folkehøgskole
Luba Kuzovnikova

Foredrag om Pikene på Broen på Finnmarks fylkeskommunes arbeidsseminar i Kirkenes
Luba Kuzovnikova

Presentasjon av Pikene på Broen og BS-2017 program på Barents Lunsj på det Internasjonale 
Barentssekretariatet
Luba Kuzovnikova

3-5

18-19

22-24

12-13

16

14-17

22

26

3

8

15

17

25

Studieturer og nettverksreiser/ møter:

Februar

April

Juni

PB møter OCA i Kirkenes

PB møter Goethe Instituttet ifm prosjektet InTransit i Kirkenes

Deltakelse på seminaret ”Evaluering av Kunstløftet av Norsk Kulturråd”, Oslo
Ingrid Valan

Deltakelse på Transfer North nettverksmøte, Oulu, Finland
Franziska Kraiczy, Maria Kotlyachkova, Cornelius Stiefenhofer

Avslutningsmøtet InTransit, Erfurt
Cornelius Stiefenhofer

Deltakelse på prosjektet Uncapitals i Olonets, Russland 
Maria Kotlyachkova

Møte med Finnmark fylkeskommune og Finnmark Internasjonale Litteraturfestival, Vadsø
Ingrid Valan, Inger Blix Kvammen, Franziska Kraiczy

Føråpning og møter på Ii Biennial of Environmental Art, Finland 
Cornelius Stiefenhofer

Utstillingsåpning Du Som Jag & Pendang, ved Havremagasinet i Boden
Cornelius Stiefenhofer

20

25

6

22-25

27-29

28-30

2

4-5

6

I 2016 har vi holdt foredrag på følgende seminarer og konferanser:
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Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Deltakelse på Dark Ecology i Nikel og Pasvik
Maria Kotlyachkova, Cornelius Stiefenhofer, Michael Miller

Deltakelse på Transfer North nettverksmøte, Longyearbyen, Svalbard
Cornelius Stiefenhofer

Deltakelse på Festspillene i Nord-Norge, Harstad
Inger Blix Kvammen, Franziska Kraiczy

Studietur til Biennale for unge kunstnere i Moskva og til Minsk, Hviterussland 
Maria Kotlyachkova

PB møter forfatter og sosial antropolog Erika Fatland som holder på å skrive en ny bok om sin reise langs 
hele den russiske grenselinjen

Deltakelse på lanseringen av biennale magasinet ”South as a State of Mind” med parallelt program, 
arrangert av Documenta14, OCA og SDG, Karasjok
Maria Kotlyachkova, Ingrid Valan, Michael Miller, Cornelius Stiefenhofer, Inger Blix Kvammen, Luba 
Kuzovnikova  

Transfer North and Art Transits North møter i Boden & Luleå, Sverige
Cornelius Stiefenhofer

Deltakelse på Kommuneforum, Alta
Franziska Kraiczy

Møte med LIAF-kuratorer 
Luba Kuzovnikova, Michael Miller

Deltakelse på premieren av Liberation Day på Film fra Sør, Oslo, og tolking av regissørsamtalen mellom 
Morten Traavik og Vitaly Mansky
Luba Kuzovnikova

Deltakelse på Prosjektlederkonferansen arrangert av Barentssekretariatet i Tromsø
Luba Kuzovnikova

Deltakelse på 100-årsjubileum av Murmansk
Franziska Kraiczy

Deltakelse på Fram Innovasjon samling i Alta
Franziska Kraiczy

Deltakelse på Transfer North nettverksmøte, Svolvær 
Cornelius Stiefenhofer, Ingrid Valan

Deltakelse på Fram Innovasjon samling i Svanvik
Franziska Kraiczy, Ingrid Valan

Deltakelse på Julebordseminar 2016, i regi av Kirkenes Næringshage 
Luba Kuzovnikova  

8-12

11-14

20-21

19-24

9

26-27

13-17

27-28

1

8-9

13

22

25-26

18-20

28-29

2

Slovakisk delegasjon fra Agency for the Support of Regional Development 
Kirkenes, 2016 
foto: Michael Miller/Pikene på Broen
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www.pikene.no  

@pikenepaabroen

www.barentsspektakel.no

#barentsspektakel


