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ORGANISASJONEN
PIKENE PÅ BROEN AS 

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.

Staben 

I 2020 hadde bedriften 5,5 årsverk, som settes sammen av 4,5 faste stillinger og 1 prosjektstilling. I løpet av året påregnes en 
rekke kortere engasjementer i forbindelse med prosjektgjennomføring. 

Ansatte i Pikene på Broen i 2020: 

Luba Kuzovnikova 
kunstnerisk leder/daglig leder 100% fast stilling, 
til 31.05.2020 
Franziska Kraiczy 
administrativ leder 100% fast stilling, 
overtok som daglig leder 01.06.2020
Neal Cahoon
Kuratorisk leder for Barents Spektakel 2021, 
100% stilling fra 01.09.2020
Inger Blix Kvammen 
Seniorrådgiver/ kurator 50% fast stilling 
Ingrid Valan 
kurator/ formidler 100% fast stilling 
Kjetil Nicolaisen 
teknisk produsent 100% fast stilling 
Evgenia Bektasova 
produsent 100% fast stilling
Michael Miller 
medieansvarlig 100% fast stilling, 
i studiepermisjon fra 01.09.2020

Verv i andre organisasjoner 
Pikene på Broens ansatte har gjennom årene hatt og har en rekke verv i andre kunst- og kulturinstitusjoner og 
organisasjoner. Eksempler fra året 2020
• medlemskap i kunstnerorganisasjoner (NK, NBK, SDS) 
• styreverv i NNKS, NNKM, SDS
• vara styremedlem i Norsk-finsk Kulturfond
• i NKNNs jury
• jurymedlem Ibsen Scholarships
• rådsmedlem Norsk Kulturråd,  utvalgsmedlem Arrangørstøtte Visuell kunst
• i tillegg medlem i diverse mindre råd og utvalg for ulike kunstnerorganisasjoner og institusjoner
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▲ foto: Mikhail Slavin
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STYRETS BERETNING 2020

Virksomhetens art

Pikene på Broen er en kunst- og kulturaktør med base i Kirkenes og med det grenseoverskridende kunst- og 
kultursamarbeidet som sin spesialkompetanse. Med samtidskunsten som fundament lager Pikene på Broen 
grenseoverskridende møteplasser for kunnskaps- og erfaringsutveksling og nye nettverk på tvers av geografiske grenser, 
genre og sektorer. Pikene på Broen er et kontaktledd mellom kunst- og kulturaktører i regionen og mellom kunstlivet og 
samfunnet for øvrig, og bidrar til at kunsten får en viktig stemme i utviklingen av nord. 

I 2020 var Pikene på Broen AS inne i sitt 20. driftsår med følgende satsingsområder:

• Residencyprogrammet BAR International
• Den årlige kunst- og kulturfestivalen Barents Spektakel
• Prosjekt- og visningsrommet Terminal B 
• Transborder Café
• Aktørsamarbeid Norge – Russland

Virksomheten i 2020 har blitt utfordret av koronasituasjonen. Bedriften har hele året hatt full aktivitet, har innhentet og 
utviklet digital kompetanse, vist fleksibilitet, endret metoder, tilpasset planer, og på en god måte nådd opp til bedriftens 
grunnleggende mål for virksomheten. Ingen av de ansatte måtte permitteres.

Bedriften har utvidet samarbeidet med partnere på russisk side når det gjelder utvikling og gjennomføring av 
gjesteprogrammet og festivalen. Nye digitale verktøy og nye løsningsmodeller både fysisk, digitalt og i en kombinasjon, 
har blitt brukt innen alle satsingsområder. På tross av stengte grenser og restriksjoner mht. reisevirksomhet, har kontakten 
med nettverk av kunstnere og samarbeidspartnere blitt opprettholdt og videreutviklet på en måte som vil styrke bedriftens 
bærekraft. Men det må likevel understrekes at digitale løsninger ikke kan erstatte de verdier og kreativiteten som oppstår 
gjennom direkte kontakt, fysiske møter og formelt og uformelt samarbeid.

Pikene på Broen står i pandemi året 2021 bedre rustet som aktør og ressurssenter i det grenseoverskridende samarbeidet 
Norge-Russland i Barentsområdet, pga. utvikling og tiltak bedriften gikk igjennom i 2020. Med utgangspunkt TERMINAL B, 
Kirkenes, bidrar Pikene på Broen helårlig til nye muligheter, ny kunnskap, nye markeder, nettverk og internasjonalisering for 
en lang rekke deltakere. 

Pikene på Broen oppfyller mandatet som er gitt gjennom Den nordnorske kulturavtalen.  

Virksomheten Pikene på Broen (PB) har sin base i prosjekt- og visningsrommet Terminal B i Dr. Wessels gate 14, Kirkenes. 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

2020 2019 2018

Driftsinntekter 9 576 766 10 039 098 11 074 148

Driftsresultat 6 769 8 892 71 143

Årsresultat - 4 372 - 9 877 47 085

Balansesum 8 269 350 7 795 704 7 665 778

Egenkapital 138 673 143 045 152 922

Egenkapitalprosent 1,7% 1,8% 2,0%

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

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

Organisasjon

Selskapet hadde ved årets slutt 5,5 ansatte. Daglig leder er også aksjonær i selskapet.
Eiere av Pikene på Broen AS var i 2020 følgende ansatte:

• Luba Kuzovnikova: 40 %
• Franziska Kraiczy: 20 %
• Kjetil Nicolaisen: 20 %
• Ingrid Balsvik Valan: 20 %

Nytt styre overtok 29. juni 2020 og består av:

Styreleder 
Sigrid Ina Simonsen, Harstad

Styremedlemmer 
Audun Celius, Kirkenes
Morten Traavik, Bergen
Hilde Hauan Johnsen, Tromsø
Ingrid Valan, Kirkenes (ansattes representant)

Administrativ leder Franziska Kraiczy overtok som daglig leder etter Luba Kuzovnikova 1. juni 2020.

Arbeidsmiljø

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2020 
var det totale sykefraværet på 5%. Det har ikke vært skader på personer eller driftsmidler. Selskapet forurenser ikke det ytre 
miljø.

Likestilling

Selskapets ansatte i perioden er fem kvinner og tre menn. Blant innleide til mindre prosjektarbeid er det jevn fordeling 
mellom kvinner og menn. Styret består av tre kvinner og to menn. Selskapet har en nøytral holdning til kjønn. 
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ØKONOMISKE FORHOLD

Pikene på Broen var i sitt 20. driftsår i 2020. Vår driftsstøtte fra Kulturdepartementet og gjennom Den nordnorske 
kulturavtalen, handler om kunst- og kultursamarbeid over grensene i nordområdet. Vi har bygget opp gode hovedprosjekter 
som den årlige kunst- og kulturfestivalen Barents Spektakel, artist-in-residency programmet BAR International og siden 2017 
det tverrfaglige prosjekt- og visningsrommet Terminal B. Alle designet som aktuelle møteplasser mellom ulike kunstfelt og 
mellom kunsten og andre sektorer på tvers av landegrenser. 

Vi fikk gjennomført festivalen Barents Spektakel 2020 under “normale forhold” før korona rammet Norge i mars 2020. Etter 
mars jobbet vi med å adaptere og videreutvikle våre prosjekter, der det var mulig og forsvarlig, til den enhver tid gjeldende 
covid-19-situasjonen. Vi har tatt i bruk nye tekniske løsninger og har sammen med våre partnere utviklet nye måter å 
jobbe på og realisere prosjektene. Dette førte til at vi har hatt full aktivitet hos Pikene hele 2020 og ingen ansatt måtte 
permitteres. Uforutsigbarheten som covid-19 medførte, førte også til mye merarbeid. Planlegging var vesentlig mer 
tidkrevende på grunn av kontinuerlig tilpasning av prosjekter. I tillegg førte covid-19-restriksjoner til en del mindre inntekter 
for Pikene: 

• vesentlig mindre salg av drikke under arrangementer på Terminal B etter mars
• vesentlig mindre billettsalg fra mars
• mindre leieinntekter for utleie av Terminal B
• mindre honorarer for foredrag og kuratering (utland)

Hovedfokus i våre prosjekter er kulturutveksling og grenseoverskridende kunst- og kultursamarbeid i Barentsregionen, 
nordområdene og det bilaterale Norge-Russland samarbeidet. Det faste driftstilskuddet fra Kulturdepartementet, fylkene 
og kommunen, er avgjørende for å få en viss grad av forutsigbarhet, mulighet for langsiktig planlegging og samarbeid med 
seriøse partnere, men støtten har ikke økt nevneverdig de senere år. Prosjektstøtte fra mange ulike fundere utgjør fortsatt det 
største volumet og er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette virksomheten med prosjekter bygget opp over tid som er 
godt etablert i samfunnet rundt oss. Vi sliter med å finne midler til helårlig drift og programmering av Terminal B, og med 
å realisere manglende infrastruktur. Siden oppstart av Terminal B i september 2017, har vi ikke mottatt økt driftsstøtte som 
ivaretar etableringen, på tross av at dette prosjektet er realisert med midler fra Kulturdepartementets spillemiddelordning 
og Kulturrådets Rom for Kunst program. Vi fortsetter å søke om økning av den faste driftsstøtten til planlagt innhold for 
Terminal B for å sikre økonomi til kunstnere, kuratering, produksjon og formidling av prosjekter og utstillinger der. Satsingen 
på Terminal B vil gi Pikene på Broens helhetlige virksomhet mer kontinuitet, økonomisk effektivitet, bidra til bærekraftig 
samarbeid med viktige aktører, sterkere lokal og regional forankring og utvide markedet og synligheten for kunstnere.

Prosjektfinansiering

• Vi har årlig støtte til festivalen Barents Spektakel fra Troms og Finnmark Fylkeskommune
• En 3-årig avtale med Utenriksdepartementet gir støtte til Barents Spektakel og residencyprogrammet BAR International
• Pikene på Broens barentsaktiviteter støttes jevnt av Barentssekretariatets støtteordninger
• Annen prosjektstøtte kommer fra SpareBank1 Nord-Norge, Fritt Ord, Kulturrådet, Nordic Culture Point, Nordic Culture 

Fund, Sør-Varanger kommune og Sør-Varanger Næringsråd. Sponsing fra private støttespillere er oftest i form av praktisk 
hjelp/ arbeidsinnsats. 

Geografien gjennom de sikre støtteordningene begrenses ofte til barentsområdet. Det er viktig for utvikling og vekst i 
nordområdet, at det også overføres kunnskap og etableres nettverk mellom barentsaktører og aktører utenfra. 

Gapet mellom prosjekttilskudd og driftstilskudd er som følger:
Faste driftsmidler utgjorde i 2018 = 30%, i 2019 = 34% og i 2020 = 37%. Rundt 60-70% av våre midler hvert år er 
prosjektmidler. For å oppnå det år etter år, kreves at flere årsverk brukes til søking og rapportering. 

Det er utakt mellom søknadsfrister for prosjektstøtte og gjennomføring av prosjekter, noe som kan medføre forbigående 
likviditetsproblemer. Lite av prosjektfinansieringen beregnes for drift. 

Pikene på Broens kompliserte finansieringsmodell medfører kort planleggingstid og dermed dyrere gjennomføring. 
Økonomien tillater ikke tilstrekkelig fast arbeidskraft eller lønnsjusteringer. I perioder jobbes det under stort arbeidspress og 
legges ned større ubetalt arbeidsinnsats. 

Pikene på Broen AS har transparent økonomi, nøktern drift og en lang og omfattende CV. Det kan ikke tas utbytte.
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▲ «Boris Gleb 2.0» foto: Maksim Malyutin
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AKTIVITETER
/PROSJEKTER 2020

РУССКИЙ 
СЛЕД

РУССКИЙ 
СЛЕД

РУССКИЙ 
СЛЕД

РУССКИЙ 
СЛЕД

▲ foto: Maksim Malyutin
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BARENTS SPEKTAKEL 2020

Barents Spektakel 2020 med slogan The Russian Connection foregikk fra 12. - 16. februar, en måned 
før koronapandemien rammet Norge og alt måtte stenges ned. Festivalen ble da arrangert for 16. 
gang i Kirkenes. Festivalen er en tematisk og internasjonal kunst- og kulturfestival og en møteplass for 
næringsliv, politikere og kunst- og kulturlivet i regionen. 

Dette året tok festivalen opp The Russian Connection som tema. The Russian Connection har blitt en 
betegnelse som dukker opp med jevne mellomrom både i media og i forskningssammenheng for å 
forklare Russlands store og små påvirkninger i verdenspolitikken. Programmet for Barents Spektakel 
2020 ble et puslespill av ledetråder gjennom ulike kunstneriske ytringer og debatter som skulle gi 
publikum svar på noen spørsmål knyttet til hvilken innflytelse Russland har i nordområdet og ellers i 
verden.

Kort temabeskrivelse

Brexitkaos, fremvekst av nasjonalistiske bevegelser i Europa, uventede valgresultater og en verden 
full av spionasje og overvåkning. Mange av vestens problemer kan angivelig spores tilbake til en eller 
annen form for russisk innblanding, av liten eller stor skala, i verdens politiske og økonomiske systemer.
Hva er realiteten i en verden full av desinformasjon, feilinformasjon og alternative fakta? Hva er 
sannheten og hvem lager fiksjonen? Er det media som, for å lage store overskrifter, overdriver 
situasjonen, eller er det virkelig et enormt, koordinert program rettet mot å destabilisere de som ikke 
følger Moskvas agenda?

I nord er den russiske tilstedeværelsen mye mer enn global politikk. Historiske band, handel og felles 
erfaringer har formet regionen politisk, økonomisk og kulturelt, og har bidratt til at Russland er sterkt 
tilstede i det offentlige rom på tvers av grenser. Hvordan passer dette inn når man vurderer russisk 
innflytelse i verden i dag? Barents Spektakel 2020 inviterer til å trekke sammen alle ledetrådene og 
finne svar på spørsmålet –- styrer Russland alt?

THE 
RUSSIAN 
CONNECTION

THE 
RUSSIAN 
CONNECTION

THE 
RUSSIAN 
CONNECTION

РУССКИЙ 
СЛЕД

РУССКИЙ 
СЛЕД

РУССКИЙ 
СЛЕД

THE 
RUSSIAN 
CONNECTION

РУССКИЙ 
СЛЕД
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Åpningen av festivalen foregikk i Sydvaranger parken i 
sentrum av Kirkenes, hvor vi hadde bygget opp en scene for 
åpningstaler og musikk. Det hele startet med at ordfører Rune 
Rafaelsen ønsket alle de ca. 2000 fremmøtte velkommen til 
festivalen. Deretter holdt kultur- og likestillingsminister Abid Q 
Raja åpningstale, etterfulgt av et åpningsshow. 

Planen var å få til et åpningsshow, hvor en sverm av droner 
kontrollert av russiske programmerere fra DroneSwarm.ru, 
skulle fly over Kirkenes på et felles oppdrag; en sterk, men subtil 
referanse til tema The Russian Connection. Tittelen “Flock-60” 
skulle ekko avisoverskriftene som ”Flock 93 is Russia’s dream of 
a 100-strong drone swarm for war”. Det skulle bli en tematisk 
oppbygging når det gjelder lyd og bilde, fra skremmende 
assosiasjoner - til overvåking, rekognosering, spionasje, ”Big 
Brother watching you”-følelsen og Border-Crossing Exercises, 
alt fra konkurranse og spenning til samarbeid. «Fred eller 
maktdemonstrasjon? Overvåkning eller nye perspektiver? … 
En ustoppelig droneflokk er på vei». Droneballetten skulle 
synkroniseres med et soundscape skapt av Per Martinsen & 
Aggie Frost (Tromsø); de skulle ta oss på en reise gjennom 
morsesignaler, radiosignaler,  digital overvåkning, big data, 
osv. På toppen av det programmerte soundscapet, fikk vi Timur 
Mizinov (Murmansk) på trompet og et lokalt ungt talent Fredrik 
Amundsen (Pasvik) på perkusjon. Lokasjon for showet ble valgt 
sentralt i byen, med take-off og flyvningssonen på fjelltoppen 
ved siden av Sydvaranger AS sitt separasjonsverk, og med 
publikumsplassen i Sydvarangerparken. Plasseringen traff alle 
formelle krav og begrensninger for dronenavigasjon i offentlige 
rom.

 
Dette skulle bli Norges første droneshow, og Luftfartstilsynet 
var behjelpelig med å skaffe alle nødvendige tillatelser og 
forsikringer, samt sendte to av sine ansatte til Kirkenes for 
oppfølging. 
 
På grunn av mye vind og sterke vindkast ble oppvisningen utsatt 
til torsdag. I mellomtiden fikk de fremmøtte publikummere 
oppleve fyrverkeriet, åpningsshowets faste element fra vår faste 
fyrverkerimester Jens-Viktor Steinsund fra Tromsø. 
 
Samme kveld kom det en sterk kritikk fra Svein Wara i 
Nordnorsk debatt: 

“Dronesvermteknologi er i aller høyeste grad våpenteknologi 
og innenfor militær forskning forskes det intensivt på både 
bruksområder og motmidler”, skrev Wara. 

”Teknologien bærer et potensiale til å bli det neste store 
massedrapsvåpenet og er et uttrykk for menneskehetens 
ustyrlige søken etter makt, ondskap og undertrykking. 
Autonomt samvirke mellom mange droner i sverm er avansert 
og ressurskrevende forskning, og eier av denne teknologien 
har åpenbart ikke kunst som formål med teknologiutviklingen. 
Det er direkte naivt å ikke se en russisk dronesvermoppvising 
i Kirkenes som en forholdsvis usminket makt- og 
våpendemonstrasjon som føyer seg pent inn i rekken av andre 
lite vennligsinnede russiske kapasitetsdemonstrasjoner - som 
missiloppskyting rett utenfor norskekysten og GPS-jamming av 
Øst-Finnmark. Det som er spesielt med denne oppvisningen er 
at den er velsignet og fasilitert av en norsk kunstformidler

Åpningsshow
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som dermed løper andres ærend. Det er følgelig nødvendig 
å spørre Barents Spektakel om de har til hensikt å gjøre seg 
til et talerør og virkemiddel for det russiske statsapparatets 
påvirkningsoperasjoner mot Norge. Dette tjener hverken det 
norske samfunnet eller folk-til-folk samarbeidet, og er mest 
egnet til å skape frykt, usikkerhet og motsetninger”.  

Han avslutter sitt innlegg med å si at ”hvis festivalen Barents 
Spektakel har til hensikt å være nyttige idioter for et autoritært 
russisk statsapparat, på feil kurs, så trenger hverken Norge eller 
Kirkenessamfunnet arrangementet.”
https://nordnorskdebatt.no/article/russisk-dronesverm-over-0
 
Dagen etter ble det gjennomført et nytt forsøk på å få 
de 60 dronene i lufta, i planlagt formasjon. Halvparten av 
dronesvermen havarerte omtrent før den startet og den 
andre halvparten måtte tvangslande med røde og blå lys over 
Verksbakken.  
 
DroneSwarm.ru har relevant teknisk og kreativ kompetanse med 
flerårs erfaring med droneshow og ikke minst en dronepark 
med egne designede droner tilpasset nordlige værforhold. At 
droneshowet ikke kunne gjennomføres var en fiasko både for 
oss som arrangør og for de som leverandør. Følgende tekniske 
årsaker til havariet analyseres :

• Magnetisk interferens i nærmiljøet forårsaket av 
jernreserver under bakken, som førte til at kompassene 
gikk amok. ”Riot of the Machines” – som en av de frivillige 
beskrev havariet av halvparten av dronesvermen bak 
brakkene

• Feilsafe-funksjonen var programmert og fungerte godt, 
men landing på bakkeskråningen forårsaket at noen droner 
landet utenfor sikkerhetssonen  

• En uheldig svikt i software eller hardware – DroneSwarm.
ru hadde nettopp fornyet og oppgradert sin droneflåte og 
software, så kanskje testperioden var for kort?

 Men i et større bilde – og i tråd med festivalens tema - kan vi jo 
spekulere på om det var flere muligheter i spill:

• Vi ble hacket!? Spørsmålet er hvem hacket hvem - Did the 
Russians hack the Americans, or the Americans hack the 
Russians? 

• GPS-jamming av Øst-Finnmark, eller med Svein Waras 
ord, “russerne hadde vel glemt å slå av jammingen før de 
sendte dronene til værs”

Som det ble vittig kommentert i forskjellige media;

“Kanskje besvarte havariet hovedspørsmålet til årets Barents 
Spektakel – Styrer Russland alt?” 
(Nordnorsk debatt)

“Nå endte showet i fiasko, eller hadde noen planlagt det slik?... 
Da de øvrige dronene landet på Verksbakken var det nemlig en 
enkelt drone som beveget seg  himmelhøyt over byen med kurs 
mot Storskog… Droneshowet – fiasko eller suksess?” 
(Sør-Varanger Avis)
 
I kommentarfeltet kunne man også lese: 
”Håper Svein Wara blir en av mange som får oppleve Barents 
Spektakel - velkommen til Barentshovedstaden skal du være! At 
festivalen har tema som engasjerer og provoserer, er det som 
holder den aktuell og relevant”.
Lydlandskapet av Per Martinsen & Aggie Frost ble spilt intimt, 
akkompagnert med et tegnet storyboard projisert via overhead, 
avslutningsvis på et annet arrangement under festivalen, 
bokbad med Kjartan Fløgstads siste roman “Due og drone”. Vi 
vil gjenbruke det musikalske verket og samarbeidet mellom Per 
& Aggie, Timur og Fredrik ved en senere anledning.
 

■    Antall publikummere (12. februar): 2000
■    Antall publikummere (13. februar): 1000

▲ ► foto: Maksim Malyutin
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Festivalutstilling
Åpning av festivalutstillingen var kl. 19:00, rett 
etter åpningsshowet og fyrverkeriet. Vi vandret fra 
Sydvarangerparken gjennom sentrumsgatene til Terminal 
B med kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja i spissen. 
Kulturministeren åpnet utstillingen for fulle hus på Terminal B. 
Deretter fulgte vi alle etter trommende guider med ropert, fra 
den ene kunstarenaen til den neste, spesielt rigget til ute og 
inne i byen. 

■    Antall besøkende (åpning av festivalutstillingen): 150

Festivalutstillingen forholdt seg til tema og bestod av verk av 
følgende kunstnere: 

Spy DIY
1. og 2. etasje, Terminal B

av Anders Eiebakke, Anthony van der Meer, Dmitry Morozov, 
::Vtol::, Elena Nikonole, Martin Nadal, !Mediengruppe Bitnik, 
The Yes Men, Valentin Fetisov og flere.
Kuratert av Aristarkh Chernyshev og Pikene på Broen.

Kunstnerne i prosjektet kommer fra Russland, Norge, 
Nederland, Sveits, Spania og USA og utforsker hvordan det nye 
informasjonsfeltet, sosiale nettverk og overvåkingssystemer 
arter seg. Kunstnerne tester ulike verktøy som setter dem 
i stand til å realisere kommunikasjon og komme i dialog 
med meningsfeller og meningsmotstandere og bruker 
disse mulighetene til å fremme humanistiske standarder og 
rettferdighet.

I utstillingen ble det vist prosjekter av kunstnere som alle 
arbeider med tema som spionhysteri, det «mørke» internett, 
hacking, mockumentary, personlige undersøkelser i sosiale 
nettverk og liksom-konspirasjonsteorier. Vi fikk f.eks. se 
droner og andre innretninger kunstnerne hadde laget for å 
samle og spre informasjon, og prosjekter skapt av aktivister, 
programmerere og andre spesialister som ikke betegnet seg 
selv som kunstnere.

Tanken bak var at det nye informasjonsfeltet er tettpakket med 
enorme mengder informasjonskanaler, og ved å utforske de 
mulighetene det gir, får vi nye innfallsvinkler til å forstå vår egen 
samtid og sikkerheten i samfunnet vårt.

■    Antall besøkende: 640
▲ foto: Mikhail Slavin
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▲ «Spy DIY» foto: Maksim Malyutin ▲ «Spy DIY» foto: Michael Miller
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The Russians Did It
Samfundshuset

av Alt Går Bra.

Alt Går Bras prosjekt - Russerne gjorde det - tar utgangspunkt 
i den lokale naboskapssituasjonen ved grensen, og stilte 
spørsmål som berører Norges kompliserte forhold til naboen 
Russland. Inspirasjon til prosjektet hentet de fra den historiske 
skikkelsen, Ellisif Wessel (1866 - 1949), som var en utrettelig 
aktivist, forfatter, oversetter og utgiver. Hun stiftet den 
lokale fagforeningen for gruvearbeiderne, Nordens klippe, 
og omskapte Kirkenes til et episenter for kommunister før 
Oktoberrevolusjonen fant sted. Hun smuglet politisk litteratur 
inn i Russland, deriblant tekster som Lenin sendte henne fra sitt 
eksil, ved å få dem om bord på fiskebåter. 

Prosjektet til Alt Går Bra er inspirert av de håndsydde og 
broderte fanene som er en tradisjon både i Norge og 
Russland som symboler for det militære, for religion og for 
fagforeningene. Ellisif Wessels fane for Nordens Klippe, som 
hun laget til den første markeringen av arbeidernes frihetsdag 
i Finnmark i 1907, skriver seg inn i denne tradisjonen. Wessels 
slagord på denne «opprørsfanen» er «Ned med tronen, alteret,  
pengevældet», førte til reaksjoner som nådde langt utover dens 
lokale betydning, og førte til innblanding fra justisministeren og 
til og med fra kongen.

Installasjonen i storsalen på Samfunnshuset bestod av 18 
faner (1.20 x 2.00 m), som ble håndsydd i samarbeid mellom 
kunstnerne og unge designere fra Murmansk Teknologiske 
Service Høgskole. Seks hovedfaner fremstilte historiske motiver 
malt med akryl, som gikk i dialog med fanene som hang der 
fra før, blant annet opprørsfanen. Faneinstallasjonen ble utstilt 
i selveste huset til fagforeningen Nordens Klippe, i Storsalen 
på Samfundshuset, og gikk på den måten i dialog med de 
historiske fanene som hang der på veggen fra før.
Faner er både kunsthåndverk og bruksobjekt, derfor fikk 
installasjonen fire forskjellige presentasjonsmåter i løpet av 
festivaluken: 

• På dag 1 og 3 kunne besøkende bevege seg mellom 
fanegruppene som ble installert i forskjellige 
konstellasjoner

• På dag 2 ble fanene brukt som kulisser for festivalkonserten 
med navnet ”Musikk bak fanene”

• På dag 4 ble fanene båret i en faneparade fra 
Samfundshuset til Frigjøringsmonumentet

■    Antall besøkende (utstilling og faneparade): 230

▲ ▼ foto: Maksim Malyutin
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The Portal: trial version
2. etasje, Sør-Varanger bibliotek

av Circumambulation Collective.

Kunstnergruppen Circumambulation var her på residency i 
2019 og på bakgrunn av reaserch her, lagde de en portal som 
fungerte som et hyperlokalt spill for Kirkenes by; en portal 
tilbake til hjembyen St. Petersburg.

Karakteren du valgte i spillet bestemte ruten. På turen fulgte du 
spor og samlet attributter til karakteren, og en verden basert på 
fakta og fiksjoner utviklet av kunstnerne, ble skapt. Om man lot 
seg fordype i spillet, hadde man mulighet til å krysse grensene 
helt uten grensevakter eller grensekontroll. Du ble utfordret på 
egne ideer og tanker omkring tid, sted, og på din egen fantasi. 
Under festivalen holdt kunstnergruppen to performancer for 
publikum der de iscenesatte historiene omkring karakterene de 
hadde skapt til spillet, samt skapte scener fra reisende i spillet. 

■    Antall besøkende (utstilling og performancer): 231

Epoch of the Crab
Gamle Interiørverden

av Inghild Karlsen.

Kunstneren var på residency i BAR International i 2019. Utifra 
erfaringer under oppholdet her, kom hun tilbake til oss med 
ideer for kunstproduksjon og i første omgang inviterte vi henne 
til deltakelse og visning av verk under Barents Spektakel 2020, 
en rominstallasjon og kunstvideo knyttet til tema om krabber og 
migrasjon.  

Når man flytter noe biologisk fra sine omgivelser, vet en sjelden 
hva som skjer.

3D-krabben i Inghild Karlsens installasjon ble et symbol på 
en invasjon i nytt hav satt ut av menneskene. Den hadde ikke 
forflyttet seg frivillig. For samtidig som vi i dag ikke vet følgene 
av fiskeoppdrett, oljen vi tar opp og alt vi lar synke til havets 
bunn, aner vi vagt at dette kan få alvorlige konsekvenser. Havet 
er et speil på hva som skjer i verden i dag. Det er uforutsette 
tider og ubalanse. Naturen reagerer, og vi mennesker 
responderer langsomt.

Til tross for usikkerheten rundt kongekrabbene, har det vist seg 
å bidra til positivt samarbeid mellom to land. Men uroen er der 
likevel - både i havet og på land.

Inghild Karlsen holdt en kunstnersamtale og presentasjon av 
prosjektet 13. feb: 22 stk deltok. 

■    Antall besøkende (utstillingen): 241

►▼ «The Portal: trial version» foto: Maksim Malyutin

► «Epoch of the Crab» foto: Maksim Malyutin
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Northern Drift
Gamle brannstasjonen

av Alexis Destoop.

I Alexis Destoops kunstfilm Northern Drift, møtes 
antropologiske reisedagbokskildringer og retrofuturistisk sci-fi i 
det kalde, karrige landskapet nord for polarsirkelen.

Det har tatt lang tid å lage denne filmen, Northern Drift, som 
er det endelige resultatet av Destoops langvarige utforskning 
i grenseområdene i nord, blant annet gjennom deltakelse i 
BAR International. I Northern Drift fjerner Destoop den strenge 
betegnelsen for grense som en avgrensing, en delelinje. 
Publikum kan gå inn i skipsverftet i Kirkenes, og når de går ut, er 
de på Abram-Mys og ser utover et panorama over horisonten 
i Murmansk. På denne måten blir begrepet grense et bredt, 
ekspansivt rom som bærer i seg tegn fra fortiden og utsikter for 
fremtiden.

Fortellingen i Northern Drift er spekket med fakta og 
begivenheter, den overvinner geografiske særtrekk, men er 
likevel rik på detaljer. Landskapene i Northern Drift er barske 
og utilgjengelige, men bærer likevel spor etter menneskelig 
aktivitet og handling. For oss som bor i nordområdene, blir det 
gjenkjennelige abstrakt, og den underlige sammenstillingen av 
kjente steder, landskaper og infrastruktur får politisk betydning.
Filmvisninger gikk hele tida fra 10:00 – 18:00 (søn 12:00 – 15:00) 
i festivaluka.

■    Antall besøkende: 271

Do Not Urinate Towards Russia
Torget

av Morten Traavik.

Kunstneren viste et motiv fra gjerdet ved den tidligere 
grenseovergangen Skafferhullet utenfor Kirkenes. Verket var en 
del IV av Borderlines-serien (installasjon, blandet media 2011 – 
pågående).

■    Antall besøkende: 400

▲▼► foto: Maksim Malyutin
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Kunstnersamtaler 
og omvisninger i 
festivalutstillingen
I tillegg til de faste aktivitetene som foregikk under hele 
utstillingsperioden, ble det arrangert kunstnersamtaler på alle 
utstillingssteder, omvisninger i utstillingene for barn,  ungdom 
og voksne. 

Eksempler

Diskusjon med Alt Går Bra
Samfundshuset 
torsdag, 13. februar

På festivaltorsdagen inviterte Alt Går Bra lokalbefolkningen 
og tilreisende gjester til å være med i en diskusjon i 
faneinnstallasjonen på Samfundshuset sammen med 
lokalhistoriker Steinar Wikan, journalist i Sør-Varanger Avis 
Yngve Grønnvik, og tidligere minister og nasjonalbibliotekar 
Bendik Rugaas med flere. 

■    Antall publikummere: 60

Postproduksjonsmøteplass med 
kunstnersamtale og diskusjon, Alexis Destoop
Gamle brannstasjon
lørdag, 15. februar

Vi arrangerte et åpent postproduksjonsmøtet for de regionale 
aktørene involvert i filminstallasjonen The Northern Drift av 
Alexis Destoop. En del av de inviterte hadde mulighet til 
å komme og delta i diksusjonen rundt filmen - f.eks. Willy 
Bangsund – Fjellhallen/ Atletklubben (Kirkenes), Thomas 
Nilsen – The Independent BarentsObserver (Kirkenes), Vadim 
og Irina Neganovs – Barents Travel (Nikel), Natalia Sidorina 
(Nikel) med delegasjon fra Second School (kultursenter i Nikel 
og vår samarbeidspartner). I samtale med kunstneren selv, 
Alexis Destoop, moderert av Pikenes kunstneriske leder, Luba 
Kuzovnikova, fikk publikum et dypere innsyn i både kunstnerens 
og samarbeidspartnernes tanker omkring filmen. 

■    Antall publikummere: 60

Formidling/Omvisninger i festivalutstillingen 
på norsk, russisk og engelsk

Vi samarbeidet med Nordnorsk kunstnersenter og 
kunstpedagog Kristin Risan om formidlingen. I tillegg inviterte 
vi inn kunstneren Emma Gunnarsson, bosatt i Lofoten, for 
gjennomføring av formidling og verksteder. Det ble utviklet tre 
forskjellige formidlingstilbud, to festivalverksteder som tilpasset 
seg alderstrinnene, og en kunstrebus for barnehagene og de 
helt yngste skoletrinnene. 

Fra russisk side inviterte vi en gruppe på 46 elever fra Nikel og 
Zapoljarnij til å delta på festivalverkstedet. De russiske elevene 
deltok på verkstedet i utstillingen Spy DIY i tillegg til at de fikk 
en utvidet omvisning i resten av festivalutstillingen på russisk.

■    Antall besøkende (formidling barn og unge): 302 
■    Antall besøkende (formidling voksne): 30

▲ foto: Mikhail Slavin

▲ foto: Mikhail Slavin

▲ foto: Maksim Malyutin

▲ foto: Maksim Malyutin
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De siste årene har festivalen hatt sin egen festivalbar, et 
konseptuelt prosjekt laget i et samarbeid mellom kuratorteamet 
i Pikene på Broen og utvalgte kunstnere. Baren forholder 
seg til festivaltema både når det gjelder visuell utforming og 
programinnhold. Festivalbarens visuelle utforming i 2020 var 
et samarbeid mellom Pikene på Broen og arkitektkontoret 
Transborder Studio og fikk navnet Boris Gleb 2.0, oppkalt etter 
en ekte bar fra 1965. 

Sommeren 1965, mens den kalde krigen raste som verst, dukket 
det opp en bar hvor nordmenn og russere kunne møtes. Og 
vinteren 2020 dukket det altså opp en ny bar, hvor festivalens 
gjester, akkurat som i 1965, fikk oppleve brorskap mellom folk 
(druzhba narodov).

I 59 sommerdager i 1965, serverte den originale Boris Gleb bar 
vodka, propaganda og muligens litt spionasje til nysgjerrige 

Boris Gleb 2.0 
Boris Gleb bar - festivalbar
Samfundshuset

nordmenn. Den lille visumfrie enklaven baren sto på, var en 
sprekk i jernteppet. Kulden mellom øst og vest tinte til lyden av 
levende musikk og dans. Kombinasjonen av restaurant, kino, 
kunstutstilling og omvisning på den nye kraftstasjonen, inviterte 
til en fullsatt utfluktsdag til Sovjet. 

Og festivalbaren i 2020 ble også fylt til randen av et bredt 
publikum fra formiddag til sent på natta hele festivaluka. Her 
kunne vi handle ved en spesialdesignet bardisk, omgitt av 
sovjetisk atmosfære. Vi kunne stå i kø og veksle til rubel i en 
typisk valutaluke i veggen, få manikyr og ansiktsmassasje, 
russiske supper, hilse på spioner in disguise med hatt og bart 
og kameraet klart, spille et spesialdesignet spill, ikke Monopol 
men Metropol, og mange andre uventede hendelser. 

■    Antall besøkende på Boris Gleb 2.0 til sammen 
     (hele festivalperioden): 1320

▲ foto: Maksim Malyutin
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Festivalbaren hadde et eget program som blant annet 
bestod av følgende

Fortellerstund fra Boris Gleb
torsdag, 13. februar

Galina Zakharova jobbet som tolk i Boris Gleb enklaven og 
Boris Gleb bar. I samarbeid med Barentsinstituttet/UiT ved 
Stein Roar Mathisen og Bjarge Fors, inviterte vi Galina til å tenke 
tilbake sammen med oss og dele sin førstehåndsinformasjon 
og sine erfaringer fra en uvirkelig sommer. I tillegg inviterte vi 
førstehåndskilder fra Sør-Varanger, de som har vært i Boris Gleb 
tilbake da. 

■    Antall publikummere: 89 

Oppskrifter og 
bokpresentasjon med 
Darra Goldstein
torsdag, 13. februar

Den anerkjente kokebokforfatteren Darra Goldstein presenterte 
sitt siste bok «Beyond the North Wind», som dykker dypt ned i 
hjertet til russisk matkultur.

Sammen med Darra presenterte Aleksandra Kuzovnikova sin 
tradisjonelle, syltede agurkoppskrift hentet direkte fra dachaen, 
og restaurantsjef Svetlana Kozeiko fra Murmansk-restauranten 
«Tsarskaya Okhota» presenterte sin rømme honning kake.
Darra Goldstein kuraterte og leverte også oppskrifter til Scandic 
Hotel som serverte inviterte gjester åpningsmiddag med 
kulturprogram. 

■    Antall publikummere: 70

Debatt: Hvem er Frode Berg? 
Norske mediers dekning av den store etterretningsskandalen 
som rammet et lite lokalsamfunn. 
Arrangert av Barents Press
fredag, 14.februar

Frode Berg-saken skapte voldsom oppsikt og interesse. Men 
det satte også norske  medier på prøve. Hvordan skulle en 
dekke en sak med så lite tilgjengelig offentlig informasjon? 
Hvordan skulle man verifisere den informasjonen som ble 
gjort kjent? Hvordan skulle man håndtere de mange ryktene 
som gikk om Frode Bergs «dobbeltspill» og samarbeid med 
norsk etterretning? Og hvordan burde pressen behandle Bergs 
beskrivelser og påstander om norsk etterretning som kom frem 
etter hans hjemkomst?

■    Antall publikummere: 110

▲ foto: Maksim Malyutin

▲ foto: Maksim Malyutin

▲ foto: Maksim Malyutin
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Bokpresentasjon med Kjartan 
Fløgstad 
torsdag, 13. februar

Kjartan Fløgstad i samtale med Sør-Varanger Historielags 
leder Knut Kristoffersen, om hans nye bok “Due og Drone”. 
Lydlandskapet av Per Martinsen & Aggie Frost som var laget 
til festivalens åpningshow som ble avlyst,  ble avslutningsvis 
spilt under bokbadet, intimt og akkompagnert med et tegnet 
storyboard projisert via overhead.

■    Antall publikummere: 107

Metropol brettspill 
– en kommentar til etterretningsvirksomhet. 

Det klassiske brettspillet Monopol handler om kjøp og 
salg, frekkhet, flaks, uflaks, gjerrighet, hensynsløshet, 
sluhet, hestehandel, rikdom, fengsel eller død. Akkurat som 
etterretningsvirksomhet. I vanlig Monopol kjøper man gater og 
bygger hus og etter hvert hotell. I METROPOL brettspill er det 
spioner som går rundt og kjøper seg informasjon og kontakter 
og bygger opp innflytelse over alt fra radarstasjoner til 
festivaler. Man går etter klokka og halve spilleplanen er i Norge, 
halve i Russland. Kreml, Hotel Metropol og Bolsjojteateret, 
Olenegorsk, Severomorsk og andre russiske militærbaser. 
Barentssekretariatet, E-tjenesten i Tomaselv, radarer, 
lyttestasjoner og flybaser. 

Og som vi vet er heller ikke festival-Norge forskånet for 
hemmelige agenter og kontraspionasje. Her kan det skjule 
seg mørketall: i festivalbyen Harstad har Festspillene islandsk 
direktør, Kulturhuset har en danske ved roret, mens ILIOS-
festivalen styres av en svenske. Barents Spektakel er på russiske 
hender, mens TIFF har hatt sjef fra California i mange år. PST bør 
nok etablere et eget festivalkontor. 

Reglene er som vanlig Monopol, men litt forenklet slik at spillet 
kan gå kontinuerlig med vekslende deltakere. Og kanskje litt 
slemmere. Får du sjansekortet «Gå i fengsel» er det ikke sikkert 
at du kommer tilbake. 

Utviklet av produsent og musiker Anders Eriksson (Harstad), i 
samarbeid med Pikene på Broen. 

■    Antall besøkende: 200

Boris Gleb bar hadde sitt eget kveldsprogram med spatjenester, 
Metropol-spillet og musikkprogram som bestod av:  

• Musikk ala Viktor Tsoj og Kino fra den lokale Gruppa Krovi 
• Den mest eksentriske duoen nord for polarsirkelen med 

tekster fra Sovjettiden, Shish da Malina, Murmansk
• Gruppen Ilia, Konstantin & me (St. Petersburg/ Oslo) 

presentert av Friform Kirkenes
• Opphav (Tromsø), Poexxxali (Moskva), husets DJ Matti Aikio 

(Rovaniemi) & DJ Pirogi (Moskva)

■    Antall besøkende (kveldsprogram onsdag): 200
■    Antall besøkende (kveldsprogram torsdag): 140
■    Antall besøkende (kveldsprogram fredag): 200

Andre arrangementer ved Boris Gleb:

� Sovjetiske tegnefilmer – 33 besøkende
� Filmvisning søndag – 21 besøkende
� Røde Kors Barnedisko – 200 besøkende

▼ foto: Maksim Malyutin
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▼ foto: Mikhail Slavin

▼ foto: Mikhail Slavin

▼ foto: Mikhail Slavin

▼ foto: Maksim Malyutin ▼ foto: Maksim Malyutin

▼ foto: Maksim Malyutin ▼ foto: Maksim Malyutin

▼ foto: Maksim Malyutin
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Teaterforestilling: 
Den Krevende Marsjen
Fjellhallen

Året er 2560. Vi befinner oss i et fyrstedømme langt mot nord, 
i randsonen av det Eurosibirske Imperiet. Vi lever av jorda 
og tradisjonelt håndverk, en lav-teknologisk middelalder, et 
arkeofuturistisk idealsamfunn. Hungersnøden som nå har vart i 
fem år blir bare kalt for … Den Krevende Marsjen. Forestillingen 
startet ute hvor det var satt opp et telt som fungerte som en 
kontrollpost. Publikum ble nøye testet for virus og infeksjoner 
før de fikk lov til å komme inn i «Kulturhuset». Kroppsbyggeren 
Nastya Akulich stod på scenen og flekset muskler mens 
publikum satte seg og forestillingen ble startet av en tale fra 
Kulturministeren, etterfulgt av et religiøst fruktbarhetsrituale. 
Deretter fikk publikum se et skyggeteater, en propaganda-
forestilling bestilt av Kulturministeren. I pausen ble publikum 
underholdt av vertinnen Ekaterina Efremova og etter pause fikk 
publikum se et tablå bestående av noen smeltende stoff og en 

død kropp som det vokste sopp på. Etter dette gikk det hull 
på membranen over til «Den Andre Siden» og publikum gikk 
gjennom prosceniet og beveget seg gjennom en åtti meter 
lang korridor inn gjennom fjellet, her var det at den Molekylære 
Balletten ble trukket ut i rom og tid. I enden av korridoren var 
det satt opp en portal som publikum måtte gå gjennom for å 
komme tilbake til «virkeligheten». 

Stedsspesifikt gjennomført i samarbeid med Pikene på Broen 
i en arena bygd om for anledningen, et bomberomslokale i 
Fjellhallen disponert av Sivilforsvaret.
Hver forestilling beregnet for 40 publikummer.
3 forestillinger ble spilt 

■    Antall publikummere (alle tre forestillingene): 137

alle foto: Maksim Malyutin
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Transborder Café
Transborder Café-serien har blitt en av festivalens merkevarer, 
med fullt hus og en god miks av kunstnerisk innhold, 
stemningsskapende musikkinnslag og samfunnsrelaterte 
diskusjoner. Årets tre Transborder Caféer tok utgangspunktet i 
forholdet til Russland og Russlands påvirkning på «Vesten».

What Does Big Brother Want with Us?
i samarbeid med Barentssekretariatet
Ritz
torsdag, 13. februar 

«Historisk har det vært ganske enkelt å skjønne når en 
fiendehær krysser grensen. I det digitaliserte samfunnet hjelper 
det derimot ikke med piggtrådgjerder lenger.» Deltakere i 
panelet var:

• Runa Sandvik, ekspert på hacking og datasikkerhet. 
• Thomas Nilsen, redaktør for the  

Independent Barents Observer. 
• Artem Kozluk, fra det russiske  

frigjøringsprosjektet Roskomsvoboda.
• Bård Wormdal, NRK-journalist.
• Moderator: Ksenia Novikova,  

kommunikasjonsrådgiver i Barentssekretariatet.

■    Antall publikummere: 190 (+ 663 online) 

The Russian Trace in the West
Ritz
fredag, 14. februar 

Sporing av russisk innflytelse i en bredere kulturhistorisk 
sammenheng, i f.eks. dannelsen av europeisk liberalt demokrati 
og sosialdemokrati i Skandinavia. «Russisk avantgardes`» 
påvirkning på moderne vestlig design, samtidskunst og 
arkitektur, vestlig rock- og popmusikk til russisk innflytelse på 
post-punk og elektronisk musikk.
Deltakere i panelet var:

• Kirill Kobrin, forfatter, historiker og journalist. 
• Owen Hatherley, kulturjournalist og forfatter. 
• Kjartan Fløgstad, forfatter.
• Alt Går Bra, kunstnerkollektiv. 
• Moderator: Yngvar B. Steinholt, professor i  

russisk kultur og litteratur ved UiT.

■    Antall publikummere: 170 (+ 430 online)

Believe It or Not
Ritz
lørdag, 15. februar

Om Russiagate og andre saker hvor Russland angivelig synes å 
være innblandet. «Reality-check» på noen av de historiene hvor 
det hevdes at det er en russisk forbindelse.

Deltakere i panelet:

• Joe Lauria, FN korrespondent i 25 år for bl.a. Wall Street 
Journal, the Boston Globe og Sunday Times,  
sjefredaktør for Consortium News. 

• Reid Standish, spesialkorrespondent for  
Foreign Policy magazine i Moskva. 

• Anders Eiebakke, festivalkunstner. 
• Tommy Rognmo, tidligere lærer ved Svanvik Folkehøyskole, 

hvor han også var ansvarlig for den lokale «Radio Pasvik» 
og tidligere direktør i Sør-Varanger Næringsråd. 

• Vladimir Martynenko, tenor fra Murmansk og tidligere 
fange i Lefortovo fengselet.

Moderator: Amund Trellevik, journalist i High North News.

■    Antall publikummere: 190 (+ 567 online)

▼ foto: Maksim Malyutin
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Festivalkonsert: 
Musikken bak fanene 
Samfundshuset
torsdag, 13. februar

Den opprinnelige planen for festivalkonsert med utgangspunkt 
i Nordflåtens sang og danseensemble fra Severomorsk i 
samarbeid med norske artister, kunne ikke gjennomføres da 
de russiske musikerne ikke fikk tillatelse til innreise fra norske 
myndigheter. Erstatningen ble ikke mindre bra: 

Vi inviterte Tora Augestad med sitt band Music for a While, og 
Alexander Nevskys Mannskor fra St. Petersburg til å sammen 
lage et program som passet festivalens tema. Tora Augestad 
bor for tiden i Berlin og er en av våre fremste når det gjelder å 
tolke og fremføre musikk av komponister som Hanns Eisler og 
Kurt Weill. Tora Augestad og Oslo Philharmonic Orchestra fikk 
Spellemannprisen i 2018 for albumet «Portraying Passion», med 
hele Kurt Weill and Bertolt Brecht’s «The Seven Deadly Sins». 

Alexander Nevsky mannskor fra St Petersburg ledes av Boris 
Satsenko. Inspirasjonen er den georgiske tradisjonen i tillegg til 
eldre musikk fra den armenske kirke. Koret synger også annen 
musikk, klassisk, folk og populære sovjetiske sanger. 

I dette grenseoverskridende samarbeidet fikk vi høre felles 
stedsspesifikke fremføringer og nye tolkninger av musikk og 
sanger fra deres eget repertoar. 
Konsept og produksjon: Pikene på Broen og Anders Eriksson.

■    Antall publikummere: 212

Dobbeltkonsert: 
Bigbang (Oslo)
Iva Nova (St. Petersburg) 
Samfundshuset
lørdag, 15. februar

Etno-rock med jazzy hint av elektronika fra Iva Nova (St. 
Petersburg) og fengende rock og fantastiske live-show fra 
Bigbang (Oslo). 

■    Antall publikummere: 472

Konsertprogram 
Konsertprogrammet er de uformelle møteplassene hvor nye vennskap oppstår på tvers av grenser. Opprinnelig skulle vi ha to store 
dobbeltkonserter på Samfundshusets storscene, men av logistiske og økonomiske hensyn valgte vi å ha en større konsert på lørdag 
og flere mindre konserter på Boris Gleb 2.0 de andre festivaldagene. Dette bidro til mer variert musikktilbud i forskjellige sjangre 
og samlet dermed diverse bands og publikummere. (se programmet for festivalbaren)

▼ foto: Mikhail Slavin

▼ foto: Mikhail Slavin
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Ha det på badet  
Barentsbadet
søndag, 16. februar

Ha det på Badet er avslutningsarrangementet til Barents 
Spektakel og arrangeres på Barentsbadet. Arrangementet er 
et familiearrangement med underholdning for barn og voksne, 
som pleier å samle diverse publikummere fra småbarnsfamilier 
til tilreisende festivaldeltakere, voksne og seniorer. Vi fortsatte 
det påbegynte samarbeidet med Evgeny Goman og hans 
Arctic Theater (Murmansk) om Ha det på Badet under 
Barents Spektakel 2019, og inviterte teateret til igjen å sette 
sammen en interaktiv forestilling i bassenget. Forestillingen 
var tilpasset festivaltemaet og tok for seg historien om Jurij 
Gagarin, en sovjetisk kosmonaut som ble det første mennesket 
i verdensrommet og til å fly i bane rundt jorden i 1961. 
Forestillingen handlet om viljestyrke, mot og det å aldri gi 
opp og å få oppfylt sine drømmer. Teaterskuespillerne (Valerii 
Sakovich, Viacheslav Burtcev, Mariia Bogdanova, Kseniia Meri, 
Mariia Moroz) involverte våre russiske frivillige i en performativ 
del av forestillingen, mens publikum i bassenget var involvert 
i forestillingen via vannleker, konkurranser, danseøkter og 
oppgaver man måtte løse i lag med andre. DJ Matti Aikio 
(Rovaniemi/Tromsø) lydsatte forestillingen og spilte også for de 
besøkende etter forestillingen var over. 

■    Antall besøkende: 90

Festivalfrivillige  
Barents Spekakel er helt avhengig av frivillig innsats og 
rekrutterer hvert år ca. 50 frivillige fra Norge og Russland i nord 
som administreres av en språkkyndig frivilligansvarlig. 

De frivillige må være over 18 år og har varierte oppgaver som: 
vakthold på ulike arrangementer, informasjon til publikum, salg 
av billetter og billettkontroll, transport og logistikk, artistvert, 
utstillingsassistent, teknisk assistent, fotografering, video og 
web. Til gjengjeld får de frivillige ny kunnskap og erfaring, 
gratis adgang til fem fantastiske festivaldager og blir kjent med 
mange nye folk. De tilreisende frivillige fra Russland får i tillegg 
dekket kost og losji.

I 2020 hadde vi 40 frivillige, hvorav 25 var fra Russland mens 
15 var lokale folk. Resterende behov for hjelp ble løst gjennom 
betalt dugnad fra idrettsforeninger lokalt. Dette året fokuserte vi 
mer på rekrutteringsprosessen. Vi fikk laget en promovideo og 
brukte nettverket av våre faste gjengangere fra Murmansk og 
Arkhangelsk regioner, samt Barents Region Festival Volunteers - 
en informativ Facebook-side for frivillige og festivalarrangører i 
norsk-russiske Barents, opprettet av Pikene på Broen i 2019. 

Våre russiske frivillige har fått språklig praksis på norsk og 
engelsk mens de jobbet med festivalen. De fleste av dem var 
språkinteresserte studenter eller voksne, mange av dem lærer 
seg norsk. De satte stor pris på å kunne forbedre sin muntlige 
uttale mens de var her.  

Nytt av året var en stor utfordring knyttet til lokalpolitiets 
håndtering av de frivillige. En dag før festivalåpningen fikk 
vi beskjed fra Finnmark politidistrikt at frivillige fra Russland, 
ikke kunne være på festivalen uten arbeidstillatelse fra UDI. All 
frivillig aktivitet måtte dermed stanses umiddelbart. Uten det 
folk-til-folk samarbeidet frivilligsatsingen representerer, blir 
festivalen mye fattigere. Vi har alltid tidligere søkt kulturelt visum 
for russiske frivillige, som bl.a. tillater frivillig arbeid i kulturelle 
sammenhenger. Derfor mente vi at politiet hadde fattet feil 
beslutning. 

For å avklare situasjonen kontaktet vi Utenriksdepartementet. 
UD var svært behjelpelig og tok videre kontakt med 
Justisdepartementet og UDI, og vi kunne fortsette som før. UD 
forsikret oss om at kulturvisumene består og at det som faktisk 
har skjedd i denne saken fortsatt er uklart for UDI. 

Uten våre russiske frivillige og et slikt folk-til-folk samarbeid, 
er det umulig for oss å gjennomføre Barents Spektakel. Vår 
frivilligrekruttering er den viktigste grenseoverskridende folk-til-
folk satsingen i forbindelse med festivalen, hvor både kulturell 
og kunnskapsutveksling pågår, der hvor man skaper tillit til 
hverandre og til sine naboland. Det er derfor ekstremt viktig for 
oss i barentssamarbeids- og grensesamarbeidsøyemed å ha 
forutsigbarhet og klarhet i kommunikasjon med myndigheter, 
samt støtte fra dem, og ikke forhindringer. 

▼ foto: Mikhail Slavin
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Pga reiserestriksjoner, restriksjoner for fysiske møter og 
stengte grenser helt fra mars 2020, ble BAR International 2020 
gjennomført i en noe endret form, med en blanding av digitale 
og fysiske løsninger. 

Tema

Overordnet tema for programmet, TRADISJON-INNOVASJON 
OG BÆREKRAFT, var fortsatt like aktuelt i 2020. I dag knytter 
kunstnere ofte prosjektene sine til klima, forhold til natur eller 
til identitet i forhold til både geografiske områder, etnisitet, 
nasjonale, regionale og lokale særpreg. Relasjonell kunst eller 
workshops og samarbeid med mange ulike interessegrupper 
og lokale miljøer på forskjellig nivå i den kunstneriske 
prosessen eller i formidlingssammenheng, er blitt vanlig. 

Tema ble enda mer aktuelt i pandemiåret 2020. Samtidig 
som vi startet planlegging for ny festival i 2021, startet vi 
også det møysommelige arbeidet med å sikre deltakelse i og 
grenseoverskridende samarbeid med/mellom kunstnere og 
andre aktører innen kunstfeltene gjennom BAR-programmet. 
Vi knyttet festivaltema tett opp til diskusjoner rundt hva 
pandemien fører til for oss som enkeltindivider og for 
samfunnet rundt oss. Dette ble også et tema som fikk plass i de 
diskursene som foregikk mellom kunstnerne som var en del av 
BAR-programmet. 

Team

Vi bestemte oss for å gjennomføre programmeringen innen 
PBs mange prosjekter gjennom teamsamarbeid med partnere 
i Barentslandene. For å beholde og styrke nettverk og 
prosessbasert samarbeid over grenser, både med Russland 
og andre land i Barents, inviterte vi to eksterne kuratorer til 
opphold i BAR International for å gjøre research i området og 
for å se på muligheten til å starte et teamsamarbeid med oss. 

Vi inviterte Neal Cahoon, kurator fra Nord-Irland som 
hadde et engasjement ved residencysenteret Mustarinda 
i Nord-Finland og Maria Kotlyachkova fra Russland, for 
tiden basert i Stockholm. Vi innledet det hele med jevnlige 

digitale møter fra mai 2020, Neal Cahoon kom til Kirkenes 
på gjesteopphold i august 2020. Dette var så vellykket at fra 
september 2020 ansatte vi han hos PB i en kuratorstilling. Pga 
pandemirestriksjoner ble planlagte opphold for Maria utsatt. 

BAR International 2020 har vært en viktig plattform for 
nye initiativer og samarbeid om utvikling og innhold i 
alle prosjektene PB har gjennomført i 2020. Samtidig har 
programmeringen av festivalen i 2021, og det at vi nå har 
valgt å sette festivalen fra 2021 i sammenheng med festivalen i 
2022, bidratt til et innhold i BAR som aktualiserer kunstnernes 
research og preproduksjon og knytter dem tettere til 
festivalplattformen.

Gjennomføring

Planen var å ta et antall nye kunstnere med på reiser og 
studieturer i Barents og på ulike måter introdusere dem for 
området via research gjennom reiser og ulike interaksjoner 
med lokale folk og kompetansemiljøer. Noen hadde vært her 
før og skulle komme tilbake for fordypning eller innledning 
til produksjonsfase. En gruppesammensetning som også 
skulle bidra til nye nettverk, kunnskap, erfaringsutveksling og 
samarbeid, var planlagt. 

På grunn av pandemien måtte gjennomføringen av programmet 
foregå på litt andre måter. Vi utviklet den digitale kompetansen 
i bedriften, leide inn teknisk kompetanse og veiledning, utviklet 
nye digitale løsninger for grenseoverskridende kontakt, og 
gjennomførte BAR-programmet i en kombinasjon mellom 
fysiske og digitale tiltak. På ulike vis la vi til rette for semidigitale/
semifysiske møteplasser for utveksling av erfaring og kunnskap 
over grenser. De digitale tiltakene vil også etter pandemien 
være et supplement som bidrar til enda større utbytte for den 
enkelte deltaker. Vi utviklet konseptet remote-residencies. Dvs. 
at våre partnere i nærområdet på russisk side, tok imot russiske 
BAR-kunstnere til fysisk opphold nært grensen, mens den 
grenseoverskridende kontakten skjedde digitalt.

■    Antall kunstnere som deltok i programmet: 38

BAR INTERNATIONAL
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-------------------------------      før pandemi      --------------------------------

Nettverksopphold: III Northern Culture Forum
10. - 12. mars

Kunstnerisk leder Luba Kuzovnikova hadde et opphold 
i Syktyvkar i forbindelse med hennes deltakelse på III 
Northern Culture Forum. Forumet var gjennomført i regi av 
kulturministerium i Komi Republikk, med ca. 600 deltagere fra 
36 russiske fylker, og 3 fra utlandet. Pikene ved kunstnerisk leder 
var invitert i samarbeid med Potanin Foundation som hadde 
ansvar for hovedprogrammet. Forumets paneldiskusjoner, 
foredrag, workshops dekket et bredt spekter av temaer innenfor 
kultur, samtidskunst, håndverk, kulturvern, kreative næringer i 
nord.

Planlagt resterende reisevirksomhet til Russland for nettverk og 
møter var utsatt til grensen til Russland åpner opp igjen. Vi har 
gjennom året hatt hyppig kontakt med våre samarbeidspartnere 
på russisk side via telefon og videomøter. For å komme i 
kontakt med nye partnere på russisk side, har vi deltatt og vært 
medarrangør på ulike digitale tiltak. 

-----------------------------      under pandemi      ------------------------------

Webinar: The Future of residency programs in the north
28. mai 

I samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, 
Resurscentrum Konst Norrbotten (Swedish Lappland AiR) og St. 
Petersburg Art Residency, arrangerte vi et webinar «The Future 
of Artist in Residence Programs in the North», hvor målet var å 
utveksle erfaringer og ideer mellom residencycenters i nord om 
hvordan man håndterer og kan håndtere pandemien. Samtidig 
ønsket vi å høre hva kunstnere tenker og hvilke erfaringer og 
utfordringer de ser ifm. residencier under pandemien. 

Kuratoropphold: Neal Cahoon og Maria Kotlyachkova
august 2020

Vi ønsket å styrke den nordiske dimensjonen i våre prosjekter 
og bidra til et grenseoverskridende samarbeid på tvers av 
grensene i hele Barentsregionen. Vi innledet derfor digital 
dialog med Neal Cahoon fra mai 2020. Han var deretter på 
opphold i BAR International i august og ble introdusert for 
området gjennom fysiske reiser internt i kommunen, samt til 
Vadsø, Vardø og Tromsø. I tillegg hadde han digital kontakt 
med aktører i Russland fasilitert av oss. Fra september 2020 ble 
han ansatt hos Pikene som kurator.

Maria Kotlyachkova kunne ikke komme til Kirkenes som planlagt 
pga. reiserestriksjoner fra Sverige. Hun skulle da alternativt reise 
til Nord-Sverige til Luleåbiennalen. Dette måtte også avlyses 
pga. pandemien. Masha bidro med nettverk og kunnskap inn 
i PBs plattformer i 2020/21. Hun deltok i det videre utviklings- 
og nettverkssamarbeidet med oss digitalt fra juni og til februar 
2021. 

Introduksjonsresidency: Jet Pascua (Tromsø)
18. - 25. juni
 
Jet var den første residencykunstneren som kom hit etter at 
koronaviruset brøt ut i Norge i mars. Målet var å bli kjent med 
grenseområdet vårt på begge sider av grensa, for å legge 
grunnlaget for en evt. ny kunstproduksjon. Siden grensa var 
stengt, ble hele oppholdet gjennomført på norsk side, og vi 
vil invitere kunstneren tilbake for reise til Russland når det blir 
mulig. 

Jet besøkte Pasvik/grenseelva med utsikt mot Nikel, 
kongekrabbebygda Bugøynes, fikk befaring på NIBIO 
Svanhovd, skipsverfet KIMEK og Sydvaranger i Bjørnevatn 
og Kirkenes, var i Grense Jakobselv, på Grenselandmuseet, 
Barentssekretariatet og ble kjent med flere lokale nærings-, 
kultur- og kompetansemiljøer. Vi var med firmaet Barents Safari 
på båttur til Boris Gleb på norsk side, med lokalhistorisk og 
kulturelt program. Kunstneren hadde møte med lokal kunstner 
Silje Figenschou, for å snakke om potensielt samarbeid. I 
tillegg reiste vi til Vardø, Vadsø og Kiberg med omvisninger 
på blant annet Vardøhus Museum og Partisanmuseet. I Vadsø 
fikk Jet møte styreleder for Vadsø Kunstforening Monica Milch 
Gebhardt, samt fikk en galleribefaring. 

Fordypningsresidency: Irene Rasmussen (Tromsø) 
22. - 25. juni

Irene kom til Kirkenes for å se på muligheter for det norsk-
russiske uterom/planteprosjektet “From Seed to Sim” med 
kommenterende samtidskunst i det offentlige rom, som har 
potensial til å bli en del av prosjektet Kunststi i grenseland. Hun 
trengte research knyttet til industriområder i Sør-Varanger og 
Nikel, og hun ville bli kjent med kompetansemiljøer her. Mye av 
residencyperioden ble brukt til møter og befaringer sammen 
med PBs kurator, mht. gjennomføringen av prosjektet og i 
forhold til nye utfordringer som stengte grenser. Hun samlet 
jordprøver og valgte sted for fremtidig gjennomføring. Det 
ble holdt Skype-møter med samarbeidspartner på russisk side 
- Second School i Nikel - for å bli kjent med forholdene der. 
Det ble gjennomført fysiske møter med Sydvaranger, Tschudi, 
Svanhovd m. flere.
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Introduksjonsresidency/grupperesidency for 
norske og russiske kunstnere:
Karoline Sætre og Øyvind Jenssen (Lofoten/Oslo), 
Yana Mikhalina (Kazan/Trondheim), 
Pavlo Grazhdansky (St. Petersburg/Trondheim)
5. - 15. oktober

Karoline og Øyvind er et norsk kunstnerpar med hvert sitt 
kunstnerskap, som gjør felles prosjekter både i kunst- og 
matsammenheng under KVAE & BARK. De jobber også med 
tekster, storytelling, og sosialt engasjerte dialogprosjekter på 
tvers av generasjoner.

De hadde et introduksjonsopphold her og fikk i tillegg møte 
kompetansemiljøer knyttet til lokale mattradisjoner og lokale 
råvarer man kan høste i naturen rundt oss. De hadde flere møter 
med andre matentreprenører og matentusiaster, deriblant 
Valentina Kuuva, Yngve Beddari og Miraculix - Sør-Varanger 
sopp og nyttevekstforening. Miraculix arrangerte samtidig sitt 
årsmøte med resultater fra årets sankesesong, og dette fikk 
Kvae og Bark delta på med sine kunstneriske innspill. 

Oppholdet var en grupperesidency sammen med to russiske 
kunstnere for kunnskapsutveksling mht. praksis og nettverk 
(se under). Karoline og Øyvind kom i etterkant tilbake til oss 
med ideer for interaktiv og sosialt engasjert kunstproduksjon 
for festivalen Barents Spektakel 2021. Like før festivalen, 
gjennomførte de i tillegg en workshop i Kirkenes og utviklet et 
godt stedsspesifikt prosjekt som en kommentar til festivalens 

tema. Vi vil invitere dem tilbake på et opphold med reiser 
til Russland når det blir mulig, knyttet til lokal mat, lokale 
matprodusenter og reiseliv. 

Kunstner og PhD stipendiat Yana Mikhalina (Kazan/Trondheim) 
besøkte Kirkenes for første gang, og siden hun studerte kunst 
ved Kunstakademiet i Trondheim kunne hun reise fysisk til 
Kirkenes. Mikhalina er interessert i ritualer i hverdagen og 
kvinners rolle i kunstneriske miljøer. 

Pavlo Grazhdansky (Kharkiv/St. Petersburg/Trondheim) bosatt 
i Trondheim i 2020, besøkte området for første gang og var 
sammen med Yana de eneste russiske kunstnerne som kunne 
komme fysisk til Kirkenes for en residency. 

Under residencyet ble Yana og Pavlo introdusert for området 
blant annet gjennom besøk til Grenselandmuseet, Sydvaranger 
gruveområdet, Ørnevannet, Kimeks skipshall, Østsamisk 
museum i Neiden og Steilneset i Vardø. For Yana arrangerte vi 
også møter med Irene Karlsen, siden hun har stor kunnskap og 
interesse for naturlige remedier, som tidligere var assosiert med 
heksekraft. 

Yana og Pavlo var på residency sammen med Øyvind Jenssen 
og Karoline Sætre, og fikk på den måten tatt del i PBs 
utvekslingsprogram mellom norske og russiske kunstnere. 
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Fordypningsresidency/grupperesidency
Hilde Hauan Johnsen (Tromsø), Marie Skeie (Oslo), 
Solveig Ovanger (Tromsø), Brith Hennie Halvorsen (Tromsø), 
Åsne Kummeneje Mellem (Tromsø), Tanya Kuupa (Murmansk) 
og Mariia Olenina (St Petersburg).
09. - 13. september

Et samarbeidsprosjekt mellom norske og russiske kunstnere, 
med utgangspunkt i tekstilkunstnerne Hilde Hauan Johnsen 
og Marie Skeies lidenskap for plantefarging. I denne norsk-
russiske samarbeidsworkshopen utforsket kunstnerne spesielt 
plantefarging med sopp, i samarbeid med og under veiledning 
av soppsakkyndig og lokal ekspert, Irene Karlsen. 

Irene Karlsen holdt foredrag om soppens mange potensialer, 
både som mat, medisin og fargeskaper. De enkelte 
kunstnerne tok med seg sitt kunstnerskap og sitt materiale inn 
i workshopen, hvor kompetanseutveksling og inspirasjon var 
stikkordet. Felles for dem er interessen for bruk av det tekstile 
materiale for historiefortelling og mening, interessen for bruk av 
natur i kunsten, og bruk av tradisjoner på en ny og konseptuell 
måte. Hilde Hauan holdt foredrag om tekstilkunstens historie 
og bruken av tekstilfarging opp gjennom historien, Marie 
Skeie holdt foredrag om tekstilkunst og politikk. Det ble samlet 
inn, utført eksperimenter, utvekslet synspunkter, kunnskap og 
erfaring. Forskjellen mellom norsk og russisk kunstnerpraksis 
var også gjenstand for diskusjon. Workshopen varte over flere 
dager og ble gjennomført i Pasvik. De russiske kunstnerne 
deltok digitalt fra Murmansk og St. Petersburg.

Prosjektet vil videreføres både fysisk og digitalt her, og i Nikel 
og Murmansk så snart det blir mulig. Vi planlegger blant 
annet en workshop for studenter i samarbeid med Murmansk 
Technological College of Service (MTCS). Kunststudent 
ved Kunstakademiet i Tromsø, Åsne Kummeneje Mellem, 
dokumenterte prosjektet via foto. 

alle foto: Åsne Kummeneje Mellem
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Introduksjonsresidency 
Janna Thöle-Juul (Lofoten)
21. - 28. september

Kunstneren besøkte Kirkenes for første gang i 2020. Som 
kunstner er Thöle-Juul interessert i naturprosesser, spesielt 
endring og bevegelse i naturen, forholdet mellom trær og 
mennesker, og forbindelsen mellom kunstnerisk praksis 
og nødvendig arbeid i samfunnet (Kunstneren er også 
brannkonstabel). Under residencyet besøkte hun Kirkenes 
brannstasjon, naturområder i Jarfjord, Pasvik, Færdesmyra, 
Langfjorddalen, i tillegg til Grenselandmuseet, Østsamisk 
museum i Neiden og NIBIO Svanhovd forskningsinstitutt. 
Oppholdet resulterte i prosjektet “Jeg volder varsomt” som ble 
presentert under Barents Spektakel 2021. 

Introduksjonsresidency/remote-residency: 
Anastasia Kizilova (St. Petersburg)
16. - 23. november 2020

Anastasia Kizilova (St. Petersburg) var på sin første residency 
hos oss som festivalkunstner for Barents Spektakel 2021 The 
Essentials. Pga. stengte grenser gjennomførte vi en remote-
residency i samarbeid med russisk partner Second School 

ved prosjektkoordinator Natalia Sidorina. Hovedmålet med 
oppholdet var å bli kjent med grenseområdet på den russiske 
siden (Murmansk), og utveksle informasjon over grensen med 
ulike miljøer digitalt. 

Under sitt opphold besøkte kunstneren fysisk blant annet 
ungdomsmiljøorganisasjonen «Miljø og ungdom», filmfestivalen 
Northern Character ved festivaldirektør Svetlana Soldatova, 
samtidskunstsenteret 21A, Arctic Theatre ved direktør 
Evgeny Goman, kunst- og kulturfestivalen Barents Bird 
ved festivaldirektør Irina Ivanova. I tillegg var hun med i et 
lokalradioprogram i Murmansk for å fortelle om sin kunstneriske 
research til Barents Spektakel og residencyutvekslingen mellom 
Pikene og Second School. Hun videreutviklet et kunstkonsept 
som senere ble presentert under Barents Spektakel 2021, som 
ble vist både på russisk og på norsk side.

Introduksjonsresidency/nettverksresidency
Daiddadallu ved Dine Fenger Lynge
29. - 30. oktober

Pikene inviterte på oppfordring kunstnerkollektivet Daiddadallu 
(Kautokeino) til et residencyopphold i Norge og Russland. 
Hovedmålet var kunnskapspåfyll, kunnskapsutveksling 
og idemyldring mht. organisasjonsdrift og ulike former 
for samarbeid. I og med at Daiddadallu er en relativt ung 
organisasjon, uttrykte de ønske om å lære av Pikenes erfaringer. 
Grunnet koronasituasjonen, ble oppholdet begrenset til norsk 
side og antallet representanter fra Daiddadallu begrenset 
seg til prosjektkoordinator Dine Fenger Lynge. Hun fikk 
presentasjon om Pikenes historie, erfaringer og utfordringer 
og informasjon om hvordan vi jobber grenseoverskridende - 
mål, metoder og arbeidsmåter. Vi så også på muligheter for 
nye samarbeidsprosjekter fremover. Residencyoppholdet var 
lagt opp mot Transborder Café “Win-win: Art-based tourism in 
the North”, hvor Daiddadallu ved Dine Fenger Lynge deltok i 
panelet om kunst og reiseliv i det internasjonale nord sammen 
med deltakere fra Vardø, Kirkenes, Rovaniemi, Nikel, Murmansk 
og Petrozavodsk.
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TERMINAL B   
TERMINAL B har formidling av kunst og kultur til et allment 
publikum som sitt primære mål og er et sted hvor tverrfaglighet 
løftes frem, både mellom ulike kunstfelt og mellom kunsten 
og andre fagfelt. I løpet av året 2020 har vi gjennomført en 
rekke utstillinger og arrangementer som sammen har skapt et 
samlingspunkt i Kirkenes og i tillegg nådd ut til et større digitalt 
publikum for våre utstillinger gjennom 3D-visninger. 

På grunn av koronasituasjonen, er det blitt gjort en del 
endringer i tidsplanen for planlagte prosjekter på Terminal B 
og flere har blitt utsatt eller avlyst og erstattet med alternativt 
program. Vi har hele veien vært opptatt av å følge både regler 
og retningslinjer for pandemien. Samtidig har vi tilpasset oss 
situasjonen og hatt et høyt aktivitetsnivå. Totalt har Terminal 
B vært stengt i syv uker, fra 12. mars til 4. mai 2020. Vi søkte 
midler for digitale tiltak og kompetanseheving for de ansatte 
og jobbet hardt med å holde Terminal Bs intensjon levende. 
Pandemien har vært en utfordrer og en pådriver. Selv om 2020 
var et år vi alle helst skulle vært foruten, sitter vi igjen med 
flere erfaringer og ny kompetanse som vi ser vi vil ta med oss 
videre. Digitaliseringen av vårt program og innhold bidrar til 
publikumsutvikling og større nedslagsfelt. Vi erfarer samtidig 
at de digitale løsningene alltid må være et tillegg og kan aldri 
erstatte opplevelsen publikum får gjennom direkte kontakt med 
kunsten og kunstnerne.

Vi har i perioden samarbeidet med blant annet frilanskuratorene 
Aristarkh Chernyshev og Hilde Methi, med Scene Finnmark, 
Friform, Sør-Varanger service & handelsstand, Finnmark 
internasjonale litteraturfestival, NUPI, DKS Sør-Varanger, Sør-
Varanger historielag, Sør-Varanger kulturskole, Second school 
i Nikel (kunstsenter), Samisk kunstmagasin/RDM og Samisk 
senter for samtidskunst. 

▲ foto: Maksim Malyutin
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-------------------------------      før pandemi      --------------------------------

1. utstillingsperiode 

Gruppeutstilling Spy DIY
del av festivalutstillingen til Barents Spektakel 2020
12. februar - 14. mars 

Spy DIY er et utstillingssamarbeid mellom Pikene på Broen og 
den russiske kunstneren og kuratoren Aristarkh Chernyshev. 
Utstillingen inneholder prosjekter av kunstnere som arbeider 
med tema som spionasje, det mørke nettet, hacking, 
mockumentary, personlige undersøkelser i sosiale medier og 
konspirasjonsteorier. Utstillingen presenterer også håndlagde 
droner og andre enheter som samler inn og formidler 
informasjon designet av kunstnere; og prosjekter laget av 
aktivister, programmerere og andre fagpersoner som ikke 
posisjonerer seg som kunstnere. 

Med deltagelse fra Anders Eiebakke (NO), Dmitry Morozov 
::Vtol:: (RU), Elena Nikonole (RU), Valentin Fetisov (RU), The 
Green Front (RU), Anthony van der Meer (NL), !Mediengruppe 
Bitnik (CH), The Yes Men (USA), Martin Nadal (ES), Ad Nauseam, 
Andrew ‘bunnie’ Huang & Edward Snowden.

I utstillingsperioden (14. februar) arrangerte vi en 
kunstnersamtale med tre av kunstnerne i utstillingen, 
henholdsvis Anders Eiebakke, Elena Nikonole og Martin Nadal. 
Utstillingen kommenterte tema for festivalen med kunstneriske 
virkemidler som skapte nye refleksjoner inn i debattene og ble 
et utgangspunkt for flere diskusjoner. 

■    Antall publikummere (kunstersamtalen): 20
■    Antall besøkende (hele utstillingsperioden): 607

-----------------------------      under pandemi      ------------------------------

Fra 12. mars 2020 ble strenge koronatiltak innført nasjonalt 
og Terminal B stengte dørene i syv uker for offentligheten. 
Hjemmekontor ble innført for flere av oss. Dette medførte store 
endringer i det planlagte programmet og flere arrangementer 
ble avlyst/utsatt i perioden. Dette inkluderte: 

16. mars - 4. april
I perioden skulle kunstnerkollektivet T.I.T.S gjøre en 
researchbasert performance hvor de underveis skulle inkludere 
det lokale publikummet i forestillingen. Forestillingen skulle 
finne sted på Terminal B 2. april, og det var også planlagt 
kunstnersamtale med T.I.T.S og samtaler om (lokale) historier fra 
Vinterkrigen, i samarbeid med Sør-Varanger historielag. Dette 
ble avlyst. Prosjektet ble utsatt til 2021. 

17. mars 
Samarbeid med Scene Finnmark og konsert med Hollow Hearts 
måtte avlyses. 

Som en erstatter for stengte lokaler og avlyste/utsatte 
arrangementer, tilbød vi publikum digitale kunstopplevelser 
i perioden. Vi streamet et utvalg kunstfilmer hvor Pikene på 
Broen har vært medprodusent. Vi viste filmene: 

Polar Shanghai av den russiske kunstneren Olga Jitlina: 
http://www.pikene.no/polar-shanghai-olga-jitlina/

■    Antall visninger: 73

Northern Drift av den belgiske kunstneren Alexis Destoop: 
http://www.pikene.no/northern-drift-alexis-destoop/

■    Antall visninger: 193

Border Musical av det russiske kunstnerkollektivet Chto Delat: 
http://www.pikene.no/a-border-musical-chto-delat/

■    Antall visninger: 49

Prosjekter og arrangementer 
på Terminal B 

▲ foto: Maksim Malyutin
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2. utstillingsperiode

Plumb Line
Morten Torgersrud
18. april - 06. juni 

Utstillingen var planlagt for periode 3 med åpning i 
begynnelsen av juni. Kunstneren bor i Kirkenes, og det var 
dermed gunstig å framskynde dette prosjektet når nasjonale 
tiltak ifm. koronapandemien umuliggjorde besøk utenfra. 

Utstillingen besto av 22 svart-hvite bilder av objekter og 
materialer fra fotografens umiddelbare omgivelser. Tittelen 
(på norsk: loddsnor, pendel eller perpendikkel) refererer til 
et instrument som brukes til å finne vanndybde eller fastslå 
vertikalplanet. Den første delen av perioden var utstillingen kun 
tilgjengelig digitalt. Vi publiserte en 3D-tour, hvor man også 
kunne se nærmere på de enkelte verkene gjennom stillbilder. 
Samtidig arrangerte vi en digital kunstnersamtale med Morten 
Torgersrud hvor han fortalte om dette prosjektet og om sitt 
kunstnerskap. Dette ble gjort i samarbeid med frilanskurator 
Hilde Methi, som har arbeidet tett med Torgersrud siden 
starten. 

Terminal B og utstillingen åpnet igjen for besøkende 
fra 5. mai og ut perioden. 

■    Antall visninger (kunstnersamtale): 253 
■    Antall visninger (3D-utstilling): 175
■    Antall besøkende (fysisk utstilling, 5. mai og ut perioden): 49

Parallelt med Torgersruds utstilling fortsatte vi med andre 
digitale tiltak i perioden for å opprettholde Terminal B som en 
aktiv plattform. Dette inkluderte følgende direktesendinger på 
Pikenes Facebook-side: 

Restaureringen av fanene med 
kunstnergruppen Alt Går Bra – minutt for minutt
16. mai, 12:00 - 15:00 

Publikum kunne følge med restaureringen av fanene som ble 
laget i samarbeid mellom Alt Går Bra og unge designere fra 
Murmansk. Alt ble fulgt minutt for minutt fra AGBs lokale i 
Strandgaten 208 i Bergen.

■    Antall visninger: 56

Digital 17. maifeiring på Terminal B: Vi er himmelstormere 

17. maifeiringen bestod av Vi er himmelstormere - en samtale 
om den poetiske arven til Ellisif Wessel – hennes dikt og 
oversettelser, med en videre diskusjon rundt spørsmålet – 
hva vil det si å skrive politiske dikt i dag? med Alt Går Bra, 
Steinar Wikan, lokalhistoriker og forfatter, Julie Wilhelmsen, 
seniorforsker på NUPI med doktorgrad i statsvitenskap og 
arbeid med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og Stil 
Holmås, forfatter. 

■    Antall visninger: 689

▲ foto: Maksim Malyutin

▲► Morten Torgersrud «Plumb Line» foto: Michael Miller
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I perioden var det planlagt flere arrangementer som måtte utgå 
pga. koronarestriksjoner:

En workshop om fotografi, et samarbeid mellom Morten 
Torgersrud og den lokale fotoklubben, Sør-Varanger fotoklubb. 

Formidlingstilbud for barn og unge med fokus på fotografi over 
tre dager i samarbeid med DKS Sør-Varanger.

Samarbeid med Oslo Biennalen: Pop-up og performance med 
Ed D’Souzas Migrantbilen, en skulptur der et tredimensjonalt 
fotografi av en kollidert bil, gjengitt i full størrelse, er spent 
opp rundt et rammeverk i tre. Skulpturen skulle stilles ut i 
byrommet i Kirkenes utenfor Terminal B, med en performativ 
del hvor skulpturen skulle fraktes over til Russland og stilles 
ut ved samarbeidspartner, kunstsenter Second school i Nikel. 
Prosjektet ble avlyst på grunn av reiserestriksjoner innad i 
Norge samt stengte grenser til Russland. I forbindelse med 
dette prosjektet ble også paneldebatten i samarbeid med Sør-
Varanger Naturvernforbund/Sør-Varanger natur og ungdom, 
avlyst: Artist talk og samtale med Sør-Varanger Natur og 
ungdom/ Sør-Varanger naturvernforbund omkring bilisme som 
globalt fenomen, bilfrie sentrum og det faktum at produksjon 
av blant annet elbiler er avhengige av nikkel. Nikkelverket, rett 
på andre sida av grensa til Russland, som eies av Norilsk Nikel 
konsernet har vært den største forurenseren i våre områder i 
lang tid. Konsernet er den største forurenseren i Arktis. Dette 
prosjektet kan muligens realiseres i ny form en gang etter 
pandemien.

▲ foto: Michael Miller



35 Pikene på Broen årsrapport 2020

3. utstillingsperiode

På Grensen
Elisabeth Thorsen 
18. juni - 1. august 

I denne perioden var det opprinnelig planlagt en utstilling 
med den russiske kunstnerduoen Evgeny & Tatiana Zimiryovs, 
men på grunn av stengte grenser mellom Norge og Russland 
var utstillingen ikke praktisk gjennomførbar, og den ble utsatt 
til slutten av 2021. Som en erstatning inviterte vi skomaker, 
kunstner og musiker Elisabeth Thorsen til en soloutstilling på 
Terminal B. 

Elisabeth Thorsen er utdannet skomaker og har i sin 
kunstneriske praksis spesialisert seg på en tilnærming og 
utforming av skotøy som kunstverk. Thorsen er opptatt av å 
ivareta skomakerfagets stolte håndverkstradisjoner, samtidig 
som hun med en leken og genuin utforskertrang ønsker å 
utvikle nye måter og teknikker å jobbe på. Thorsen har samiske 
røtter fra Sør-Varanger og Nesseby kommuner, og vi hadde 
lenge ønsket henne inn i våre prosjekter. Nå hadde hun 
muligheten på tross av kort frist pga. avlyste arrangementer 
internasjonalt. 

I utstillingen ble det vist en blanding av Thorsens tidligere 
arbeider og helt nye hvor kunstneren har latt seg inspirere 
av Finnmark og kulturen her oppe. I flere av de nye verkene 
ser vi de tydelige referansene til tradisjonelle samiske fottøy, 
fargebruk og materiale. Samtidig finner vi flere verk som 
refererer til bestemte plasser i Finnmark og til tradisjonelt 
håndverk fra våre naboer i øst. 
I forbindelse med utstillingen arrangerte vi: 

• Åpningsarrangement med musikkperformance og 
omvisning i utstillingen av selve kunstneren.

• Digital kunstnersamtale, samt en 3D-versjon av utstillingen. 
• I samarbeid med Sør-Varanger service & handelsstand 

arrangerte vi et tredagers barneverksted med Elisabeth 
Thorsen i utstillingen, under byfesten Kirkenesdagene 
 (29. - 31. juli) 

■    Antall besøkende arrangementer/utstillingsperioden): 727

▼ foto: Michael Miller

▼ foto: Michael Miller

▼ foto: Evgenia Bektasova
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4. utstillingsperiode

Do as the Old Masters Do? 
Gruppeutstilling: Shwan Dler Qaradaki 
og kunstnerkollektivet Alt Går Bra 
15. august - 5. september 

Utstillingen inviterte til å reflektere over begrepet realisme som 
stil, kunstpraksis og tilnærming i maleri, tegning og skulptur. På 
åpningsdagen arrangerte vi:

• En moderert samtale omkring potensiale som ligger i 
realismen i dag, med kunstnerne Shwan Dler Qaradaki og 
Odin Øistad fysisk til stede og med digital deltakelse av Alt 
Går Bra og Semyon Platonov. Samtalen ble moderert av 
Luba Kuzovnikova.   

• Skulpturell duell, et prosjekt av kunstner og skulptør 
Marius E. Johansen. Den skulpturelle duellen fokuserer 
på spenningen under skapelsen framfor å vinne duellen. 
Duellen er en manifestasjon av kollektivt arbeid med 
individuelle signaturer. I duellen deltok Marius E. Johansen 
(Kirkenes) og Marit Landsend (Tromsø). 

• Barneverksted med leire parallelt med de skulpturelle 
duellene. 

Som en konsekvens av koronatiltak, ble det planlagte 
barneverkstedet for elevene ved Sør-Varanger kulturskole, 
avlyst. 

■    Antall besøkende (hele utstillingsperioden): 143

Konsert CelloKaramell 
(i samarbeid med SceneFinnmark) 
11. september 

■    Antall publikummere: 36 
     (utsolgt, men begrenset antall plasser på grunn av                       
     smitteverntiltak)

alle foto: Evgenia Bektasova
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5. utstillingsperiode

Ingunn Utsi - Samtalen 
Marja Helander - Visning av filmene Eatnanvuloš Lottit – Birds 
in the Earth og Suodji – Shelter 
17. september - 31. oktober 

Første etasje av Terminal B ble viet Ingunn Utsi og hennes 
kunstnerskap. I utstillingen “Samtalen” ble det vist et utvalg av 
Ingunn Utsis produksjon fra ulike perioder. Det var fokus på 
skulpturer i ulike formater, frittstående, på sokkel og montert på 
vegg. 

“Samtalen” var kuratert av Pikene på Broen og Samisk senter 
for samtidskunst (SDG). Utstillingen er en del av et flerårig 
samarbeid mellom de to institusjonene.
Utstillingen inkluderte også innlån fra Samisk kunstmagasin/
RDM i Karasjok, samt innlån av verk fra kunstneren. 

I 2. etasje på Terminal B viste vi to videoverk av den finsk-
samiske kunstneren Marja Helander, Eatnanvuloš Lottit – Birds 
in the Earth fra 2018 og det helt nye verket fra 2020: Suodji – 
Shelter. 

På grunn av korona ble et planlagt arrangement rundt 
fornorskningen av samer og status i dag, i samarbeid med Sør-
Varanger samiske forening og Skoltesamisk museum, utsatt. 
Diskusjonene skulle ta utgangspunkt i Ingunn Utsis historie 
og opplevelse av fornorskningen som barn på internatskolen i 
Repvåg.  

■    Antall besøkende (hele utstillingsperioden): 253

Konsert Atomic (i samarbeid med Friform) 
på Terminal B ble avlyst pga. korona. 
30. september

Barneverksted: Lag din egen dagbok
31. oktober

I samarbeid med Finnmark internasjonale litteraturfestival 
2020 arrangerte vi barneverksted sammen med Second school 
(Nikel) og formidler Emma Gunnarsson. Second school hadde 
forberedt og gjennomførte en digital workshop med tema “Lag 
din egen dagbok”. Parallelt holdt Emma Gunnarsson et fysisk 
verksted med begrenset antall plasser på Terminal B hvor barna 
fikk utforske monotypi. 

■    Antall deltakere: 7

alle foto: Evgenia Bektasova
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6. utstillingsperiode

Kunstjulemarked på Terminal B
21. november - 23. desember 

Vi samarbeidet med den lokale og regionale kunstscenen 
på norsk og russisk side, og inviterte til et kunstmarked med 
deltakelse fra et lokalt kunstliv. Her ble både kunsthåndverk og 
billedkunst vist frem.  

■    Antall besøkende (hele utstillingsperioden): 315

I utstillingsperioden arrangerte vi ellers: 

Barneverksted - lag ditt eget julepynt
21. november 

■    Antall deltakere: 32 

Konsert The Best of Piazolla
i samarbeid med Scene Finnmark 
23. november

■    Antall publikummere: 36 (utsolgt, men begrenset antall         
     plasser på grunn av smitteverntiltak)

Førjulskonsert med gitaristen Yan Kok 
i samarbeid med Friform
12. desember 

■    Antall publikummere: 33

Andre endringer i det planlagte programmet på Terminal B 

Utstillingen Finnmark 2020, med visuell kunstner og forfatter 
Susanne Hætta og musiker/joiker Johan Sara Jr ble utsatt til 
2022 etter ønske fra kunstnerne. 

Kjetil Berges Kunstnerstue var planlagt å fylle Terminal B med 
en stedsspesifikk variant i perioden 5. - 10. oktober. Prosjektet 
skulle forvandle Terminal B til Kjetil Berges stue og univers hvor 
han kunne invitere publikum inn til samtaler om ulike tema, 
middag og annet, knyttet til sitt eget kunstnerskap. Prosjektet 
la opp til interaksjon og aktivitet mellom kunstner og publikum. 
På grunn av koronatiltak og smittevernhensyn, ble prosjektet 
bestemt avlyst og utsatt på ubestemt tid. 

Terminal B og BAR International

Terminal B med sine fasiliteter fungerte også i 2020 som 
samarbeidspart for residencyprogrammet BAR International. 
Deltakerne i programmet brukte Terminal Bs fasiliteter som 
studio/ verksted, storstue og møterom både fysisk og digitalt 
og også til møter mellom deltakerne, lokale eksperter og 
publikum. De norske deltakerne deltok hovedsakelig fysisk, 
mens de fleste internasjonale deltakerne var med digitalt. 
Kunstnerne kunne utveksle og samarbeide gjennom en 
kombinasjon av fysiske og digitale løsninger, og med Terminal B 
som base i Kirkenes. 
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Kunst- og reiselivssamarbeidsprosjektet

I 2020 innledet Pikene på Broen et samarbeid med lokal 
reiselivsaktør Barents Safari for å se på muligheter for synergier 
gjennom felles tiltak for begge parter. Under BS 2020 
arrangerte vi Boris Gleb 2.0 / Boris Gleb bar - en festivalbar 
under hele festivalen. I juni 2020 etablerte Barents Safari sin 
Boris Gleb Bar ved grensa til Russland like ved Boris Gleb på 
russisk side, med bruk av noen effekter og materialer fra vår 
festivalbar. Vi har planer for flere og mer omfattende tiltak, 
blant annet knyttet til Kunststiprosjektet og lokal mat, og 
gjennomførte en høstsatsing med minimesse og Transborder 
Café for å se på andres erfaringer og for å inkludere flere 
aktører fra nord i samarbeidet. 

Helaften: Minimesse med lokale kunst-, nærings- og 
reiselivsaktører og Transborder Café - Win-win: Art-based 
tourism in the North

I likhet med reiselivsbransjen som sliter på grunn av 
koronarestriksjoner og stengte landegrenser, rammes 
kulturbransjen hardt av samlingsrestriksjoner. Reiselivet er 
den største næringen i Sør-Varanger. Nord har blitt både 
et utgangspunkt for kunstnerisk research og en attraktiv 
turistdestinasjon for folk fra hele kloden. Når kultur og reiseliv er 
de som sliter mest, hvordan kan et samarbeid mellom kunstlivet 
og det lokale reiselivet styrke hverandre og forvandle krisen til 
en ”vinn-vinn” situasjon?

Vi inviterte eksperter fra det internasjonale nord til å dele 
erfaringer om kunstbasert reiseliv, og drøfte nye måter for 
samhandling og samskaping på tvers av sektorene. Det var 
gjennomført presentasjoner og Transborder Café med følgende 
deltakere: 

• Samisk kunstnerkollektiv Dáiddadállu v/Dine Fenger Lynge 
(NO)

• Kunstsenter Second school v/Natalia Sidorina (RU)
• Festivalsjef for Barents Bird Irina Ivanova (RU)
• Kulturpilot v/ daglig leder Gry-Anita Kristiansen (NO)
• Prosjektteamet bak Karelian Art-Residency Network and Art 

Tourism (RU)
• Grunnlegger av Snowhotel Kirkenes Kåre Tannvik (NO)
• Kunstner, forsker og foreleser Dr. Maria Huhmarniemi, 

University of Lapland, Faculty of Art and Design (FI)
• Samtalen ble moderert av Dag Norum fra Visit Kirkenes.
• Den folkekjære artisten Moddi (Senja) vevde det hele 

sammen med et musikalsk rammeverk på ekte nordnorsk.

■    Antall publikummere: 76 (+ 48 online)

ANDRE PROSJEKTER OG 
ARRANGEMENTER 

alle foto: Ksenia Novikova 
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Samarbeid med Arkhangelsk Music Weeks

I 2020 inngikk vi samarbeid med musikkfestivalen 
Arkhangelsk Music Weeks, med tanke på å arrangere en 
moderert dobbeltkonsert på tvers av det fysiske og digitale 
under Barents Spektakel 2021. Samarbeidet ble sparket i 
gang under Arkhangelsk Music Search 2020 - en stor-skala 
bandkonkurranse for unge musikere fra Nordvest- Russland, 
arrangert i regi og som en del av Arkhangelsk Music Weeks 
2020, hvor Pikene på Broen ble invitert til å sitte i juryen. Pikenes 
tekniske produsent og musiker Kjetil Nicolaisen satt i juryen 
og var med på å trekke vinneren i Arkhangelsk. I tillegg sørget 
Pikene for spesialpremien til vinnerbandet, å få spille på en 
dobbeltkonsert under Barents Spektakel.

Samarbeid med Scene Finnmark - konsert “Lyd i Mørketid” 
Kirkenes kirke
20. november

Ved inngangen til mørketiden byr Scene Finnmark hvert år på 
en konsertopplevelse under navnet “Lyd i Mørketid”, som har 
blitt et kjent og kjært arrangement for publikum her i nord, og 
turnéen har gått for fulle hus i 15 år. 

Utøvere: Anna Rostrup (klarinett), Ingá-Máret Gaup-Juuso 
(vokal), Ingerid Waleson (bratsj), Ingrid Marie Willassen (fiolin), 
Niko Valkeapää (vokal), Nikolay Girunyan (cello), Ole Jørn 
Myklebust (trompet/musikalsk leder), Svein Schultz (bass), 
Tobias Solheim-Nilsen (trommer) og Bjørn Charles Dreyer 
(gitar).

■    Antall publikummere: 50

Samarbeid med Copenhagen Biennale 2020 - Patterns in 
Resistance (Mønstre i Motstand)
Kuratering og deltakelse 

Pikene på Broen ble invitert til å samarbeide med Copenhagen 
Biennalen høsten 2019. Biennalen, som eies av kollektivet 
Laboratory for Aesthetics and Ecology, skulle opprinnelig gå 
av stabelen 15.-23. mai 2020 i FABRIKKEN for Art og Design, i 
Copenhagen S, men måtte utsettes pga. pandemien og ble til 
slutt et mindre arrangement i en digital versjon. 

Vi deltok på samtaler med arrangørene om utvikling av innhold 
og forslag til kunstnere. Prosjektet skulle bestå av en utstilling, 
et diskursivt program, publikasjoner, workshops og ulike 
tverrfaglige prosjekter relatert til samfunnet rundt. The Stitch 
Project og Britta Marakatt Labba, som hadde vært med i våre 
prosjekter i 2019, ble dermed invitert til deltakelse. Planen 
var at PB skulle være med i diskurser og delta under hele 
arrangementet, men vi måtte avlyse deltakelsen. Kunstnerne fikk 
delta med visninger på digital plattform.

Barn og unge

TERMINAL B har et fokus på formidling av kunst og kultur 
til et allment nasjonalt og internasjonalt publikum og et 
publikum av barn og unge som et av sine primære mål. Dette 
oppnås ved at kunstnere hos oss gis mulighet til å utvikle og 
gjennomføre formidlingsopplegg, ofte i samarbeid med skoler 
og universitet/høgskoler. I tillegg samarbeider vi med kunstnere 
om og lager åpne verksteder for barn og unge og et allment 
publikum til annonserte tider i helger eller ettermiddager. Ved 
noen tilfeller samarbeider vi med aktører på andre steder i 
regionen om deltakelse her eller gjesteprosjekt herfra.

Under pandemien har vi gjennomført færre arrangementer 
for barn og unge knyttet til våre ulike prosjekter enn vanlig. 
Restriksjoner har blant annet vanskeliggjort samarbeidet med 
skolene. Vi har likevel gjennomført en rekke workshops med 
begrenset antall deltakere på Terminal B i sammenheng med 
de ulike utstillingene. Her har vi samarbeidet med kunstnerne  
og vi har i enkelttilfeller knyttet til oss eksterne formidlere og 
workshopsledere. Tilbudene er ettertraktet, både fysisk og som 
digitale samarbeidsprosjekter over grensen. Vi vil øke denne 
aktiviteten så snart pandemien tillater det. 

Frem til det vil deler av workshops, presentasjoner og 
formidling generelt, foregå ved en blanding av fysiske og 
digitale løsninger. Dette vil fortsatt bli et ekstratilbud etter 
pandemien for å nå ut til større publikumsgrupper.

alle foto: Evgenia Bektasova
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Februar 26.
Deltakelse ved middag med medlemmer av Europaparlamentet invitert av fylkesrådsleder Bjørn 
Inge Mo
Tromsø
Luba Kuzovnikova

Mars 10. - 12.
Deltagelse på III Northern Culture Forum i regi av Kulturministerium, Komi Republikk
Syktyvkar
Luba Kuzovnikova

April 28. - 30.
Deltakelse på #HackTheCrisisBarents
Digitalt
Franziska Kraiczy

Mai 28.
Medarrangør for Webinar: The Future of Residency Programs in the North
Digitalt
Franziska Kraiczy

Juni 2. - 18.
Deltakelse Innovativ kriseledelse for SMB i regi av Nord Universitet
Digitalt
Franziska Kraiczy

12.
Oppdateringsmøte med Utenriksdepartementet
Digitalt
Inger Blix Kvammen og Franziska Kraiczy

August 11. - 13.
Studietur til Open Out Tromsø
Tromsø
Neal P Cahoon

25.
Deltakelse ved Kunsten i styrearbeid
Digitalt
Franziska Kraiczy

September 2.
Deltakelse på Øyepå 
Digitalt
Ingrid Valan

11.
Foredrag for aspirantene ved Utenriksdepartementet kull 2020
Terminal B, Kirkenes
Inger Blix Kvammen og Evgenia Bektasova

15.
Talking Barents debatt v/ Barentssekretariatet og Barents Press Norge
“Russland og Norge: Den kulturelle forbindelsen”
Ofelas Arena, Kirkenes
Evgenia Bektasova

Deltakelse, foredrag, møter
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18.
Innspill til Nordområdemeldingen
Kirkenes
Franziska Kraiczy

22.
Deltakelse på Stiftelsesmøte Kulturnettverk Nord
Digitalt
Franziska Kraiczy

26.
Møte med KORO
Terminal B, Kirkenes
Ingrid Valan og Inger Blix Kvammen

September 28. - 29.
Deltakelse på Nettverksmøte for Kulturbransjen i regi av Kulturnettverk Nord
Bodø
Franziska Kraiczy

Oktober 5.
Evalueringsmøte med Utenriksdepartementet
Digitalt
Inger Blix Kvammen og Franziska Kraiczy

21. - 23.
Russian-Norwegian Cross-Border Cooperation Days 2020 v/kunstsenter Second school
Deltakelse i panelet “Cultural cooperation, artist-in-residencies and cinema across the border”
Digitalt
Evgenia Bektasova

27. - 30.
Seminar “Barents Borderland Realities” v/UiT Norges arktiske universitet, 
Foredrag «Pikene på Broen: Border-crossing exercises» 
Kirkenes
Evgenia Bektasova

30.
Jurymedlem for Arkhangelsk Music Search 
Digitalt
Kjetil Nicolaisen

November 5.
Dialogmøte - Reforhandling Den nordnorske kulturavtalen 2018 - 2021
Digitalt
Inger Blix Kvammen og Franziska Kraiczy

27. - 29.
BARENTS BIRD - Deltakelse i panelet “Arctic is our common future” 
Digitalt
Evgenia Bektasova

Desember 4.
Barents Spektakel programlansering på julebordseminaret i regi av Kirkenes Næringshage
Kirkenes
Franziska Kraiczy
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 Pikene På Broen AS  

 Resultatregnskap 

 Note 2020 2019 

 

Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

  
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt  841 276  755 174  
Annen driftsinntekt 1 8 735 490  9 283 925  
Sum driftsinntekter  9 576 766  10 039 098  
Driftskostnader 
Varekostnad  2 810 012  2 707 038  
Lønnskostnad 2 3 124 641  3 336 754  
Avskrivning på varige driftsmidler 3 317 362  296 044  
Annen driftskostnad 2 3 317 981  3 690 369  
Sum driftskostnader  9 569 997  10 030 206  
DRIFTSRESULTAT  6 769  8 892  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt  392  1 381  
Annen finansinntekt  4 544  805  
Sum finansinntekter  4 936  2 186  
Finanskostnader 
Annen rentekostnad  746  1 018  
Annen finanskostnad  15 330  19 937  
Sum finanskostnader  16 076  20 955  
NETTO FINANSPOSTER  -11 141  -18 769  
 
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  -4 372  -9 877  
 
Skattekostnad på ordinært resultat  0  0  
 
ORDINÆRT RESULTAT  -4 372  -9 877  
 
 
ÅRSRESULTAT  -4 372  -9 877  
 
OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital  -4 372  -9 877  
 
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  -4 372  -9 877  
 
 

 Pikene På Broen AS  

 Balanse pr. 31.12.2020 

 Note 31.12.2020 31.12.2019 

 

Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

EIENDELER 
 
ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler 
 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 4 892 246  4 702 258  
Sum varige driftsmidler  4 892 246  4 702 258  
 
 
 
SUM ANLEGGSMIDLER  4 892 246  4 702 258  
 
 

OMLØPSMIDLER 
Varer  871  871  
 
Fordringer 
Kundefordringer  118 933  15 626  
Andre kortsiktige fordringer  539 050  1 742 562  
 
Sum fordringer  657 983  1 758 188  
Bankinnskudd, kontanter o.l.  2 718 251  1 334 386  
SUM OMLØPSMIDLER  3 377 104  3 093 445  
 
SUM EIENDELER  8 269 350  7 795 704  

Resultatregnskap 2020 
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 Pikene På Broen AS  

 Balanse pr. 31.12.2020 

 Note 31.12.2020 31.12.2019 

 

Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

EIENDELER 
 
ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler 
 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 4 892 246  4 702 258  
Sum varige driftsmidler  4 892 246  4 702 258  
 
 
 
SUM ANLEGGSMIDLER  4 892 246  4 702 258  
 
 

OMLØPSMIDLER 
Varer  871  871  
 
Fordringer 
Kundefordringer  118 933  15 626  
Andre kortsiktige fordringer  539 050  1 742 562  
 
Sum fordringer  657 983  1 758 188  
Bankinnskudd, kontanter o.l.  2 718 251  1 334 386  
SUM OMLØPSMIDLER  3 377 104  3 093 445  
 
SUM EIENDELER  8 269 350  7 795 704  
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Pikene På Broen AS 

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 6 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 38 673 43 045 
Sum opptjent egenkapital 38 673 43 045 

SUM EGENKAPITAL 138 673 143 045

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 3,4 4 876 410 4 680 342 
Sum annen langsiktig gjeld 4 876 410 4 680 342 
SUM LANGSIKTIG GJELD 4 876 410 4 680 342 
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 80 319 277 078
Skyldig offentlige avgifter 106 835 129 025
Annen kortsiktig gjeld 5 3 067 113 2 566 214 

SUM KORTSIKTIG GJELD 3 254 267 2 972 317 
SUM GJELD 8 130 677 7 652 659 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 269 350 7 795 704 

Kirkenes, 25.02.2021

Sigrid Ina Simonsen Audun Celius Hilde Brita Hauan Johnsen
Styrets leder Styremedlem Styremedlem

Ingrid Balsvik Valan Morten Traavik Franziska Kraiczy
Styremedlem Styremedlem Daglig leder
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Pikene På Broen AS 

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

Årsregnskap for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 6 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 38 673 43 045 
Sum opptjent egenkapital 38 673 43 045 

SUM EGENKAPITAL 138 673 143 045

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 3,4 4 876 410 4 680 342 
Sum annen langsiktig gjeld 4 876 410 4 680 342 
SUM LANGSIKTIG GJELD 4 876 410 4 680 342 
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 80 319 277 078
Skyldig offentlige avgifter 106 835 129 025
Annen kortsiktig gjeld 5 3 067 113 2 566 214 

SUM KORTSIKTIG GJELD 3 254 267 2 972 317 
SUM GJELD 8 130 677 7 652 659 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 269 350 7 795 704 

Kirkenes, 25.02.2021

Sigrid Ina Simonsen Audun Celius Hilde Brita Hauan Johnsen
Styrets leder Styremedlem Styremedlem

Ingrid Balsvik Valan Morten Traavik Franziska Kraiczy
Styremedlem Styremedlem Daglig leder

 Pikene På Broen AS 

 Noter 2020 
 

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

  

Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.  

 
Inntektsføring 

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

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

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

Fordringer 

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

Skatt 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 Pikene på Broen årsrapport 2020

 Pikene På Broen AS 

 Noter 2020 
 

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

Note 1 - Annen driftsinntekt 
Driftsstøtte 2020: 
Kulturdepartementet       kr 2 540 000 
Nord Norsk Kulturavtale       kr 1 058 686 
Sum driftsstøtte       kr 3 598 686 
 
Prosjektstøtte 2019 
BarentsKult        kr 1 885 000 
Utenriksdepartementet       kr 1 230 000 
Barentssekretatiatet folk to folk      kr   640 503    
Sør-Varanger Kommune      kr   250 000 
Troms og Finnmark Fylke      kr   230 000 
Fritt Ord        kr   225 000 
Oppstart/ Nordisk Kulturfond      kr    35 013  
Norsk Kulturråd        kr   500 000 
Den Kulturelle Skolesekken      kr    33 356 
KORO         kr    44 000 
Samfunnsløftet        kr   200 000    
Samarbeidspartnere til Barents Spektakel 2020    kr    60 000 
Sum Prosjektstøtte       kr 5 332 872 
 
Tilskudd visningsrom: 
Periodisering av tilskudd til påkostninger av visningsrom 2020  kr – 505 000 
Inntektsført tilskudd på visningsrom *)     kr   308 932 
*) Skjer i takt med avskrivningen 
Ført mot konto 2216 
Netto inntektsført tilskudd på visningsrom    kr - 196 068 
 
Sum andre inntekter       kr 8 735 490 
 
 

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

Spesifikasjon av lønnskostnader  I år I fjor 
Lønn 2 950 998 3 124 145 
Pensjonskostnader 95 452 128 524 
Andre lønnsrelaterte ytelser 78 191 84 086 
Totalt 3 124 641 3 336 754 

 

Ytelser til ledende personer og revisor   

  Pensjons- Annen 
  Lønn forpliktelse godtgjørelse Sum 
Daglig leder 481 165 0 6 000 487 165 
Styremedlemmer 21 200 0 0 21 200 
 
Revisjonshonorar, som består av: 

Revisjon 19 440 
Andre tjenester 23 520 
Samlet honorar til revisor 42 960 
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 Pikene På Broen AS 

 Noter 2020 
 

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

Note 1 - Annen driftsinntekt 
Driftsstøtte 2020: 
Kulturdepartementet       kr 2 540 000 
Nord Norsk Kulturavtale       kr 1 058 686 
Sum driftsstøtte       kr 3 598 686 
 
Prosjektstøtte 2019 
BarentsKult        kr 1 885 000 
Utenriksdepartementet       kr 1 230 000 
Barentssekretatiatet folk to folk      kr   640 503    
Sør-Varanger Kommune      kr   250 000 
Troms og Finnmark Fylke      kr   230 000 
Fritt Ord        kr   225 000 
Oppstart/ Nordisk Kulturfond      kr    35 013  
Norsk Kulturråd        kr   500 000 
Den Kulturelle Skolesekken      kr    33 356 
KORO         kr    44 000 
Samfunnsløftet        kr   200 000    
Samarbeidspartnere til Barents Spektakel 2020    kr    60 000 
Sum Prosjektstøtte       kr 5 332 872 
 
Tilskudd visningsrom: 
Periodisering av tilskudd til påkostninger av visningsrom 2020  kr – 505 000 
Inntektsført tilskudd på visningsrom *)     kr   308 932 
*) Skjer i takt med avskrivningen 
Ført mot konto 2216 
Netto inntektsført tilskudd på visningsrom    kr - 196 068 
 
Sum andre inntekter       kr 8 735 490 
 
 

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

Spesifikasjon av lønnskostnader  I år I fjor 
Lønn 2 950 998 3 124 145 
Pensjonskostnader 95 452 128 524 
Andre lønnsrelaterte ytelser 78 191 84 086 
Totalt 3 124 641 3 336 754 

 

Ytelser til ledende personer og revisor   

  Pensjons- Annen 
  Lønn forpliktelse godtgjørelse Sum 
Daglig leder 481 165 0 6 000 487 165 
Styremedlemmer 21 200 0 0 21 200 
 
Revisjonshonorar, som består av: 

Revisjon 19 440 
Andre tjenester 23 520 
Samlet honorar til revisor 42 960 

 

 Pikene På Broen AS 

 Noter 2020 
 

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

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

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

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

 

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler 
 Driftsløsøre  inv 
 verktøy  kontorm 
 
Anskaffelseskost pr. 1/1 5 096 293 
+ Tilgang 507 350 
Anskaffelseskost pr. 31/12 5 603 644 
 
Akk. av/nedskr. pr 1/1 394 035 
+ Ordinære avskrivninger 317 362 
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 711 398 
 
Balanseført verdi pr 31/12 4 892 246 
 
Prosentsats for ord. avskr. 6-33 
 
Påkostning visningsrom anses ferdigstilt (tom 2018 bokført som anlegg under utførelse).  
Utgjør kr 4 878 897 av balanseført verdi. Påkostning avskrives lineært over gjenværende leieperiode ihht, 
husleiekontrakt. Årets avskrivning/utgiftsføring utgjør kr 308 932,-. 
 
Selskapet har mottatt tilskudd ifm denne påkostningen. Tilskuddet er bokført som annen langsiktig gjeld og 
inntektsføres i takt med avskrivningen med samme beløp. 
 
 

Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld 
 31.12.2020 31.12.2019 

Annen langsiktig gjeld: 4 876 410 4 680 342 

 
Selskapet har mottatt tilskudd i forbindelse med påkostningen i visningsrom i "Terminal B".  
Tilskuddet er oppført som annen langsiktig gjeld som inntektsføres over samme periode som påkostningen 
av visningsrommet avskrives/ utgiftsføres.  
Inntektsføringen skjer i takt med avskrivningen hvert år. Årets inntektsføring er på kr 308 932,-. 
 
 

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld 
 
Periodisert prosjekttilskudd 2 721 629 
Lønn 21 909 
Feriepenger 277 815 
Annen kortsiktig gjeld 45 760 
 
Sum Kortsiktig gjeld 3 067 113 
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 Pikene På Broen AS 

 Noter 2020 
 

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

Note 6 - Selskapskapital 

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

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

Navn  Antall Eierandel 
Kuzovnikova Liubov  40 40,00 % 
Valan Ingrid Balsvik (styremedlem)  20 20,00 % 
Nicolaysen Kjetil  20 20,00 % 
Kraiczy Franziska (daglig leder)  20 20,00 % 

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte: 

 Antall Eierandel 
Daglig leder 20 20,00 % 
Medlemmer av styret 20 20,00 % 
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 Pikene På Broen AS 

 Noter 2020 
 

Noter for Pikene På Broen AS Organisasjonsnr. 983387772 

 

Note 6 - Selskapskapital 

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

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

Navn  Antall Eierandel 
Kuzovnikova Liubov  40 40,00 % 
Valan Ingrid Balsvik (styremedlem)  20 20,00 % 
Nicolaysen Kjetil  20 20,00 % 
Kraiczy Franziska (daglig leder)  20 20,00 % 

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte: 

 Antall Eierandel 
Daglig leder 20 20,00 % 
Medlemmer av styret 20 20,00 % 
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www.pikene.no  
@pikenepaabroen

www.barentsspektakel.no
#barentsspektakel


