SAMMEN ER VI MANGE!
‐ Invitasjon til å bli med på norsk, landsdels‐ og regionalt rekordforsøk
i Norges‐ og Barentsregionens Største Levende Bilde!
Pikene på Broen er godt i gang med programmeringen av Barents Spektakel 2012, og under festivalens
kunstprogram planlegger vi blant annet et nytt stort prosjekt med kunstner Morten Traavik, kjent fra
fjorårets grensestolpeinstallasjon BORDERLINES. For å nå så langt som mulig med årets prosjekt ønsker og
trenger vi deltakelse fra lokalbefolkningen i Sør‐Varanger, og det er i den anledning vi nå inviterer dere med
på et rekordartet internasjonalt kultursamarbeid!
I vårt nye prosjekt ME / WE (arb.tittel) ønsker vi å utforske kontraster og eventuelt fellestrekk mellom det
individfokuserte Vest og det kollektivt tenkende Øst. Hva skjer når vi prøver å la disse to kulturene møtes? Og
hvor forskjellig er det rotnorske begrepet og fenomenet dugnad egentlig fra østlig filosofi om å sette
kollektivets behov først? Eksempler på kulturbegivenheter der hundre‐ og tusenvis av mennesker
samhandler nærmest som én kropp har vi sett både i åpningsseremonien av OL i Beijing i 2008 og her
hjemme i Madcons “Glow”‐video med flashmob‐koreografi som pauseinnslag i Eurovision‐finalen i 2010.
Men i følge Guinness Rekordbok finner verdens største kollektive massemønstringer sted i Nord‐Korea i
form av de verdenskjente årlige massegymnastikkopptredenene kjent som Arirang, der opptil 150.000
utøvere opptrer foran omtrent like mange tilskuere.
Morten Traavik har besøkt Nord‐Korea en rekke ganger og som del av ME/WE‐prosjektet inviterer han og
Pikene på Broen to nord‐koreanske Arirang‐instruktører til Kirkenes og Barents Spektakel, for å bruke sin
ekspertise til å assistere oss når vi sammen med så mange som som mulig av Sør‐Varangers befolkning og
tilreisende forsøker å lage Norges og Barentsregionens største levende bilder under lørdagens del av
kunstprogrammet i Barents Spektakel 2012.
Prosjektet er ikke en krevende fysisk gymnastikkoppvisning, det skal være mulig for de aller fleste å delta.
Alle deltagere skal få et sett med plakater som skal vises i en spesiell rekkefølge og til spesielle tidspunkt, og
til sammen vil disse plakater danne kjempestore bilder som vil framstå som en helhet for publikum. Bildene
er tenkt å ha kjente motiver fra Barents‐ og Kirkenesregionen, men for å sette oss på kartet må vi samarbeide
og handle kollektivt!
Bli med på en unik sjanse til både å sette rekorder og å utforske møtet mellom egen og annen kultur, hvor like
og forskjellige er vi? Klarer vi som artister, naboer og medmennesker å dele og samarbeide med hundrevis av
andre for å oppnå en best mulig forestilling, eller vil vi helst ha scenen for oss selv?
Morten Traavik er i Kirkenes 14. og 15. november, og vil da sammen med Pikene på Broen gjerne møte dere
som er nysgjerrige på å delta i et slik eksperiment, for å informere mer om prosjektets bakgrunn,
målsetninger og praktiske gjennomføring. Klarer vi å hale dette i land‐ sammen?
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