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DARE TO SHARE
www.barentsspektakel.no
For mer info kontakt presseansvarlig Thale Fastvold thalefastvold@mac.com +47 92 49 66 05 eller
Luba Kuzovnikova, kunstnerisk leder, Pikene på Broen, luba@pikene.no, +47 91 68 17 41
Med utgangspunkt i festivaltemaet DARE TO SHARE setter Pikene på Broen opp et program med fokus på
FELLES FORVALTNINGsstrategier i grenseområdet – i forhold til olje, gass, fisk, mat, avfall, arbeidskraft,
forskning og kreativitet. Barents Spektakel 2012 inviterer kunstnere, arkitekter, forskere, visjonære tenkere,
politikere og publikum til å reflektere over situasjonen og til å være med på nye øvelser i grensekryssing.
Festivalen åpnes ved kulturminister Anniken Huitfeldt.
Åpningsshow og konsert: En drømmeverden full av håp og Orkester uten Dirigent
Compagnie des Quidams kommer til Kirkenes med ”Herbert’s Dream ", den mest poetiske og drømmende
utendørs forestilling Barents Spektakel har sett. Åpningskonserten blir Barents Spektakels versjon av
Orkester uten Dirigent, en samarbeidsproduksjon mellom musikere fra PerSimfAns (Moskva), Forsvarets
Musikkorps Nord-Norge (Harstad) Murmansk Filharmoniorkester, og inviterte musikere.
Festivalutstillingen DARE TO SHARE består av en rekke statements rundt temaene dele/utveksle/coeksisitere: lokalsamfunnet og resten av verden. Kunstverkene til Morten Traavik og Lee Yong-Baek
engasjerer oss i dilemmaet - Hvem er vi som samfunn? Hvem er vi som individer? Hvordan fungerer vi som
samfunn, og hvordan bygger vi sosiale bånd, gjennom å samarbeide eller motarbeide hverandre?
Prosjektene til Ilya Mukosey, Tammo Rist og Steffen Krüger utforsker utviklingsdimensjonen hos oss som
bor i nord og i grenseområdet. Verkene til Eva Bakkeslett og Kultivator tar opp de myke verdier og får oss
til å tenke på hva vi lever for, mens vi er med på å bake brød og lage ost som både kunstnerisk praksis og
eksistensiell øvelse. I tillegg brennes Sami Rintalas ”Verdens minste hotell”. Utstillingen er kuratert av
Pikene på Broen og åpnes av Thorvald Stoltenberg ved midnatt onsdag 8. februar.
THE PROMISED LAND av Morten Traavik, er et totalkunstverk i tre deler, ME/WE (Norgesrekord i største
levende bilder), GOLDSTARS (trekkspilllvirituoser fra musikkskolen Kum Song i Nord-Korea) og NORGE
MOT NORGE (strategispill for PC og MAC), som Traavik har utviklet i Nord-Korea gjennom flere års reiser til
verdens mest lukkede land. Dette unike samarbeidet bringer også for aller første gang en større gruppe
nordkoreanske kunstnere til Norge og Nord-Europa som deltagere i Traaviks prosjekt. ANGEL SOLDIER av
Lee Yong-Baek, er en videoperformance med soldater forkledd i blomsterkamuflasje som marsjerer eller
sakte kryper frem i et blomsterlandskap, et bilde som umerkelig endrer seg kontinuerlig i slowmotionbevegelse, og konfronterer militærmakt med ”flower power”, til naturens rolige lydbilde. ARCTIC
CARGO, er en installasjon og performance av Ilya Mukosey, kunstner og arkitekt fra Moskva. Mukosey vil
bygge en flybane av sne på isen på Førstevannet i Kirkenes. Prosjektet kombinerer tradisjonelle metoder og
moderne teknologi – hver kveld vil kunstnere, sammen med kunststudenter, markere flystripene med fakler
og LED-lys i påvente av “Iron Birds” som vil bringe mirakler til Kirkenes og Barentsområdet. STOFFSKIFTE
av Tammo Rist og Steffen Krüger tar utgangspunkt i lastebilscan-bilder som de har fått adgang til på
Svinesund grenseovergang. Kunstnerne lager også en film som fanger grenseritualet som foregår på den
norsk-russiske grensen når grensevaktene åpner og stenger grensen. EVA BAKKESLETTS verk
Transforming the Trajectory – Sharing Stories across Borders ble inspirert av en reise over grensen til
Nikel i Nordvest-Russland. Filmen Transforming the Trajectory handler om Nelly Makeeva - en ildsjel og
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en erfaren baker med smittsom livsglede. Filmen er et kunstnerisk portrett av Nelly der hun deler noen av
sine livshistorier mens hender omformer ingredienser til de deiligste bakverk. KULTIVATOR er et
eksperimentelt samarbeid mellom økologisk gårdsbruk og billedkunst, med tilholdssted på den svenske øyen
Öland. Kunstnerne Mathieu Vrijman og Malin Lindmark Vrijman vil gjøre et samarbeidsprosjekt, CrossCultural Nomadic Cheese, med den lokale ostemakeren Ivar Øverli fra Pasvik. Som en del av utstillingen
planlegges det en happening med en brenning av THE WORLD’S SMALLEST HOTEL av Sami Rintala.
Hotellet ble bygget i 2005 av Rintala og ble driftet mellom 2005-2009. Hotellet har blitt kjent som et
landemerke i Kirkenes både nasjonalt og internasjonalt, men siden hotellet ble bygd som et temporært
prosjekt og har måttet flytte to ganger, kan det nå ikke lenger fungere som hotell.
Samisk Kunstnersenter presenterer Uniform Variations og Nordnorsk Kunstnersenter har plukket ut
Vebjørg Hagene Thoe (Stamsund, Lofoten) som presenterer verket IRON & SILK.
Dobbeltkonserter med russiske og norske band: De russiske "Rockapops"-superstjernene Mumiy Troll
og Hip-hop hybridbandet Forza, kongen av Moskvas elektroniske musikkscene Mujuice, og norsk musikk’s
levende legender Kaizers Orchestra. Norske TÔG og Tesla Boy, ultrahip synth-pop fra Russland.
Musikkprogrammet avsluttes med melodiøs og fengende indiepop fra My Little Pony, og 3kO fra Murmansk.
For tredje gang avholdes seminaret Visionary Arctic, denne gang med tittelen ”Peacebuilders, polluters,
pirates, and patriots”. Seminaret utforsker temaer som utfordringene ved matsikkerhet, transnasjonal
industriavfallshåndtering, territorielle avgrensninger og fremtiden for Northernscapes og lokalsamfunn, med
tanke på å undersøke bærekraftigheten av utnyttelsen av jord- og marinressurser i det sirkumpolare Arktis.
Pikene på Broen har invitert innledere og debattanter med vidt forskjellige bakgrunner og fra en rekke land:
Futurolog Eirik Newth, foresight-ekspert Rita Westvik, miljøjurist Elizabeth Tedsen, miljøkonsulent
Kristine Pedersen, Bjørn Gunnarsson (High North Logistics Centre), Rune Rafaelsen
(Barentssekretariatet), Svein Ruud, Sergey Bakanev, Violetta Kugii og Terje Meyer representerer
sjømatnæringen i Kirkenes og Murmansk, politiker Gunn Britt Retter, samfunnsviter Aileen Espiritu,
sosiolog Victor Vakhshtayn, antropolog Ilja Utekhin, forfattere Morten Strøksnes, Kirill Kobrin,
Konstantin Bogdanov, journalist Dag Lindebjerg, kunstnergruppen Kultivator og ostemaker Ivar Øverli
fra Pasvik.
TRANSBORDER CAFÈ: Torsdags TC har temaet Russland mellom valgene, med norske og russiske
eksperter, og arrangeres i samarbeid med Barentssekretariatet. Blant gjestene er forfatter Morten
Strøksnes, arkitektene Sami Rintala og Ilya Mukosey, kunstner Morten Traavik, Nord-Koreanske
kunstnere, etc. Kunstner Amund S. Sveen presenterer performance-foredraget Sound of Freedom. Danser
Liv Hanne Haugen presenterer performancen The High North Movement. Fredags TC tilbyr et
musikkprogram med koreanske og internasjonale slagere. Fra Kum Song (no.:Gullstjernen) Musikkskole i
Pyongyang har Traavik hentet en trekkspillkvintett av skolens fremste elever som vil fremføre et
konsertprogram med både koreanske og internasjonale slagere. På lørdag vil vi få en smakebit fra musikalen
De Sorte Gribber hvor Norges egen superhelt, den blonde kjempen Dr Jonas Fjeld, hentes frem fra
mellomkrigsglemselen og drar ut på nye dramatiske eventyr, regissert av Morten Traavik.
Bli med å krysse grenser under årets festival i Hot Arctic Kirkenes, DARE TO SHARE!
Financial support by: Norsk Kulturråd, Utenriksdepartementet, Det Kongelege kultur- og kyrkedepartement, SørVaranger Kommune, Finnmark Fylkeskommune, Barentssekretarieatet, BarentsKult, Fritt Ord, og andre.
Main sponsors: Total, SpareBank1 Nord-Norge.
Sponsors: Sør-Varanger Avis, Sydvaranger Gruve, Thon Hotel, og andre.
Partners:
Barel,
Barentssekretariatet,
Barentsinstituttet,
Forsvarets
Musikkorps
Nord-Norge,
Hesseng
Maskinentreprenør AS, Kirkenes Business Association, Lapland University, Kunstakademiet i Tromsø, Amfi Kirkenes,
Musikk i Finnmark, Ofelaš, Røde Kors, Samovarteateret, Surf&Turf, Sør-Varanger Film klubb, Sør-Varanger Kommune,
Basen, Kulturskolen, Sør-Varanger meninghet, sportsforeninger-og klubber i Sør-Varanger, Grensekommiseratet og
mange andre.
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