Paris Walks

Ghostkube

Inger-Reidun Olsen (1976) utforsker bevegelse i utvidet forstand, gjennom kroppen og kroppens bevegelser, gjennom og
med materialer og objekter, og tidvis tekst og stemme. Til årets
festival i Kunstbanken har hun laget en stedsspesiﬁkk performance på Fougner Lundhs plass. Stedet hun har valgt har vært
avgjørende og lagt føringer for de kunstneriske valgene gjennom
prosessen.
Olsen er opptatt av rom, kontekst og natur. For tiden arbeider
hun mye med trær, planter og stein. Det betyr ikke nødvendigvis at disse materiale er fysisk til stede i det performative verket, men at hun bruker dem aktivt i prosessen med å lage performancen. Gjennom nærkontakt med, observasjon og fysisk
utforsking av materialene, kommer hun frem til performancens
uttrykk, estetikk og form.
Inger-Reidun Olsen har siden 2003 realisert egne performancearbeider og forestillinger, og medvirket i samarbeidsprosjekter som koreograf, danser, performance kunstner, kurator,
mentor og dramaturg. Olsens kunstneriske arbeid beveger seg
i krysningen mellom koreograﬁ og performance kunst, og involverer performativt arbeid ulike steder og rom, inne -og utendørs.

Ghostkube er en forestilling om geometri og bevegelse, hvor
klosser og kuber nesten blir levende. Med bakgrunn fra sirkus,
sjonglering og trylling tar Erik Åberg i bruk all den kreativiteten
og oppﬁnnerlysten som ﬁnnes i disse sjangrene, og skaper
bevegelige skulpturer. I stedet for å bruke vanlig sjongleringsutstyr som baller og kjegler, utforsker Åberg matematikk og geometri i sine ghostkubes. De arkitektoniske formene i tre kan
minne om japansk papirfolding, origami.

Paris Walks er som en rapport fra et 6 måneders residensopphold
i Paris. Performancen består av ﬁre elementer; en video, fotograﬁer, tekst og bevegelse, sammen kan de oppleves som en fortettet dagbok fra Parisoppholdet. I et frenetisk tempo viser videoen fragmenter av bilder fra gater, barer og kafeer i Paris. Videoen
er inspirert av Jonas Mekas ﬁlmer fra byer i Europa. På gulvet
foran han ligger en collage av fotograﬁer, motivene er ansikter fra
mange kulturer. Kjetil Skøien veksler mellom å underkaste seg
videobildet og å tre ut av det ved å skape kontrapunkter med kroppen, som en dansen til videobildene. Teksten består av setninger
hentet fra bilder sett i gallerier og kunstinstitusjoner og stemmeimprovisasjoner legger seg tett opp til videoens lydbildet.

PÅ SPILL! en både en type teater, en form for lek og et slags spill.
I tillegg er det et demokrati. Deltakernes handlinger, valg, muligheter og begrensninger som demokrater blir tematisert gjennom
både form og innhold. Barn og voksne må sette seg sjøl på spill,
og etter hvert som spillet spilles, vil noe stadig stå på spill! Prosjektet gjennomføres i samarbeid med koreograf Thea Fjørtoft.

For skoleklasser og barnehager / Educational program for
schools and kindergartens

I etterkant av performancefestivalen får elever på 2.-4. trinn i
Hamar oppleve Ghostkube i Kunstbanken og ute i skolene via
DKS-formidling. Formidlingen vil senere også foregå i andre
kommuner og er et samarbeid med Turnéorganisasjonen.

Fougner Lundhs plass
Inger-Reidun Olsen En To Tre 09.00 – 09.30, 11.00 – 11.30
Loftet
Erik Åberg Ghostkube 09.00 – 09.40, 10.00 – 10.40, 11.00 –
11.30

Sin store interesse for sirkus og sirkushistorie ﬁkk Erik Åberg
(f. 1978) via studier og kurs ved Cirkuspiloterna og Dans och
Cirkushögskolan i Stockholm. Dette påvirket og endret hans
kunstneriske arbeid. Erik Åberg har opptrådt i USA, Canada,
Russland, Japan og de ﬂeste europeiske land. I 2014 ble han tildelt livslangt æresmedlemskap i Barnas Nobelklubb.

Foto: Franzisca Siegrist

1. Performance Art Bergen (PAB) presenterer (14:50 min)
It’s personal. Khong River, Chiang Khong, Chiangrai 2016. Deltagere var ﬁre norske og ﬁre thailandske performancekunstnere:
Marit Tunestveit Dyre, Rita Marhaug, Terese Longva, Pavana
Reid, Jittima Pholsawek, Aor Nopawan, Pattree Chimnok og
Sareena Sattapon.
Videofotograf / video-photographer: Wichai Juntavaro
2. Performance Art Oslo (PAO) presenterer
Kiyoshi Yamamoto (BR/JP/NO) PAO Festival 2016
Tania García (VE/ES) PAO Festival 2016
Ida Grimsgaard (NO) PAO Festival 2017
Manuel López (ES) PAO Festival 2018
Videofotograf / video-photographer: Margarida Paiva

Åpen for alle / Open to the general public

Hele festivalen har fri entre! / Free admission!
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After the performance festival, children in Year 2-4 in Hamar will
experience Ghostkube in Kunstbanken as well as out in the
schools. Through The Cultural Schoolbag and Turnéorganisasjonen, pupils in other municipalities will get to see the performance at a later stage.
Erik Åberg’s (b. 1978) interest in the circus stems from studies and courses at Cirkuspiloterna and the School of Dance and
Circus in Stockholm, all of which inﬂuenced and changed his
artistic work. He has performed in the USA, Canada, Russia,
Japan and throughout Europe and in 2014 was awarded a lifelong honorary membership of Barnas Nobelklubb.

V

N

Ghostkube is a performance about geometry and movement in
which blocks and cubes almost come to life. With his circus
background, juggling and magic tricks, Erik Åberg uses all the
creativity and inventiveness of these expressions to create moving sculptures. Instead of using customary juggling equipment
such as balls and clubs, Åberg explores maths and geometry
through the ghostkubes. The architectonic wooden shapes are
reminiscent of origami, the Japanese paper folding technique.

Store sal:
12.00 – 13.00 Elisabeth Færøy Lund Endelause sirklar / Endless
circles
15.00 – 15.20 Veronica Bruce og Jennie Bergsli. Soft Interlude
16.00 – 16.30 Maritea Dæhlin P.T.O.Y.M.P.
18.00 – 18.35 Kjetil Skøien Paris Walks

T

Kjetil Skøien (b. 1952) is an intermedial artist who graduated
from the Academy of Fine Art (1984) and has since worked as
a theatre director, scenographer, actor, dancer, visual artist, performance artist and poet. In 1986 he established the Passage
Nord Project which is still active today.

For barnehager i formidlingsrommet
PÅ SPILL! Performance av og for barnehagebarn 4-6 år. Ledet
og gjennomført av scenekunstner og barnehagelærer Guro Erika
Trøseid Gjerstadberget og scenekunstner Thea Fjørtoft.
10.00 – 10.45, 11.00 – 11.45, 12.00 – 12.45, 13.00 – 13.45

A

Since 2003, Inger-Reidun Olsen (b. 1976) has both performed
her own work, and contributed to collaborative projects as a
choreographer, dancer, performance artist, curator, mentor
and dramaturge. Olsen’s artistic work operates in the intersection between choreography and performance art, and it involves
different places and spaces both inside and outdoors.

Kunsthjørnet
12.00 – 19.00 Videoprogram

A

Guro Gjerstadberget (b. 1985) Guro Erika Trøseid Gjerstadberget is a choreographer, art and kindergarten teacher. Since
2008 she has worked on stage art productions for her own ﬁrm.
Many know her as an initiator, producer, choreographer and
dancer from the site-speciﬁc stage art project “Blod, jern og olje”
at Klevfos Cellulose & Paper Mill in Ådalsbruk (2011/2012).

Paris Walks has previously been shown in Stockholm and Oslo.
The performance is partially improvised and is continuously
being developed.

Hvelvet
Fernanda Branco linje av lin – er jeg kledd i en plante? / ﬂux of
ﬂax - am I wearing a plant? 09.00 – 15.00. Elevene kan komme
og gå.

LØRDAG 19. OKTOBER KL 12 -19

Kjetil Skøien (f. 1952) er en allsidig kunstner. Han er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi (1980 – 84) og har etter det
arbeidet som teaterregissør, scenograf, skuespiller, danser, billedkunstner, performancekunstner og lyriker. I 1986 startet han
teaterprosjektet Passage Nord Project som fortsatt eksisterer.
Paris Walks is a report from a 6-month artist residency in Paris.
The performance comprises four elements; a video, photographs, texts and movements merged in a condensed diary.
At a frenetic speed, the video, inspired by Jonas Mekas ﬁlms of
European cities, shows fragments of photos from streets, bars
and cafés in Paris. On the ﬂoor in front of him there is a collage
of photographs; the motifs being faces from many cultures.
Kjetil Skøien switches between yielding to the video and stepping out of it by creating contrasts with his body, like a dance
accompanying the video. The text includes sentences taken
from pictures seen in galleries and art institutions, and vocal
improvisations connect with the video’s soundscape.

Formidlingsrom kjeller:
12.00 – 12.30, 14.00 – 14.30, 15.00 – 15.30
Åpent program for barn fra 4 år
PÅ SPILL! / AT STAKE! Performance av og for barn ledet og
gjennomført av scenekunstner og barnehagelærer Guro Erika
Trøseid Gjerstadberget og scenekunstner Thea Fjørtoft.

G

AT STAKE! is a kind of theatre, playtime activity and game but
also an exercise in democracy where the participants’ actions,
choices, opportunities and limitations as advocates of democracy are thematised through form and content. Children and
adults put themselves on the line, and as the game progresses
something will always be at stake. The project is run in partnership with choreographer Thea Fjørtoft.

Inger-Reidun Olsen explores movement in a wide sense,
through the body and its movements, through and with materials and objects and occasionally text and voice. For this year’s
festival at Kunstbanken she has made a site-speciﬁc performance on Fougner Lundh’s Square. The site she has chosen
being key and it has lain the direction for the artistic choices
throughout the process.
Olsen is interested in space, context and nature and is currently
working extensively with trees, plants and stones. These materials are not necessarily physically present in the performative
piece. However, she uses them actively in the process of making the performance and through observing and interacting
with them, she arrives at the expression, aesthetics and form of
the performance.

Fougner Lundhs plass
14.00 – 14.30 Inger-Reidun Olsen En To Tre

Kunsthjørnet 09.00 – 15.00 Videoprogram

G

AT STAKE! is a performance project with and for children aged
4-6. Developed by Guro Gjerstadberget, a choreographer, art
and kindergarten teacher, the concept explores how children can
be co-creative contributors in an artistic, dramaturgical process.
Children from kindergartens in Hamar participate. AT STAKE! is
part of Prosjekt Morf funded by Arts Council Norway.

Loftet:
13.00 – 13.40 Erik Åberg Ghostkube
17.00 – 17.40 Erik Åberg Ghostkube
Egner seg for alle aldre / suitable for all ages

FREDAG 18. OKTOBER

Paris Walks er tidligere vist på Fylkingen, Stockholm og Ram
Galleri, Oslo. Det er en perfomance som delvis er improvisert og
under stadig utvikling.

Guro Erika Trøseid Gjerstadberget (f. 1985) er koreograf, kunstpedagog og barnehagelære. Fra 2008 har hun arbeidet med scenekunstproduksjoner i sitt eget foretak. Mange kjenner henne
som initiativtaker, produsent, koreograf og danser i det stedsspesiﬁkke scenekunstprosjektet “Blod, jern og olje” på papirfabrikken Klevfos på Ådalsbruk i Løten (2011/2012).

Hvelvet:
12.00 – 18.00 Fernanda Branco linje av lin – er jeg kledd i en
plante? / a ﬂux of ﬂax - am I wearing a plant?

KUNSTBANKEN · Hedmark Kunstsenter
Parkgata 21, pb 224, 2302 Hamar
Tlf. + 47 62 54 22 60
post@kunstbanken.no · www.kunstbanken.no
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HAMAR PERFORMANCE
FESTIVAL 2019

En To Tre / One Two Tree

HAMAR PERFORMANCE
FESTIVAL 2019
PROGRAM

Grafisk design: Torleiv Sverdrup. Trykk: Hamar Media AS – Avdeling Nydal. Forside: Elisabeth Førøy Lund «Ho Rockeringdama». Foto: Kristin Folsland Olsen.

Erik Åberg, Sverige/Sweden

Foto av Kunstbanken

PÅ SPILL! er et performanceprosjekt med og for barn i 4-6 årsalderen. Konseptet er utviklet av koreograf, kunstpedagog og
barnehagelærer Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, og det
undersøker hvordan barn kan være medskapende aktører i en
skapende, dramaturgisk prosess. Barn fra barnehager i Hamar
deltar. PÅ SPILL! er en del av Prosjekt Morf, som er tildelt forprosjektmidler fra Norsk Kulturråd.

Kjetil Skøien, Norge/Norway

Foto:CIAM. 2018

Foto: Guro Gjerstadberget

PÅ SPILL! / AT STAKE!

Inger-Reidun Olsen, Norge/Norway

Foto: Ukjent

Guro Erika Trøseid Gjerstadberget
I samarbeid med/In partnership with
Thea Fjørtoft Norge/Norway

HAMAR
JERNBANESTAS JON

Bevege / Move
18. og 19. oktober

HAMAR PERFORMANCE
ART FESTIVAL

Formidling til skoler og barnehager
Performancefestivalen i Kunstbanken er kjent for formidlingen
til skoleelever. På fredagen inviteres skolene til å delta på et eget
program i Kunstbanken. I tillegg inviteres barnehagene til festivalen for første gang. I samarbeid med Turneorganisasjonen
skal Erik Åbergs forestilling formidles til 2. – 4 trinnet i Hamar
og andre kommuner. Dette vil skje delvis i Kunstbanken, delvis
i skolen.

Maritea Dæhlin. Foto: Gabriela Ottogalli.

Jeg vil takke alle deltakende kunstnere for godt samarbeid og
spennende performancer. Jeg vil også takke de økonomiske
støttespillere for at festivalen lar seg realisere og ansatte i
Kunstbanken som hver på sitt vis bidrar til en vellykket festival.

Årets festival er den tredje i rekken hvor vi fokuserer på vesentlige virkemidler innen performanceuttrykket. Festivalen Levende
bilder i 2015 handlet om den visuelle siden av uttrykket. Det var
billedrike performancer, gjerne med enkle handlinger utført
over ﬂere timer. Kunsten og lyden i 2017 tok for seg hvordan
performancerkunstnere bruker lyd, sang og musikk i sine performancer. Under begge festivalene var mangfoldet stort.
Årets festival foregår stort sett inne i Kunstbanken, og alle rommene blir tatt i bruk. På loftet vil Erik Åberg gjøre ﬂere forestillinger med sine bevegelige kuber. Han er utdannet sirkusartist
og i denne performancen er han inspirert av den japanske bretteteknikken origami. Fernanda Branco er gartner og visuell
kunstner. I performancen lar hun oss ta del i hvordan linplanten blir til noe vi kan kle på oss. Hun vil holde på hele dagen og
publikum kan komme og gå som de vil i løpet av noen timer.
Maritea Dæhlins forestilling består av en intens fysisk handling
hvor hun utforsker lyden av hver enkelt bokstav i setningen og
hvordan man kan gjøre lyd til noe rent fysisk. Veronica Bruce og
Jennie Bergsli vil undersøke bevegelsenes forhold til tid

This year’s festival is titled Move. Kunstbanken wishes to present and explore how performance artists use physical movements as a starting point in their performances, as well as they
move the audience – referring to an emotional encounter with
art.
Most of the artist invited to this year’s festival all have a background in the visual arts as well as a physical discipline such as
dance or circus acts. What they also have in common is that
they use movements consciously in their performative pieces.
The performance artists’ shared characteristic is that they portray themselves and they strive to be present in the situation.
Unlike theatre actors, they cannot hide behind a rehearsed role
and prepared script. The artists need to use other ways to communicate with the audience, whether it be through an emphasis on the visual images they create with their bodies and acts,
the use of music and sound, dance and movement, fragments
of text or interaction with the audience.
This festival is the third in a series where we focus on important genres within performance art. Living images in 2015
focused on the visual aspects of performance, which were rich
in pictures, often including repeating acts performed for several
hours, while Art and Sound in 2017 explored the ways in which
performance artists use sound, songs and music. Both festivals
displayed great diversity.

artist, he is inspired by the Japanese paper folding technique of
origami. Fernanda Branco is a gardener and visual artist. In her
performance, she lets us get involved in how the ﬂax plant transforms into something we can wear. The performance is durational, and the public can come and go as they like. Maritea
Dæhlin will perform an intense physical action where she
explores the sound of each letter in a sentence and how sound
can be translated into something physical. Veronica Bruce and
Jennie Bergsli explore the relationship between movement and
time through intervals and interludes. Their dance performance
does not deﬁne what is the start or end of a movement but
rather sees it as a pulse in a wider context.

Schools and kindergartens
The performance festival is renowned for bringing the art form
to school pupils and on the Friday, schools are invited to take
part in a separate programme at Kunstbanken. For the ﬁrst time,
kindergartens are also invited to the festival. In collaboration
with Turneorganisasjonen, Erik Åberg’s performance will be
shown to pupils in Year 2-4 in Hamar and other municipalities,
either in Kunstbanken or in select schools.
I wish to thank the participating artists for their excellent cooperation and exciting performances. I also wish to thank the
ﬁnancial contributors for helping make this festival a reality and
the staff at Kunstbanken who each in their own way help make
the performance festival a success.
Velkommen! / Welcome!

This year the festival mainly takes place in Kunstbanken where
all the rooms will be used. In the loft, Erik Åberg undertakes several performances with his moveable cubes. A qualiﬁed circus

Ingrid Blekastad – kurator og direktør
Ingrid Blekastad – curator and director

Endelause sirklar / Endless circles

Soft Interlude

Fernanda Branco (f. 1974) er opptatt av å kombinere kunst og
økologi, og har i ﬂere år benyttet organiske materialer i sine performancer og installasjoner. I denne performancen er linplanten utgangspunktet. I sin tilnærming til performancen, har hun
undersøkt det affektive forholdet hun har til lin, deretter lært seg
de tradisjonelle manuelle prosessene fra såing av linfrø til spinning av lintråd. I en performance som varer hele dagen, overfører Branco disse prosessene til poetiske fortellinger ved hjelp
av bevegelse og lyder.

Under utdanningen ble det tydelig for Elisabeth Færøy Lund at
hun ville bruke kunsten til å skape møter mellom folk. Potensialet i et møte, og en søken etter øyeblikk av felles tilstedeværelse
er en viktig drivkraft i hennes arbeid. Dette utviklet hun til å jobbe
med performance hvor publikum ble invitert til å delta i handlinger som retter oppmerksomheten mot dagligdagse situasjoner. De siste årene har hun jobbet med rockering-dans og tatt
utdanning som rockering-instruktør. Hun går også under navnet «Ho Rockeringdama», og det er henne vi møter på årets festival.

Når starter en bevegelse og når slutter den? Kan vi eksistere i
mellomspillene, lytte med kroppen og strekke sansene? De to
kunstnerne Veronica Bruce og Jennie Bergsli beskriver Soft
Interlude som en utforskende danseperformance hvor de undersøker bevegelsenes forhold til tid gjennom intervaller og
mellomspill. Verket deﬁnerer ikke hva som er bevegelsens start
eller slutt, men ser den heller som en puls i en større sammenheng.

Fernanda Branco (f. i Brasil) har hatt base i Norge fra 2006. Hun
er nå masterstudent i performance ved Akademi for Scenekunst,
Høgskolen i Østfold og har gartnerutdanning fra Natur Videregående Skole, Oslo (2012-2015). Hun har studert fysisk teater
i International School of Corporeal Mime (UK) (2000-2003) og
ved Center for Theatrical Research (BR) (1994-1999).

Kjetil Skøien’s Paris Walk can be experienced as a condensed
diary from a 6-month study trip to Paris. Elisabeth Færøy Lund
searches for a moment of shared presence in her performances.
At the festival she will use hula hoops in her interaction with the
audience. For her site-speciﬁc performance at Fougner Lundhs
Square, Inger-Reidun Olsen explores movement in a wider
sense, through the body and its movements, through and with
materials and objects and occasionally text and voice.
Children under the age of 10 can participate as co-creators in
the project På Spill! Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, a choreographer, art and kindergarten teacher, has developed the project which is realised in partnership with the choreographer Thea
Fjørtoft.

P.T.O.Y.M.P

Elisabeth Færøy Lund (f. 1980) er nå bosatt i Henningsvær i
Lofoten. Hun er utdannet fotograf og billedkunstner fra Høgskolen i Fotograf ved Gøteborg Universitet. Hun har etter endt
utdannelse vært aktiv i det norske perfomancefeltet og deltatt på
mange festivaler. Hun er også en rockering-instruktør, og har
mye erfaring i formidling, og holder workshops i performanceimprovisasjoner, hun underviser arkitektstudenter og har
timer og kurs i rockeringdans.

Veronica Bruce (f.1989, Oslo) er utdannet i billedkunst fra Central Saint Martins i London og i dans og koreograﬁ fra Skolen
for Samtidsdans i Oslo. Hun arbeider vekselvis med dans, koreograﬁ og skulptur, og lar disse uttrykkene påvirke og utfordre
hverandre. Jennie Bergsli (f.1991, Skien) er utdannet fra Skolen for Samtidsdans i Oslo og Dans och Cirkushögskolan i
Stockholm ved avdeling for dans og koreograﬁ. Deres kunstneriske samarbeid består av de to performancene e-Harmony og
Soft Interlude som vises her. Bruce og Bergsli arbeider for
tiden også med et tverrkunstnerisk performanceprosjekt med tittelen Bløtkokt sammen med performancekunstner Eirik Slyngstad.

The main focus in Fernanda Branco` artistic practice is combining art and ecology, and she has for many years used organic
materials in her performances and installations. Her approach
to this performance has been to explore her emotional relationship to linen and learn the traditional manual processes from
sowing linseed to spinning linen yarn. In the performance,
which lasts all day, Branco transforms these processes into
poetic stories through movement and sound.

When does a movement begin and when does it end? Can we
exist in the interludes, listen with our bodies and stretch our
senses? Veronica Bruce and Jennie Bergsli describe Soft Interlude as an explorative dance performance in which they examine the relationship between movement and time through intervals and interludes. Their work does not deﬁne what is the
beginning or end of a movement but rather sees it as a pulse in
a wider context.

Born in Brazil, Fernanda Branco (b. 1974) has been based in
Norway since 2006. She is currently studying for an MA in Performance at the Norwegian Theatre Academy, Østfold University College and she also has a specialisation in gardening from
Natur Videregående Skole in Oslo (2012-2015). She has studied physical theatre at the International School of Corporeal
Mime (UK) (2000-2003) and at the Center for Theatrical
Research (BR) (1994-1999).

Veronica Bruce (b. 1989 in Oslo) is educated in Fine Arts from
Central Saint Martins in London and Dance & Choreography
from the School for New Dance in Oslo. Her work bridges
sculpture, dance and choreography, letting these various practices inform and challenge each other. Jennie Bergsli (b. 1991
in Skien) has her education from the School for New Dance in
Oslo and DOCH in Stockholm, department of Dance and Choreography. Their artistic collaboration includes e-Harmony, as well
as Soft Interlude presented here. Bruce and Bergsli are currently
working on the intermedial performance project Soft Boiled,
alongside performance artist Eirik Slyngstad.

Elisabeth Førøy Lund «Ho Rockeringdama». Foto: Kristin Folsland Olsen.

Barn under 10 år kan selv delta som medskapende aktører i prosjektet På Spill! Det er koreograf, kunstpedagog og barnehagelærer Guro Erika Trøseid Gjerstadberget som har utviklet prosjektet og utfører det i samarbeid med koreograf Thea Fjørtoft.

Elisabeth Færøy Lund, Norge/Norway

Foto: Ursula Lascurain

De ﬂeste av kunstnerne som er invitert til å delta på årets festival, har alle bakgrunn innen billedkunst i tillegg til en fysisk disiplin som dans eller sirkus. Felles er at de alle bruker bevegelser
bevisst i sine performative verk. Performancekunstenernes
fremst kjennetegn er at de opptrer som seg selv og at de arbeider med et nærvær i situasjonen. I motsetning til en teaterskuespiller kan de ikke gjemme seg bak en innstudert rolle og en
ferdig tekst. Kunstnerne må bruke andre måter å kommunisere
med publikum på. Det kan være vektleggingen av de visuelle bildene de skaper med egen kropp og handling, bruken av musikk
og lyder, dans og bevegelse, tekstfragmenter eller en samhandling med publikum.

Maritea Dæhlin, Norge/Mexico

Foto: Ada Nilsen.

Årets festival har fått tittelen Bevege. Med den ønsker Kunstbanken å undersøke og vise hvordan performancekunstnere
bruker fysiske bevegelser som et omdreiningspunkt i sine performancer. Tittelen henviser også til et følelsesmessig møte med
kunsten.

linje av lin – er jeg kledd i en plante? / a ﬂux of
ﬂax - am I wearing a plant?

Foto: Amanda Åberg.

Bevege / Move
18. og 19. oktober 2019 / October 18th and 19th 2019

Veronica Bruce, Norge/Norway
Jennie Bergsli, Norge/Norway

Fernanda Branco, Brasil/Norge

gjennom intervaller og mellomspill. Danseperformancen deres
deﬁnerer ikke hva som er bevegelsens start eller slutt, men ser
den som en puls i en større sammenheng. Kjetil Skøiens Paris
Walk kan oppleves som en fortettet dagbok fra et seks måneders studieopphold i Paris. Elisabeth Færøy Lund søker et øyeblikk av felles tilstedeværelse i sine performancer. På festivalen
vil hun benytte rockeringer i sin samhandling med publikum. I
sin stedsbestemte performance på Fougner Lundhs plass vil
Inger-Reidun Olsen utforske bevegelse i utvidet forstand;
gjennom kroppen og kroppens bevegelser, ved og gjennom
ulike materialer og objekter, og tidvis med tekst og stemme.

Fernanda Branco. Foto: Jon Marius Nilsson

Hamar Performancefestival
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Maritea Dæhlin jobber tverrfaglig innenfor sjangrene scenekunst og billedkunst, og hennes interessefelt er møter mellom
mennesker, følelser og ritualer. Arbeidene spenner mellom kortere performancer og helaftens soloforestillinger og innlemmer
poesi og videoverk. I Maritea Dæhlins performance undersøkes lyd og stemme rent fysisk, der oppløsning av språk, innhold
og kontekst settes sammen med repetitiv fysisk handling og
kostymebruk.
Maritea Dæhlin (f. 1986) har utdannelse fra Dartington College
of Arts i England og Nordic Black Express i Oslo. Hun veksler
mellom å bo og jobbe i Mexico og Norge. Dæhlin har en utstrakt
praksis og er vist både nasjonalt og internasjonalt. I 2020 er hun
aktuell i Norge med soloforestillingen I WANT TO BE TRADITIONAL på Black Box teater og Grenland Friteater.
Maritea Dæhlin works within theatre, performance and ﬁne art,
and her main interests are human behaviours, emotions, rituals and encounters. Her performances spans between devised
theatre, video-performance, performance art and poetry. The
performance P.T.O.Y.M.P explores the physical presence of
sound and voice through deconstruction of language, content
and context combined with repeating physical acts and use of
costumes.
Maritea Dæhlin (b. 1986) was educated at Dartington College of
Arts in England and Nordic Black Express in Oslo. She lives and
works in both Mexico and Norway. Her work has been shown
extensively both nationally and internationally. In 2020 she will
be in Norway with the solo performance I WANT TO BE TRADITIONAL at Black Box Teater and Grenland Friteater.

While studying, Elisabeth Færøy Lund realised that she wanted
to use art to create meetings between people. The potential in
such a meeting, and a search for moments of shared presence,
are a driving force in her work so she developed a performance
whereby the audience were invited to take part in acts that
draw the attention to daily situations. In recent years, she has
been exploring hoop dancing and qualiﬁed as a hula hoop
instructor. She is known as ‘Ho Rockeringdama’ or ‘The hula
hoop lady’ and it is this persona who we meet at the festival.
Elisabeth Færøy Lund (b. 1980) currently lives in Henningsvær
in Lofoten. She studied photography and visual art at the University of Gothenburg and has since been an active member of
the Norwegian performance scene and participated at a large
number of festivals. She has extensive experience as a hula
hoop instructor and holds workshops in performance improvisation. She also teaches architect students and gives lessons
and courses in hoop dancing.

