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F O R O R D

Årets performancehelg i Kunstbanken har et tett program med en variasjon
mellom foredrag, intimopptredener og forestillinger for et større publikum.
Både unge nyutdannete og etablerte kunstnere deltar i programmet. Per-
formance er en blandingsform med utgangspunkt i ulike tradisjoner og det
blir forestillinger både ut fra teater og fra billedkunst. Alle forestillinger er
tilpasset og spilles i gallerirommet, eller gata utenfor. Innholdet varierer fra
eksistensialistiske opplevelser til politisk innhold formidlet på en ny måte,
til ellevill galskap og spilleglede. Selv om performance kan virke smalt og
krevende i utgangspunktet, er det en form som engasjerer. Formen er så
naken og enkel at kunstnerne har lite å gjemme seg bak, og den er av-
hengig av en ærlighet fra utøverne for å kommunisere.

Det er kanskje fleksibiliteten i formen som skiller performance fra tea-
ter. Flere av de yngre utøverne går i nærdialog med publikum, det kan være
forestillinger for to og to som Sabina Jacobssons sanseutforsking. Det kan
også være laget for mindre grupper som forestillingene til Peter Johans-
son/Barbro Westlings og Rasmus Jørgensen. Deres opptredener gjentas
flere ganger i løpet av helga. Baktruppen snur opp ned på det meste og i

FUNNYSORRYJESUS spiller de ute på gata og tar også den tilfeldige tra-
fikken og livet ute på gata med i forestillingen, mens publikum sitter inne
og ser på. Petter Alexander Goldstines forestilling starter i det han går pil-
grimsleden fra Oslo, uten mat og drikke og uten penger. Han blir dermed
avhengig av hva andre vil gi han. Formidlingen av opplevelser på veien til
Hamar utgjør forestillingen. Rabih Mroué arbeider med dokumentar som
genre og undergraver sannheten samtidig som han presenterer den. Sko-
leforestillingen Off the Wall inneholder også utstilling og video og oppfor-
drer til aktiv deltagelse fra publikum.

I performance opptrer kunstnerne som seg selv. Når de går inn i en rolle
som Baktruppen gjør i FUNNYSORRYJESUS, viser de samtidig at de er
seg selv. Dermed oppstår det et illusjonsbrudd i forhold til teateret hvor
skuespillerne aldri opptrer som privatpersoner.

Vi håper at vi også i år kan gi publikum et knippe spennende og gode
opplevelser som gir noe å grunn på i etterkant.

Ingrid Blekastad, kurator



F O R E W O R D

Our programme for this yearʼs performance weekend at Kunstbanken is
packed with a variety of lectures and intimate and larger-scale performan-
ces by both young, newly qualified and well-established artists. «Perfor-
mance» in this context means a genre incorporating a mixture of traditions
from different art forms, for example theatre and visual art. All the performan-
ces have been adapted so that they can be performed in the gallery room
or in the street outside. In content, they vary from existential experiences
to political issues communicated in an innovative way, to hilarious craziness.
Even though performance can appear to be a demanding art form that ap-
peals to only a limited public, the enthusiasm of the actors nevertheless ma-
nages to enthral the audience. Devoid of normal theatrical effects, the raw
simplicity of performance makes the actors vulnerable and exposed and
their ability to communicate is dependent on their own integrity.

It is perhaps its flexibility of form that distinguishes performance from
conventional theatre. Several of the younger actors engage in an intimate
dialogue with the audience, for example in Sabina Jacobssonʼs investiga-
tion into our senses, which is geared to only two persons at a time. Other
performances, such as those by Peter Johansson/Barbro Westling and
Rasmus Jørgensen, are designed for small groups of spectators and their
performances will be played several times during the weekend. Baktrup-

pen has a habit of turning most things upside down and in FUNNY-
SORRYJESUS they perform out on the street and involve the passing traf-
fic and street life in their performance, while the audience sits inside wat-
ching them. Petter Alexander Goldstineʼs performance begins when he,
without money or food and water, starts out on the pilgrimʼs route from Oslo
to Hamar. He is therefore dependent on the generosity of others. His per-
formance will be a presentation of his experiences on the way to Hamar.
In Rabih Mrouéʼs documentaries, he undermines truths as he presents
them. Off the Wall is a performance for schools that also includes an ex-
hibition and video and invites the public to take an active part in the pro-
ceedings.

A typical feature of performance is that the artists are themselves; even
when they assume a role, as do the actors in Baktruppen in FUNNY-
SORRYJESUS, they still show that they are themselves. This results in a
break with the illusion that is an integral part of normal theatrical conven-
tions, where the actors never act as private individuals.

We hope that this yearʼs selection of performances will give the public
exciting and rewarding experiences and subsequent food for thought.

Ingrid Blekastad, curator



Off the Wall er en utstilling om grafitti og en forestilling om gatekunst. I «Off
the Wall» drister vi oss inn i gatekunstens verden. Blant break, rap og hip-
hop møter vi også visuelle uttrykk som bringer oss rett inn i diskusjonen
om hvordan våre felles omgivelser skal se ut.

Utstillingen viser eldre og nyere graffiti, med eksempler fra USA og
Norge. Vi viser også hvordan graffiti som visuelt uttrykk brukes i alle typer
varer man vil selge til ungdom. I forestillingen forteller de tre utøverne om
egne erfaringer og etter hvert utvikler det seg til å bli en rapkonkurranse
hvor tilskuerne deles opp i to grupper: En gruppe for og en mot graffiti. På
sparket lager Skranglebein og Nils m/Skils rapʼer ut fra argumenter de har
samlet opp fra publikum. Utstillingen er laget av fotograf Gard Frantzsen
og utstillingsdesigner Hilde Mortvedt i Riksutstillinger.

Performancen er utarbeidet av billedkunstner Bjørn Bjarre og utøverne
Torbjørn Davidsen, Skranglebein og Nils m/Skils. Davidsen (født 1964,
Norge) er skuespiller og regissør, han har teaterutdannelse fra Danmark
og har arbeidet med teatergruppa «De utvagte» i 10 år. Skranglebein (født
1979, Norge) er tekstforfatter og rap'er fra Fredrikstad. Nils m/Skils (født
1980, Norge) er norgesmester i Free-style rap og kommer fra Gjerdrum på
Romerike. Arrangert av: Turnéorganisasjon for Hedmark i samarbeid med:

Riksutstillinger, Rikskonsertene, Norsk Scenekunstbruk. Produsenter er
Kulturmenyen i Oppland og Turnéorganisasjon for Hedmark.

Off the Wall is an exhibition of graffitti and a performance about street art.
Break dance, rap and hip-hop culture also incorporates visual idioms that im-
mediately arouse discussion about how our public environment should look…

The exhibition includes both older and more recent works of graffiti from
the USA and Norway. It also reveals how graffiti as a visual form of expres-
sion is used in the marketing of all kinds of products aimed at young peo-
ple. In the performance, the three actors reveal their own experiences and
the whole affair gradually turns into a rap battle – for and against graffiti –
in which the spectators become embroiled. The exhibition has been com-
piled by the photographer Gard Frantzen and designed by Hilde Mortvedt.

The performance has been devised by the visual artist Bjørn Bjarre and
the performers Torbjørn Davidsen, Skranglebein and Nils m/Skils. David-
sen is an actor and director, has studied drama in Denmark and has wor-
ked with the theatre group «De utvalgte» (The Chosen Ones) for 10 years.
Skranglebein is a copywriter and rapper from Fredrikstad in Norway. Nils
m/Skils is the Norwegian champion of freestyle rap.

O F F T H E WA L L



F O R E D R A G

Knut Ove Arntzen: PERFORMAN-
CEKUNST: KONFRONTASJONENS
PARADOKS. Visual performance og
teatrets besmittelse.
Foredraget tar utgangspunkt i en his-
torisk skisse av performancekunsten
og viser hvordan happenings og vi-
sual performance må sees i forhold til
overskridelser mellom kunsten og det
personlige, samtidig som performan-
cekunsten har besmittet teatret og om-
vendt. Dette har resultert i nye energier som har ført til nedbrytning av vir-
kemiddel-, prosess- og betydningshierarkier som er felles mellom teater og
billedkunst. Det ny-energetiske teater og en billedkunst som arbeider med
fortellinger som er «nesten sanne» vil bli eksemplifisert.

Knut Ove Arntzen er førsteamanuensis i teatervitenskap ved Universite-
tet i Bergen; han har skrevet teaterkritikker og kunstreportasjer bl.a. i Ar-
beiderbladet og Kunst, samt i mange internasjonale tidsskrifter og bøker.
Et av hans større arbeider er Rom for en situasjonistisk kunst. Evaluering

av «Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter»,
Norsk Kulturråd, 2004.

Knut Ove Arntzen: PERFORMANCE ART: THE PARADOX OF CON-
FRONTATION. Visual performance and the infection of the theatre.
Knut Ove Arntzen's lecture will begin with a historic overview of performance
art and show how happenings and visual performances should be seen as
transitional forms of expression between art and the personal sphere. At the
same time, performance art has «infected» the theatre and vice versa. This
has resulted in new impulses that have led to a breakdown of the hierarchies
of effects, processes and meanings that are common to both the theatre and
pictorial art. Arntzen will give examples of this newly energised theatre and
of pictorial artists who work with narratives that are «almost true».

Knut Ove Arntzen is assistant professor at the University of Bergen and
has written theatre and art reviews in Norwegian publications such as the new-
spaper Arbeiderbladet and the art periodical Kunst, as well as in numerous
international periodicals and books. One of his major works is entitled «Space
for situationist art1. The appraisal of the Space for Art programme with a fo-
cus on selected projects», published by the Arts Council Norway, 2004.

1) Situationism can be loosely defined as: having to do with the theory or practical activity of constructing situations.One who engages in the construction of situations.



Camilla Eeg: BAKTRUPPENS ETTERBILDER
Foredraget vil gi eksempler fra noen av Baktruppens tidligere arbeider og
se dem i lys av performative teorier. Forståelsen av Baktruppens kunst ba-
serer seg både på de faktiske kunsthendelsene og på historiene som flo-
rerer om «hva som hendte». Forholdet mellom performance og dokumen-
tasjon problematiseres og poenget er hvordan mening utvikles i rommene
som oppstår gjennom dialektikken mellom kunstens utøvelse og betrakte-
rens opplevelse av den. Å se Baktruppens arbeid som performativt inne-
bærer å undersøke den kulturelle betydningen deres arbeid eventuelt kan
sies å ha. Hvilken politisk gest utfører Baktruppen gjennom sin kontinuer-
lige kunstneriske aktivitet i en kulturell og sosial virkelighet?

Camilla Eeg er kunst-teoretiker med master i Performance studier fra
New York University i 2001. Hun har praktisk bakgrunn fra scenekunst som
utøver og regissør og er freelancedramaturg. En bok om Baktruppen er
under planlegging hvor Camilla Eeg vil være skribent og med-redaktør.

Camilla Eeg: THE AFTERIMAGES OF BAKTRUPPEN
Camilla Eeg's lecture will show examples of some of Baktruppen's previous
works and examine them in the light of performance theories. An understan-
ding of Baktruppen's works depends on the actual artistic happenings and

the stories that subsequently flourish in
the wake of «what happened». Eeg
will consider the relationship between
performance and documentation; the
salient point here is how meaning is
developed in the spaces that arise bet-
ween the artistic action and the obser-
ver's perception of it. In order to regard
Baktruppen's work as performative, it is
essential to study the cultural signifi-
cance that their work can be said to

possess. What are the political gestures that Baktruppen makes by means
of its continuing artistic activity in a cultural and social context?

Camilla Eeg is an art theoretician and was awarded her MA in Perfor-
mance Studies from New York University in 2001. She has practical expe-
rience as a stage artist and director and works as a freelance dramatic ad-
viser. Plans for a book about Baktruppen will involve Eeg as a writer and
co-editor.



B A K T R U P P E N

Baktruppen er en norsk teatertrupp som har eksistert siden 1986. FUNNY-
SORRYJESUS er en forestilling slik bare Baktruppen lager dem: I en tilsy-
nelatende løs og fragmentarisk form får vi oppleve en overraskende versjon
av bibelhistorien. Publikum sitter inne bak vinduet og truppen spiller ute på
gata. Tilfeldigheter som skjer ute på gata og lyder under gateplan, fanget opp
av en marklytter, blir inkorporert i stykket. Forestillingene til Baktruppen bæ-
rer preg av at de er kollektivt skapt, de er ofte fulle av humor, overraskende
innfall og likevel med en forunderlig stram struktur. Selv om de alle bærer
Baktruppens umiskjennelige signatur, blir det svært forskjellige forestillinger.
Medlemmenes ulike bakgrunn og innfallsvinkel er en forutsetning for den all-
sidige formen. Til sammen fyller de funksjonene i et teater: skuespillere, kom-
ponister, forfattere, billedkunstnere, scenografer og sceneteknikere.

Baktruppen arbeider både med andres tekster og skriver nye stykker.
Deres første forestilling Ja, vi går over til hundene (1987) bygger på Jens
Bjørneboes bøker Frihetens øyeblikk og Uten en tråd. De har også gått løs
på Ibsen med egne versjoner av Brand (1988) og fem forestillinger om Peer
Gynt i Peer du lyver. Ja (1993). Deres versjoner er svært fritt tolket og ak-
tualisert. Baktruppens internasjonale gjennombrudd kom med Heiner Mül-
lers Germania Tod in Berlin i 1989. Etter gjennombruddet har de spilt på
de fleste scener i Europa. www.baktruppen.org

The Norwegian theatre troupe Baktruppen was established in 1986. FUN-
NYSORRYJESUS bears the unique and distinctive stamp of Baktruppen:
a surprising version of stories from the Bible in a seemingly incongruous
and fragmentary form. The audience sits inside and looks at the troupe as
they perform out on the street. The random movements out on street le-
vel, together with movements below street level recorded by means of
geophone sensors, are incorporated into the performance. Baktruppenʼs
performances show evidence of being created collectively by all the mem-
bers of the troupe and they are often full of humour and surprising quirks.
Nevertheless, they have a peculiarly stringent structure. And even though
they all bear the unmistakable hallmark of Baktruppen, the performances
differ greatly. This versatility is to a large extent due to the different back-
grounds and approaches of the various members of the group whose col-
lective skills cover all the functions of a theatre: actors, composers, writers,
pictorial artists, scenographers and stage technicians.

As well as writing new pieces, Baktruppen has produced works based
on the texts of other writers. Their first performance, Ja, vi går over til hun-
dene (Yes, we go to the dogs) from 1987, was based on Jens Bjørneboeʼs
books Frihetens øyeblikk (Moments of freedom) and Uten en tråd (Stark
naked). The group has also produced their own version of Henrik Ibsenʼs



play Brand and five performances about Peer Gynt, Peer du lyver. Ja (Peer
youʼre lying. Yes) in 1993. Baktruppenʼs versions are very freely interpreted
and updated in line with contemporary life. Baktruppen made their inter-
national breakthrough with Heiner Müllerʼs Germania Tod in Berlin (Ger-
mania Death in Berlin) in 1989. Since then, the troupe has performed on
most of the stages of Europe. www.baktruppen.org



S A B I N A J A C O B S S O N

Til performancen Odors_Memories_Emotions har Sabina Jacobsson (født
1967, Sverige/Norge) installert et interaktivt laboratorium hvor publikum får
oppleve en rekke uventede kombinasjoner av sanseopplevelser via lukt,
smak, lyd og visuelle inntrykk. Publikum får dermed rollen som forsøkska-
niner. Hensikten er å framkalle en refleksjon rundt samspillet mellom for-
skjellige sanseinntrykk i forhold til individets erindring og indre bilder. Hun
ønsker å undersøke om man ved å skape en disharmoni mellom erfaringen
av lukt og lyd i kombinasjon med visuell erfaring, kan oppnå nye kunstopp-
levelser. Dette er en videreføring av hennes performance Audioloveology
(2003). Jacobsson kommenterer samtidskulturen og dagens samfunns-
strukturer ved bruk av blant annet lyd, kostymer, koreografi og arkitektur.
Hun inntar roller og ironiserer over samfunnsfenomer, primært med sine
videoarbeider. Arbeidene er inspirert av den franske filmskaperen og ko-
mikeren Jacques Tatis (1908-1982) filmer, som kjennetegnes av lett sur-
realisme og satire.
kunst.no/sabina/

For the performance Odors_Memories_Emotions, Sabina Jacobsson (born
1967, Sweden) has installed an interactive laboratory where the public can
encounter a number of unexpected combinations of sensual experiences

based on smell, taste, sound and visual impressions. In this way, the spec-
tators take on the role of guinea pigs. The performance aims to encourage
the public to reflect on the interplay between different sensual impressions
in relation to their own personal memories and inner images. She investi-
gates new artistic experiences by allowing the public to perceive impulses
of smells, sounds and visual impressions respectively that evoke discor-
dant associations. This is a further development of her performance Audio-
loveology from 2003. Jacobsson comments on contemporary culture and
social structures by employing effects such as sounds, costumes, chore-
ography and venues in the form of for example architecture. She adopts
different roles and makes ironic remarks about social phenomena, prima-
rily by means of video works. Her works are inspired by the French film-
maker and comic Jacques Tati (1908-1982), renowned for his light-hear-
ted surrealism and satire.
kunst.no/sabina/





K U R T J O H A N N E S S E N

Kurt Johannessen (født 1960, Norge) viser en helt ny produksjon. Han
har vært en sentral skikkelse innenfor norsk performance i en årrekke, og
regnes blant veteranene i Norge. I tillegg har han vært aktiv internasjonalt
og med sin kunstneriske bredde kan han betraktes som en multikunstner.
Hans opptredener er poetiske og meditative og han kommuniserer ved å
framkalle stillheten gjennom rolige bevegelse, ofte i dialog med naturele-
menter og enkeltgjenstander som stein, vann, kule eller lyspære. Hensik-
ten er å vekke stemninger i seg selv og publikum og åpne for en ny per-
sepsjon av omgivelsene. Ved å forenkle det kjente og redusere formen til
et minimalistisk språk, lærer han oss å se verden på en ny måte. Hans pro-
sjekter er i stor grad stedsrelaterte og han søker stadig etter situasjoner
som kan gi ham nye erfaringer. Blant hans seneste performancer er An-
dre kule (2006), Tredje overlevering (2006) og kraftanstrengelsen Prelu-
dium (2005).
www.zeth.no

Kurt Johannessen (born in 1960, Norway) will present a performance that
will be completed only shortly before it is shown. Johannessen has been
a leading figure in Norwegian performance for a number of years and is re-
garded as one of Norwayʼs «veterans» in the field. He has also been ac-

tive on the international scene and is regarded as a multi-artist because
of the wide artistic range of his work. His performances are poetic and me-
ditative and he communicates by allowing silence to interact with gentle mo-
vement, often in dialogue with nature or objects. His aim is to evoke mo-
ods in himself and the audience which in turn will result in a new form of
perception of the world around us. By simplifying what is familiar to us and
reducing the form of his performance to a minimalist idiom, he teaches us
to see the world in a new way. His projects are to a large degree site-spe-
cific and he is continually searching for new situations that can provide him
with new experiences. Amongst his most recent performances are The ot-
her spheres (2006), Third deliverance (2006) and the trial of strength Pre-
ludium (2005).
www.zeth.no





Performancen Bergman Horror Show av Peter Johansson (født 1964, Sve-
rige) og Barbro Westling (født 1956, Sverige) tematiserer den anerkjente
filmskaperen Ingmar Bergmans innvirkning på den svenske folkesjelen. Han
har gjennom sin nasjonale og internasjonale posisjon definert noe av Sve-
riges nasjonale identitet. Handlingen i performancen foregår på scenen til
et miniatyrteater som refererer til det Alexander leker med i Bergmans Fanny
og Alexander. Alexanders miniatyrteater har imidlertid i Johansson og
Westlings regi, blitt til et slags skrekkabinett, der deres versjoner av utsnitt
av Bergmans stykker utspiller seg. Ved å kle seg i matrosdresser som Fanny
og Alexander, har de inntatt rollen som barn som leker på voksnes premis-
ser. Døden har fått en sentral plass, samt dysterheten, melankolien og dra-
maet slik vi kjenner det fra Sveriges nasjonale ikon. I tillegg har Johansson
og Westling krydret performancen med humor og ironi. Peter Johansson
skaper ofte overskrifter med sine utstillingsprosjekter, det gjaldt også for ut-
stillingen han hadde i Kunstbanken i 2003. Den gang tematiserte han na-
sjonal identitet gjennom å brodere og rosemale nasjonale symboler som uni-
formsjakker og boots. Han har samarbeidet med kulturjournalisten Barbro
Westling siden 2004. De har nylig kuratert en stor og påkostet utstilling på
Norsk Form med tittelen Omveg. Arkitektur og design langs 18 nasjonale
turistvegar.

The Bergman Horror Show performance by Peter Johansson (born 1964,
Sweden) and Barbro Westling (born 1956, Sweden) examines the celebra-
ted film director Ingmar Bergmanʼs influence on the national character of
the Swedish people. Bergmanʼs national and international status has hel-
ped to define certain aspects of Swedenʼs national identity. The perfor-
mance is acted out on the stage of a miniature theatre – a reference to the
theatre that Alexander plays with in Bergmanʼs film Fanny and Alexander.
But under the direction of Johansson and Westling, Alexanderʼs miniature
theatre is transformed into a kind of cabinet of horrors in which their ver-
sions of extracts from Bergmanʼs plays are performed. By dressing in sai-
lor suits like Fanny and Alexander, they take on the role of children play-
ing on adultsʼ terms. Death has a key role in these games, as have the
gloom, melancholy and drama that are characteristic of Swedenʼs natio-
nal icon. Furthermore, Johansson and Westling have seasoned the per-
formance with humour and irony. Peter Johansson often makes the head-
lines with his exhibition projects, as was the case with the exhibition he held
at Kunstbanken in 2003. On that occasion he investigated aspects of na-
tional identity by embroidering and creating Norwegian rose painting sym-
bols on objects such as uniform jackets and boots. He has collaborated with
Barbro Westling, cultural journalist, since 2004. They have recently com-

P E T E R J O H A N S S O N O G B A R B R O W E S T L I N G



piled a large and costly exhibition at Norsk Form1 entitled Diversion. Archi-
tecture and design along 18 national tourist routes.

1) Information and project-based institution located in Oslo that serves as an arena for interdisciplinary
studies, innovation,debate and network-building in the fields of design,architecture and urban area plan-
ning.



R A S M U S J Ø R G E N S E N

Rasmus Jørgensen (født 1976, Norge) tematiserer visesangerens sjels-
blotting i performancen baby left, nei, oh-yeah-yeah, hysj. I tett samspill
med et lite publikum holder han en rekke intimkonserter der han nølende
deler sin kjærlighetssorg. Performancen leker med det klaustrofobiske og
klamme i en slik betroelsessituasjon. Det blir et humoristisk, men sterkt
møte med et medmenneskes sårbarhet. Stykket veksler mellom bruddstyk-
ker av musikk og nølende bevegelser i en nøye innstudert koreografi. Jør-
gensen har bakgrunn som musiker og komponist og arbeider med fysisk
teater, eksperimentell stemmebruk og performance. Han har i tillegg til stu-
dier i komposisjon og sang, fordypet seg i teater, dans/koreografi og per-
formance ved Universitetet i Oslo, Griegakademiet og Mills College i Oak-
land, USA. Jørgensen deltok også på fjorårets performancehelg med
korte, intense stykker hvor bevegelser, bruddstykker av ord og sang ble
kombinert i en presis koreografi.
kunst.no/rasmusjoergensen/

Rasmus Jørgensen (born 1976, Norway) focuses on the way the ballad-
singer lays bare his soul in the performance baby left, no, oh-yeah-yeah,
hush. In close collaboration with a small audience, he will hold a number
of intimate concerts at which he reluctantly shares his lovesickness with

those present. The performance is a play on the claustrophobia and clam-
miness that arises in a situation of such close confidence – a humorous,
yet poignant meeting with the vulnerability of a fellow human-being. The
piece varies between fragments of music and hesitant movements in a me-
ticulously rehearsed choreography. Jørgensenʼs background as musician
and composer has led him to work with physical theatre, experimental voice
production and performance. In addition to studying composition and sing-
ing, he has specialised in theatre, dance/choreographer and performance
at the University of Oslo, the Grieg Academy and Mills College in Oakland,
USA. Jørgensen also participated in last yearʼs performance weekend with
short, intense pieces in which he blended movements, word fragments and
song into a precise choreographic work.
kunst.no/rasmusjoergensen/





P E T T E R A L E X A N D E R G O L D S T I N E

Petter Alexander Goldstine (født 1975, USA/Norge) følger pilgrimsleden
fra Oslo til Hamar fra 23. til 28. oktober. I løpet av turen vil han utarbeide
performancen Hva betyr det å gå til Hamar? som han fremfører når han
kommer til Kunstbanken. I sann pilgrimsånd vil turen gi ham tid til å medi-
tere og tenke. Det blir en spirituell reise som fører til en aktiv og utadrettet
handling, som i seg selv ikke er så betydningsfull. For turen har han satt seg
noen regler: «My rules are; I will not bring any food or money. If someone
offers me food, Iʼll eat it. If someone offers me a place to sleep, Iʼll sleep
there. One half hour period per day will be allotted to the writing of no more
than 100 words. The accumulated documentation of my journey will form
the piece that I will perform once to an unlimited number of spectators.»

Performancen er en slags fortsettelse av hans seneste arbeid Of the
Breath, and Counting, der han utforsker landskapet av menneskelige og
ikke menneskelig miljøer. Goldstine har studert fotografi ved universitetet
i Washington, hvor han fokuserte på sosiale problemer og arbeidet med
problematikken rundt hjemløshet i Seattle. Denne interessen fulgte han vi-
dere etter studiene, og i en femårs periode levde han blant dem som reg-
nes som samfunnets utstøtte og dokumenterte deres hverdag. Han opp-
søkte hjemløse amerikanere, sigøynere, palestinere og israelere, kurdere,
illegale immigranter og geriljasoldater. Etter hvert opplevde han at fotogra-

fiet ikke var det rette mediet til å formidle det han ønsket. Han begynte der-
for en ny karriere som skuespiller i Nordic Black Theater i Oslo. Goldstine
kombinerer performance og sosial dokumentar der hensikten er å informere
publikum.

Petter Alexander Goldstine (born 1975, Norway/USA) follows the pilgrimʼs
way from Oslo to Hamar from 23rd to 28th October. En route, he will work
on the performance What does it mean to go to Hamar? which he will per-
form when he arrives at Kunstbanken. In true pilgrim spirit, the trip will give
him time to meditate and reflect, and will be a journey into inner spiritual
life that results in an active and extrovert action, in itself not of great sig-
nificance. He has drawn up some rules for his journey. «My rules are; I will
not bring any food or money. If someone offers me food, I'll eat it. If some-
one offers me a place to sleep, I'll sleep there. One half-hour period per day
will be allotted to the writing of no more than 100 words. The accumula-
ted documentation of my journey will form the piece that I will perform once
to an unlimited number of spectators.»

The performance is in a way a follow-up to his latest work Of the Bre-
ath, and Counting, in which he investigates the landscape of human and
non-human environments. Goldstine studied photography at the University



of Washington, where he focused on social problems and issues relating
to homelessness in Seattle. His interest in these subjects continued after
he had completed his studies; for five years he lived amongst those who
are regarded as the outcasts of society and documented their everyday li-
ves, for example homeless Americans, gypsies, Palestinians and Israelis,

Kurds, illegal immigrants and guerilla soldiers. He gradually realised that
photography was not the right medium to communicate what he wanted to
express. He therefore embarked on a new career as an actor at the
Nordic Black Theatre in Oslo. Goldstine combines performance with social
documentary with the aim of informing the public.



R A B I H M R O U É

Rabih Mroué (født 1967, Libanon) beskriver stykket Make me stop smo-
king på følgende måte: «Det er en performance-forelesning om mitt per-
sonlige arkiv, om Libanon og landets politiske saker med utgangspunkt i
min egen erfaring, og om kunst og kunstneriske prosjekter».

Mroué er en skuespiller, regissør og dramatiker. I 1990 begynte han å
lage performance, videoer og å sette opp sine egne teaterstykker. Han sø-
ker etter nye og samtidige sammenhenger mellom de ulike elementene og
språkene som ligger i teaterformen. Han setter også spørsmål ved defini-
sjonen av teater, forholdet mellom rom og form i en forestilling og hvordan
utøveren forholder seg til publikum. Mroués arbeider handler om politiske
forhold som blir sensurert i dagens politiske klima i Libanon. Han gir opp-
merksomhet til en større politisk og økonomisk kontekst gjennom sitt dra-
madokumentariske teater. Mroué leter etter «sannhet» via dokumenter, foto
og funnete objekter, og finner opp andre dokumenter, andre «sannheter»:
Det er som om arbeidene blir et disseksjonsbord hvor den tvilsomme pro-
sessen i Libanons krigssamfunn undersøkes. Ut fra en oppsamling av ma-
terialer kommer surrealistiske historier til syne, han åpner opp for forstå-
elsen at bare et hår skiller sannhet fra løgn.

I 2004 skrev Mroué Whoʼs Afraid of Representation, en miks av paral-
lelle historier fra vestlig performancekunst og samtidige sosio-politiske hen-

dinger i Beirut. Med dette stykket besøkte han Bergen i 2004. Mroué har
spilt i Beirut, Wien, Paris, Lyon, Stockholm, London og Berlin.

Rabih Mroué (born 1967 in Lebanon) describes his piece Make me stop
smoking as follows:«It is a performance-lecture about my personal archi-
ves, about the Lebanon and its political issues from the point view of my
personal experiences, and about art and artistic projects...»

Mroué is an actor, director, and playwright. In 1990 he began staging
his own plays and creating performances and videos. Continuously sear-
ching for new and contemporary connections between all the different ele-
ments and languages of theatrical art forms, Mroué questions the way we
define theatre and the relationship between space and form in a perfor-
mance and, consequently, how the performer relates to the audience. His
works deal with issues that have been censured in the current political cli-
mate in the Lebanon. He draws attention to the broader political and eco-
nomic context by means of his semi-documentary theatre.

He searches for ʻtruthsʼ in documents, photos and found objects and fa-
bricates other documents, other ʻtruthsʼ; it is as if the works become a dis-
section table for the dubious processes of the Lebanonʼs war society. By



means of his accumulation of materials, a surrealistic saga unfolds that ma-
kes us realise that only a hairʼs breadth divides the truth from a lie.

In 2004 Mroué wrote Whoʼs Afraid of Representation, a merging of
parallel stories from Western performance art and contemporary socio-po-
litical events in Beirut. He visited Bergen with this piece in 2004. Mroué has
performed in Beirut, Vienna, Paris, Lyon, Stockholm, London and Berlin.



FREDAG 27. OKTOBER

1130-1345 Torbjørn Davidsen, Skranglebein og Nils m/Skils: «Off the
wall». 2 skoleforestillinger. Samarbeid med Turnéorganisasjo-
nen for Hedmark. I store sal.

1900-1945 Torbjørn Davidsen, Skranglebein og Nils m/Skils: «Off the
wall». Åpen forestilling i store sal. Fri entre.

1800-1900 Peter Johansson / Barbro Westling «Bergman Horror show»,
max 25 personer. Spilles kl 1800 og 1830. Loft.

LØRDAG 28. OKTOBER

FOREDRAG

1200-1245 Knut Ove Arntzen: «PERFORMANCEKUNST: KONFRONTA-
SJONENS PARADOKS. Visual performance og teatrets be-
smittelse». I store sal.

1300-1345 Camilla Eeg: «Baktruppens etterbilder». I store sal

1345-1415 Spørsmål og diskusjon.

FORESTILLINGER

1400-1630 Sabina Jacobsson: «Odors_Memories_Emotions». Interaktivt
laboratorium hvor publikum får oppleve en rekke uventede
kombinasjoner av sanseopplevelser via lukt, smak, lyd og vi-
suelle sanseinntrykk. I hvelvet.

1500-1600 Peter Johansson / Barbro Westling: «Bergman Horror Show»,
spilles 2 ganger, max 25 personer hver gang. Loft.

1630-1700 Kurt Johannessen: Uten tittel. I store sal.

1700-1800 Petter Alexander Goldstine: «Hva betyr det å gå til Hamar?»
23.10.-28.10.06. En forestilling basert på opplevelser erfart på
fotturen fra Oslo til Hamar i forkant av performancehelga. I
store sal.

1800-1900 Rasmus Jørgensen: «baby left, nei, oh-yeah-yeah, hysj».
Spilles tre ganger á 12 minutter, max 15 personer hver gang.
Kjeller.

1900-2000 Baktruppen: «FUNNYSORRYJESUS». I resepsjonen og
utenfor inngangen.

P E R F O R M A N C E H E L G I K U N S T B A N K E N 2 7 . – 2 9 . O K T O B E R 2 0 0 6



SØNDAG 29. OKTOBER

1300-1400 Rabih Mroué: «Make me stop smoking». Dokumentarisk
drama om Mroués personlige arkiv, hverdagen og den poli-
tiske situasjonen i Libanon, utført i en lett humoristisk form. I
store sal.

1300-1530 Sabina Jacobsson: «Odors_Memories_Emotions». Interaktivt
laboratorium. I hvelvet.

1330-1400 Rasmus Jørgensen: «baby left, nei, oh-yeah-yeah, hysj».
Spilles to ganger á 12 minutter, max 15 personer. På loftet.

1430-1530 Rabih Morué: Foredrag og utdrag fra hans tidligere perfor-
mancer. I store sal.

Med forbehold om endringer i programmet.



Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21, Hamar, ett kvartal fra stasjonen.
Billettpriser: Hele lørdag: 250/200 kr, søndag: 150/100 kr
(Også billetter til enkeltarrangement fra 50-100 kr)
Telefon 62 54 22 60 www.kunstbanken.no


