Acoustically Active Augmented Instruments

Foto: Nathan Thomson
Prosjektet mottok støtte fordi:
Styrken til prosjektet er den gradvise utviklingen, som involverer fagfolk på høyt nivå, fra utviklere til utøvere.
Det gir prosjektet en tankeprovoserende og grundig prosess som stimulerer til en bred, fagmessig studie
som gir publikum en opplevelse av de spesifikke resultatene.
Resultatene vil bli presentert i et plenumsarrangement og vist frem både for publikum og fagmiljøer.
Produktene vil bli gjort tilgjengelige i markedet gjennom publikasjoner som presenterer de ulike prosessene
og resultatene for interessenter. Det er slett ikke umulig at det vil komme et profesjonelt musikalsk
gjennombrudd, noe som vil kunne gi et spennende bidrag til musikkmarkedet og den pågående forskningen
innen emnet.
Oppsummering av prosjektet:
-

Et prosjekt med bygging av hybride, akustiske strengeinstrumenter – instrumenthåndverk i
grenseflaten mellom det fysiske og det digitale
Utvidede, eller «augmented», instrumenter gjør det mulig å utvide tradisjonelle musikkinstrumenter
med elektronisk lyd og interaktivitet
Et dynamisk nettverk av forskere, frilanshåndverkere og fremstående artister

Prosjektet retter seg mot musikkfellesskapet generelt, både profesjonelle og amatører, akustiske og
elektroniske, så vel som lydentusiaster, lydteknikere og mennesker som er interessert i pionerteknologier på
lydområdet.

Prosjektet anser HANDMADE-temaet som en samtidsproblemstilling og inkluderer under denne tittelen en
rekke håndverksaktiviteter som bygging av egenutviklet elektronikk, datamaskinprogrammering for spesifikke
bruksområder, lydsamhandlingsdesign samt det tradisjonelle instrumenthåndverket.
Acoustically Active Augmented Instruments utgjør et pilotprosjekt for å bringe sammen bygging av akustiske
strengeinstrumenter, elektronikk, datamaskinprogrammering og samhandlingsdesign for å skape nye typer
hybride musikkinstrumenter. Elektroniske lyder drives inn i de fysiske strukturene til akustiske instrumenter
via strukturbårne lyddrivere, noe som muliggjør sameksistens mellom akustiske og elektroniske lyder i ett
enkelt instrument, med forbigåelse av eksterne høyttaler og eksternt lydutstyr. En akustisk aktiv gitar bygger
for eksempel et lag av elektroniske forbedringer og endringer på toppen av instrumentets akustiske lyd, slik
at hele lydlandskapet stråler ut fra selve instrumentet.
Det kan implementeres sensorteknologi på instrumentet som muliggjør brukersamhandling med de
elektronisk genererte eller behandlede lydene. Acoustically Active Instruments er et prosjekt i korsveien
mellom det fysiske og det digitale, brobyggende instrumenthåndverket, akustikk, signalbehandling og fysiske
beregninger, alle tilnærmet som håndverksaktiviteter sentrert om individuelt håndverk. Aktiv akustikk er et
fremvoksende felt som kombinerer den nedarvede kunsten å bygge strengeinstrumenter med de nyeste
lydteknologiene og fysiske beregninger for å skape hybride pionerinstrumenter. Prosjektet har som mål å
forene eksperter fra de ulike spesialiseringsfeltene som er nødvendige for design, implementering og
bygging av aktive, akustisk utvidede instrumenter for å nå den «kritiske massen» for utvikling av
profesjonelle konsertinstrumenter i løpet av de to årene prosjektet skal vare.
Prosjektet har en presis, offisiell formidlingsplan som består av fem elementer:
1) Fellesskap av lydentusiaster nådd via webkommunikasjon og messer for musikkteknologi
2) Større publikum nådd via konserter
3) Formidling til kunst/teknologi-klyngen via festivaler for mediekunst
4) Vitenskapelige publikasjoner for forskningsmiljøet
5) Workshops for studenter.

Det nordiske samarbeidet:
Norge, Danmark og Finland
Prosjektet implementerer et nordisk nettverk av eksperter på områdene for musikkinstrumenthåndverk,
elektronikk, datamaskinprogrammering og samhandlingsdesign. De involverte landene er Norge, Danmark
og Finland, og nettverksmedlemmene kommer fra forskningsinstitusjoner,
frilanshåndverkere og artistdomenet.

Deltakere:
- Otso Lähdeoja, postdoktorforsker, kunstuniversitetet i Helsingfors
- Daniel Overholt, førsteamanuensis, Aalborg-universitetet i København
- Cumhur Erkut, førsteamanuensis, Aalborg-universitetet i København
- Alexander Refsum Jensenius, førsteamanuensis, leder for Institutt for musikkvitenskap, Universitetet
i Oslo
- Juhana Nyrhinen, strengeinstrumentmaker, Tampere, Finland
- Michael Edinger, strengeinstrumentmaker, København
- Petri Kumela, konsertgitarist, seniorforeleser, Metropolia-universitetet for anvendt vitenskap,
Helsingfors

Craft Rituals
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Prosjektet fikk støtte fordi:
Det er et tverrkunstnerisk prosjekt som er konseptuelt og representerer nye initiativer i håndarbeid. Det
knytter sammen performancekunst og håndarbeid i et dristig trekk: Det bringer sammen elementer som
forener håndarbeidet. Det er et morsomt uttrykk i prosjektet: Det er visuelt interessant. Fondet håper at
prosjektet kan inspirere og vekke tanker hos mennesker som ikke begeistres av visualiteten i det
tradisjonelle håndarbeidet. Prosjektet forener også forskjellige aldersgrupper. Det utvikler de sosiale
elementene i tillegg til håndarbeidet. En dristig handling!

Prosjektet går ut på:
Prosjektet Craft Rituals involverer mer enn 30 deltakere fra Sverige, Finland og Island. Det er en blanding av
snekkere, dansere, musikere, moteskapere, gatekunstnere og animatører som i initiativtakerens og
prosjektlederens, Aia Jüdes, regi føres sammen i ulike konstellasjoner for å skape et musikkstykke, en
danseforestilling og tilhørende kostymer. Alt samles siden i en film som spilles inn på lokasjoner i de tre
landene. Alle delene av prosjektet gjennomsyres av et tverrfaglig snekkerperspektiv.
Craft Rituals er en hyllest til den nordiske ull gjennom å skildre likheter og forskjeller i våre nordiske treverksog håndverkstradisjoner. I spinningen fremheves det også andre teknikker i forbindelse med ull (karding,
strikking, hekling, farging og brodering) samt en god del tre- og hornhåndverk. Prosjektet fører eldre
håndarbeidende kvinner (i alderen 60 år og eldre) som er mestere i å håndspinne ull på rokk, sammen med
unge breakdansere, en gruppe elektroniske musikkfornyere og et par avantgardistiske moteskapere for å
skape et musikkstykke, en serie danseforestillinger (der musikkstykket og de håndlagde kostymene inngår)
samt en kortfilm med animasjonsinnslag der alle prosjektdelene samles til en helhet.

Om prosjektet:
– Det bidrar til å etablere helt nye former for grenseoverskridende samarbeidsprosjekter der sløyd og
håndverk ses som en selvfølgelig del av den nordiske kulturs utvikling fremover.
– Det løfter sløyd og håndverk inn i en samtidssammenheng på en normbrytende måte som gjør den
tilgjengelig og relevant for helt nye målgrupper
– Det oppdaterer bildet av hva sløyd kan være for, og hever statusen og øker gjennomslagskraften
langt utover fagets eget virkeområde.
– Det utfordrer kjønnsstereotypi, virker for mangfold og løfter eldre kvinners egenverdi frem for et ungt
publikum på en måte som sjelden skjer i vårt aldersinndelte samfunn.
Aia Jüdes har tidligere brukt filmmediet med suksess i musikkvideoen «Next Level Craft». Med dette
prosjektet, «Craft Rituals», arbeider Jüdes videre med resultatene fra prosjektet og filmmediet, men med en
helt annen form for eksperimentell arbeidsprosess: Deltakerne møtes i en lengre periode og har kreative
utvekslinger i ulike konstellasjoner. Det er et mer omfattende og komplekst samarbeid, siden filmen er en
metode for å visualisere møtet mellom ulike generasjoner og verdener samt resultatet av de praktiske
eksperimentene.
Filmen til «Craft Rituals» kommer til å inneholde håndlagde animasjoner bestående av ulike
håndverksteknikker og materialer som er tatt inn i filmen og flettes sammen med virkelige bilder via en
blanding av analog eller håndlagd og digital animasjonsteknologi. Det er dermed snakk om en helt ny retning
og utvikling innen håndlagd form, både teknisk og estetisk.
Filmen «Craft Rituals» fungerer i sin egen form som et visuelt håndverk og dokumentasjon for et innovativt
prosjekt. Men samtidig er filmen utformet som en interaktiv del av en live performance der ulike scener, lyder
og animasjoner på en overraskende og poetisk måte tilsvarer fysiske objekter og mennesker utenfor lerretet.

Det nordiske samarbeidet:
Sverige, Finland og Island
Prosjektet har base i Sverige, men store deler gjennomføres også i Finland og Island. Prosjektet involverer i
forskjellig utstrekning mer enn 30 deltakere fra Sverige (ca. 15), Finland (ca. 10) og Island (ca. 10). Alt
samles siden i en film som spilles inn på lokasjoner i de tre landene.

FABCRAFTS

Foto: FabCrafts
Prosjektet fikk støtte fordi:
Det håndlagede er kjernen i FabCrafts-prosjektet, det er essensen i kreativitet og håndverk. FabCrafts er et
åpent prosjekt som fremmer deltakelse av nye grupper. Det er et prosjekt som appellerer til mennesker som
aldri har drevet med håndverk før, eller aldri har sett på seg selv som «håndverkstypen». Skapermentaliteten
er smittsom, og du kan til og med skape grunnlaget for et fremtidig yrke, produktinnovasjoner og oppdage at
det er morsomt å gjøre ting sammen, og være sammen. Alt er basert på handlingsrom – her trenger du ikke
å følge instruksjoner, som innovatører og håndverkere tror vi på eksperimentering. Prosjektet kombinerer
håndverk, teknologi og design. Vi ønsker å gjøre ting sammen, møte nye mennesker og arrangere
sammenkomster.
Prosjektet:
10 digitale fabrikasjonslaboratorier med rot i håndverkskulturen i fem nordiske land kommer sammen for å
bruke teknologi og tradisjonelt håndverk for å skape nye kunst- og håndverksformer sammen.
Målet med FabCrafts er å kombinere og sammensmelte lokale tradisjonelle håndverk som skredderarbeid,
trebearbeiding, smiing eller veving, med verktøysettet og den digitale kreativiteten til skaperbevegelsen,
gjennom et kunnskapsutvekslingsprogram og grundig dokumentasjon der man deler fordelene med resten
av bevegelsen og verden.
Noen av kontaktene vil bli tilrettelagt av NFH (Nämnden för hemslöjdsfrågor), mens noen laboratorier vil
være tilknyttet lokale håndverkskunstnere. Målet er å utvide forståelsen innen nettverket for tradisjonelle
metoder, samt åpne opp laboratoriearenaene som rom, også for tradisjonelle og noen ganger marginaliserte
kunst - og håndverksutøvere. Vi håper at vi, ved å gjøre dette, kan bygge en bro over forskjellen mellom to
felt som historisk sett har samme røtter når det gjelder skaping og kreering.
Ved å sammenføye de to sfærene ved det digitale og det analoge, representert av skaperbevegelsen og
tradisjonelle håndverkere, kan nye og fruktbare manifestasjoner av kunst og håndverk utvikles, og de

forskjellige generasjonene i den nordiske regionen kan inspirere hverandre. Prosjektet vil også for første
gang føre de nordiske laboratoriene sammen i et felles samarbeid. Vi baner veien mot et dypere nettverk og
kryssbestøvning.
Det nordiske samarbeidet:
Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
Samarbeidspartnerne i FabCraft inkluderer:
 Nämnden för hemslöjdsfrågor (SE)
Laboratoriene:
 Verket FabLab – Moss (NO)
 Bitraf – Oslo (NO)
 Fab Lab Ísafjörður (IS)
 TUTLab – Tampere (FI)
 MIT Fablab – Tromsø (NO)
 Fab Lab Oulu (FI)
 Copenhagen Fablab (DK)
 Aalto Fablab – Helsinki (FI)
 Fabriken – Malmö (SE)
 LÖV – Lund (SE)

HUNGER
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Prosjektet fikk støtte fordi:
Prosjektgruppen legger opp til en kunstnerisk undersøkelse gjennom det håndlagde. Prosjektet strekker seg
geografisk over et stort område utenfor metropolene, og det er geografien som er definerende for prosjektets
resultater. I de bestemte geografiske møtene skjer det uventede. Det tilføres andre perspektiver enn dem
som prosjektet startet med. Det er et åpent prosjekt med en kjernegruppe av utøvere og en invitasjon til
lokale billedkunstnere i tillegg til kunsthåndverkere. Søknadens billedmateriale vitner om et friskt tak på
håndverk og om høy kunstnerisk kvalitet.
Om prosjektet:
Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge skriver:
Hunger er en tilstand som inntreffer etter mangelfull eller helt manglende tilførsel av næring. Tilstanden kan
være sult, savn eller en sterk trang.
Livet og kulturen er i stadig bevegelse. Både geografisk og digitalt må vi forholde oss til forandringer, et
stadig skiftende grunnlag både fysisk og i vår viten. I takt med det flyktige og uoverskuelige vokser trangen til
det håndfaste. Det vi kan berøre og forme fysisk som vårt eget. Vi opplever en hunger etter håndverket, det
håndlagde. Det er en fornyet interesse for materialbasert kunst. Unge kunststudenter vil kutte, dreie og
veve.
I Hunger ønsker vi å tydeliggjøre kunsthåndverket som en bærer av moderne verdier og strategier.
Inngående håndverks- og materialkunnskap, en evne til å ta i bruk ressurser på og av stedet, er noe som er i
stadig endring. Vår kunnskap om det håndlagde forflytter seg, deles, tolkes og fyller omgivelsene til enhver
tid. Den er en del av det moderne.
I den tradisjonelle håndverkutdannelsen begynte en lærling hos en mester i faget. Etter svenneprøven ble
man anbefalt å skaffe seg kunnskap utenfor lærestedet. Prosjektet HUNGER vil utvikle tverrfaglige

møtesteder for håndverket i Norden. Vi vil undersøke hvordan en bevegelse, det å forflytte seg geografisk og
skape noe med hendene, kan fastholdes i et skapende uttrykk. Prosjektet vårt vil orientere sig rundt denne
fysiske, konkrete bevegelsen som tema eller premiss for den kunstneriske produksjonen.
Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge ønsker med HUNGER å gå på oppdagelsesferd, å søke, dele, blande
og gjennom et nordisk samarbeid øke vår kunnskap med det formålet å utvide forståelsen av det håndgjorte:
Hva skjer når kunnskap ervervet på ulike steder og ulike tider møtes? Og foredles til noe annet? Hva er et
nordisk håndverk i dag?

Som samtidens kunsthåndverkere søker vi etter hva et håndverk knyttet til møtesteder for kultur og faglig
utveksling kan være, hva det kan skape. HUNGER skal etterlate en ny samarbeidsplattform, et forum for
umiddelbare uttrykk for hva et nordisk håndverk kan innebære i dag. Et senter er ikke bare geografi, det er
også aktivitet. HUNGER ønsker å legge grunnsteinen for skapelsen av et åpent håndverkslandskap og en
langsiktig effekt, en bevisstgjøring om håndferdighet som et materiale i seg selv. Et materiale som både er
friskt og gammelt.
Prosjektet avsluttes med en kuratert utstilling.
Det nordiske samarbeidet:
Norge, Sverige og Finland Prosjektet er tenkt som en serie med workshops i Malakta (FI), Frösön (SE) og
Trondheim (NO). Prosjektet vil ha en fast kjerne på ti kunsthåndverkere med bakgrunn innen ulike materialer
og uttrykk som deltar i alle workshops. I tillegg skal det stilles ti plasser til rådighet på hvert sted. Lokale
håndverkere, kunstnere og kulturprodusenter kan søke, i tillegg til at vi vil sende invitasjoner.

KUNSTINDUSTRI – REVIVAL

Foto: Den Danske Keramikfabrik
Prosjektet fikk støtte fordi
Den Danske Keramikfabrik – de 19 eierne – konstaterte at det var tid for handling. Fabrikken, som ble
grunnlagt for noen år siden, vil fokusere på debatten om kunstindustriens fremtid, og det gjør den ved å
starte en lokal produksjon og – med den som utgangspunkt – invitere nordiske kolleger til å delta.
Projektet synliggjør behovet for å argumentere for og sette ord på hvorfor vi fremdeles skal produsere
kunstindustrielt i Norden. Denne lokale måten å produsere på og den tilknyttede formidlingen vil – hvis det
viser seg at virksomheten er økonomisk levedyktig – skape en struktur som også kan brukes i andre
sammenhenger innen kunstindustrien, i tillegg til keramikkproduksjonen. Dette er et lite prosjekt i
HANDMADE-gruppen, men det har en potensielt stor effekt – konkret for dem som driver med
keramikkproduksjon – og ellers i den kulturpolitiske debatten.
Om prosjektet
Norden har en lang historie innen design og keramikkproduksjon, men i dag er det få eller ingen muligheter
til å produsere små serier industrielt i Norden. Den Danske Keramikfabrik er skapt ut fra et stort ønske om å
endre på dette. Den Danske Keramikfabrik mener at det er viktig å bevare håndverket og gjøre det mulig å
produsere lokalt, miljøbevisst og i mindre skala. Ellers forsvinner den kunnskapen som vi har bygd opp i
Norden, med de nedlagte og outsourcede fabrikkene, noe som dessverre allerede er tilfellet for eksempel
med danske Royal Copenhagen og Kähler, svenske Rörstrand og Höganäs samt finske Iittala og Arabia.
Den Danske Keramikfabrik er tenkt som et levende sted der håndverket blir bevart og videreutviklet til glede
for eiergruppens 19 medlemmer og fabrikkens kunder. Fabrikken arbeider i nettverk,
der det ikke er den største som vinner, men i stedet de som deler sin kunnskap og sine ressurser. Ved å
invitere til samarbeid på tvers av geografiske grenser, designgrenser og materialgrenser vil fabrikken starte
en bølge av små produsenter rundt omkring i Norden – produsenter som hjelper hverandre å utvikle
sammen og i forskjellige lokale retninger.

Ved å åpne fabrikken og tilby et møtested for samarbeid og utveksling mellom de nordiske landene håper
fabrikken på å etablere kunstindustriens kjerne på nytt:


Et sted der formgivere kan fordype seg og utvikle produkter i nært samarbeid med dyktige håndverkere.
Det er ikke bare designdelen som det er avgjørende å beherske i Norden, men også selve
produksjonsdelen og all den tekniske kunnskapen som naturlig hører med.



En bevissthet hos flere om en lokal produksjon og en bred debatt om hvordan vi fremstiller
bruksgjenstandene våre i Norden.



Opplæring. Keramikkhåndverket læres gjennom å utøves. Fabrikken fører dialog med læresteder og
sikter mot å opprette lærlingplasser i fabrikkens modellverksted.

Fabrikken håper at det etter oss kommer en ny generasjon, en generasjon som ikke opplever at alt legges
ned, men som kanskje kan se for seg at man selv kan skape nye forutsetninger ut fra de nye utfordringene
samfunnet står overfor. At man om 50 år fremdeles vet hvordan man lager en gipsmodell, støper en kopp og
fremstiller et blåmalt servise, og at man ikke lenger synes det er urimelig å gi skikkelig betaling til de som
gjør det.
KUNSTINDUSTRI REVIVAL-prosjektet til Den Danske Keramikfabrik går ut på å utvikle en REVIVALPAKKE til opplysning og inspirasjon. Pakken skal introdusere serieprodusert keramikk – materialer og
teknikker – på en enkel måte, også for dem som ikke har tidligere erfaring med faget. Med pakken som
omdreiningspunkt planlegger fabrikken å arrangere samtaler og møter i samarbeid med flere nordiske
bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og bedrifter og fokusere diskusjonen på kunstindustriens
fremtid.

Nordisk samarbeid:
Norge, Sverige og Danmark
Fabrikken eies av 19 keramikere og designere som har gått sammen om å skape et produksjonssted for
keramikk i Danmark. De 19 medlemmene er fra Norge, Sverige og Danmark.
Introduksjonsmøtene i REVIVAL-pakken blir utviklet og avholdt i samarbeid med:
 Danske Kunsthåndværkere & Danske Designere (DK)
 Svensk Form, Design Sweden & KHVC (SE)
 Norske Kunsthåndverkere (NO)
 Ornamo (FI)

Nordic music, arts and crafts

Foto: Cederquist Harborg production AB

Prosjektet fikk støtte fordi:
Søkerens tverrfaglige evner, med vekt på musikk og lyd, kunsthåndverk og formgivning med fokus på
holdbarhet og gjenbruk, har flere interessante elementer:
1) Utvikling av (nye) instrumenter basert på velkjente håndverkstradisjoner, ny design og formgivning
kombinert med elektronikk som et alternativ til masseproduksjonen avstereotype instrumenter, som i tillegg
er nærmest enerådende på markedet
2) Gode planer for etablering av nettverk av aktører som kan bidra til idéutvikling, kompetanseutvikling og
samarbeid
3) Resultatet danner et grunnlag for nytt kunstfaglig arbeid rettet både mot det profesjonelle kunstlivet og
ulike grupper av barn og unge samt eldre mennesker med interesse for musikk og håndverk gjennom
deltakelse på workshops eller kurs
4) Prosjektet har en oppdragende effekt ved å fokusere på holdbarhet og gjenbruk som en motvekt til
markedets bruk-og-kast-mentalitet.
Alle disse elementene er gode refleksjoner innen det musikkfaglige: Det er på den ene siden et element av
forskning som kan bidra til innovative instrumenter som vil stimulere til nye måter å spille på og nye
lydlandskaper – på den andre siden en utveksling mellom fagfolk som styrker samarbeidet som grunnlag for
ny musikk og håndverksmessige og teknologiske løsninger. Prosjektet evner også å kombinere ulike fagfelt
og refleksjoner rundt miljøspørsmål som vitner om en ny måte å orientere seg på gjennom direkte og
konkrete tiltak.

Prosjektet skaper et nordisk nettverk og arrangerer tre møter i de nordiske landene. Prosjektet handler om
musikk og lyd, håndverk og formgivning med samarbeid mellom ulike kunstformer – også med fokus på
holdbarhet og gjenbruk. Ved hvert møte skapes det både noe med hendene og ved hjelp av ulike typer
teknikker, samtidig som holdbarhetsperspektivet tas med via gjenbruksinstrumenter og andre musikkrelaterte

aspekter. Det å ta design og form med som perspektiver i musikkinstrumentene som lages, er mer enn det
man pleier å gjøre. Prosjektet skaper et langsiktig nettverk mellom alle de nordiske landene, mellom
inspirerende og interessante mennesker som fremstiller ulike typer musikkinstrumenter både rent
håndverksmessig og når det gjelder innovasjon, teknikk og elektronikk – og attpåtil med fokus på gjenbruk.
Det kan munne ut i samarbeidsprosjekter og i fysiske lydkunstverk, musikk, interaktive skulpturer eller
musikkmaskiner. Men fremfor alt generer det mer samlet kunnskap, ideer, samarbeid og oppgaver for alle
deltakerne.
Prosjektet åpner for forståelse av at hvem som helst kan bygge sine egne musikkinstrumenter og spille på
dem. Det er bare nødvendig med tilgang til en viss kunnskap.

Det nordiske samarbeidet:
Island, Sverige og Danmark
Primære partnere:
1. SE: Musikkgruppen SKROT
Lager musikkinstrumenter sammen med barn og gir konserter med instrumenter som de selv har bygd,
analogt og digitalt. Musikklaboratorium og musikkmaskinbyggeri.
2. IS: Hallvarður Ásgeirsson
Hallvarður Ásgeirsson er en komponist som jobber i grensesnittet mellom avantklassiske komposisjoner og
den elektroniske metamorfosen av live-instrumenter. Han er i tillegg utøvende elektrisk gitarist som benytter
seg av interaktiv lydbehandling.
3. DK: CPH Music Maker Space (dirigent: Valdemar Kristensen)
Workshops, konserter, fellesskap med lydhackere, elektroniske musikere, kunstnere, studenter,
musikklydteknologi samt utvikling og bygging av nye instrumenter.
Sekundære samarbeidspartnere
1. SE: Stina Billing, sløydarbeider og kunstner ved Skånes Hemslöjdsförbund

Tre møter i tre nordiske land: Island, Sverige og Danmark Innhold i de tre møtene: Ved hvert møte er det
vertslandet som arrangerer en workshopdag med deltakerne fra hvert land. Prosjektet inviterer tre eksterne
kontakter – instrumentbyggere fra Norden eller en annen del av verden. Hvert deltagerland bestemmer selv
hvilke gjesteforelesere med sterk tilknytning til interesseområdet deres som skal delta.

Scandinavian Glass – starting all over

Foto: Henrik Svarrer Larsen og Mads HöbyeMads Höbye
Prosjektet fikk støtte fordi:
I dette ambisiøse prosjektet om glasskunstens fremtid og utvikling inviterer tre sterke fagmuseer, Riihimäki
(FI), The Glass Factory, Boda (SE) og Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (DK), glasskunstnere inn til å bruke og
utvikle museene og museenes tilbud til en retning som er relevant for utøvelsen av kunstarten og for
glassets fremtid i Norden. Det skjer dels i form av en ny utstilling, som setter fokus på det helt nye, og dels i
form av samarbeidsprosjekter og nettverk. Nå er det momentum – Nordisk kulturfond ønsker
prosjektdeltakerne god arbeidslyst
Hva handler prosjektet om?
Praksisen og konteksten rundt glass har gjennomgått store forandringer de siste årene, noe som har ført til
et markant skifte når det gjelder håndlagd glass. Storskala glassproduksjon, som tidligere var drivkraften
både i den kunstindustrielle økonomiske utviklingen og utviklingen av de enkelte landenes designtradisjoner,
eksisterer praktisk talt ikke lenger. Glassindustriens sammenbrudd etterlater et tomrom som «Scandinavian
Glass – starting all over» ønsker å fylle og utnytte.
Det er Finnish Glasmuseum, Riihimäki (FI), The Glass Factory, Boda (SE) og Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft
(DK) som har slått seg sammen i dette HANDMADE-prosjektet. Prosjektet har som formål å:
- skape et nytt syn på designtradisjonen
- utvikle og manifestere fagmuseer som fremoverskuende kraftsentre som kan medvirke til å inspirere
og etterutdanne utøvere og fremadrettet bidra til å vise nye veier innen glasskunst/-design
Museene vil, med bakgrunn i inngående kjennskap til tradisjonen og med fokus på nytenkning og
videreutvikling, trekke inn glasskunstnere for å utvikle/avdekke nye forretningsmodeller. Museene stiller
rammer og know-how til rådighet, men selve utviklingen skapes av de utøvende. Deltakermedvirkning,
nettverksdannelse og deling av kunnskap på tvers av landegrenser og faggrenser er et bærende element i
gjennomføringen av prosjektet. De utøvende kunstnerne involveres på alle nivåer i prosjektet i et forsøk på å
skape nettverk både blant institusjoner, glassverksteder og utøvende kunstnere.

Prosjektet inneholder:
- En reiseutstilling med fokus på det helt nye og aktuelle innen nordisk glass, den største samlede
utstillingen på to tiår. Utøvende kunstnere deltar i organiseringen av utstillingen.
- Workshops/praktikantplasser med deltakelse fra utøvere og andre aktører fra de nordiske landene.
Workshops arrangeres i eller i tilknytning til museumsinstitusjonene og har som mål å gjøre dem til
kraftsentre som benytter samlingene og rammene til å skape den fremtidige utviklingen innenfor
feltet
- Avslutningssymposium i oktober 2018
Nordisk samarbeid:
Prosjektet etableres som et samarbeid mellom glassmuseene Finnish Glasmuseum, Riihimäki (FI), The
Glass Factory, Boda (SE) og Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (DK) og vil inkludere nordiske
samtidsglasskunstnere og andre aktører.

STARTING FROM SCRATCH

Foto: Starting from Scratch
Prosjektet fikk støtte fordi:
Bevaring og utvikling av gamle arbeidsmetoder (analog film) er veldig i tiden akkurat nå. Den digitale
revolusjonen innen film- og kinobransjen visket på svært kort tid nesten ut alle spor av den teknikken som i
prinsippet har vært rådende helt siden filmens opprinnelse. Selvfølgelig kommer ikke hele bransjen til å gi
opp det digitale, men flere uavhengige filmkunstnere har allerede forstått de unike estetiske mulighetene
som analog film gir, sammenlignet med digital innspillingsteknikk. Innen musikken merker man samme
tendens, med en nyvåknet interesse for analog innspillingsteknikk og vinylplater. Problemet for både filmen
og musikken er at den gamle teknikken og kunnskapen i stor grad har forsvunnet, og må bygges opp på nytt.
Å bevare og utvikle kunnskapen om analog film er viktig både for de estetiske mulighetenes skyld, og for
ikke å la en viktig del av vår kulturarv gå tapt.
Prosjektet gjennomføres som tre arbeidsgrupper der man både lærer av hverandre og underviser lokale
filmskapere i teknikken. Her er det verdt å merke seg at man vil favne hele prosessen, fra å lage egen film, til
fremkalling og laboratoriumsarbeid. Man forvandler også det arbeidet som tidligere ble utført av
filmprodusenter og laboratorier, til ett virkelig håndverk.

Prosjektet:
Starting from scratch er et nettverk av artister og filmprodusenter som arbeider med analogt filmmateriale i
de nordiske landene.
Målet er å holde den analoge filmen levende og tilgjengelig i den nordiske regionen, og å fremme dens
transformasjon inn i fremtiden. Kontinuerlig arbeid med analog film vil opprettholde en bevissthet rundt film
som et håndverk i regionen.
Nå for tiden annonserer filmindustrien digital filmskaping som den enkleste og billigste metoden, men det er
den industrielle metoden. Arbeid med analog film er håndverkernes metode. Det er både en beskyttelse og
en innovasjon, ettersom prosessen med å utvikle film tidligere for det meste var forbeholdt store
filmlaboratorier. I løpet av de siste årene har laboratoriene for utvikling av film blitt stengt rundt omkring i hele
verden, fordi industrien går tilbake. Samtidig dukker stadig flere kunstnerdrevne laboratorier opp, og gjør den
analoge filmen fortsatt tilgjengelig i forskjellige regioner. Her har vi nye muligheter for nye særpreg innen
håndlaget film i forskjellige regioner.
«Starting from scratch» ønsker å bygge et sterkt nettverk for de som arbeider med film i den nordiske
regionen. Formålet med nettverket er å dele kunnskap, generere ny påvirkning for alle deltakere, gjøre
analog film tilgjengelig for et større publikum, og å skape nye særpreg i vår egen region og over hele landet.
De ønsker å skape en plass for analog filmskaping med arbeidsfasiliteter innen nettverket (mørkerom med
forskjellig utstyr), utdanning/kunnskap (arbeidsgrupper, ekspertledede økter, kunstnere på besøk),
utvekslings- og filmfremvisningsprogrammer / utstillinger. Alle laboratorium som arbeider i nettverket vil
arrangere én uke med kunnskapsutveksling, og invitere internasjonale eksperter for å tilby en arbeidsgruppe
/ ekspertledet økt som er åpen for offentligheten, og invitere andre nettverksdeltakere for å utveksle
kunnskap i den nordiske regionen.
Bortsett fra arbeidsgruppen vil det være filmfremvisninger og en diskusjon rundt temaet nordisk film, slik at
man kan dele resultatene med et enda større publikum.
Nordisk samarbeid:
Finland, Island og Norge
Filmverkstaden i Vaasa (FI), Kinosmidja i Reykjavik (IS) og Polar Film Lab i Tromsø (NO)

Hovedperspektivene for samarbeidet er:
1)
samle inn kunnskap om hvert laboratories særpreg i den nordiske regionen
Hvert nordiske laboratorie har en spesifikk kunnskap og spesifikt utstyr, og kunstnerne har sin egen måte å
utøve kunsten på. Med vår utveksling er det mulig å få en oversikt over hvert laboratories spesifikke
særpreg, og å sirkulere informasjonen.
2) få mer kunnskap og spesialisert kunnskap om analog filmskaping og å videreføre den
Det vil bli mulig for alle laboratoriene som er en del av utvekslingen/arbeidsgruppen å tilegne seg mer
spesifikk kunnskap om analog filmskaping, og å spre kunnskapen i vår egen region / vårt eget land.
3) være et møtepunkt for analog filmskaping i vår region/land.
Som en del av prosjektet vil vi samle inn kunnskap, og vil tilby kunnskapen til andre, med arbeidsgrupper i
vår region, og veiledninger og dokumentasjoner. 4) ettersom vi er et møtepunkt for analog filmskaping,
ønsker vi å bevare håndverkkunnskapen om filmskaping og å utvikle nye særpreg i våre spesifikke regioner.
Nå vil det være mulig for alle som vil arbeide med håndlaget film å bruke fasilitetene og å utvikle sin egen
kunstnerpraksis innen vårt rammeverk, og å utvikle nye særpreg og håndverksegenskaper.

Nordic Cosplay Convention

Foto: Mialiina cosplay photography
Prosjektet fikk støtte fordi:
Cosplay begynte i Japan og er en ny kultur med håndarbeidd i Norden: Cosplays utøvere er blant de nyeste
spillerne innen det tradisjonelle håndarbeidsfeltet. Utøverne er entusiastiske til å arbeide med egne hender i
en hobbykultur som er basert på tegneserieverdenen og populærkulturen. Utøverne legger mye tid og
anstrengelser i å lage kostymer og lære, utvikle og dele teknikker.
Søknaden til Nordic Cosplay Convention innvilges med DKK 25 000, et beløp som tilsvarer en tildeling i
fondets OPSTART-budsjett.
Fondet anser at prosjektet er ambisiøst og relevant for HANDMADE, men at det ennå ikke er utviklet nok til
at det kan gis en bevilgning innen HANDMADE. Den nordiske forankringen skal videreutvikles, og tildelingen
på DKK 25 000 gis dermed som tilskudd til utgifter i forbindelse med fremtidige møter med de nordiske
samarbeidspartnerne som prosjektet ønskes utviklet sammen med. Arbeidsgruppen er senere, på samme
grunnlag som alle som er inspirert av HANDMADE, velkommen til å søke om prosjektmidler ved fondets tre
årlige frister.
Om projektet
Prosjektet tar utgangspunkt i ungdomskulturen Cosplay, som er relativt ny i Norden, og som inspirerer
mange unge og bringer dem sammen. Cosplay går ut på å lage svært avanserte kostymer. Det er snakk om
en hobby der amatører utvikler avansert kunnskap innen bekledning og scenografi: De prøver ut, utvikler og
bruker materialer – fra tradisjonelle klesstoffer til modellerbare masser, termoplast, maling, lysteknikk og
elektronikk. Et vellykket kostyme fanger inn essensen av en historisk figur – eller som oftest en figur fra
populærkulturen: fra film, tegneserier, spill eller TV. Hvis det er en historisk figur, er det viktig å strebe efter
autentisitet i materialevalg og teknikker.
Et viktig element i Cosplay er å møtes og konkurrere med andre. Et av suksesskriteriene for å vinne en
konkurranse er at man selv har utviklet og lagd drakten og iscenesettelsen rundt den, fra manuskript til
musikk, lys og andre effekter.

Arbeidsgruppen har en ambisjon om å arrangere en Cosplay-event, og for øyeblikket inneholder planene
følgende elementer:
- Workshops med utøvere fra Norden der kunnskap om materialer og teknikker blir delt og diskutert
- Forelesninger
- En konkurranse der utøvere kan presentere og konkurrere med sin kunnskap.
Fondet ønsker initiativtakerne god arbeidslyst!

Figur: Tyrande Whisperwind
Kilde: Heroes of the Storm / World of Warcraft
Foto: Mialiina cosplay photography
Cosplayer: Mialiina

