RAPPORT 2001 – 2005
Mellom forandring og kontinuitet

INNHOLD
FORORD .................................................................................................... s 3
OM PNEK 2001 - 2005............................................................................... s 5
• PNEKS NODER .............................................................................. s 6
• STYRINGSGRUPPEN ..................................................................... s 7
• ADMINISTRASJON ......................................................................... s 8
• HOVEDTREKK I VIRKSOMHETEN ................................................... s 9

VIRKSOMHET 2001 - 2005 ...................................................................... s 11
• SAMARBEIDSPROSJEKTER OG NODER ........................................ s 11
• PROGRAMVAREUTVIKLING OG UTSTYR .................................... s 26
• TEKSTPRODUKSJON, SEMINARER M.M. ..................................... s 27

INTERVJUER MED STYRINGSGRUPPEN ................................................. s 31

MELLOM FORANDRING OG KONTINUITET ............................................. s 55

APPENDIX ............................................................................................... s 61
• SAMARBEIDSPARTNERE ............................................................. s 61
• KONTAKT PNEK OG NODER ....................................................... s 62
• ØKONOMISK OVERSIKT 2001 - 2005 ......................................... s 63

Forsidefoto:
Crossings av HC Gilje
Design rapport:
Lasse Marhaug
Side 2

FORORD
Norsk kulturråd har de siste ti årene satset tungt på kunst og ny teknologi. Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) har vært ett av hovedsatsingsområdene, med et prosjekttilskudd på til sammen 8
millioner kroner fordelt med 2 millioner årlig over en fireårsperiode (2001-2005). PNEKs mandat har hele
veien vært å fungere som en samlende ressurs for teknikk, kompetanse og kunnskap for utvikling og oppbygging av det elektroniske kunstmiljøet i Norge, med elektroniske kunstsentre lokalisert i henholdsvis
Oslo, Bergen og Trondheim. PNEKs kjernenoder består i dag av Atelier Nord, NOTAM (Norsk Nettverk for
Akustikk, Teknologi og Musikk), BEK (Bergen senter for elektronisk kunst), TEKS (Trondheim elektroniske
kunstsenter) og i/o/lab i Stavanger.
I løpet av de fire årene nettverket har eksistert, tør vi påberope oss at PNEK med energi har vist at høyt
kvalifisert samarbeid i det tverrfaglige område kunst og teknologi har latt seg operasjonalisere på et
mangfoldig og ikke minst – fruktbart vis. I denne rapporten gis et bilde av PNEKs aktiviteter i hele perioden.
Under skrivingen av rapporten har vi imidlertid støtt på en rekke utfordringer: Det er ikke lett å skissere
samtidshistorien for en nettverksorganisasjon i en enkelt tekst. Spørsmål vi stilte var blant annet: Hvor
går grensen for nettverk, som i sin natur bygger på både formelle og mer uformelle strukturer, roller og
aktører? Og hvordan formidler man de ulike oppfatningene og tolkningene av hvor tyngden i nettverket
ligger? Endring over tid – det å fange noe som er i flux – er en utfordring i seg selv. Dette krever en bevisst
manøvrering mellom de synlige strukturer i organisasjonen selv, kombinert med de mer uformelle linjene
og ad. hoc.- hendelsene som preger virksomheten i den nettverksmodellen PNEK bygger på.
Virksomheten sammenfattes utelukkende med bakgrunn i de prosjekter PNEK har vært involvert i eller
har støttet i ulik grad. Dette innebærer at den totale produksjonen i feltet ikke blir synliggjort i denne rapporten. For mer informasjon om all aktivitet, henviser vi til hvert enkelt produksjonssenters årsrapporter
og hjemmesider. Vi har videre valgt å intervjue medlemmene i PNEKs styringsgruppe i perioden 2002-05,
hvor ulike synspunkter om virksomheten kommer frem. Grethe Melby har dessuten skrevet en tekst som
formulerer noen av de utfordringer PNEK har stått – og står – overfor i videre framtid. Artikkelens tittel,
”Mellom forandring og kontinuitet”, reflekterer blant annet hvordan nettverket står mellom ulike valg
som stiller spørsmål om hvordan man kan etablere en noe mer formalisert struktur slik at organisasjonen oppleves som mer forutsigbar i et felt i bevegelse.
Vi ønsker å takke alle som har vært med å forme PNEKs virksomhet så langt. Vi håper at denne rapporten
kan fungere som en god dokumentasjon i forbindelse med PNEKs fireårige periode som et satsingsprosjekt initiert og støttet av Norsk kulturråd. Dernest ønsker vi at rapporten også kan gi noen innspill til
tanker om den videre virksomheten. Fra og med 2006 ble PNEK er inkludert som egen virksomhet med
årlig driftsstøtte over statsbudsjettet. Vi ser frem til videre virksomhet!
Oslo, 31. januar 2006
Janne Stang Dahl og Grethe Melby

Side 3
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OM PNEK
PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) ble i 2001 initiert som et 4-årig prosjekt finansiert av Norsk
Kulturråd. PNEKs oppgave er å være en samlende ressurs for teknikk, kompetanse og kunnskap som skal
utvikle og bygge opp det elektroniske kunstmiljøet i Norge via tilrettelegging for produksjon av kunstprosjekter
og styrking av kontakten mellom aktørene i nettverket. Fra og med 2006 er PNEK inne som eget tiltak i statsbudsjettet (kap.320 post 74). Nettverkets kjerne består i dag av Atelier Nord, NOTAM (Norsk Nettverk for
Akustikk, Teknologi og Musikk), BEK (Bergen senter for elektronisk kunst), TEKS (Trondheim elektroniske kunstsenter) og io/LAB i Stavanger.
Bakgrunn
I 1998 nedsatte Norsk kulturråd en arbeidsgruppe for å vurdere behovene og mulige tiltak for bedring av produksjonsforholdene for elektronisk basert billedkunst i Norge. Gruppens kartlegging og vurderinger ble sammenfattet i arbeidsnotatet Skjønnheten og Utstyret1. Ett av forslagene var å etablere et nasjonalt produksjonsnettverk
for verksteder som arbeider med kunst og ny teknologi. Arbeidsgruppen la til grunn at eksisterende verksted
Atelier Nord skulle oppgraderes, og at nye verksteder i Bergen og Trondheim skulle inngå som del av produksjonsnettverket. Disse byene ble valgt fordi der var det aktive aktører som allerede viste stor vilje til etablering, samtidig som kunsthøgskolene i disse byene utviklet sine medieavdelinger. Bergen og Oslo ble koblet som sterke
aktører i det elektroniske kunstfeltet, i tillegg til Lademoen kunstsenter som var samarbeidspartneren før TEKS –
Trondheim elektroniske kunstsenter. Resultatet ble PNEK – et fireårig prosjekt med et tilskudd på kr. 2 millioner
årlig fra Norsk kulturråd. Høsten 2000 ble det forberedende arbeidet med produksjonsnettverk igangsatt.
Interimsperioden løp fram til høsten 2001, da PNEK ble etablert som prosjekt med egen styringsgruppe og koordinator. Kjernen i nettverket har siden etableringen bestått av nodene Atelier Nord , TEKS – Trondheim Elektroniske
Kunstsenter, BEK – Bergen senter for Elektronisk Kunst og noe måneder senere NOTAM – Norsk nettverk for
teknologi, akustikk og musikk. Fra og med 2004 har i/o/LAB i Stavanger gått inn som node i nettverket. Siden
november 2005 har i/o/LAB vært medlem av styringsgruppen.
Bakgrunnen for initieringen av PNEK lå i behovet for et nettverk som kunne styrke koordinering av tekniske og
faglige ressurser og samarbeidsformer på tvers av geografi og fagfelt. Nettverksmodellen som organisasjonsform
ble lagt til grunn. Nettverksmodellen som organisasjonsstruktur er utvekslende og desentralisert, i motsetning til
en sentral enhet som i realiteten kanskje kunne ført til topptung organisasjonsstruktur med mindre fleksibilitet
og flyt. PNEK sitt formål har vært å være en samlende ressurs for teknikk, kompetanse og kunnskap som skal
utvikle og bygge opp det elektroniske kunstmiljøet i Norge.
I den første perioden arbeidet PNEK med å etablere kontakter og dialog mellom nodene. Lademoen kunstnerverksted var påtenkt å være den samarbeidende noden i Trondheim, men ble avløst av den nye stiftelsen TEKS, som
var mer spisset i sitt arbeid mot elektronisk kunst. Koordinator rekognoserte miljøet i Norge, og etablerte blant
annet kontakt med i/o/LAB i Stavanger.
Det første, store prosjektet som ble produsert av PNEK var Livingroom, som inkluderte 13 kunstnere fra ulike felt.
Med Livingroom samlet PNEK kreftene i nettverket til en større satsing på interaktivitet og audiovisuelle uttrykk.
Prosjektet munnet våren 2003 ut i en felles workshop med påfølgende utstilling ved KiT galleri i Trondheim.
Elektronisk kunst i det offentlige rom var et annet, stort satsingsområde for det samlede nettverket. Høsten 2002
arrangerte NOTAM og PNEK en åpen konferanse med over 200 deltakere fra hele Norge, der målet var å gi et samlet bilde av status i feltet og mulighetene for å akselerere bruk av elektronisk kunst i offentlige rom. I 2004 ble
katalogen med samme navn lansert og distribuert til kulturarbeidere i det ganske land. Katalogen inneholder
artikler, presentasjoner av 16 aktuelle elektroniske kunstverk i det offentlige rom og informasjon om PNEKs virksomhet. PNEK har videre vært aktiv i det nordiske samarbeidet Nordic media culture research, et databaseprosjekt over nordisk ny mediekunst som også er dokumentert i rapporten Nordic Media Culture- actors and practice,2
juryering i Prix Mobius Nordica og samarbeid med Electrohypebiennalen i Malmö.
Produksjon har vært PNEKs hovedarbeidsområde gjennom hele perioden. Ulike kompetanseutviklingsprosjekter
slik som wokshops og faglige seminarer har utgjort brorparten av aktiviteten, i tillegg til programvareutvikling og
noe utstyrsoppgradering. Parallelt med produksjonen har PNEK samlet satset på en rekke formidlingsprosjekter
slik som for eksempel lokal co-kuratering av Detox med Riskutstillinger, produksjonssamarbeid ved diverse festivaler og eventer, prosjekter under Ultimafestivalen og satsingen Digitale fortrellinger i samarbeid med NRK/ULYD
som også følger videre med i 2006.
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Synliggjøring av kunst og ny teknologi
Ved siden av å være en sentral aktør for kompetanse- og ressursutveksling, har PNEK bidratt til å befeste feltet
inn hos politiske myndigheter. Det elektroniske kunstfeltet ble omtalt i St. meld. Nr. 48 Kulturpolitikk fram mot
2001 (2003), og en videreføring av PNEK anbefalt. På denne tiden var det kun Atelier Nord og NOTAM i Oslo som
mottok årlig driftsstøtte via statsbudsjettet. Etter endt treårig prøveperiode med støtte fra Norsk kulturråd, ble
BEK i 2004 inkludert som tiltak under samme post i statsbudsjettet.
I Norsk kulturråds delrapport i evaluering av statsbudsjettets kapittel 320 post 74, ”Eit nettverk for elektronisk
kunst – ei evaluering av Atelier, NOTAM og BEK” av Jorunn Veiteberg, ble PNEK og TEKS inkludert i den helhetlige
vurderingen. I konklusjonen ble det anbefalt en videreføring av begge tiltakene. I forslag til tiltak heter det: …
”TEKS og det koordinerande noden i PNEK, må bli omfatta i den same støtteordninga som dei andre. Alle nodane
bør få økonomiske rammevilkår som gjer langsiktig verksemd mogleg…”3. Da henholdsvis PNEK og TEKSs prosjekt- og prøveperiode med støtte fra Norsk kulturråd utløp i 2005, ble det lagt inn individuelle søknader om driftsttilskudd under post 74. Fra og med 2006 er begge tiltakene inkludert i statsbudsjettet med henholdsvis kr. 800
000 (TEKS) og 500 00 (PNEK).
PNEK har således oppnådd det hovedmål som utredningen Skjønnheten og Utstyret la til grunn, nemlig å etablere
samarbeidende sentre for elektronisk kunst i Oslo, Bergen og Trondheim. I tråd med utredningens anbefaling er
det videre lagt opp til å fange opp nye aktører i feltet. i/o/lab i Stavanger arbeider for å bygge opp et nettverk i
sin region, og er nå i en organisatorisk etableringsfase. I tillegg er det en rekke mindre tiltak og enkeltprosjekter i
hele landet som viser at aktiviteten innen kunst og teknologi er høyere enn noensinne. Produksjonsprosessene
innen kunst og teknologi har imidlertid endret seg raskt, lik strømningene og utviklingen i samfunnet- og kunstinstitusjonen for øvrig. Tverrfaglige tilnærminger i både produksjons- og formidlingsprosessen står i dag sentralt,
og viser at nettopp kunst og teknologi stiller spesielle krav når det gjelder produksjonsforholdene.
Utvikling fra utstyr til kompetanse
Tross knappe fem års eksistenstid har PNEKs ulike satsingsområder endret seg. Fra å være mer sentrert om
utstyr, servere og produksjonsfasiliteter i startfasen, kjennetegnes nettverket i dag først og fremst som et forum
for utvikling og utveksling av den spisskompetanse som springer ut fra de enkelte nodene. I PNEK er hver enkelt
node unik både med hensyn til kompetanse og virksomhet, men også i høy grad i forhold til organisering og
økonomiske forutsetninger. Å være åpen for endringer med bakgrunn i egne erfaring er en viktig del av grunnlaget
for nye strategivalg og produksjonsformer. Den store oppgaven for PNEK er å være et koordinerende nettverk. I
praksis vil dette si å fremme kompetanse for hver enkelt node og samarbeidsaktør, og utveksle dette på best
mulig måte.
PNEKs dreiningen fra utstyr til kompetanseutveksling og menneskelige ressurser er en sunn utvikling. Nettverket
handler i større grad i dag om et tverrfaglig utvidet felt, som også for eksempel inkluderer forskning i kunstproduksjonen samt formidling. Dette kan man lese mer om under punktet Virksomhet, der det gis en presentasjon av
den vide viften med prosjekter som har tatt del under PNEK-paraplyen. I løpet av perioden har det dessuten vært
nødvendig for nettverket som helhet å bygge opp gode infrastrukturer og organisasjonsformer for hver enkelt
node.
Et funksjonelt, aktivt nettverk ville ikke vært mulig uten å ha basale ressurser å jobbe ut fra. Styringsgruppen la
for eksempel, etter heftige men grundige diskusjoner, føringer for å kanalisere ressurser inn mot de yngste organisasjonen i følgende tidsrekkefølge: BEK, TEKS og i/o/lab.

PNEKs noder
Nodene Atelier Nord, Notam (Norsk nettverk for Akustikk, Teknologi og Musikk), BEK (Bergen senter for elektronisk kunst) og TEKS (Trondheim elektroniske kunstsenter) utgjorde kjernen i PNEK nettverket fram til 2004. I løpet
av 2005 ble i/o/lab i Stavanger inkludert som ny node. En utfyllende og fullstendig oversikt over nodenes virksomhet er å finne i hver enkelt nodes årsmelding. I rapportens kapittel 3. “Virksomhet” gis en oversikt over
samtlige prosjekter som PNEK-nettverket har vært involvert i. I det følgende orienteres det kort om noder tilknyttet PNEK:
Atelier Nord er en prosjektbase for ustabile kunstformer, som arbeider med styrking av infrastruktur for kunst i
nye medier. I Atelier Nords prosjektrom tilbys et fleksibelt lokale til produksjon og visning av fortrinnsvis elektronisk kunst. Atelier Nord deltar i tverrfaglig nettverkssamarbeid med andre norske verksteder og kunstaktører. Det
utenrikskulturelle har alltid stått sentralt i virksomheten, som er med i en rekke organiserte nettverk.
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NOTAM vedlikeholder og utvikler tekniske ressurser som et fellesgode for norsk musikkliv. NOTAM er behjelpelig
med forespørsler om assistanse eller bruk av maskinressurser til forskjellige prosjekter - kunstneriske eller forbundet med utdanning eller forskning, og bidrar med vederlagsfri brukerstøtte inntil et visst nivå. NOTAM driver
også egne prosjekter, og deltar i samarbeid med enkeltpersoner eller institusjoner. NOTAM inviterer prosjektideer
av forskjellig art, og kan også gå inn som del ansvarlig i prosjektene. NOTAM utfører også prosjekter på oppdragsbasis.
BEK fremmer elektronisk kunst innen lyd og visuelle uttrykk, gjennom en rekke ulike innfallsvinkler og aktiviteter.
BEKs virksomhet innebærer satsing på kunstproduksjon, tjenesteyting, forskning og utvikling, formidling og
utdanningstiltak. BEK har satt i gang flere prosjekter innen disse feltene, og har etablert et utstrakt samarbeid
med andre organisasjoner og institusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kunst i sanntid har uthevet seg som
et spesialområde, der stiftelsen kan trekke veksler på samspill mellom kompetansen til flere av de ansatte. F.o. m.
2004 kom BEK inne på post 74 i statsbudsjettet.
TEKS ble etablert i 2002, og er en ideell stiftelse som har som formål å fremme elektronisk kunst innenfor alle
fagfelt i Trondheim og omegn. TEKS initierer og gjennomfører kunstneriske produksjoner og prosjekter, egne og
andres, samt formidler teknikk og kompetanse. TEKS er både et produksjonsverksted og et produksjonsselskap
for elektronisk kunst. Stiftelsen arbeider med å samordne lokale ressurser og kompetanse, der kunstneriske prosjekter utvikles i samarbeide med relevante bedrifter og institusjoner i tillegg til individuelle kunstneriske produksjoner i TEKS. TEKSs strategi er å være en prosjektorientert og lett manøvrerbar medialab med liten administrasjon og stor aktivitet. Fra og med 2006 ble TEKS inkludert i statsbudsjettet post 74.
i/o/lab - Rogalands ressursbase for elektronisk kunst
i/o/lab arbeider med å bygge opp et ressursmiljø for å kunne formidle og tilby profesjonelle kunstnere innen
skapende og utøvende virke et tilbud som omfatter kompetanseheving, utvikling og produksjon samt formidling
av elektronisk kunst. Gjennom tilgang på teknologi og arbeidsrom til utvikling og produksjon av kunstnerisk art,
arbeider i/o/lab for å fremme og bistå kunstnere som arbeider innen nyere medier ved å drive frem prosjekter,
tilrettelegge visningsmuligheter, samt fungere som et faglig og sosialt knutepunkt. io/LAB er lokalisert på Tou
Scene.
Kommentarer
Samtlige noder kan vise til en omfattende virksomhet, både som selvstendige organisasjoner og som samarbeidende noder i nettverket. Som aktive deltakere i PNEK, er flere av prosjektene koordinert slik at nodene har kunnet benytte seg av hverandres kompetanse og ressurser. Nodene er imidlertid svært ulikt organisert, både i
forhold til virksomhet, organisasjonsstruktur og ikke minst ressurser.
Det eksisterer også et aktivt produksjonsmiljø utenfor de etablerte nodene. Hver enkelt node arbeider aktivt for å
bygge ut sine nettverk samt trekke veksler på hverandres, samtidig som PNEK spesielt ser det som sin oppgave å
støtte og fungere som rådgiver for ulike initiativer i hele Norge. Det elektroniske kunstfeltet har flere steder brakt
med seg ny interesse for og nødvendighet av egne, spesialiserte elektroniske kunstsentra, som gir kunstnere og
grupper tilgang til felles utstyr og ressurser.

Styringsgruppe 2001-2005
PNEKs styringsgruppe har vurdert og foreslått målsetting, faglig innretning og omgangen av produksjonsnettverkets arbeidsområde med det formål å tilrettelegge for produksjon av mediekunst i Norge. Styringsgruppen har
vært sammensatt av en representant fra hver node, samt to representanter oppnevnt av Norsk kulturråd.
Styringsgruppen oppgaver har vært å:
• Vurderer og formidle midler til prosjekter, etablere og utvikler drift av produksjonsnettverket administrativt og
økonomisk.
• Arbeide for kompetanseheving i produksjonsnettverket og deltakende verksteder.
• Tilrettelegge for produksjonsnettverkets formidling og dokumentasjon av sin virksomhet.
• Synliggjøre produksjonsnettverkets virksomhet
• Arbeide for økonomiske samarbeidsavtaler
• Arbeide for produksjonsnettverkets deltakelse i utvekslingsprogrammer, internasjonale fora (faglig og
økonomisk) og formidlingsprosjekter.
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Styringsgruppen rapporterte til Norsk Kulturråd. Fra og med 2006 etableres PNEK som egen organisasjon med
nytt styre.
Medlemmer i styringsgruppen for PNEK 2001 - 2005
Atelier Nord:

Atle Barcley (2001-2005) leder for styringsgruppen

NOTAM:

Bjarne Kvinnsland (2001-2005)
Jøran Rudi (jan.-mai 04)

BEK:

Roar Sletteland (2003-05)
Trond Lossius (2001-03)

TEKS:

Espen Gangvik (2001-2005)

Norsk Kulturråd:

Gisle Hannemyr (2001-2005)
Kristin Bergaust (2001-2005)

Koordinator:

Nils Claesson (2001-2002)
Janne Stang Dahl (2002-2005)

Kommentarer
Styringsgruppen har arbeidet spesielt med strategier for resterende prosjektperiode, som løper ut våren 2005.
Det er tatt hensyn til at både virksomhet og fokus rettes mot nettverksbygging i hele det elektroniske kunstfeltet i
Norge. I tillegg har ressursforvaltning og tildeling av midler vært et sentralt tema gjennom året.
PNEKs interimstyre ble opprettet 5.august 2000, og besto av Jørgen Larsson fra BEK, Kristin Bergaust fra Atelier
Nord og Farhad Kalantary fra TopFloor@LKV.

Administrasjon
PNEKs administrasjon har bestått av en ansatt koordinator i 80% stillingsstørrelse fra 2001-2003, med økning til
100% i fra og med 2004. I tillegg har det vært ansatt en kontormedarbeider via Atelier Nord til regnskap og
administrasjon i 15% stillingsstørrelse. Koordinator ivaretar ansvaret for styringsgruppens beslutningsgrunnlag,
rapportere til Norsk kulturråd og koordinerer prosjekter initiert av PNEK. En viktig oppgave er å bidra med å
utvikle nettverket, øke kompetanseutvekslingen og synliggjøring av feltet generelt. Interdisiplinært samarbeid
har også vært en uttalt mål i dette arbeidet. En stor del av virksomheten har dessuten vært rettet mot kulturpolitisk arbeid.
Kristin Bergaust ledet etableringen av PNEK i interimperioden 2000 – 2001. Nils Claesson var nettverkets koordinator fra 2001 til 2002, mens Janne Stang Dahl har vært ansatt som koordinator fra 2002 -. Kontormedarbeider
inkludert regnskap v/ Atelier Nord har vært: Cathrine Lillo- Stenberg 2001-2002, Irene Evjen 2003 – 2005 og
Monika Goodwin fra høsten 2005. PNEKs administrasjon holder til ved Atelier Nord, først i lokaler i Nedregt. 5,
dernest Lakkegate 55 D i Oslo fra oktober 2003.
Kommentarer
For uten koordinering av prosjekter og utbygging av nettverk, har koordinator vært aktiv i arbeidet med å etablere
PNEK som en varig nettverksorganisasjon etter endt periode med støtte fra Norsk kulturråd. PNEK har blant
annet deltatt i diverse møter med bevilgende myndigheter og politisk ledelse, samt har vært aktiv med høringsuttalelser i forbindelse med diverse kulturpolitiske spørsmål. En viktig del av arbeidet har vært å jobbe med å
befeste BEK, TEKS og PNEK inn på statsbudsjettets kap. 320 post 74.
Synliggjøring av feltet, samt å være en del av den offentlige diskusjonen, har vært en viktig oppgave. I den
forbindelse ga PNEK blant annet innspill til Kulturmeldingen4 og Kultur og Næringsmeldingen5, samt høringssvar
i forbindelse med den nye åndsverksloven og åpen programvare i Norge6. PNEK har videre deltatt i Stortingets
åpne høringer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett, og vært i møter med politikere og kulturaktører.
Koordinator har holdt jevnlig kontakt og rapportert på vegne av styringsgruppen til Norsk kulturråd. Leder for
billedkunstområdet, Ragnfrid Stokke, har fulgt PNEK tett opp gjennom hele perioden. Hun har vært en stor
ressurs og samarbeidspartner både administrativt og generelt. Hele nettverket og tidligere styringsgruppe retter
en stor takk til henne.
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Hovedtrekk i virksomheten 2001-2005
PNEKs oppgave er å være en samlende ressurs for produksjon av elektronisk kunst i Norge. Virksomheten har
bestått i å koordinere ulike prosjekter og utveksle tekniske ressurser og faglig kompetanse på tvers av geografi
og fagfelt.
I Skjønnheten og utstyret og notatet Organisering av produksjonsnettverk beskrives en samarbeidsmodell for
PNEK og de fordeler som kan komme ut av denne. Hovedtrekkene i dette arbeidet er:
• Å legge forholdene til rette for økt samarbeid mellom produksjonsstedene
• Å bidra til økt informasjonsflyt og arkivering
• Å støtte og co-produsere større prosjekter
• Å finne og støtte nye initiativer i hele Norge
• Å øke norske kunstneres kompetanse gjennom kurs og annen utdanning
• Å fronte norsk elektronisk kunst internasjonalt og bidra til økt internasjonalt samarbeid
• Å finne nye modeller for ressursforvaltning og økte rammevilkår for elektronisk kunst

Fotnoter:
1. Anne Wiland: Skjønnheten og utstyret. Arbeidsnotat nr 31, Norsk Kulturråd 1999.
2. Janne Stang Dahl: “Networking Nodes.” I Nordic Media Culture – actors and practices. Ed. Minna Tarkka. Konsulent: Per Platou. M-cult,
Helsinki 2003.
3. Jorunn Veiteberg: Eit nettverk for elektronisk kunst. Evaluering av Atelier Nord, NOTAM og BEK. Norsk kulturråd, 2005.
4. St.meld. nr. 48: Kulturpolitikk fram mot 2014. 2003.
5. St.meld. nr. 22: Kultur og næring. 2005.
6. Høringsuttalelsene er utarbeidet av henholdsvis Jørgen Larsson og Grethe Melby-
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SuperCollider workshop med Jeff Carey. BEK 2005.

HC Gilje, konferanse GeneratorX. Atelier Nord 2005.

LIVINGROOM, KiT Galleri. Trondheim 2003.

LIVINGROOM, KiT Galleri. Trondheim 2003.

LYDMUR av Maia Urstad. Electrohype 2004.

Mekatronikk workshop med Peter Flemming. TEKS 2005.
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VIRKSOMHET 2001-2005
Det elektroniske kunstfeltet består av tverrfaglige disipliner som arbeider med teknologi på varierende områder.
Ulike produksjons- og formidlingsformer er på den ene side spesialisert, på den annen side både mangfoldig og
differensiert. Dette gir utslag i behov for stadig endringer i produksjonsforholdene, både teknisk, organisatorisk
og innholdsmessig. PNEKs virksomhet gjenspeiler nettopp dette. For oppdatering og utveksling av feltets kompetanse, har PNEK arbeidet med å fremme faglige og sosiale nettverk gjennom organisering av workshops, seminarer o. l.. Nettverket har imidlertid vært bevisst på at produksjonene også skal formidles ut på ulike måter.
PNEK har blant annet arbeidet for å fremme den elektroniske kunsten i offentlig utsmykkingsprosjekter, og har
dessuten samarbeidet aktivt om flere utstillings - , performance - og lydprosjekter i hele landet. Nedenfor gis en
presentasjon av prosjekter PNEK har vært involvert i og støttet i ulik grad fra 2001 – 2005, inndelt som
PNEKprosjekter (som ikke er direkte tilknyttet en node), geografisk nodepresentasjon (som starter med det
nyeste tilskuddet i nettverket, i/o/lab i Stavanger), programvareutvikling samt tekstproduksjon, seminarer m.m..
For fullstendig virksomhet ved hver enkelt node, vises til deres årsmeldinger.
PNEK-prosjekter
2005
Hovedprosjekt:
DIGITALE FORTELLINGER, et samarbeid med NRK/Ulyd
Digitale fortellinger var et av PNEKs felles hovedsatsinger i 2005, og er et samarbeid mellom PNEK og NRK Ulyd.
Ideen til dette prosjektet ble etablert etter et initiativ fra Bjarne Kvinnsland på NOTAM sommeren 2004. NRK
hadde da begynt å arbeide med planene om å opprette et nettsted for multimediekunst, og så behovet for aktivt å
trekke inn norske kunstnere som bidragsytere. PNEK på sin side ønsker å etablere flere plattformer der norsk
elektronisk kunst kan bli synlig, og gi formidlingsformen et bredt nedslagsfelt. Målet med Digitale fortellinger er å
arbeide ekspansivt, og fange opp nye strømninger og frie aktører som arbeider i feltet kunst og ny teknologi.
Våren 2005 lyste PNEK og NRK/ULYD ut en åpen konkurranse for innsending av forslag til verk for publisering. 18
arbeider ble plukket ut for videre produksjon.
Fra og med 13. september 2005 og fremover publiseres tverrmediale små/korte fortellinger tilpasset internett ved
www.nrk.no/ulyd. Kurator: Per Platou. Prosjektleder NRK/ULYD: Tilman Hartenstein. Referansefgruppe: Jill Walker
og Steven Cuzner. Digitale fortellinger er støttet av Norsk kulturråd. BEK - Bergen senter for elektronisk kunst,
bidrar med server-hosting og tilrettelegging av prosjektene. Digitale fortellinger videreføres i 2006.
Publiseringer Digitale fortellinger 05
13. september: “Myggbase for Kalkutta og Finnmark” av Rural Readers (Espen Sommer Eide og Nicholas
Møllerhaug), et nettprosjekt i skjæringsfeltet mellom kunst, litteratur politikk og filosofi.
11. oktober: Marte Aas: “Hvar sier trærne?” - et nettprosjekt som tar sikte på å avsløre trærnes hemmelige språk.
3. november: “Det sorte båndet” - en strekkvideo av Tor Brekke Skjøtskift.
21. november: “Langweekend” - en ni minutters flashfilm i åtte deler av Beathe C. Rønning.
8. desember “OSS” - en flashfilm på norsk av Andy Smith.
Andre samarbeid:
Kanonhallen fest november 2005
PNEK var medarrangør til en stor kunstfest i Kanonhallen på Løren i Oslo 28. oktober. Festen var et samarbeid
mellom Ny Musikk, som også var initiativtager, Unge Kunstneres Samfund, Black Box teater, BLÅ med flere. PNEK
presenterte det multimediale verket TEMPEST, av og med Erich Berger. Produsent for PNEK: Emil Høgseth.
Fritt Fall, matinékonserter på BLÅ.
Improvisasjonsserie i samarbeid med Apartment records, Drivhuset, plateetiketten Sofa, PNEK, Ketil Gutvik og
Tonny Kluften. 8. oktober: PNEK og Apartment Records presenterer Jon Platou Selvig og Tom Bugs. 12. november:
FIELD: Jana Winderen + Mike Harding + Lasse Marhaug. Mi Kydno og Hild Sofie Tafjord + Tanja Orning.
www.kunst.no/frittfall
LYD PLUSS
LYD PLUSS er Ny Musikks satsing for tverrkunstneriske uttrykk, arrangert som en serie workshops sammensatt av
kunstnere fra ulike felt. Ny Musikk samarbeider med Atelier Nord, PNEK, Deichmans digitale verksted, UKS, Black
Box og Goethe Institut Oslo om LYD PLUSS. www.nymusikk.no
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2004
Hovedprosjekt:
ELEKTRONISK KUNST I OFFENTLIGE ROM
Lansering av katalogen Elektronisk kunst i offentlige rom på NOTAM 31. august 2004. Publikasjonen er et samarbeid mellom NOTAM og PNEK. Publikasjonen henvender seg til fremtidige bestillere, arkitekter og kulturarbeidere, samt til det interesserte publikum. Foruten 15 konkrete verksbeskrivelser, finner man her tekster om det
offentlige rom som kunstarena, den elektroniske kunstens forskjellige underdelinger, en kunstners prosess og
typiske problemstillinger av teknisk karakter. Katalogen inneholder også kontaktinformasjon om relevante institusjoner og kompetansesentra innen elektronisk kunst. Målet med publikasjonen har vært å gjøre den elektroniske kunstformen bedre kjent og mer etterspurt. Katalogen er trykket i 1000 eksemplarer, og som webversjon på
norsk og engelsk: www.notam02.no/ekunst_i_offentlige_rom
DETOX
DETOX (Riksutstillinger) var en reisende festival for kritisk mediekunst, med fokus på kunstnerisk uttrykk i vår
teknologiske samtid. På hvert sted hvor utstillingen ble vist, knyttet den an till aktuelle lokale og/eller internasjonale temaer. PNEK samarbeidet om ko-kuratering i Trondheim (TEKS) 13. mai -20. juni, Stavanger (ioLAB)
21.aug. -19. sept., Bergen (BEK) 23. nov. - 5. des. 2004, og Oslo (Anart) 4. feb. -13. mars i 2005. DETOX samarbeidet har fungert som en plattform for kunstnere lokalt, og som et formidlingsforum for et samlet PNEK nettverk. Se
for øvrig kommentar under hver enkelt node.
Andre samarbeid:
Random System festival 2004
15. – 18. på BLÅ, Parkteatret og NOTAM. Festivalen ble initiert og ledet av Alexander Rishaug og Andreas Meland.
PNEK koordinator var produsent for DVD/lyd forestillingen Night for Day – av og med HC Gilje og Jazzkammer
(Lasse Marhaug og John Hegre). www.randomsystem.org
LYDMUR på Ultimafestivalen og Electrohype
Installasjon av Maia Urstad under ULTIMAfestivalen 9. – 17. oktober 2004 på Stenersenmuseet. LYDMUR er en
installasjon bestående av rundt 120 CD-/ kassettradioer. Muren er flere meter lang, og presenterer en unik samling av ghettoblastere fra 80-tallet og fram til i dag. Maia Urstad står også for komposisjonen, som består av bearbeidet lyder hentet fra eteren; radiobølger, morsesignaler, satellittradio osv.. PNEK koordinator var medprodusent. LYDMUR ble også vist på den nordiske biennalen for elektronisk basert datakunst, ELECTROHYPE i
Malmö, i perioden 27. november 2004 til 23. januar 2005.
Ny Musikk LYD PLUSS
LYD PLUSS er Ny Musikks satsing for tverrkunstneriske uttrykk, arrangert som en serie workshops sammensatt av
kunstnere fra ulike felt. 26.-29. oktober ble LYD PLUSS arrangert på Atelier Nord, med den tyske koreografen og
billedkunstneren V. A. Wölfl som inspirator. Ny Musikk samarbeider med Atelier Nord, PNEK, Deichmans digitale
verksted, UKS, Black Box og Goethe Institut Oslo om LYD PLUSS. Støttet av Norsk Kulturråd. www.nymusikk.no.no
Electrohype, Malmö
Samarbeid om Trine Eidsmo (TEKS) utstilling eMotions i Eletrohypes Galleri våren 2004.
Elektrohype biennale, Malmö Kunsthall 19. november 2004 til 23. januar 2005. ELECTROHYPEs tredje biennale
presenterer arbeider av nærmere 20 kunstnere på 1700 kvadratmeter. Norske bidrag var LYDMUR (Maia Urstad),
eMotions (Trine Eidsmo), System_C (Marius Wats) og Elektroposia av Trond Lossius og Kurt Ralske. PNEK samarbeider med Electrohype om de norske produksjonene og konferansen. www.www.electrohype.org
Nordic Media Editor Collective
Nordisk samarbeidsprosjekt. Arbeid og møtevirksomhet i forbindelse med oppdatering av nordisk database for
feltet nye medier. Lansering våren 2004. Ledet av m-Cult, Finland, koordinert av PNEK i Norge. Møte i København
mars 2004. Ragnhild Fjellro var engasjert til å ferdigstille det norske bidraget.
NOISE/SPACE – STØY/ROM, UKS, Utstilling og seminar Utstilling 7. mai – 13. juni 2004 med Camille Norment
(US), Brian Conley (US), Petra Lindholm (SE), Unn Fahlstrøm (N) og Alexander Rishaug (N). Kurator: Tone Hansen.
Marit Paasche, tekst. PNEK samarbeidet om seminar 19. mai. Medv. Christiane Erharter og Brian Conley, moderator Tone Hansen. www.uks.no
Institutt for Medier og Kommunikasjon, Universitetet i Oslo
PNEK utlyste i 2003 et tilbud om et stipend til en hovedfags/masterstudent ved IMK. Idunn Sem ble tildelt stipendet og tilbud om å benytte seg nettverkets ressurser under oppgaveskriving.
Fritt Fall, matinékonsert på BLÅ
8. mai: Per Platou: Six Pack Radio (PNEK) og HumDrum (SOFA).
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2003
Hovedprosjekt:
LIVINGROOM
PNEK satset stort på samarbeidsprosjektet LIVINGROOM i 2003. Dette er et utviklingsprosjekt med møter og
workshops som har pågått siden 2001. Prosjektet samlet kreftene i nettverket til en større satsning med fokus på
fysisk interaktivitet, og våren 2003 samlet deltakerne seg til en ukes intensivt arbeid som munnet ut i offentlig
visning av arbeider ved Galleri KiT i Trondheim mars 2003. LIVINGROOM samlet tolv kunstnere som arbeider med
elektronisk eller digital teknologi. Kunstnerne har bakgrunn fra billedkunst, lyd og film. Forskjellig lyd- og bildemateriale, kode, teknisk kunnskap og kunstnerisk erfaring inngikk i en felles arbeidsprosess der deltakerne påvirket hverandres arbeid. Gjennom en serie workshops og visninger var målet å utvikle kommunikasjonsfeltet og
bygge ned grensene mellom ulike verk og mellom verk og publikum. Resultatet av denne prosessen var ikke gitt,
og visningen presenterte både sammenheng/gjensidighet og kontraster/motsetninger. Visningen inngikk som en
del av den tverrkunstneriske Bastardfestivalen, og fikk god pressedekning. Prosjektet er dokumentert, og i 2004
arbeides det med å ferdigstille en DVD-produksjon av prosjektet. Medvirkende: Kristin Bergaust, Jeremy Welsh,
Nils Claesson, Trine Eidsmo, Espen Gangvik, Reinert Mithassel, Kenneth Langås, Tinna Ludviksdottir, Per Jonas
Lindstöm, Trond Lossius, Thorolf Thuestad, Moritz Tredup, Robin Støckert og Andrea Sunder Plassman. Produsent
/koordinator: Janne Stang Dahl. www.kit.ntnu.no/livingroom/index.htm/
DETOX
Forberedelser til lokal ko-kuratering tilknyttet Riksutstillingenes vandreutstilling for kritisk mediekunst i
Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim. Koordinert og støttet av PNEK.
Andre samarbeidsprosjekter:
Nordic Media Editor Collective: Database
Videreføring av Nordisk samarbeidsprosjekt. Arbeid og møtevirksomhet i forbindelse med oppdatering av nordisk
database for feltet nye medier.
No title performance and sparkling water
PNEK bidro med ressurser til dokumentasjon og audiovisuelt opptak av multimedieoperaen av Maja Solveig
Kjelstrup Ratkje ved Henie Onstad Kunstsenter under Ultimafestivalen 2003.
PRIX MÖBIUS NORDICA
Prix Möbius Nordica ble avholdt ved Media Center Lume i Helsinki 25. januar 2003. I forbindelse med innkallingen
ga PNEK informasjon om prosjektet i NRK. Konkurransen var åpen for interaktive arbeider og produksjoner i 2002.
Det norske arbeidet Anne Lise Wullum var på vegne av PNEK norsk representant til den nordiske juryen. . Det
norske arbeidet Kharon4a ble tildelt prisen “Le prix sciences 2003”. Prix Möbius Nordica er den nordiske avdelingen av Prix Möbius, en international multimedia-pris som opprinnelig ble initiert av Universitetet i Paris.
Kharon4a representere Norden under den internasjonale finalen i Athen til høsten. Kharon4a er et adventurespill
om bioteknologi, som ITU har finansiert og produsert i samarbeid med Orgdot og Futurama.
www.prixmobiusnordica.org
2002
Hovedprosjekt:
KONFERANSE: ELEKTRONISK KUNST I DET OFFENTLIGE ROM
Under Ultimafestivalen 6. -9. oktober arrangerte NOTAM og PNEK konferansen Elektronisk kunst i det offentlige
rom. Temaet for seminaret sentrerte rundt problemstillingen ”hva er elektronisk kunst og hvordan kan den anvendes i det offentlige rom?” . Konferansen søkte å gi et samlet bilde av status innen feltet elektronisk kunst i dag,
og pekte på de muligheter som finnes for økt bruk av elektronisk kunst i det offentlige rom. Konferansen tok for
seg flere perspektiver, og forøkte å gi et bilde av hele verdikjeden - fra kunstnerens idé til ferdig installasjon.
Konferansen har vist seg å være nyttig for flere målgrupper - arkitekter, utbyggere, offentlige bestillere og bevilger, skapende kunstnere, kunstformidlere og –teoretikere, og nærmere 200 deltakere var påmeldt. Konferansen
belyste de muligheter for bruk av elektronisk kunst som foreligger, og søkte å synliggjøre og gi innsikt i ideer som
i dag eksisterer i de elektroniske kunstnermiljøene. De ulike innlederne drøftete blant annet definisjon av det
offentlige rom, elektronisk kunst i offentlige rom som fremtidsrettet og kontemporær kunst, den elektroniske kunstens karakter og forskjellige former, den elektroniske kunstens tverrfaglighet samt produksjonsforholdene for
elektronisk kunst generelt, med de tilskuddsordninger og verksteder som eksisterer i Norge.
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NORDIC MEDIA CULTURE RESEARCH: SPØRREUNDERSØKELSE
Nordisk samarbeidsprosjekt mellom ulike organisasjoner som arbeider med ny media / elektronisk kunst i
Norden. Prosjektet koordineres via m-Cult i Finland, og PNEK koordinerer prosjektet i Norge. Målet var å kartlegge
enkeltpersoner og organisasjoner som jobber innen området, med beskrivelse av arbeidsinnhold og praksis,
økonomiske forutsetninger m.m.. I den forbindelse ble det sendt ut en større spørreundersøkelse til aktører i
Norge. Munnet ut i en nordisk rapport, der PNEK bidro med en tekst over det elektroniske kunstfeltet i Norge.
Forarbeid til oppbygging av en base til nytte for alle som arbeider innen feltet i Norden. Målet er å reise et nordisk
fond for ny media. m-cult: www.m-cult.net
Andre samarbeidsprosjekter:
PRIX MÖBIUS NORDICA
PNEK har koordinert innkalling av arbeider for prosjektet Prix Möbius Nordica som ble avholdt ved Media Center
Lume i Helsinki 25. januar 2003. I forbindelse med innkallingen ga PNEK informasjon om prosjektet i NRK.
Konkurransen var åpen for interaktive arbeider og produksjoner i 2002. PNEK har hatt ansvar for å finne en norsk
representant til den nordiske juryen, som er Anne Lise Wullum. www.prixmobiusnordica.org
LIVING ROOM
2001 var året da PNEK kom i gang og det har vært fokusert på et større prosjekt, LIVING ROOM, et fellesprosjekt
med 13 kunstnere involvert. I dette prosjektet samles kreftene i nettverket til en større satsning med fokus på
fysisk interaktivitet. Det ble avholdt flere møter i 2002. Våren 2003 ble arrangementet avsluttet med workshop på
KIT i Trondheim, med påfølgende presentasjon og utstilling under Bastardfestivalen.
GLITCH
Symposium arrangert av Motherboard på Kunstakademiet i Oslo januar 2002. Glitch ble belyst fra en rekke vinkler både kunstnerisk, politisk og filosofisk, med deltakere fra flere noder og land. Motherboard er et kunstnerkollektiv bestående av Amanda Steggell og Per Platou. www.liveart.org/glitch
made.no
Kunstcentralen, bestående av Anne Wiland og Christel Sverre, arbeider med prosjektet made.no som jobber mot
bevaring og distribuering av mediekunst. Arbeidet med og formidling av kunstnerisk materiale som for eksempel
video og CD-ROM krever spesielle utfordringer, som henger sammen med avspillingssystemer til bestemte formater. Gruppen arbeider mot å etablere et distribusjons- og arkiveringssystem som letter arbeidet i å finne kunstneriske arbeider for kuratorer, utstillingsprodusenter, teoretikere og andre interesserte.

STAVANGER
i/o/lab
2005
CAE Tactical Media Workshop og konsert
Workshopen foregikk i tidsrommet 3.-7.juni og innebar taktisk intervensjon i det offentlige rom i Stavanger.
Kunstnerne Steve Barnes og Steve Kurtz fra kunstnergruppen Critical Arts Ensemble ledet workshopen i samarbeid med iolab. I perioden ble det også holdt foredrag om Critical Arts Ensemble sin historie og virksomhet.
Workshopen åpnet for mange interessante diskusjoner rundt den kunstneriske praksis som CAE representerer.
Workshopen fant sted ved og var et samarbeid med henholdsvis Rogaland Kunstsenter og Tou Scene. 10 deltakere
fra ulike felt (billedkunst, Adbusters, perfomance, skribenter m. fl) deltok. 7. juni arrangerte iolab en støttekonsert for ytringsfrihet og Steve Kurtz.
LowTech Workshop
Verksted høsten 2005 med Jens Laland, med fokus på grunnleggende forståelse og utvikling av low tech komponenter for bruk i kunstneriske prosjekter. Workshopens formål var å gi kunstnerne enkle verktøy slik at de selv
kan videreutvikle teknikken til i sine prosjekter. Workshopen fungerte som et faglig og sosialt samlepunkt som
kan være med på å styrke fremveksten av ressurser innen i/o/lab. Målet var å bevisstgjøre og rive ned de fordommer/sperrer kunstnerne måtte ha til teknologiske løsninger, og gjøre kunstnerne i bedre stand til å se
mulighetene ved å benytte teknologi i sitt kunstneriske uttrykk. Workshopen foregikk i form av mandagssamlinger på Tou Scene i uke 43-45, hvor man ble presentert enkle styringsverktøy som man enkelt kan lage selv.
Videre åpnet man opp for deltakernes egne problemstillinger og ideer som case studier. Deltakere bestod av i alt
seks aktører fra billedkunst, dans og musikkfeltet. Workshopen skal etter planen danne grobunn for en etablering
av en low-tech satellitt av iolab plassert på Bryne – på verkstedet til Jens Laland.
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Biotech Forum
Utvikling av Biotech Forum skal bli en ressurs i kjølvannet av BioTech Art – workshopen som iolab sin representant deltok på i London 2005. I samarbeid med The Arts Catalyst og Symbiotica ville man forsøke å bygge opp et
forum hvor kunstnere kunne treffe likesinnede til å utveksle tekniske og kunstneriske erfaringer relatert til
Biokunst. Iolab sitt nettsted skal ferdigstilles i ny drakt i løpet av februar: http://iolab.no/biotech/
2004
DETOX 04
21. august til 19. desember: DETOX 04 ”Todays energy Today”. ioLAB ved Hege Tapio var medkurator for Detox
utstillingen i Stavanger, i samarbeide med Rogaland Kunstsenter, Tou Scene og Stavanger Kulturhus. Hege Tapio
var lokal kurator og produsent for følgende prosjekter:
Cathrine Evelid: Kulturøl. Lansering og produksjon av ”Kulturøl”, et prosjekt laget i anledning Detox utstillingen
ved Tou Scene.
Gutengut: Refuge Clothing co. Produksjon laget for Detox utstillingen ved Tou Scene.
Vibeke Jensen: Blind Spot / Sleeper Cell. Produksjon laget i samarbeide med Rogaland Kunstnersenter og
Stavanger Kulturhus for Detox utstillingen ved Tou Scene.
ARTICLE
io/LAB har samarbeidet med lokale aktører for fremming av forslag til å opprette Article – en frihavn for den elektronisk baserte kunstformen, i forbindelse med kulturbyen Stavanger 2008. Article vil operere i spennet fra den
teknologiintensive til den sosialt utfordrende kunsten. Biennalens grunnleggende problemstilling er det kunstneriske og demokratiske potensialet som ligger i bruk av teknologi i en sosialt aktiv kunst. Article skal sette denne
hjemløse og eksperimentelle kunsten inn i en sammenheng, og bringe den ut til publikum både lokalt, nasjonalt
og internasjonalt. Article skal bestå av en hovedutstilling, en konferanse som forholder seg til biennalens hovedtema, faglige workshops og seminarer og bidrag fra lokale aktører og andre samarbeidspartnere. Det er et mål
at byenes sentrum blir tatt i bruk under biennalen i 2008. i/o/lab ønsker å realisere Article prosjektet gjennom
vår produksjonslab, og forsøker å iverksette den første biennalen allerede 2006 for å opparbeide erfaringsgrunnlag til en storstilt biennale 2008. Article har potensial til å kunne fange opp et nasjonalt behov for et unikt
faglig visnings og møtested for kunstnere som arbeider med elektronisk relaterte og ustabile medier. Biennalen
og i/o/lab vil også dekke lokale behov om å knytte de eksisterende miljøene tettere sammen og gi en kontaktflate mot et nasjonalt og internasjonalt nettverk. PNEK nettverket tar del i prosjektet, og sitter i Article’s referansegruppe.
2003
Max/ Jitter workshop.
TEKS, BEK og ioLAB har avholdt Max/ Jitter workshops. Workshopene ble avholdt som et grunnleggende kurs i
Max/ Jitter programmeringsspråk for sanntids lyd- og video interaksjon, og for behandling av 2D og 3D grafikk.
Kursledere: Peter Votava og Erich Berger.
2002
ZIP – Stavanger Inspiration Program
Stavanger, november 2002. ioLAB markerte sin virksomhetsstart med et seminar med temaet ” å arbeide med
elektronisk kunst”. Målet for seminaret var å gi en vitamininnsprøyting, et startskudd for arbeidet med å dyrke
frem et miljø for elektronisk kunst i regionen. ioLAB inviterte kunstnere og organisasjonsarbeidere fra skandinavia for å vise noe av bredden og potensialet i dette feltet. I tillegg var lokale kunstnere og kultutarbeidere
invitert til å presentasjoner. Gjennom dette seminaret ønsket ioLAB å inspirere til økt fremtidig aktivitet og utveksling. Medvirkende: ioLAB, Atelier Nord, PNEK, Electrohype, Localmotives, ROF(Rogaland Oppfinner Forening),
Katastro.fi, Erich Berger, Jens Laland, Torbjørn Skårild, Ole Martin Lund Bøe. http://anart.no/~kevin/iolab/
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TRONDHEIM
TEKS – TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER
2005
SuperCollider workshop med Jeff Carey
25. - 29. april arrangerte TEKS workshop i SuperCollider med komponist og musiker Jeff Carey (US), åtte deltaker.
SuperCollider er et tekstbasert programmeringsspråk for algoritmisk komposisjon. Workshopen ble arrangert i
lokalene til NTNU, avd. for musikkteknologi, og ga –ved siden av å være et introduksjonskurs- mulighet til oppfølging og veiledning av mer komplekse prosjekter for de som ønsket det. Workshopen bestod av både forelesninger, praktisk instruksjon, oppgaver og diskusjoner. Avd. for musikkteknologi, NTNU var medarrangør og
dekket deler av utgiftene til kursholder. Det ble også gitt kurs i SuperCollider ved NOTAM og BEK.
Mekatronikk workshop med Peter Flemming
23. april - 29. mai, seks deltakere. Workshop arrangert av TEKS med tema Mekatronikk –eller elektronikk og
mekanikk- for kunstnere. Kurset gikk over 14 ettermiddager/ kvelder, og ble ledet av Peter Flemming (CA). Kurset
ga en grunnleggende innføring i elektronikk og mekanikk, samt en introduksjon til programmering og mikrokontrollere. Det ble lagt opp til et nivå hvor det ikke var nødvendig med forkunnskaper, men kurset ga rom for individualitet, og kunne slik også være av interesse for deltakere med tidligere erfaring på området. Deltakerne kjøpte
selv basis deler som var tilgjengelig for salg, samt hente inn eventuelt materiale til bygging av prosjekt under
workshopen (f.eks. motorer, ledninger, metall, tre osv.). For øvrig var hele workshopen gratis. Peter Flemming
reiste videre til Bergen og ga en syv dagers workshop der.
Trondheim Matchmaking 2005: Soft Freedom
19.-22. oktober arrangerte TEKS Trondheim Matchmaking (TMM) for fjerde år på rad. Festivalen bestod av et
todagersseminar, en konsert samt utstilling ved Trøndelag senter for samtidskunst. Denne gangen samlet festivalen rundt 800 deltakere fra inn- og utland. TMM har etablert seg som en møteplass for presentasjon av innovative idéer og kunstneriske prosjekter, et sted for å ivareta og utvikle kompetanse og ressurser innen ny teknologi
og elektronisk kunst. Nye kunstprosjekter med behov for teknologi - nye teknologier med behov for innhold: et
forsøk på å binde sammen ressurser og kompetanse innen feltet. Årets arrangement hadde tittelen Soft Freedom,
der seniorforsker Alan J. Munro, Glasgow/ Trondheim, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU
var invitert som co-kurator og innleder for seminarprogrammer. Tema var blant annet åpen kildekode i samtiden.
Program (TMM):
Workshop 17. -23. oktober Trondheim Dialog goes Matchmaking: Envisioning new situations med invitert profesjonelle kunstnere og kunststudenter fra ulike fagfelt i Trondheim, til å være med å jobbe fram prosjekter eller
prosjektidèer under ledelse av litteratur- og nymediakunstviter, forsker og codirector for “Virtueel Platform”, Rob
van Kranenburg, Nederland.
Digitalt teater 19.-20. oktober: Bankesignaler. Lysild. Røyksignaler, av og med Uli Winters, Marcel Keller og Klaus
Fehling (Tyskland), framført av mekaniske dukker på Teaterhuset Avant Garden.
Seminar på konferansesenteret NOVA 21.-22. oktober. Presentasjoner i raske skift fra et bredt spekter forelesere
bestående av kunstnere, forskere, teknologer og filosofer fra inn- og utland. PNEK tok initiativ til en fdekkende
rapport fra seminaret, ført i pennen av Emil Høgseth.
Konsert 22. oktober i samarbeid med Enlightmenment: Øyvind Brandtsegg, Ryfylke, Sun State, HOH, Single Unit,
MNH/ SKAGEN og DJ: MNH DJ.
Utstilling 5002, åpnet den 22. oktober ved Trøndelag Senter for Samtidskunst, kuratert og produsert av TEKS. I
årets festivalutstilling undersøkte seks kunstnere ulike problemstillinger knyttet til høyteknologisk kommunikasjon og interaksjon i møte med samtidens omgivelser. I 5002 fikk man oppleve ny teknologi på annerledes og
uventede måter. Tilskueren fikk oppleve å få forventede reaksjoner på overraskende enkelt vis, eller også å få
reaksjoner han/ hun overhode ikke hadde forventet, på nye og annerledes måter. Utstillere: Tine Beck: “Floating
Field”, Pablo Miranda Carranza: “mvalg_#09” , Audun Eriksen: “Joystick Bush”, Frank Fietzek og Uli Winters:
“Watschendiskurs”, Adam Somlai-Fisher, Bengt Sjölén og Danil Lundbäck: “Brainmirror” og Bjørn Wangen: “X – I
am here”.
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2004
Max/ Jitter workshop
01. - 04. mars: Workshop i MAX/ JITTER ledet av Peter Votava fra Kunstakademiet i Wien. MAX/ JITTER er et av de
ledende objektorienterte programmeringsspråkene som egner seg for sanntids lyd og video interaksjon.
Workshopen var et kombindert introduksjonskurs, med mulighet til oppfølging og veiledning av mer komplekse
prosjekter for de som hadde mer kompetanse på området. KiT - Kunstakademiet i Trondheim, dekket kursavgift
for sine studenter.
Eksperter i Team - “EiT”
01. – 05. mai 2004. Eksperter i Team - EiT er et tverrfaglig prosjekt ved NTNU i samarbeid med TEKS. 30 studenter
fra hele fagspekteret ble delt inn i tematiske grupper og løste ulike oppgaver, der ny teknologi og kunst var tema.
Kunstnere tilknyttet TEKS ledet følgende prosjekter:
3D motor for programmering av sanntids video- og animasjonskunst, v/ Knut Mork Skagen.
LIVE_LIFE - et prosjekt for å utvikle digitale rørlige “malerier”, v/ Espen Gangvik.
Tracking system - for emosjonell arkitektur til bruk i interaktive rominstallasjoner, v/ Kristin Bergaust.
Prosjektlederne fungerte også som eksterne veiledere for sine respektive grupper. Prosjektene ble presentert i
Kunstforeningens lokaler. Samarbeidet videreføres i 2005. Resultater og rapporter:
www.idi.ntnu.no/~letizia/eit/final/
DETOX i Trondheim
13. mai – 20. juni 2004. DETOX var Riksutstillingers store satsing på internasjonal mediekunst. DETOX utstillingen
turnerte rundt i Norge, og TEKS/PNEK har i den forbindelse samarbeidet om lokal ko-kuratering. Trondheim var
vertsby for første utstilling. Lokale co-kurator var Espen Gangvik fra TEKS, som inviterte Knut Mork Skagen til å
delta med verket Speil #2: Alt står bra til med nordmennene. Arbeidet belyser de beskyttelsesstrukturer vi omgir
oss med for å stenge “det uønskede” ute av vårt samfunn og levesett.
Mobile Outskirts
4.-11 juni. TEKS deltok i en serie på seks internasjonale workshops finansiert av EU under felles tittel: ”Trans
Cultural Mapping”, initiert av RIX-C i Riga, Latvia. Samlingen ble arrangert i Lofoten med tittel ”Mobile Outskirts”.
Begrepet “Locative media” var utgangspunktet for ulike problemstillinger som omfatter både det teknologiske
feltet av forskjellige mobile kommunikasjons- og posisjoneringsteknologier, og den kunstneriske posisjonen der
steds- og tidsbestemmelse er med på å utgjøre verket. Lofoten ble valgt fordi historien om kommunikasjon og
kommunikasjonsformer er særegen i forhold til avansert teknologibruk, f. eks. som en naturlig del av yrkesutøvelsen for fiskerne. 14 deltakere fra hele verden samlet materiale og gjorde forskjellige undersøkelser og
erfaringer som dannet grunnlag for prosjektene som senere ble presentert på ”Art+Communication” festivalen i
Riga, Latvia i oktober 2004. TEKS v/ Trine Eidsmo koordinerte ressurser og produserte prosjektet. Kristin
Bergaust sto for idéutvikling, opplegg og ledelse av workshop og bussreise tur/retur Trondheim.
Streaming workshop
09. – 13. oktober. I forbindelse med TRONDHEIM MATCHMAKING 2004, arrangerte TEKS i samarbeid med
Kunstakademiet i Trondheim workshopen Networks, dialogue, tactical media, and creativity: at the intersection of
art and technology, ledet av John Hopkins (US). Workshopen ble holdt på Kunstakademiet i Trondheim. I
forbindelse med prosjektet ga Hopkins en åpen forelesing på KIT, tirsdag 04. oktober. Workshopen ga også en
grunnleggende innføring i praktisk streaming teknologi.
Trondheim Matchmaking
13. oktober 2004. For tredje året på rad inviterte TEKS til Trondheim Matchmaking (TMM), en møteplass for presentasjon av innovative idéer og kunstneriske prosjekter. Til festivalen var det invitert internasjonale kapasiteter
som i tillegg til lokale og nasjonale forskere og kunstnere, presenterte ulike kunst- og forskningsprosjekter innen
nye teknologier og elektronisk kunst. Det ble arrangert et to dagers seminar med presentasjoner og konserter på
Blue Garden, og arrangert forestillinger med Verdensteateret og Kreutzer Kompani ved Trondheim Kunstmuseum
og Teaterhuset AvantGarden i samarbeide med institusjonene. TEKS kuraterte også utstillingen eXistense i lokalene til Trøndelag Senter for Samtidskunst i forbindelse med Trondheim Matchmaking. De ulike arrangementene
trakk over 1000 publikummere. Festivalen fokuserte blant annet elektronisk kunst som utsmykking. PNEK og
NOTAM lanserte høsten 2004 katalogen Elektronisk Kunst i Offentlige Rom, og til å belyse temaet nærmere hadde
TEKS invitert Janne Stang Dahl, koordinator i PNEK og medredaktør av katalogen til en presentasjon. For å følge
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opp problemstillingen presenterte en rekke kunstnere ulike prosjekter: Natalie Jeremijenko, kunstner/ professor,
UCSD, San Diego Fishy Interactions (menneskelig interaksjon med fisk), Anna Hill, Dublin: Space Synnaps
Systems (skulptur i verdensrommet), Even Westvang Nomen Nominandum (digital utsm. Byåsen skole), Helen
Varley, London: Upstage (åpen-kilde applikasjon som skaper web basert arena for ‘cyberformance’.) og Bjarne
Kvinnsland, komponist, The Tunnel og Light. Demoscenen ble nærmere introdusert av hacker- og crackerkunstner
Lassi Tasajärvi, Helsinki, redaktør av den første nordiske boken om emnet Demoscene: The Art of Real-Time.
Fokus var også rettet mot digital livsstil og interaksjon, og Gisle Hannemyr, Inst. for informatikk ved UiO, holdet
foredrag om Digital livsstil, Dag Svanes, forsker NTNU, om Å forstå den interaktive opplevelsen, Lotte Sederholm,
Ørebro, om Interaktiv nordisk skulpturpark og John Hopkins om Et liv med åpen kildekode. Konsertprogram TMM:
XPLODING PLASTIX / Oslo, Kelly Davis, Tokyo/ Oslo, Gintas K/Vilnius, Ryfylke/ Oslo, Nopia /Trondheim, Audun
Eriksen/Bergen, VideoHomeTraining/Amsterdam, Murmel/ Trondheim og Synkopat / Trondheim.
eXistens
16. oktober – 7. november. Utstillingen eXistens ble arrangert i forbindelse med TMM 2004 ved Trøndelag Senter
for Samtidskunst. Representerte kunstnere:
H.C.Gilje: Sleepers, 2004
Laura Beloff & Erich Berger: Spinne, 2002
Hilde & Bård Tørdal: Boyscouts ate my mothers brain!, 2004
Lars Brunström og David Krantz: Drake, 2004
Trine E Eidsmo: eMotions, 2003-2004
Knut Mork Skagen: Alt står bra til med Nordmennene, 2004
Espen Gangvik: Live Life, 2004
Making Sense
26. – 30. oktober. Workshopen ‘Making Sense’ ble ledet av Erich Berger i TEKS’ lokaler. Kurset ga deltakerne en
innføring i grunnleggende datakontroll av fysiske installasjoner. Utgangspunktet var Basic Stamp prosessorer,
kontrollert via programmet BS2, i kommunikasjon med Max/ Jitter eller pd. Første kveld introduserte kursleder
Erich Berger den historiske innføringen i telerobotisk kunst. De fem deltakerne var med på å skape grunnlaget for
et såkalt ”mekkeverksted” på TEKS. Making Sense er en del av Atelier Nords større satsing med samme navn.
2003
Trondheim Matchmaking 2003, TEKS
Trondheim Matchmaking (TMM) 2003 var den andre i den årlige rekken av festivaler for ny teknologi og elektronisk kunst. Denne gangen ble den avholdet som en todagers maraton 28.- 29. november. Festivalen ble etablert
som en møteplass for presentasjon av innovative idéer og kunstneriske prosjekterOver 50 aktører deltok med sine
presentasjoner, og bestod av både internasjonale kapasiteter og lokale og nasjonale forskere og kunstnere.
Parallelt med faglige presentasjoner, ble tEx-kLubb arrangert på kveldstid, med electronica lyd i mange sjangere holdt konsert, i tillegg til 20 utøvere fra den lokale scenen. Første kvelden var det førpremiere på Nordens
første film om støymusikk; “Nor Noise” med regi av Tom Hovinbøle.
Pure & Berger; interactive performance.
TEKS arrangerte konsert i teater Avant Garden 26. april.Den østerrikske duoen Pure & Berger (Peter Votava, Erich
Berger) arbeider begge i feltet improvisert elektronisk musikk og datagenerert video. Musikken og visualiseringene duoen kreerer live er forbundet til hverandre: hver av dem mottar og prosesserer data fra den andre.
Max/ Jitter workshop.
TEKS, BEK og ioLAB arrangerte som et nettverkssamarbeid Max/ Jitter workshops våren 2003. Workshopene ble
avholdt som et grunnleggende kurs i Max/ Jitter programmeringsspråk for sanntids lyd- og video interaksjon, og
for behandling av 2D og 3D grafikk. Kursledere: Peter Votava og Erich Berger.
Final Cut Pro/ DVD Studio Pro workshop
29. september til 2. oktober arrangerte TEKS et grunnleggende kurs i videoredigeringsprogram og
DVDprodusksjons-program (Final Cut Pro og DVD Studio Pro). Kursleder var TEKS’ kulturaspirant, Trine E Eidsmo.
Workshopen samlet 6 film-/ videoarbeidende (kunstnere og produsenter) fra Trondheim.
Workshop i bygging av analog synthesizer
13. til 17. oktober arrangerte TEKS workshop i bygging av analog synthesizer i lokalene til Kunstakademiet i
Trondheim. Wokshopen innebefattet innføring i elementær elektronikk, loddeteknikk, en del lydteknologisk teori,
synthens historie, samt den praktiske byggingen av i alt 12 synth-moduler med stømforsyning. Workshopen samlet 15 lydentusiaster fra Trondheim.
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Workshop i ‘low-fi’ animasjon
Workshop i ”lo-fi-animasjon”med Marieke Verbiesen, Nederland, som kursleder. Workshop’en ga innføring i ulike
former for animasjon, samt ulike arbeidsteknikker man kan bruke/ kombinere, fra tegnefilm til stopmotion. Det
ble bl. a. arbeidet med Premiere, Flash, Director og gif-animasjoner, i tillegg til leke-, web-, og Gameboycamera’s.
Også arrangert ved BEK.
TEKS-MIX: Kim Cascone og Howard Moscowitz
TEKS presenterte i samarbeid med Musikkteknologi, NTNU og Ny Musikk, foredrag og performance av Kim
Cascone og Howard Moscowitz den 16. september i Kjellern, Olavshallen.
TEKS til Labculture symposium 12.-14. september representerte TEKS PNEK på “Labculture symposium”.
Seminaret ble arrangerert av PVA, en medialab i Bridport, England: www.pva.org.uk
2001/2002
TEKS – Trondheim elektroniske kunstsenter, gikk inn som samarbeidspartnere i PNEK etter Topfloor i Trondheim. I
den første perioden ble det arbeidet med å finne gode samarbeidsstrategier med sikte på å utvikle prosjekter
innenfor en nymedia kontekst, for initiering av produksjoner og formidling av teknikk og kompetanse. TEKSs
strategi var å være en prosjektorientert og lett manøvrerbar medialab med liten administrasjon og stor aktivitet.
Trondheim Matchmaking
6. april og 22. november. I forbindelse med oppbyggingen av miljøet rundt TEKS ble det gjennomført tre prosjekter i 2002 med hensikt å etablere nettverket i Trondheim. Samtidig ønsket man å utvikle de internasjonale
relasjonene ved å invitere kunstere til byen for workshops, seminar og presentasjoner. Del 1 (6. 4. 2002) samlet
lokale kunstnere, teknologer og teoretikere for korte presentasjoner av aktuelle arbeider og prosjekter.
Spennvidden var stor, fra framføring av komposisjonen ”Intra” av Frank Ekeberg til demonstrasjon av en fjernstyrt
kule ved student Frode Heggelund, institutt for teknisk kybernetikk, NTNU. Del 2 presenterte Trondheim
Matchmaking spillet The Royal Sims of Norway, mens del 3 (22. 11. 2002) fulgte opp strategien fra del 1 med å
presentere ulike nye prosjekter og strategier innen det elektroniske kunstfeltet. I tillegg var teknokunstneren
Natalie Jeremijenko fra New York og daglig leder Ingvar Sjöberg, SmartStudio, Interaktiva Institutet Stockholm,
gjesteforelesere. Nærmere 150 deltakere fulgte med. Med Trondheim Matchmaking la TEKS grunnlaget for optimisme for det elektroniske kunstmiljøet i Trondheim.

BERGEN
BEK – Bergen senter for Elektronisk Kunst
2005
SuperCollider workshop
5. -27. april, 2 dager i uken med musiker / komponist Jeff Carey (US). PNEK nettverket ga kurs i SuperCollider3 et open source programmeringsmiljø for sanntids lydsyntese, prosessering og algoritmisk komposisjon. Dette var
et introduksjonskurs for komponister og utøvere, i alt fem deltakere på BEK. Workshopen ble også arrangert på
NOTAM og TEKS.
Hands on Electronics for Artists Part 2
Mechatronics workshop med Peter Flemming (CA) 21.-25. juni. Oppfølging av workshop som Flemming holdt på
BEK i 2003. Flemming ga en Innføring i elektronikk på et grunnleggende nivå, med oppkobling av enkle kretser
som timere og operasjonsforsterkere. Montering av Basic Stamp, samt innføring i programmering. Fra BEK stilte
hele staben, samt deltakere fra billedkunst, musikk og film miljøet. I alt 12 deltakere. Flemming ga en lengre
workshop ved TEKS samme sommer.
Piksel workshop/festival
16. – 24 oktober arrangerte BEK den tredje internasjonale festivalen for åpen programvare i Bergen. Rundt 50
aktive aktører fra Norge, Storbritannia, Spania, Nederland, Frankrike, Tyskland, Japan, USA, Canada, Sveits,
Italia, Slovenia og Finland deltok. Festivalen ga flere workshops med presentasjoner og forelesninger, konserter
og utstillingen No Fun! Games and the gaming experience ved Hordaland kunstsenter. I forbindelse med festivalen ga BEK ut CDen LIVE –CD 1.0, samt et trykket program med tekstsamlinger og presentasjoner. Per Platou
førte blogg. Piksel er initiert av Gisle Frøysland, BEK.
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Presentasjoner: Jeff Carey: SuperCollider, Ben Bogart: PixelTango, Georg Holzman: PDradio, Yves Degoyon,
Chaser: MapOMatix, Mathieu Bouchard, Chun Lee: DesireDat, Lodewijk Loos, Fokke de Jong: KeyWorx, Mathieu
Bouchard: GridFlow, Jaromil, Kysucix, MrGoil: IvySync & FreeJ, dyne.org video software, Malte Steiner: Blender,
Jaromil, Aymeric Mansoux, Chun Lee: DyneII, DRONE team: DRONE
Foredrag: David Turner (FSF) - free software licensing
Workshops: Jeff Carey: MKeys, Daniel Fischer: Gstreamer, Andraz Tori: Cinelerra, Lodewijk Loos, Fokke de Jong:
KeyWorx
Arbeidsgrupper: LiViDO, Frei0r, OMC, VideoJack (utvikling av standarder), Sustainable Source (finansiering),
Piksel Live CD
Ustilling: No Fun! Games and the gaming experience
Utstilling på Hordaland Kunstsenter (HKS) 19.-26. oktober. Kuratert av Isabelle Arvers og Gisle Frøysland. Verk av
Robert Praxmarer (AT), Florian Berger (AT), Tim Boykett (AT/AU), Malte Steiner (DE) og Achim Wollscheid (DE).
Også vist: Travel Agent. Bestillingsverk av S.O.U.P. (Alejo Duque og Lorenz Schori) og DRONE team (Mathieu
Guindon, Julien Keable, Jean-Sebastien Senecal, Samuel St-Aubin, Jonathan Villeneuve).
KickstART, åpningsarrangement på HKS 16. oktober
Performance ved s.100kb (Eleonora Oreggia/Yves Degoyon), Not The Same Color (Billy Roisz og Dieb13),
USA/USB (Jeff Carey/BjÃ¸rnar Habbestad), chdh (Cyrille Henry og Nicolas Montgermont) og Aymeric Mansoux
VJ battle i Teknikerkroen 22. oktober
Med bl.a. Kentaro Fukuchi, Salsaman, Ben Bogart, Koray Tahiroglu, Eleonora Oreggia, Tatiana de la O, Silvano
Kysucix, DRONE team.
Game over, avslutningsarrangement 23. oktober
Performance med Erich Berger, ap (Martin Howse og Jonathan Kemp), SolarDuo (Koray Tahiroglu og Joni
Lyytikainen) og Ben Bogart.
2004
Little Sound DJ workshop og LSDJ
26.-30. januar på BEK med Gijs Gieskes fra kunstnerdueon Videohometraining, Nederland. LSDJ er et sequencerprogram for Gameboy spill.
Max/MSP workshop
22. mars på BEK. Innføring i MAX/MSP programmering med Thorolf Thuestad.
Presentasjon ap02
ved Martin Howse og Jonathan Kemp på BEK. Britiske ap02 hadde to konserter under Borealis-festivalen 2004, og
presenterte i den forbindelse prosjektet på BEK.
VJ workshop med The C-Men (NL) og CopehagenBrainz (DK)
7.-11. juni. Workshop med Marieke Verbiesen i forbindelse med Micromusic-festival på Landmark. Samarbeid med
Mediaverkstedet i Bergen. Resultatene ble presentert på Landmark 11. juni.
Physical computing workshop
19-23 juli på BEK. Workshopen, ledet av Eva Sjuve, henvendte seg til kunstnere og musikere som er interessert i
fysisk interaksjon med datamaskinen, en måte å samhandle på uten å bruke tastatur eller mus. Det ble benyttet
microcontroller, BasicX-24, som programmeres i programspråket Basic og benyttes som verktøy for samhandling
med ulike typer sensorer. Workshop basert på microcontrolleren BasicX-24 og ulike typer sensorer.
PD/GEM workshop med Malte Steiner 24.-25. juli
Innføring i programmeringsmiljøet Pure Data med videotillegget GEM. Første del av to planlagte PD-workshops.
Del 2 ble gjennomført i forbindelse med Piksel04.
Come on Petunia
19.-26. juli. Tverrfaglig workshop over 5 dager på BEK, ledet av Ellen Røed. 16 deltakere fra lyd-, billedkunst- og
scenekunstfeltet deltok. Tema var strukturering av tid innen ulike medier, med fokus på videokunst.
MUTEK-presentasjon
23. august, BEK. Eric Mattson, kurator ved MUTEK-festivalen i Montral presenterte festivalen og plateselskapet
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Oral. Skoltz_Kolgen presenterte sine arbeider og viste filmen Silent Room. Presentasjonen ble gjort i forbindelse
med konsert på Landmark.
Scanner-presentasjon
11. oktober. Scanner (Robin Rimbaud) presenterte sine arbeider i forbindelse med konsert på Landmark.
Presentasjonen ble holdt i Kunstakademiet sine lokaler, med rundt 50 publikummere.
Piksel 04 på BEK
30. okt-7. november arrangerte BEK for andre år på rad seminaret Piksel - FLOSS in motion. Seminaret er initiert
av Gisle Frøysland. Hovedtema var utvikling av open source applikasjoner for video i sanntid. Flere ulike workshops ble avholdt parallelt, med forskjellige temaer som PD (GEM, pdp, pidip), MøB, FreeJ, VeeJay, LiVes, GePhex
og EffecTV. Deltakere bestod av 45 aktører fra alle kontinenter. Moderator: Per Platou. Det ble også arrangert en
rekke events på Landmark i Bergen som inkluderte konserter, presentasjoner og paneldebatter. Tirsdag 2.november: “Forvaltning av åndsverk i digitale medier”, og torsdag 4. november “Fremtiden for fri og åpen programvare”,
ledet av Grethe Melbye. Piksel er et av BEKs største satsinger. Prosjektet høster stor internasjonal anerkjennelse
innen open source miljøet verden over. Informasjon og logg: www.piksel.no
DETOX Vs/TOX
Jørgen Larsson var engasjert som co-kurator i forbindelse med DETOX i Bergen 23. november – 5. desember med
prosjektet TOX, som del av DETOX AFTERSHOCK i Bergen Kunsthall. Utstillingen bestod av tretten verk av lokale
og internasjonale kunstnere, med ulike arbeider som er i tydelig dialog med samfunnet: Gatekunst, telefonkunst,
videoverk, installasjoner og svære veggmalerier. Kunsten i DETOX AFTERSHOCK stilte spørsmål om maktforhold
og overgrep. Lokale kunstnere var blant annet Bjørnar Habbestad, Gisle Frøysland og Ellen Røed, alle tilknyttet
BEK. www.tox.no
Dynebolic/FreeJ workshop
9-12 november. Workshop på BEK med Jaromil om Linux-distribusjonen Dynebolic, med hovedvekt på VJ-programmet FreeJ.
2003
p1k531, konferanse på BEK
Bergen senter for elektronisk kunst arrangerte for første gang konferansen “p1k531” (piksel) 3. -9.november.
Temaet var utvikling av programvare for bearbeiding av lyd og bilde, og en rekke internasjonalt anerkjente kunstnere og programmerere deltok. På kveldstid var det presentasjon av arbeider på Landmark. Prosjektet er ledet av
Gisle Frøysland, og utvikles i samarbeid med programmerer Carlo Prelz. Det store engasjementet i forhold til ulike
programvareproblemstillinger og produksjon blant deltakerne, førte til planlegging av nytt symposium i 2004.
Moderator: Per Platou. Dokumentasjon m.m.: p1k531: www.piksel.no . MøB versjon 0.53 kan lastes ned her:
http://mob.bek.no//MoB-0.53.tar.gz
TAMPA: Produksjons av formidlingsprosjekt i forbindelse med Quartfestivalen 2003
15 lokale kunstnere ble invitert til å arbeide på BEK for å bringe ut elektronisk kunst under Quartfestivalen juli
2003. Kunsten ble utstilt i en egen containerpark. Hensikten med prosjektet var også å knytte kontakter i
Kristiansandregiionens elektronisk kunstmiljø, og det ble avholdt en samling / fest under Quartfestivalen. PNEK
bidro med markedsføring. Prosjektleder: Alf Waage.
BEK på Autunnale BEK var med på en rekke produksjoner under Autunnale festivalen i Bergen 15. - 24 september,
og arrangerte bl. a. en 3-dagers introduksjon til Csound med Øyvind Brandsegg som kursleder: www.csounds.com
Kim Cascone var gjest under festivalen, og ga forelesning ved KIB og kveldskonsert. CRACKER; en multimedial
forestilling med Frode Thorsen, Gitte Bastiansen, Trond Lossius og Gisle Frøysland ble presentert av BEK 17. september. program: www.autunnale.no
Max/ Jitter workshop.
TEKS, BEK og ioLAB har avholdt Max/ Jitter workshops. Workshopene ble avholdt som et grunnleggende kurs i
Max/ Jitter programmeringsspråk for sanntids lyd- og video interaksjon, og for behandling av 2D og 3D grafikk.
Kursledere: Peter Votava og Erich Berger.
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Pilota.fm
I forbindelse med web-magasinet pilota.fm’s prosjekter, arrangerte BEK åpen presentasjon ved Lasse Marhaug
høsten 2003.
2001/2002
I startfasen var BEK aktive med å implementere og utvikle stabile plattformer for digital kommunikasjon samt
interne kurs omkring forskjellige Open source software som ble lagt inn i de administrative rutiner. Se for øvrig
programvareutvikling (MøB, Linux m. m. og utstyr). BEK var dessuten aktive med bygging av studio, oppbygging
av utstyrspark samt etableringen av den teknologiske infrastrukturen ved Landmark i Bergen.
Freeze!
Utviklingsprosjekt i programmering, initiert og koordinert av Gisle Frøysland. Hoveddesign og prototyp laget ved
hjelp av Carlo Prelz.

OSLO
NOTAM
2005
SuperCollider workshop
Et kurs for komponister, programmerere og utøvere med musiker / komponist Jeff Carey (US). Workshopen ble
også arrangert på BEK og TEKS.
Programutvikling lisp/snd, komposisjon og formidling
Utviklings- og komposisjonsprosjekt etter prosjektbeskrivelse fra Kjetil Matheussen (programvareutvikler).
Arbeidet var en utvidelse av SND, - et verktøy for computermusikk som allerede eksisterer, men som gjennom
utviklingen vil gis tilgang til nødvendige og kraftige kontroll-teknikker og datastrukturer. Kombinasjonen med
blant annet Common Music for å sette opp datastrukturer til styring av mer avanserte og fleksible sanntidsverktøy
(utover MIDI), er effektivt i alt arbeid med live-elektronikk. Arbeidet er lagt ut på CCRMA
http://ccrma.stanford.edu. Arbeidet om SND finnes via nettsidene
http://ccrma.stanford.edu/software/snd/snd/snd.html, med høyt brukerantall over hele verden. Prosjektet er
også presentert via notams hjemmesider. I 2006 formidles arbeidet videre gjennom PNEK-nettverket og andre
interesserte innen feltet elektronisk lydarbeid, med demonstrasjon av hvordan programmet kan brukes musikalsk
og eventuelt med opprettelse av spesialiserte verksted.
Komposisjonsverksted med komponisten Masahito Miwa (J) og konsert på BLÅ, Ultimafestivalen
Komposisjonsverksted på NOTAM med 12 deltakere (komponister, musikere og programmerere) fra Norge og
Sverige, 7. -9. oktober. Resultatet av verkstedet ble presentert under en NOTAMprodusert Ultimakonsert på BLÅ
10. oktober. Deltakerne ble rekruttert gjennom PNEK-nettverket, som også støttet verkstedet med reise og
opphold. Verkstedslederen var Masahiro Miwa, en sentral aktør på Japans elektroniske musikkscene
www.miwa.to
2004
Random System workshop
15. – 18. april arrangerte NOTAM og PNEK verksted med Kim Cascone (US)under Random System festivalen.
Workshopen fokuserte ulike muligheter i bruk av åpen kildekode, og fungerte som en møteplass og ide-laboratorium for skolerte musikere, lyddesignere, videojammere m.m. Cascone ga også forelesning ved Notam forum, og
konsert på BLÅ. www.randomsystem.org
Arbeidstipend
NOTAM arbeider med å styrke rekrutteringen til komposisjon av elektroakustisk musikk. Ett av tiltakene er etableringen av komposisjons- og arbeidsstipend på NOTAM. I 2004 ble Gyrid Nordal Kaldestad og Nikolai Winge
plukket ut som kandidater. Kandidatene fikk følgende tilbud: • grundig innføring i lydarbeid på NOTAM • innføring i komposisjonsprosesser innen elektroakustisk musikk • full tilgang på tekniske fasiliteter og personlig
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veiledning • NOK 12.000,- hver i arbeidsstipend • fremføring av verk arbeidet frem på NOTAM i 5.1 DVD audio:
Gyrid Nordal Kaldestad: Fragmented voice og Nikolai Winge: Sildrende Tanker
Forum om scenekunst
Arrangert i forbindelse med NOTAM forum 2004:
• 10. mars: Fortellingens dramaturgi. Et lite kurs i aristotelisk dramaturgi til inspirasjon og ettertanke. med Marie
Louise Tank. • 15. september: Presentasjon av nettradioen SRC, et nettprosjekt ved Sveriges Radio. Presentert av
Steven Cuzner, produsent. PNEK samarbeider om et lignende prosjekt med NRK i 2005. • 20.oktober: Trond
Lossius: presentasjon av egne installasjoner og programmering i Max/msp. • 27.oktober: Risto Holopainenen presenterte danseforestillingen KRÅKESØLV med koreografi av Vivild Bergersen. • 17.november: Mobile Homes og
forestillingen ATLAS. Sven Erga ga en innføring i lyd og videoarbeidet til teaterforestillingen ATLAS av Mobile
Homes.
freq_out [0-00Hz]
9. – 17. oktober: Lydinnstalasjon ved Henie Onstad Kunstsenter under Ultimafestivalen 2004. Freq_out var en
lydinstallasjon med 13 internasjonale lydkunstnere, med Jana Winderen som produsent. NOTAM var medprodusenter og spesifiserte og leide ut teknisk utstyr samt monterte installasjonen. Installasjonen stod åpen for
publikum under hele Ultima-festivalen.
2003
Interactive sound workshop
ble avholdt på NOATM 9. – 11. oktober 2003, i forbindelse med Ultimafestivalen. Kunstnere og teknikere med bred
erfaring i lyd og video var samlet sammen med studenter fra Statens Kunstakademi til tre dagers intensiv workshop. Prosjektet tok sikte på utvekslinger av erfaringer og tanker i forhold til estetiske, kunstfaglige, tekniske og
praktiske problemstillinger. Timothy Place fra USA var en av hovedinnlederne. Han har lang erfaring med og er en
profilert bruker av blant annet MAX og MSP. Place deltok i Office for Contemporary Art Norway’s “International
Studio Program Oslo” www.oca.no Mandag 13. oktober holdt Place åpen forelesning ved Statens Kunstakademi.
Lydworkshopen er et samarbeid mellom PNEK, NoTam, BEK, TEKS, Ultima festivalen og Office for Contemporary
Art Norway. Deltakerliste, lenker, program og oppsummering finnes under siden:
www.notam02.no/notam02/verkstedH03.html
NOTAM 10-årsjubileum
Konsert og foredrag under Ultimafestivalen 2003.
2002
Elektronisk kunst i det offentlige rom
Under Ultimafestivalen arrangerte NOTAM og PNEK konferansen Elektronisk kunst i det offentlige rom i perioden
6 - 9 oktober. Temaet for seminaret sentrerte rundt problemstillingen ”hva er elektronisk kunst og hvordan kan
den anvendes i det offentlige rom?” . Konferansen søkte å gi et samlet bilde av status innen feltet elektronisk
kunst i dag, og pekte på de muligheter som finnes for økt bruk av elektronisk kunst i det offentlige rom.
Konferansen tok for seg flere perspektiver, og forøkte å gi et bilde av hele verdikjeden - fra kunstnerens idé til ferdig installasjon. Konferansen har vist seg å være nyttig for flere målgrupper - arkitekter, utbyggere, offentlige
bestillere og bevilger, skapende kunstnere, kunstformidlere og –teoretikere, og nærmere 200 deltakere var
påmeldt. Konferansen belyste de muligheter for bruk av elektronisk kunst som foreligger, og søkte å synliggjøre
og gi innsikt i ideer som i dag eksisterer i de elektroniske kunstnermiljøene. De ulike innlederne drøftete blant
annet definisjon av det offentlige rom, elektronisk kunst i offentlige rom som fremtidsrettet og kontemporær
kunst, den elektroniske kunstens karakter og forskjellige former, den elektroniske kunstens tverrfaglighet samt
produksjonsforholdene for elektronisk kunst generelt, med de tilskuddsordninger og verksteder som eksisterer i
Norge.

Atelier Nord
2005
Lyd Pluss
Atelier Nord 15. – 18. februar, i samarbeid med Atelier Nord, Ny Musikk og PNEK. Den siste workshop av tre ble
gjennomført ved Atelier Nord. Tre av deltagerne brukte Prosjektrommet i sitt arbeid, i tillegg ble flere gjennom-
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ganger av arbeider gjort der. Flere av resultatene er presentert som et utstillingsprosjekt i Ny Musikk vinduer ut
mot gaten.
Making Sense, Atelier Nord
Making sense - et utviklingsprosjekt for datamaskin / programvare og sensorer. Prosjektleder og produsent er
Erich Berger (AU). Det ble avholdt 5 workshops i 2005. Prosjektet fortsetter som Ateliert Nords hovedsatsinger i
2006. Følgende samlinger ble arrangert på Atelier Nord:
Making sense IV: 2. – 5. mars MAX workshop med Pure (Peter Votova), lydkunstner fra Østerrike, bosatt i Berlin
holdt workshop i MAX MSP og Jitter.
Making sense V:
26. – 29. april, PD workshop med Erich Berger i programmet PD, Pure Data.
Makings sense VI: 24. – 28. mai, Physical computing introduksjon med Erich Berger.
Making sense VII: 6. – 9. juni, workshop, Tangibel Dreams, prosjektbasert med Pure og Erich Berger.
Making sence VIII: 16.– 19. september Tangibel Dreams, prosjektbasert workshop med Pure og Erich Berger.
Steve Kurtz og Steve Barnes
8. juni på Kafe MIR i Oslo. Steve Kurtz og Steve Barnes ga en presentasjon av sin virksomhet som memdlemmer
av den amerikanske kunstnergruppen Critical art ensemble (CAE) som arbeider krysningsfeltet mellom kunst,
teknologi og radikal politikk. Det siste året har Steve Kurtz vært under press fra amerikanske myndigheter i
forbindelse med sin kunstneriske virksomhet. PNEK og Atelier Nord ved Per Platou samarbeidet om å være vertskap for Kurtz og Barnes. Hovedoppholdet var i regi av i/o/lab Stavanger, der det ble arrangert en workshop med
Kurtz og Barnes med taktiske intervensjoner i det offentlige rom som tema. CAE opphold i Norge er støttet av
PNEK.
GENERATOR X.
23. – 24. september. Prosjektleder: Marius Watz. Produsent: Atelier Nord. Prosjektet hadde fire konkrete inkarnasjoner:
Generator.x konferanse, 23.-24.9 i UKS sine lokaler
Generator.x utstilling, 23.9 – 16.10, Kunsthallen, Nasjonalmuseet på Tullinløkka
Generator.x konsert, 24.9 på Hausmania,
Generator.x blogg på www.generatorx.no/
Konferansen ble gjennomført i UKS sine lokaler. Det var forhåndspåmeldte deltagere fra blant annet Brasil,
Tyrkia, Tjekkia, Portugal, Tyskland, og Sveits. Det kom 120 publikum til konferansen. Generator.x bloggen fikk
mye oppmerksomhet i forkant, og var aktivt besøkt, det ble også lagt linker fra internasjonal anerkjente web
kalendere over viktige hendelser til Generator.x web siden. Gjjennom denne fikk man kontakt med et internasjonalt miljø. Foredragsholdere: Susanne Jaschko (DE), Erich Berger (AT), Casey Reas (US), Gisle Frøysland(N), Hans
Christian Gilje (N), Pablo Miranda Carranza(SP), Sebastian Oschatz (DE), Golan Levin (US), Moderatorer: Marius
Watz og Amanda Steggell. Hver av dagene var det også kunstnerpresentasjoner av: Even Westwang (NO),
Meredith Hoy (US), Trond Lossius (NO), Lia (AT), Jan Kremlacek (CZ) og Dennis Paul (DE).
Utstillingen Generatror.x åpnet fredag 23. september i Kunsthallen, Nasjonalmuseet. utstillingen skal turnere i
Norge i 2 år fra 2006, det er innledet samarbeid med Rikskonserter om mulig samarbeid om en konsertserie i
forbindelse med turneen. Kurator: Marius Watz.
Konsert 24. september var det konsert program på Hausmania, med følgende performance: Erich Berger som
fremførte sitt arbeide TEMPEST. Lia og Sebastian Meissner, med Tiny Little elements. BLIND, H.C. Gilje og Kelly
Davis. DJ Strangefruit og Rune. VJ ing av Marius Watz og Spoon(CZ)
Bloggen www.generatorx.no/ Bloggen til Generator.x har vært og er et viktig redskap for Gernerator.x prosjektet.
Marius Watz har utviklet en veldig bra og informativ webside som har vært essensiell for å spre informasjon,
diskutere og å henvise til utdypende informasjon om prosjektet. Den er fortsatt aktiv.
Vibeke Jensen: HotLog. Billedkunstner Vibeke Jensens blogget sitt 2 måneders residency-opphold i Kina sommeren på www.hotlog.no Atelier Nord og PNEK ga brukerstøtte til prosjektet.
2004
Making Sense, Atelier Nord og TEKS
Making sense er et utviklingsprosjekt med tema ”Physical – computing” – om relasjon datamaskin / programvare
og sensorer. Prosjektleder og produsent er Erich Berger (AU). I løpet av 2004 ble det bygget opp en arbeidsstasjon for elektronikk på Atelier Nord. Det ble avholdt 4 workshops og 3 forelesninger, og etablert et eget elek-
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tronisk forum for Making Sense. Prosjektet har blitt godt mottatt blant kunstnerne fra ulike felt, og deltakere fra
flere land i Nord-Europa har deltatt. Making Sense er i ferd med å bygge opp et vitalt miljø for sensoring, og vil bli
fulgt opp i 2005 med ytterligere 4 workshops og forelesninger. Prosjektet er et av Ateliert Nords hovedsatsinger i
2004/05.
freq_out [0-00Hz]
9. – 17. oktober Lydinstallasjon ved Henie Onstad Kunstsenter under Ultimafestivalen 2004. Deltakere: Jim G.
Thirlwell, Mike Harding, Jacob Kirkegaard, Brandon LaBelle Per Magnus Lindborg , Benny Nilsen, Petteri Nisunen,
Tommi Grönlund, Jana Winderen, Finnbogi Pétursson, Maia Urstad, Kent Tankred og Franz Pomassl. Kurator: av
Carl Michael von Hausswolff . Produsent: Jana Winderen. Atelier Nord stod som produsentorganisasjon for prosjektet. www.freq-out.org
Dream Machine
Installasjon av Thomas Kvam under produksjon. Kvam undersøker bruksområder ved bruk av PLS (modulbasert
minicomputer system) både for realisering av prosjektet, og for å teste ulike løsninger for styring av elektroniske
kunstprosjekter. Dream Machine er tverrfaglig, og inkluderer rom, lyd og bildeproblemstillinger som inkluderer
både film og billedkunst. Prosjektet stilles ut på Kunstnernes Hus i 2006 - en utstilling med Thomas Kvam og Per
Maning. Teknikken som benyttes i prosjektet, vil bli spredt gjennom Making Sense workshops.
Reality Check 1
4. desember på MiR i Oslo. Reality Check er et nystartet arrangement som med jevne mellomrom skal trekke fram
ulike prosjekter fra kunstfeltet som gikk fullstendig galt; Der ideen var bedre enn gjennomføringskraften, der man
undervurderte teknologien, publikum, økonomien eller overvurderte egne evner. Det kan være prosjekter som har
mottatt støtte som rett og slett ikke lot seg gjennomføre, eller som ble noe helt annet enn hva som var tenkt i
utgangspunktet. Følgende kunstnere ga presentasjoner i serien første del: Gorm Heen: Forslag til
konstruksjon/rakett/stor skisse, Bjarne Kvinnsland: Mobilt Kulturhus for Nye Medier Motherboard, Marius von der
Fehr: Entropy, Ellen Friis: Gruß, Marcella, Amanda Steggell: Game Set Match og Jörn J.Burmeister: Wo ist das Geld
geblieben? / Where did the Money go? Prosjektleder og kurator: Per Platou.
2003
RAM 2, Atelier Nord
Workshop ble avholdt 05. – 09. februar. RAM er et nordisk-baltisk samarbeid mellom ny media kunst organisasjonene CRAC (Stockholm), Olento (Helsinki), E-media center (Tallinn), Vilma (Vilnius), RIXC (Riga) og Atelier Nord
(Oslo). RAM er en serie på 6 tverrfaglige og internasjonale workshops. I februar arrangerte Atelier Nord i samarbeid med PNEK RAM 2: A JOKER IN THE GLOBAL BUNKER, med fokus på kunstneriske strategier for nettverk.
Målet er å stimulere tverrfaglig samarbeid og å foreslå prosjekter og strukturer som en rekke nettverksaktiviteter
kan springe ut fra. Kunstnere, programmerere, aktivister, nettbaserte kulturarbeidere, uavhengige/kritiske journalister, designere, mediavitere og forskere deltok på workshopen. Det er utgitt en egen tekst publikasjon ved
Atelier Nord, som omhandler ulike kulturelle problemstillinger som ble reist under seminaret. Koordinator: Per
Platou.
BeeOFF
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Nord, Splintermind Studio i Stockholm og KIASMA i Helsinki. Beeoff utvikler
et internasjonalt og virtuelt utstillingsrom for live-kunst. Kunstnere velges ut til å arbeide med et prosjekt som
sendes i høykvalitets video til en rekke gallerier. Arbeidet sendes direkte, døgnet rundt i en måned - formatet er
utfordrende for kunstnerne. Beeoff sender nå til gallerier i Sverige, Finland og Danmark. Det arbeides for å
opprette et visningssted i Norge. Det er avtaler på vei med visningssteder bl.a. i England og USA. De første norske
kunstnerne, H.C. Gilje og senere Ellen Røed, som ble vist våren 2003. www.splintermind.com
Mobile sensing/acting workshop
Tirsdag 2. til lørdag 6. desember 2003 på Atelier Nord, Oslo. Workshop ble ledet av Erich Berger og Martin Pi
(Østerrike). Media kunst har ofte høye tekniske krav til både program- og maskinvare - et viktig tema alle som
arbeider i dette feltet. Workshopen har som mål å introdusere et program- og maskinvaremiljø som ble utviklet av
Erich Berger og Martin Pi. Miljøet har både tekniske og konseptuelle elementer. Maskin- og programvare som
brukes er blant annet pure data, linux, ipaq håndholdt datamaskin, basic stamp, sensorer etc. Mer info hos Atelier
Nord: www.anart.no
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SUX Workshop
10. til 12. juni 2003 ble det arrangert en workshop om DVD på Atelier Nord i Oslo. Kunstnere tilknyttet samtlige
PNEK noder deltok, i tillegg til andre interesserte. Workshopen var rettet mot aktører som har erfaring med
forskjellige standarder for arbeid med DVD. Målet med arrangementet var å utveksle erfaringer om authoring,
koding, brenning og teknisk avspilling, og å sette deltakerne i stand til å vurdere ulike løsninger for DVD-produksjon samt styrke kompetansen om egen plattform. www.anart.no
2001/2002
Atelier Nord la i 2001 til rette for administrasjon av PNEK: Kontorplass, arbeidsgiveransvar for koordinator samt
andre administrative ressurser som regnskap og maskintilgang.
Serverdrift og nettjenester
Den første perioden arbeidet Atelier Nord med å oppgradere nettlinjer og netttjenester for standard arbeid via
internet.
XSU / SUX
Oktober 2002. Workshop arrangert av Atelier Nord for å utvikle kompetansen i nettverket i forhold til linux-servere og benyttelse av server-programvare i kunstproduksjon. Temaer var serveren som kreativt rom, serverstrategi
for medialaber i nettverk, kompetanseutveksling, kodebytte og policymaking. Workshopen fungerte som forum
for teknikere og kunstnere som arbeider kreativt med server og nettverk. Programmet inkluderte presentasjoner
av organisasjoner og grupper, og utveksling av kompetanse, teknisk infrastruktur, kunstprosjekter, programvarer
og koder. Workshopen skapte verdifulle kontakter mellom aktører i feltet, og resulterte blant annet i et forslag om
å sy sammen nodenes utstyrsbaser. I tillegg var det diskusjoner om tilrettelegging av webmail løsninger og
utnytte hverandres serverressurser.
BEEOFF
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Nord, Splintermind Studio i Stockholm og KIASMA i Helsinki. Beeoff var et
internasjonalt og virtuelt utstillingsrom for live-kunst. Kunstnere velges ut til å arbeide med et prosjekt som
sendes i høykvalitets video til en rekke gallerier. Arbeidet sendes direkte, døgnet rundt i en måned - formatet er
utfordrene for kunstnerne. Beeoff sender nå til gallerier i Sverige, Finland og Danmark. I Norge opprettet
Kunstnernes Hus mottak i 2003. Samarbeidet ble etablert høsten 2002. De første norske kunstnerne, H.C. Gilje og
senere Ellen Røed, vises våren 2003. www.splintermind.com
RAM 2: A joker in the global bunker
PNEK gikk i 2002 inn med støtte til EU-prosjektet RAM - Re-approaching new media. RAM er et nordisk-baltisk
samarbeid mellom ny media kunst organisasjonene CRAC (Stockholm), Olento (Helsinki), E-media center (Tallinn),
Vilma (Vilnius), RIXC (Riga) og Atelier Nord (Oslo). RAM er en serie på 6 tverrfaglige og internasjonale workshops.

Programvareutvikling og teknisk utstyr 2001-05
Ambisonic 2005
NOTAM: Forskning- og utviklingsprosjekt i spatialiserings-teknologi 2004 med Øyvind Hammer og Natasha
Barrett. Ambisonic består av flere delprosjekter, som videreføres i 2006. Første delprosjekt var utviklingen av en
forbedret versjon av såkalt wavefield-syntese (WFS) for rekonstruksjon av lydfelter i rommet. Det er utviklet et
program i C under Linux, hvor brukeren kan angi (virtuelle) posisjoner for lydkilder (lydfiler), og reelle posisjoner
for et vilkårlig antall høyttalere. Programmet “rendrer” så lyden ved hjelp av en generalisert men relativt enkel
WFS. Foreløpige lyttetester viser at systemet fungerer tilfredsstillende. Neste trinn er arbeidet med maskinell
optimering av forsinkelser og vektinger for gitte høyttalerposisjoner, eventuelt også optimering av høyttalerposisjonene, for best mulig tilnærming til ønsket 3D-lydfelt.
Max-objekt 2005
Prosjekt under utvikling ved TEKS. Ansvarlig for utviklingen av Max-objektet er Knut Mork Skagen. Første trinn ble
utviklet i forbindelse med Mork Skagens videoinstallasjon The Mirror Stage til DETOX Trondheim 2004. Det
arbeides videre med generalisering av programvarekomponentene, for å gjøre ”bluescreen”-teknikker tilgjengelig
for en bredere gruppe. Målet er å iverksette en distribusjon av arbeidet som en open source implementasjon til
bruk i Jitter. Prosjektet ferdigutvikles i løpet av 2006.
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Lydstudio oppgradering 2004
BEK: lydstudioet oppgradert til 5.1 surround i 2004.
MøB 2001-2004
Utvikling av linux-basert open-source programvare for live video og interaktive installasjoner på BEK. Det er
utviklet en anvendbar prototype av programmet samt flere spesialiserte moduler tilpasset konkrete kunstprosjekter. Det har også blitt opprettet et forum for brukere og utviklere gjennom egen postliste, web-sider og online
kodedeponi. MøB har i løpet av året blitt benyttet i flere kunstprosjekter og utstillinger både i Norge og internasjonalt. Prosjektet er ledet av Gisle Frøysland, og utvikles i samarbeid med programmerer Carlo Prelz. BEKs
årlige PIKSEL symposium (fra og med 2003) bruker blant annet MøB som utgangspunkt for utprøving og
diskusjon.
BEK har fått tilskudd til anskaffelse av diverse programvare. Ved å bli medlem av IRCAM forum fikk BEK tilgang til
et omfattende internasjonalt nettverk, samt viktig programvare for arbeid med elektronisk musikk. Programvaren
inngår i et arbeid for å styrke arbeidet med samtidsmusikk ved BEK.
Oppgradering av teknisk utstyr 2004, NOTAM
I løpet av 2004 har NOTAM kunnet oppgradere studioene med aktuell hardware, med støtte fra PNEK. Våren 2004
har NOTAM oppgradert studio Nordheim med aktuell hardware, som Digidesign 192 I/O, Digidesign ProTools HD3
Accel Kjernesystem, Digidesign MIDI I/O Interface, ApplePowerMac G5 DP 1800Mhz, ekstra Harddisker, diverse
kabler og Dsub multi.
CMN til Guile, NOTAM 2003
Prosjektet oversetter CMN (lisp-basert notasjonspakke brukt iCommon-Music og Open-Music) fra CL/CLOS til
Guile. Programvaren fra CCRMA (CM,CLM,CMN) samt IRCAM (Open-Music) har tidligere kjørt under diverse kommersielle og Open-Source Common-Lisp versjoner. I løpet av de siste par årene er flere elementer av disse programpakkene portet (oversatt) til Guile, en versjon av Scheme under GPL
www.gnu.org/software/guile/guile.html. Dette gjør systemen gratis tilgjengelig under GPL, mer stabile, mer
portable, får større utbredelse, og forenkler programmeringen av tillegsmoduler som grafiske grensesnitt ol. Nylig
ble Common-Music portet til Guile. Notam v/ Anders Vinjar har oversatt programvaren fra CCRMA er CMN, og hele
systemet er tilgjengelig under Guile.
Oppgradering lydstudio BEK 2003
BEK utbedret lydstudioet med ”Surround” og lyd / dvd produksjon, samt en oppgradering av Mac-park og oppgradering fysisk lokale.
Jitter og SoftVNS 2002
BEK har fått tilskudd til anskaffelse av programmodulene Jitter og SoftVNS for sanntid videoarbeide. Modulene
brukes i kombinasjon med Max/MSP. BEK har vært sterkt profilert nasjonalt og internasjonalt i forhold til
Max/MSP/Nato, og nyanskaffelsene gjør det mulig å videreutvikle og ivareta denne kompetansen.
BEKs kompetanse i forhold til denne programvaren har bl.a. kommet til anvendelse i forhold til Tone Myskjas
videoarbeide til Sissel Endresens bestillingsverk under Nattjazz 2002, utviklingen av “Living-room”, forestillingen
“Tsalal” av Verdensteateret og Force Majeurs performance “Enslig gran”.
LINUX 2002
NOTAM fikk tilskudd til et linuxprosjekt som plattform for musikkproduksjon. Det er satt opp websider som enkelt
forklarer hvordan man kan sette opp en funksjonell maskin for en billig penge. http://www.notam02.no

Kulturpolitisk virksomhet. Tekstproduksjon og seminarer
2005
St. melding Kultur og Næring
PNEK ga innspill til stortingsmeldingen Kultur og næring (2005). Det elektroniske kunstmiljøet er et ekspanderende, tverrfaglig felt. En investering i det elektroniske kunstmiljøet er en investering i et kreativt miljø, som
også gir store ringvirkninger ut til næringslivet.
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PNEK og budsjetthøring 2005
PNEK har søkt om statsbudsjettstøtte (post 74) f. o. m. 2005, og deltok i den forbindelse i høring i Stortingets
familie-, kultur- og administrasjonskomite fredag 22. oktober 2004. Oppsummering: Det har de siste årene blitt
satset systematisk på styrking av produksjonsvilkårene for elektronisk kunst i hele landet, med temporær etablering av PNEK og egne midler i Kulturrådet øremerket kunst- og ny teknologi. BEKs inntreden i årets statsbudsjett
med 1. 2 millioner har gitt nok et løft, og er med på å styrke et fellesrom og nettverk som krever dialog, samarbeid
og utveksling for å skape innovativ kunst. TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter, bør også sikres videre drift
etter endt såkalt ”3-årig prøveperiode” i 2006. TEKS er en særdeles viktig ressurs i PNEK-nettverket, og som et
regionalt produksjons- og kompetansesenter for ny teknologi på tvers av ulike fagfelt. PNEK må også videreføres,
og bør ha en sentral plass i rollen som en samlende, nasjonal node. PNEK kan sikre at de lokale initiativene blir
en del av et nasjonalt løft, snarere enn en serie atskilte lokale tiltak.
FAK-komiteens innstilling tar høyde for elektronisk kunst
Storingets kulturkomites innstilling viser vilje til videre løft av feltet, og nevner Produksjonsnettverket som en
spesielt god satsing i fremming av dette. Vi har også merket oss at komiteen understreker poenget av å integrere
det elektroniske kunstfeltet sterkere inn mot kunstformidlingen. En annen viktig satsing som påpekes, er feltets
verdifulle og unike kobling til kunst, forskning, teknologi og samfunn.
Evaluering Post 74
Norsk kulturråd har evaluert alle prosjekter / organisasjoner som er sortert inn under kap. 322 post 74,
Statsbudsjettet. BEK, Atelier Nord og NOTAM er alle inn under denne posten. PNEK og TEKS er inkludert i evalueringen, der begge anbefales en videreføring etter endt prosjektperiode: … ”TEKS og det koordinerande noden i
PNEK, må bli omfatta i den same støtteordninga som dei andre. Alle nodane bør få økonomiske rammevilkår som
gjer langsiktig verksemd mogleg, til dømes med avtalar som dekkjer fleire år” (Jorunn Veiteberg 2005).
2004
Elektronisk kunst i offentlige rom
Katalogen Elektronisk kunst i offentlige rom ble lansert 31. august 2004. Publikasjonen er et samarbeid mellom
NOTAM (Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk) og PNEK. Publikasjonen henvender seg til fremtidige
bestillere, arkitekter og kulturarbeidere, samt til det interesserte publikum. Foruten 15 konkrete verksbeskrivelser, finner man her tekster om det offentlige rom som kunstarena, den elektroniske kunstens forskjellige underdelinger, en kunstners prosess og typiske problemstillinger av teknisk karakter. Katalogen inneholder også kontaktinformasjon om relevante institusjoner og kompetansesentra innen elektronisk kunst. Målet med publikasjonen har vært å gjøre den elektroniske kunstformen bedre kjent og mer etterspurt. Katalogen er trykket i 1000
eksemplarer, og som webversjon på norsk og engelsk:http://www.notam02.no/ekunst_i_offentlige_rom
Høringssvar PNEK, Åpen programvare i Norge
Grethe Melby utarbeidet høringssvar til Teleplans utredning Åpen programvare i Norge. Nærings og
Handelsdepartementet og Arbeids og administrasjonsdepartementet inviterte til høring av rapporten “Åpen programvare i Norge - status, effekter, hindringer og drivere”, utarbeidet av Teleplan. Høringssvaret (2004) kan
lastes ned fra PNEKs sider.
Distribusjon, hovedoppgave Steinar Sekkingstad
KUNSTENS NYE STEMME - noen betraktninger om lyd i samtidskunsten. Steinar Sekkingstad har skrevet hovedfagsoppgave om møtet mellom lyden og kunsten (Seksjon for Kunsthistorie, Universitetet i Bergen).
Avhandlingen handler om det auditive; om kunst der lyden utgjør verkets primære fokus, og bruker blant annet
LYDMUR av Maia Urstad og Adsonore av Natasha Barrett i verkanalysen. Avhandlingen er et verdifullt bidrag til
diskusjonen i og om lydkunstfeltet. PNEK er behjelpelige med distribusjon, både via PDF samt et lite trykket
opplag.
ISEA
14. – 22. august. 2004 PNEK nettverket deltok på ISEA-festivalen i Helsinki/ Stockholm/ Tallin. ISEA –
International Symposium for Electronic Arts, er en internasjonal non-profitt-organisasjon som fokuserer interdisiplinær akademisk diskurs og utveksling mellom ulike kulturelle organisasjoner og individer som jobber med
kunst, vitenskap og ny teknologi. Medlemmer og samarbeidspartnere brer seg over et vidt spekter av aktører som
arbeider innen de kreative, teoretiske og teknologiske aspektene ved elektronisk kunst.
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2003
NORDIC MEDIA CULTURE RESEARCH
Rapporten Nordic Media Culture – actors andf practices, ble lansert i Helsingfors 18. januar 2003 i forbindelse
med prosjektet Nordic Media Culture Research. PNEK har bidratt med en artikkel og kort oversikt over feltet ”nye
medier” i Norge. Rapporten har fungert som en dokumentasjon og vært et nyttig kulturpolitisk redskap både i
Norge og Norden. Dette er et nordisk samarbeidsprosjekt mellom ulike organisajoner som arbeider med ny media
/ elektronisk kunst i Norden. Prosjektet koordineres via m-Cult i Finland, og PNEK koordinerer prosjektet i Norge.
For tiden arbeides det med å opprette en felles nordisk database til nytte for alle aktører i feltet: m-cult:
www.m-cult.org
Høringsuttalelse til revidert Åndsverklov
PNEK ga en høringsuttalelse til Kulturdepartementet 2003 i forbindelse med revidering av Åndsverkloven. PNEK
belyser punkter som berører den digitale, tverrfaglige kunstformen som er under stadig utvikling. Flere aktører
beveger seg i dag mot en friere omgang med opphavsretten og for en større grad av deling og bearbeidelse av
tidligere verk. Høringsuttalelsen ble ledet og ført i pennen av Jørgen Larsson.
Norsk kulturråd og den elektroniske kunsten – evaluering av forsøksperioden og perspektiver framover
Bidrag i Arbeidsnotat nr. 58: Marit Paasche (red.): Norsk kulturråd og den elektroniske kunsten – evaluering av
forsøksperioden og perspektiver framover. Notatet er en dokumentasjon av et seminar med samme tema, som ble
arrangert av Norsk Kulturråd i 2003.
2003
PRIX MÖBIUS NORDICA
Prix Möbius Nordica, samarbeid med den finske arrangøren om konkurranseutlysning til nye medier aktører i
Norge (kunstnere, designere osv)i Norge. www.prixmobiusnordica.org
Seminar, Norsk Kulturråd:
Norsk kulturråd og den elektroniske kunsten – evaluering av forsøksperioden og perspektiver fremover. Innlegg i
forbindelse med seminaret: Produksjonsforholdene for elektronisk kunst: Feltet sett fra Produksjonsnettverk for
Elektronisk Kunst (PNEK). Norsk Kulturråd dokumenterer seminaret i form av trykket rapport. Mai 2003.
Elektronisk kunst på Kulturmeldinga, St.meld. nr. 48 (2002-2003) “Kulturpolitikk fram mot 2014” kap. 10.7
PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) er eit fireårig prosjekt finansiert av Norsk kulturråd. PNEK legg
til rette for kunstprosjekt og fagleg utveksling mellom aktørane i nettverket, Atelier Nord, BEK (Bergen
Elektroniske Kunstsenter), NOTAM (Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk) og TEKS (Trondheim
Elektroniske Kunstsenter). Atelier Nord og NOTAM er tiltak som får støtte som faste tiltak forvalta av Norsk kulturråd (kap. 320 post 74). Siktemålet er å tryggja ei basisfinansiering for BEK og TEKS, også etter at prosjektperioden er over. Det er utarbeidd ein rapport over det elektroniske kunstfeltet i Noreg innanfor rammene av eit
nordisk samarbeidsprosjekt. I samband med rapporten vart det gjennomført ei spørjeundersøking i regi av PNEK.
Rapporten gjer framlegg om ein del strategiar og område der ei satsing på feltet bør koma. Mellom desse er
innkjøp, arkivering, synleggjering av produksjonstilhøva, etablering av distribusjonssystem, utvikling av dokumentasjon og kunstkritikk, styrking av samarbeidet mellom dei etablerte sentra og dei frie miljøa. Dessutan vert
det tilrådd at nordisk og internasjonal utveksling og samarbeid vert utvikla vidare. Rapporten slår fast at feltet er
prega av høge drifskostnader og stadig utskifting av teknisk utstyr, og at eit utvida samarbeid om det tekniskadministrative nettverket vil vera tenleg for heile feltet. Departementet vil i samarbeid med dei aktuelle aktørane
sjå nærare på korleis dette kan følgjast opp på ein tenleg måte.
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MøB. BEK/Gisle Frøysland, 2003.

LANGWEEKEND av Beathe C. Rønning, Digitale fortellinger, 2005.

WATSCHENDISKURS av Frank Fietzek og Uli Winters, TEKS “5002”.

HVA SIER TRÆRNE? av Marte Aas, Digitale fortellinger, 2005.
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INTERVJUER MED STYRINGSGRUPPEN
De følgende intervjuer er gjort i desember 2005. Da intervjuobjekter skulle velges ut, støtte vi på en problemstilling som sikkert lyder kjent for mange: Hvem skal egentlig velges ut? Problemstillingen ble kanskje særlig aktualisert fordi PNEK nettopp er en nettverksorganisering der åpenheten er stor og hvor også de mer uformelle og mindre
planlagte bidragene må gis betydning. Problemstillingen ble ikke mindre aktuell av at det fortsatt var uklart hvordan PNEK skulle organiseres etter at den fireårige perioden under Norsk kulturråd gikk ut. Av praktiske årsaker har
vi avgrenset oss til representanter i PNEKs styringsgruppe i perioden 2001-2005. I tillegg er Hege Tapio inkludert i
denne gruppen, siden i/o/lab har fulgt PNEK tett siden 2002. Like fullt må det understrekes at PNEK – og nettverket nodene utgjør – har nytt godt av kompetansen til langt flere aktører enn de som her får komme til orde her. Vi
nevner spesielt Nils Claesson, Trine Eidsmo, Jørgen Larsson, Jøran Rudi, Kevin Foust, Gisle Frøysland, Ellen Røed og
Per Platou – men også Kulturrådets Ragnfrid Stokke – som sentrale enkeltpersoner som har påvirket nettverket
både organisatorisk og innholdsmessig. Vi vet at alle disse ville kunne bidra med konstruktive innspill og kommentarer. Intervjuene er gjennomført og ført i pennen av Grethe Melby.

Kristin Bergaust
Kristin Bergaust er i dag prodekan ved Kunstakademiet i Trondheim. Bergaust var leder ved Atelier Nord,
og deltok i den tidlige etableringen av PNEK.
Jeg begynner med en påstand: Du er arkitekten bak PNEK.
Ja. Jo. Jeg er jo på mange måter det.
Når du ser hvordan PNEK har utviklet seg, hva tenker du da?
Jeg synes det ble sånn jeg hadde håpet. Vi greide å få til noe som hadde en klar nettverksmodell. Som ble bra. Men
det var vanskelig å komme dit. Det skjedde mye imellom.
Hva skjedde?
Det som var den første diskusjonen – eller ikke den første, dette har pågått siden 90-tallet - men det første
spørsmålet var jo om man skulle lage en sentral modell eller en nettverksmodell. På den tiden ble jo flere tyngre
sentre bygget opp. Blant annet var ZKM et aktuelt senter og det var folk som trodde på denne modellen. Valg av
organisering hadde jo også kunstneriske og estetiske sider.
Javel?
Det sprang jo litt ut fra den kunstneriske interesse man hadde, og måter å jobbe på. VR – altså virtual realitiy – var
jo hot den gangen. Det var jo de som ønsket seg dette. Men VR var dyrt og da må man ha ett sterkt senter. Egentlig
ble det vel klart at det aldri ville komme nok ressurser i Norge til noe slikt. Og det fantes en annen interesse.
Som var?
Interessen for Internett og mer lavteknologisk og demokratisk teknologi, om du skjønner hva jeg mener. Her dreide det seg om teknologier som var mer distribuerte og nettverksbaserte. Og det var min interesse i dette feltet. Ved
siden av alle mulige lo-tech videoforsøk. Så for meg hang valg av organisasjonsform sammen med en kunstnerisk
interesse.
Hvordan orienterte du deg i feltet?
Jeg ble etter hvert kjent med lister som nettime, og det som senere ble til spectre. Og jeg var med på stifte nettverket NICE. Da jobbet vi mye med Geert Lovink og folk som hadde mye erfaring innenfor nettverksstrukturer. Og så
var jeg med på å lage rapporten Skjønnheten og utstyret. Men så skjedde det jo i forbindelse med konferansen
Screens. Der hadde vi debatten, og der var også representanter for Norsk kulturråd. Og jeg tror det var med på å få
i gang arbeidet med rapporten Skjønnheten og utstyret. I forbindelse med dette arbeidet igjen, var vi på en
studiereise. Da vi besøkte ZKM hadde vi en diskusjon som gjorde det opplagt for meg at nettverk var greia.
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Hva gikk den diskusjonen ut på?
Hvorvidt det å ha en kjempehierarkisk organisasjon var det vi var ute etter. Og på den tiden hadde jeg jo kontakt
med Gisle Frøysland i Bergen, som jobbet med video og teknologi. Men mye skjedde i forbindelse med Screens.
Selv om det egentlig ikke var noen konstruktive forslag som kom opp, det hele var preget av klaging over at det ikke
var bra nok. Poenget er at da var Kulturrådet til stede, og at det ble satt i gang en prosess etter det hvor Kulturrådet
skulle sette sammen en arbeidsgruppe. Og den ble sikkert nedsatt i 1997, tror jeg.
Ja det ble den.
Etter hvert kom Jørgen Larsson på banen, BEKs første daglige leder. Han traff jeg første gangen i 1998 rett etter at
Atelier Nord hadde flyttet.
Han har fortalt meg at han ringte deg mens du satt i møte om Skjønnheten og utstyret, og at deadline ble utsatt,
for å få med det som var i gjære i Bergen, nemlig at man kunne få fatt i EU-penger gjennom Kulturby Bergen 2000,
også som et internasjonalt prosjekt, i og med at Bergen var en av ni kulturbyer i Europa det året.
Ja, sånn var det kanskje, ja. I Trondheim var det jo Lademoen kunstnersenter som var partneren til å begynne med.
Og diskusjonene rundt rapporten førte til at vi satset på en nettverksmodell. Vi så at det var interesse flere steder
og det passet oss bra. Og så passet det jo profilen til Norsk kulturråd.
Hva er profilen til Norsk kulturråd?
De har jo en klar distriktsprofil. For dem er det viktig å se hele landet under ett. En annen kilde jeg brukte var Virtual
Platform.
Hva er det?
Det er noe annet kanskje. Men det er en stor nettverksorganisasjon som jobber med lobby opp mot myndighetene
i Nederland. Det har å gjøre med hvordan de organiserer kulturpolitikken i Nederland.
Hvordan gjør de det der?
Der lages det planer for fire år ad gangen. Dermed man må lobbe hele tiden. I Nederland har man ikke noen «ymsepost». (Ler)
Hva lærte du der?
Det gikk mye på erfaringer. Det var jo problematisk å overføre noe som er uformelle nettverk til noe som steller med
penger.
Og så begynte du å jobbe på kunstakademiet i Trondheim?
Ja. Først var jeg leder for PNEK i interimperioden 2000 og 2001. Da skrev jeg mye og jobbet med forskjellige måter
å organisere PNEK på. Deretter var det meningen at jeg skulle være prosjektleder for PNEK. Så sluttet jeg som daglig
leder ved Atelier Nord, og ble ansatt som prosjektleder for PNEK. Men så fikk jeg tilbudet fra kunstakademiet i
Trondheim og ba om permisjon ett år. Etter et år innså jeg at jeg ville bli i Trondheim, så da sa jeg opp. Etter hvert
som det ble klart at jeg ikke skulle jobbe med PNEK noen gang, ble jeg oppnevnt av Kulturrådet. Og det var gøy å
følge det fra en annen kant.
Har PNEK forandret seg?
Ja i begynnelsen dreide det seg jo mye om utstyr. Sånn var det jo den gangen. Der har det jo skjedd en kjempeutvikling, og det skjedde egentlig veldig tidlig. Det man sto man igjen med var prinsippet om ressursdeling. Dette
med å dele visjoner og ha en strategi for å se miljøet som helhet og rammer for fordeling av ting. Det er det som
har blitt igjen.
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Flere jeg har snakket med mener at PNEK har hatt en distriktspolitisk effekt, ved at Trondheim og Bergen har blitt
relevante for Oslo på en annen måte.
Kanskje det. Jeg vet at vi var veldig opptatt av at Norge er så lite så at man skulle se de miljøene som fantes som en
helhet.
Og de ulike nodene har veldig ulik profil.
Det er jo egentlig flaks at miljøene har ulik vinkling. Så de kan lære av hverandre. Eller kanskje var det ikke flaks.
Kanskje var det en plan. Men uansett. Det fungerte ganske fort.
Hva er utfordringer videre?
Egentlig å videreføre de positive erfaringene man har. Og så gjelder det å finne en styringsform for PNEK som er
brukbar. Her er det jo en byråkratisk detalj som for meg ikke er en detalj.
Som er?
At den organisasjonsformen som Kulturrådet bestemte at vi måtte ha, kanskje ikke er den beste. Det er kanskje ikke
nødvendig at styringsgruppen er satt sammen av en fra hver node. Dette også med tanke på at nettverket kan
utvide seg og flere komme til. Så jeg har anbefalt et mindre styre og mer makt til prosjektleder.
Du vil at koordinator får en sterkere posisjon?
Ja.
De fleste jeg har snakket med legger vekt på at selve det å møtes er en viktig ressurs. Med ditt forslag kan det se
ut som om styringsgruppen som møteplass vil falle bort.
Her kan det organiseres slik at alle heller møter i en slags referansegruppe.
Et slags kunstnerisk råd?
Kanskje. Uansett. Det var noen erfaringer som ble gjort gjennom styringsgruppen som gikk på at man er for mange
og at man gjerne skulle endret på det. Og det har man jo sjansen til nå. Men det er viktig å beholde kontakten og
mulighetene for utveksling. Samtidig tror jeg det er viktig å kunne organisere noe som er litt mindre tungt i sessen.
I tillegg synes jeg at koordinator skal ha mer å spille på. Slik det er nå er koordinator prisgitt styringsgruppen. Men
i praksis har dette blitt løst på forskjellige måter slik at koordinator har fått spillerom. Mitt poeng er bare at det er
viktig at koordinator er faglig ansvarliggjort. Det er fint at PNEK gir en fødeselshjelp det går jo på strategi og politikk.
Også for å styrke den kunstfaglige debatten?
Det var mange kunstfaglige diskusjoner i styringsgruppen. I utgangspunktet lå jo fokus på tjenesteyting. Men etter
hvert fikk vi diskusjoner som trakk frem andre sider. Som for eksempel kompteanseutvikling. Det er viktig å se hva
slags verden man lever i og det er fort gjort å bli innadvendt. Særlig når man må passe på alt fra å kjøpe dopapir til
å engasjere kunstnerne. Så det å orientere seg i forhold til hvordan endrer seg er viktig. Her dreier det seg om viktige valg av hvordan man posisjonerer seg. Noe som også har viktige kunstneriske konsekvenser. Som igjen har
organisatoriske.
Ok?
For eksempel går det an å se på ulike måter å finansiere prosjekter på. Her er det interessant å se på Nederland,
hvor man går i kompaniskap med andre sektorer. Det enten det gjelder transport, helse, universitetsmiljøer. Det at
man jobber opp mot andre utenfor kulturlivet. Jeg tror det er viktig å være bredspektret. Men det må PNEKs eiere ta
stilling til.
Hva med resten av samtidskunstfeltet? Er det ikke slik at «elektronisk kunst» er en kunstform som er litt på siden,
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og som ikke har fått særlig anerkjennelse fra resten av kunstfeltet?
Nei, det der er jeg ikke enig i. Det er påstander som begynner å bli på overtid. Det har skjedd utrolig mye og elektronisk kunst har så absolutt en plass. Norsk kunstliv er kanskje litt treigt i forhold til internasjonale strømninger.
Men egentlig ikke. Særlig ikke dersom vi tenker på hvordan fokus er rettet mot internasjonalisering, globalisering
men særlig nettverksstrategier. Jeg mener, alt som har med kartografi og sånt. «New geography» er ganske hot i
mainstream samtidskunst vil jeg si. Ser du på de store utstillingene og de store biennalene har jo disse måtene å
jobbe på blitt vanlig blant medlemmene. Det er tydelig at vi er på vei til å bli en del av samtidskunsten som en praksis som er en del av mange praksiser. Når vi snakker om samtidskunsten gir det mening å snakke om flere forskjellige sjangere som er mer eller mindre synlige på mainstream arenaer. I dette bildet mener jeg at den kunsten PNEK
produserer har blitt mer og mer synlig, og ikke på siden, slik du antyder.

Gisle Hannemyr
Gisle Hannemyr er oppnevnt av Norsk kulturråd og har sittet i styringsgruppen for PNEK helt fra starten. Hannemyr
var en av gründerne i Oslonett (desember 1991), som etter at Schibsted overtok selskapet i 1995 har skiftet navn til
Schibsted Nett AS, senere Scandinavia Online AS. Han sa opp stillingen i Scandinavia Online i januar 1997. I dag er
Hannemyr universitetslektor ved Institutt for Informatikk ved Universitet i Oslo, hvor han både foreleser og forsker.
Hannemyrs siste bok er «Hva er internett», som kom ut på Universitetsforlaget i november 2005

Hvordan har det seg at du ble engasjert i PNEK?
Jeg vet ikke hvem som pekte på meg eller rekrutterte meg til styringsgruppen. Kanskje fordi jeg hadde skrevet et
par artikler om at jeg mener at håndtverkerne, som jeg på mange måter selv representerer – som informatiker - er
nødt ikke bare å tenke håndtverk, men også på de mer kunstneriske eller estetiske sidene når teknologi skal
utvikles. Kanskje. Utgangspunktet var jo uansett rapporten Skjønnheten og utstyret, og Norsk kulturråd henvendte
seg til meg og ba meg om å sitte i styret.
Hva tenker du om det.
Jeg er veldig glad for å bli invitert inn i et helt nytt miljø. Men det skal sies at det i starten var stor avstand mentalt
- vi tenkte veldig forskjellig. En periode syntes jeg at kunstnerne var veldig rare. Og det var nok gjensidig. Samtidig
var folk veldig åpne, inkluderende og generøse. Så det gikk seg til etter hvert.
Hvordan har det vært å sitte i styringsgruppen?
Det har jo vært tøffe tak til tider. Og mange heftige diskusjoner. Men uansett hvor uenige man har vært om strategi, så har alle vært enige om mandatet.
Som var?
PNEK skal stimulere til videre utvikling av kunnskap om forholdet mellom kunst og teknologi.
Jeg har inntrykk av at det har vært en rekke endringer underveis. Ikke bare i forhold til PNEK, men også i forhold til
nodene selv. De nye nodene har måttet kvitte seg med barnesykdommer. De gamle nodene har måttet kaste av seg
den gamle hammen og fornye seg, men uten å miste sin særegne form.
Det som i alle fall er sikkert er at Skjønnheten og utstyret ble skrevet i et klima da teknisk infrastruktur var en barriere. Derfor er fokus rettet mot maskinparker og teknisk utstyr. Men vi så jo raskt at på grunn av prisutviklingen i
markedet ble teknologien mer tilgjengelig for kunstnerne. De fikk sitt eget utstyr.
Som sine egne laptoper og sitt eget opptaksutstyr.
Ja. Så ganske raskt ble spørsmålet: Hvordan oppfylle mandatet uten å kjøpe maskiner og bygge en maskinpark.
Dermed dreide fokus fra maskiner til mennesker. Det ble med en gang klart at det gjaldt å stabilisere de begynnende miljøene.
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Du tenker på BEK og TEKS?
Ja. De er jo litt forskjellige. TEKS sprang ut av Lademoen kunstnerverksteder.
Da het det TopFloor.
Ja. En av de første og kanskje også største strategidiskusjonene var å få TEKS ut fra Lademoen.
Fordi trondheimskunstnerne stort sett brukte stedet som internettkafé?
Ja, blant annet det. Dette var en veldig vanskelig prosess. Men i dag er jeg ganske stolt over at TEKS ble etablert,
og ikke minst fornøyd over det TEKS har fått til med Trondheim Matchmaking.
Og BEK?
Med BEK er situasjonen annerledes. Der var man jo allerede kommet langt på kunstnerisk nivå. Så der dreide det
seg mer om å jobbe med ting som minnet om klassisk styrearbeid: Å få organisasjonen på skinner og økonomien
på plass. Jeg mener at BEK kom ut av denne vanskelige prosessen som en styrket organisasjon.
Og så var det for Atelier Nord og NOTAM å gå gjennom endringer.
Ja. Samtidig satt disse nodene med mye organisatorisk kompetanse, så disse var i større grad i stand til å hjelpe
seg selv.
Så det var først og fremst de små og de unge PNEK var til for.
Sånn jeg ser det har PNEK først og fremst fungert som en katalysator for å utvikle kompetansen om elektronisk
kunst i regionene. Det vesentlige her er at man fikk til de store samlingene, som samlet mange mennesker med høy
kompetanse fra ulike felt - både nasjonalt og internasjonalt. For eksempel Trondheim Matchmaking, men også
Beta/Prøverommet, eller Piksel. Her mener jeg at man har fått mye for pengene.
Nå er jo både TEKS og PNEK etter all sannsynlighet på fast post på statsbudsjettet, eller Kulturrådets post 74, som
det heter. Dermed kan man jo si at nettverket er oppe og går.
Jeg ville vel heller kalle det «stabilt sideleie».
Ok. Men uansett. Nettverket er etablert. Hva tenker du om veien videre?
Jeg mener at det har en hensikt å videreføre formen – altså fortsatt ha en koordinator.
Men nå har jo ikke koordinatoren noen midler å koordinere lenger. Så hva skal koordinatoren koordinere da?
Vel. For det første burde det jo være en liten pott med «frie midler» som koordinator kunne bevilge til ymse tiltak.
Det fine med ordningen som har vært hittil er jo at koordinatoren har kjent nettverket og sett hvor det er behov.
Denne type såkornsmidler burde det fortsatt være.
Men er vi realistiske, så er det jo ikke det i dag.
Nei. Men koordinatoren har jo sittet på andre typer kapital enn økonomisk også.
Så som kunnskap om organisasjonsutvikling, - altså administrativ kompetanse, kunnskap om det kulturpolitiske
landskapet - som jo er i endring – og kunnskap om byråkratiets irrganger.
Ja.
Så du tenker deg at koordinator kanskje heller burde bli en slags produsent, som henter inn penger. Og som kanskje kan gjøre produsentjobben der det er behov.

Side 35

Nei det mener jeg blir feil. Selve produsentjobben ivaretas best av miljøet selv. En «producer» må jo ha inngående
kjennskap til prosjektet. Og det på detaljnivå. Det heter seg jo at djevelen ligger i detaljene og det er sant. Så jeg
ser heller for meg at man i miljøet skaffer seg produsentkompetanse, men at koordinatoren bistår produsentene,
altså bistår i denne type kompetanseutvikling. Min oppfatning er at produksjon må skje lokalt, men at koordinatoren blir en ressurs for produsentene.

Bjarne Kvinnsland
Bjarne Kvinnsland (1964) er utdannet ved Universitetet i Oslo, Mercer Universety og NOTAM. Han arbeider som produsent på NOTAM og er aktiv som komponist. Han har de siste årene arbeidet med ulike utsmykkningsoppdrag med
lyd og lys, T-banestasjonen i Nydalen, Løkenåsen ungdomskole, Bærum Kulturhus og for forsvarsbygg i Bardufoss
og DNB-Nors hovedkontor i Oslo. Som komponist har Bjarne Kvinnsland også spesialisert seg på musikk til dans.
Bjarne Kvinnsland har også i snart 20 år samarbeidet med forfatter Beate Grimsrud med musikk til hørespill, lydbøker, film og teater. Sammen med Beate Grimsrud fikk han Amanda pris for beste dokumentarfilm i år 2000. Bjarne
Kvinnsland ble også nominert til TONOs Edvardpris i 2004.
Du har sittet i styringsgruppen gjennom hele perioden. Hvordan har det vært å jobbe med PNEK.
PNEK forandret seg raskt fra hva man hadde tenkt seg i utgangspunktet. Med en gang styringsgruppen møttes,
innså nodene at det ikke var akkurat dette man trengte. Sånn sett går det an å si at PNEK tidlig ble nodestyrt.
Hva var det som måte forandres?
Man hadde sett for seg at man skulle få til et teknisk samarbeide. Servere, teknisk personale osv. Men det ble
vanskelig å bli enige, og jeg tror ikke nodene var modne for det.
Kunne man ha vært moden for det i dag?
Man kunne kanskje være mer moden for teknisk samarbeide i dag. Men samtidig arbeider man såpass ulikt. Og
Atelier Nord har outsourcet til selskapet Copyleft. Slik har man en billig kommersiell løsning man kan mase på dersom varene ikke blir levert. NOTAM har et lignende samarbeid med USIT.
Er retten til å klage en grunn til ikke å kjøpe tjenester av de andre nodene?
Et problem som kan oppstå dersom man kjøper tjenester av hverandre, er at man møter interessemotsetninger. Som
for eksempel at en node ser en kunstnerisk verdi i å ha veldig åpne servere, mens en node som bruker de samme
serverne, ønsker seg større grad av lukkethet. Ulik tankegang og kunstnerisk profil kan rett og slett skape praktiske
problem. Og dermed er vi midt i kjernen av hva PNEK ble.
Kan du forklare?
PNEK har oppfordret nodene om å være forskjellige. Man har søkt å unngå standardisering. I stedet har man søkt å
ta vare på de enkelte nodenes historie, som er ulik. Dessuten har PNEKs hovedfunksjon vært å drive med kompetanseheving. Man har hatt kurs, workshops – eller verksteder. Det viktigste er kanskje at man har møttes jevnlig,
oppdatert hverandre holdningsmessig, slik at vi har blitt bedre til å dra i flokk.
Og dette er PNEKs fortjeneste.
PNEKs funksjon har vært å bygge opp en nasjonal bevissthet om feltet. Vi har fått kunnskap om hverandre. Det er
ikke så viktig at man er enige, eller er like, men at man kjenner hverandre og kjenner hverandres egenskaper.
PNEK-koordinatoren har jo ikke vært den samme hele tiden.
Det har vært to, ja egentlig tre personer, om man regner med Jørgen Larsson. Han var vikar et par måneders tid for
Nils Claesson, som var den første koordinatoren. Etter han ble Janne Stang Dahl ansatt.
Har det hatt betydning for PNEK, at det har vært flere koordinatorer i løpet av perioden?
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Koordinatorene har vært opptatt av å la stedene utvikle seg med sitt særpreg. Hver node har en type spisskompetanse og sine spesialiteter. PNEK-koordinatorene skal også ha skryt for at de så forandringspotensialet i hvert
sted, og hvilke utviklingsmuligheter som lå der. Men de var jo også litt forskjellige, og det var nok nødvendig.
Fortell.
Alle nodene som er med i nettverket har gjennomgått forandringer i løpet av disse årene. PNEK har også vært
forskjellig fra år til år. Det første året dreide seg mye om å få BEK på beina. I tillegg hadde vi omorganiseringen fra
Topfloor til TEKS. Her dreide det seg jo om at uten disse institusjonene, intet nettverk. TEKS hadde nok aldri blitt
noe av uten PNEK. BEK kunne ha klart det.
Hva mener du?
BEK ville nok ikke klart seg økonomisk uten PNEK de første årene. Men jeg tror miljøet som utgjør BEK ville ha greid
å organisere seg i noe annet.
Har ikke dette litt å gjøre med hvor sterkt det generelle kulturlivet står i de ulike byene. Mitt inntrykk er at kulturlivet
i Trondheim får mindre støtte fra byen de tilhører enn kulturlivet i Bergen. Man er liksom ikke en del av planen for
byutvikling, men bare en utgiftspost på et stramt kulturbudsjett, for å si det slik.
Så absolutt. Og her tror jeg PNEK har vært en viktig aktør i å styrke kulturlivet i Trondheim ved å være en ressurs for
TEKS og Espen Gangvik. I den første fasen var den første koordinatoren, Nils Claesson, en ressursperson.
Trondheim Matchmaking – hvor tanken er at kultur og næringsliv skal kunne møtes, og finne felles interessepunkter – er et eksempel på hva PNEK har vært med på å dyrke frem. Men viktigst var nok omorganiseringen av Topfloor.
Noe av bakgrunnen for at man ønsket å omorganisere Topfloor til TEKS var jo at man mente at ressursene ikke ble
brukt riktig. På Topfloor fikk man et 50 talls brukere som kom for å lese epost eller for å se på sine egne bilder i photoshop, i tillegg til noe videoarbeid, som likevel var nokså begrenset.
Hvilken rolle spilte styringsgruppen i dette?
Styringsgruppen fungerte som et slags råd. Vi var rådgivere. Men også styrende i den forstand at selv om det var
Gangvik som kom med forslag til endringer, så var det vi som måtte gi råd og anerkjennelse til forslagene og han
måtte søke støtte for sine forslag hos oss. Så da Gangvik ønsket at TEKS skulle være noe helt annet enn det det var
i ferd med å bli støttet styringsgruppen med 100%, fordi vi også mente at en node skulle være noe mer enn en internettkafé.
Dere var altså det dere skulle være, en styringsgruppe.
Ja. Men koordinatoren var viktig her. Claesson brukte mye tid i Trondheim på denne tiden og var en viktig samtalepartner som ga råd og virket strukturerende. Han var en person med mange gode prosjektideer, hadde mange
kontakter og var en relasjonsbygger. Og det var viktig. Det han kanskje ikke hadde, fordi han var svensk, var god
kjennskap til norsk kulturell virksomhet, - altså – det jeg tenker på her er evnen til å være en strukturell kulturbyråkrat. Så når behovet for en slik person meldte seg, og Claesson mente at han ikke kunne bidra med den kompetansen som det var behov for – nemlig kunnskap om kulturbyråkrati osv – fikk vi en ny koordinator som også
hadde disse kvalifikasjonene, i tillegg til kunnskap om kompetanseutvikling. Her fikk vi inn Janne Stang Dahl, og
disse to overlappet hverandre i en overgangsperiode, for å sikre kontinuitet. Stang Dahl kom inn på riktig tidspunkt,
og var definitivt rett person på rett plass. Hennes evne til å formalisere arbeidet noe mer, og på denne måten legitimere miljøene i den norske kulturelle virkelighet, for eksempel overfor kulturbyråkrati, politikere og næringsliv, har
vært ekstremt verdifull. Dette har vært et viktig å arbeide utover. Men vel så viktig har jobbingen innover vært.
Forklar.
Nivået på samarbeid og prosjekter har blitt mye bedre, og det er takket være at PNEK har sørget for et godt samarbeidsklima. Det er opparbeidet en tillit nodene imellom. Og det er unikt. Det er veldig lett å skape utrygge samarbeidsklima. I stedet har PNEK-kooridnatoren lagt vekt på at hver node skal beholde sin egenart, men at man samtidig skal ha respekt for hverandres ulikheter.
Store ord, men kanskje vanskelig å gjennomføre i praksis?
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Et virkemiddel fra PNEK sin side er at det har vært et krav – om enn ikke absolutt – at minst to parter skal samarbeide om noe før PNEK går inn. For NOTAM har dette vært svært verdifullt. NOTAM er jo en av de eldste nodene –
Atelier Nord er vel strengt tatt eldre – men samtidig også ganske unge på den tiden.
Hvorfor det?
Vi var jo relativt nyutskremte fra universitetet. Så vi var unge i den forstand at vi var organisert i en ny modell.
NOTAM – som jo egentlig var ment å være et nettverk selv – så at vi trengte et nettverk. Så vi ville svært gjerne inn
i PNEK. Vi mente at PNEK kunne hjelpe til med å gi oss legitimitet i et større kunstmiljø enn kun det elektroakustiske
feltet. Og den hjelpen fikk vi. Og det trengte vi. Blant annet for ikke å bli museumsgjenstander over vår egen ungdom.
(Pause)
Den type organisasjon som vi er må fornye seg hvert femte år. På en eller annen måte. Alt for mange medielaber
blir til museumsgjenstander over den tiden de ble opprettet.
Med utstyr fra den tiden man etablerte seg.
Tja, kanskje, men jeg tenker egentlig mer på selve tenkemåten i den tiden man er opprettet. At man blir et museum
over måter å tenke på, fordi man ikke forandrer på sine egne tenkemåter, men heller jobber som konservatorer for
bestemte tankemåter.
Men det er jo greit å stå i en tradisjon, og det er heller ikke dumt å ha hukommelsen på plass.
Neida, og dette er jo en pågående debatt hos oss. Men jeg mener at her ligger kimen til fortsettelsen av PNEK. At
man har en koordinatorfunksjon fortsetter å stimulere til ulikhet hos nodene. Slik at de kan ha sine særegenheter
som utgangspunkt når man skal lete etter utviklingspotensialet. I en slik prosess må man tørre å være åpen, stole
på hverandre i et samarbeid. PNEKs funksjon har først og fremst vært tillitsbyggende. Det viktigste har ikke nødvendigvis vært at man skal være enige i alt og ett. Det blir man aldri. Det viktigste er at man kjenner hverandre, vet
hvem de andre er og hva de står for.
Da må man jo ha en viss forankring. Også økonomisk.
Javisst. Jeg tror på kontinuitet, institusjonsbygging og stabile arbeidsplasser. Man skal ha høy bevissthet om at det
ligger en del utbrente sjeler i grøfta. Sånn sett bør man satse mer på mennesker, og mindre på utstyrspark, for det
er et rent forbruksspørsmål. Men fordi medielaber alltid står i fare for å bli museumsgjenstander for en bestemt
måte å tenke på, bør hvert sted forandre seg radikalt hvert femte år. Hvis man skal være relativt små institusjoner i
et kunstfelt i forandring må man ha rask reaksjonsevne. Målet er ikke at hver node skal bli store institusjoner med
20 ansatte. Det er viktig å ha en nøktern målsetting for miljøene. PNEK har her en viktig funksjon fremover. Jeg tror
det vil dukke opp flere kunstnere eller kunstmiljø med behov for kompetanse på forholdet mellom teknologi og
kunst. i/o/labi Stavanger er et godt eksempel. Men jeg ser potensialet også i helt andre miljø, og nye miljø kan
komme fra ulike modeller. Det viktigste PNEK har fått til er forandring, og dette har skjedd gjennom at man har
skapt et godt samarbeidsklima og opparbeidet tillit nodene imellom. Jeg ser på dette som en organisk evolusjon.
Kunstnere må fornye seg der de er – i hver by. Kanskje er PNEK noe for dem, kanskje ikke.

Roar Sletteland
Roar Sletteland er daglig leder ved BEK, og er ansatt som vikar for Trond Lossius, som tar doktorgrad. Sletteland
har vært aktiv i Ny Musikk Bergen. Sletteland har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen.
Hvordan har det vært å delta i styringsgruppen til PNEK.
Det har vært interessant. PNEK er på mange måter en rar organisasjon. Men den er også veldig bra. Enigheten om
hva PNEK egentlig skal være har ikke vært unison. Det er vel fortsatt ulike synspunkter. Men det har i grunnen gått
seg til etter hvert.
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Hvordan da?
Da BEK kom inn på statsbudsjettet ble i alle fall alt annerledes. Da jeg begynte følte jeg at jobben min var å passe
på at BEK fikk penger. Men da BEK kom inn på statsbudsjettet, var det jo bare TEKS av nodene igjen. Da var jo saken
en annen.
Kan du forklare?
Da jeg begynte å møte i PNEK var jeg forberedt på en beinhard kamp der det var meg mot alle. Men slik var det jo
ikke. Det gikk jo egentlig utrolig lett. Skulle man regnet på det, tror jeg BEK har fått mest. Vi var i en periode da vi
trengte mye, og vi fikk det. Og vi fikk ikke bare penger. PNEKs koordinator jobbet målrettet sammen med Trond
Lossius, som da var leder, for å få BEK inn på statsbudsjettet. Så velviljen var større enn jeg var forberedt på. Jeg var
jo forberedt på en klassisk Bergen versus Oslo – kamp.
Har det forandret seg?
PNEK har bidratt til å dempe den tradisjonelle øst-vest kampen. Nå skal det sies at på et generelt plan er det fortsatt slik at institusjoner i Oslo får bedre vilkår enn institusjonene i distriktene. Men på mange måter vil jeg hevde
at BEKs støtte fra PNEK er et moteksempel.
Så PNEK har vært nyttige for BEK.
Jada. Men jeg har jo i mitt stille sinn tenkt at PNEK har vært mest nyttig for institusjonene i Oslo.
Jaha?
I distriktene må man jo følge med på hva man driver med sentralt. Vi må liksom vite hva de tenker der borte, for vet
man ikke hva som skjer i Oslo, er man liksom ikke oppdatert. I Oslo må man ikke vite hva som skjer i hver minste
grend. Selv om det kan skje mye av høy kvalitet i by og bygd utenfor hovedstaden.
Og hva har PNEKs rolle vært i denne sammenhengen?
PNEK har bidratt til å samle den elektroniske kunsten til et eget felt i Norge. Blant annet ved å bringe Atelier Nord
og NOTAM sammen. For en utenforstående skulle det kanskje være en selvfølge at to steder i samme by som driver med så beslektede virksomheter har en eller slags form for kunnskapsutveksling. Men slik er det jo ikke.
Elektronisk kunst er jo ikke en sjanger på linje med blues eller sakprosa eller maleri. Den kan være en hvilken som
helst kunstform hvor det tas i bruk elektroniske hjelpemidler, og det er strengt tatt ingen grunn til å plassere dem i
samme kategori. Det er ikke nødvendigvis naturlig at Atelier Nord og NOTAM kommuniserer, for å si det sånn. Men
ved hjelp av PNEK har dette skjedd. Men det har ikke bare med PNEK å gjøre, så klart. Utviklingen av felles programvare for lyd og bilde (MaxMSP/Jitter etc) og nittitallets eksperimentering med kunstrommene har også spilt inn.
Denne utviklingen er svært interessant og vel verdt et kultursosiologisk studium.
Hva har dette med distriktene å gjøre?
Poenget er at i Oslo har man nok fått en større bevissthet om at det eksisterer denne type kunstproduksjon andre
steder enn i hovedstaden. Og når man inngår i et større nettverk, er man ikke bare tjent med at alle nodene fungerer, men også at man vet noe om hvordan de ulike nodene fungerer.
Som ikke er på samme måte.
Nei, det er poenget. I tillegg har alle nodene endret seg. Servertjenester og utleie av prosjektører har blitt mindre
aktuelt. Blant annet fordi det er flere aktører i det private markedet som kan ta seg av det, for en ikke ublu pris. I
tillegg har den generelle kompetansen økt, og de fleste disponerer sitt eget utstyr. Så man har jo måttet forandre
seg litt alle sammen.
Her har jo BEK valgt en annen strategi enn feks. Atelier Nord. På BEK har man jo fortsatt sine egne servere.
Ja. Vi drifter våre egne servere.
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Og dere har satset en del på Linux?
Både ja og nei. Vi kjører ulike Linux-distribusjoner på maskinene. I tillegg kan de bootes i Windows. I tillegg har vi
Mac’er. I grunnen er alle de tre «leirene» i programvareverdenen representert. Og sånn synes jeg det skal være.
Mangfold.
Ja. Linux er bra. Men Linux- folk må alltid tuktes så de ikke blir til «de siste dagers hellige». Det er uheldig når du
skal drive med kunst. Og hensikten med å kjøre open source er jo å få opp dynamikken og mangfoldet. Så vi vil nok
holde på de proprietære løsningene også. Litt av alt, liksom.
Er det ikke vanskelig å beholde spisskompetansen på denne måten?
Både ja og nei. Dette har kanskje med «gjør det selv» ideologien på BEK. Da er det naturlig å ha en egen server,
eget studio, maskiner med ulike løsninger på. De må alltid forbedres. Men det er gjennom å gjøre ting selv at man
skaffer seg kunnskap og vedlikeholder den.
Gjør det selv-holdningen stiller høye krav til de som kommer inn og skal bruke utstyret?
Jada. Hos oss må man jo sette seg inn i noe fremmed, i motsetning til de steder der du tar med deg din egen laptop, eller har helt standardiserte løsninger. Men ingen nekter deg å komme med egen laptop, det er bare fint, og
det skal være litt sånn. På mange måter representerer BEK det elektroniske kunstfeltet i sin bredde, uten en klar
forankring i en bestemt kunstform. Derfor har vi et eget lydstudio, og et eget rom for jobbing med video – som må
forbedres nå - og medialaben med en bred flora av programvare. NOTAM driver jo med mer dataprogrammering enn
oss. Men de er klart definert til sitt felt og kunstnerne som bruker stedet er nokså like. Vi har en bredde i nedslagsfeltet, og ulike folk som bruker BEK.
Hvorfor har BEK valgt denne profilen?
BEK er yngre, og startet av folk med tverrkunstneriske interesser. Vi står ikke fast i noen tradisjon, liksom. Atelier
Nord er jo forankret i billedkunsten og de bevegelser som finnes der, også med fokuset på ustabile kunstformer.
NOTAM er godt forankret i IRCAM-modellen. Mange på BEK har jo jobbet innenfor teater og dans, både på den auditive og den visuelle siden.
Hva med TEKS?
Jeg oppfatter TEKS som mer orientert mot ny-media kunst.
Tror du det er slik de andre tenker om seg selv?
Hmm. Dette vet jeg egentlig ikke noe om. Og alt dette kan jo diskuteres. Og det diskuteres i PNEK, faktisk. Helt
utvetydig er det PNEKs fortjeneste at man har fått større innsikt i hvordan de ulike nodene jobber, og i rent kunstfaglige problemstillinger. Det har i grunnen kommet mest frem i forbindelse med pengefordelingsspørsmål.
Så krangel om penger bringer innsikt og forståelse?
Nå er det ikke akkurat krangel og håndgemeng som foregår. Men at det har dreid seg om penger har vært viktig i
den forstand at man da får frem holdningene og fokus i forhold til det de ulike nodene driver med. Pengene er en
slags katalysator for å bringe frem de gode formuleringene, og de gode definisjonene. Mye bedre enn hvordan søknadsprosessene fungerer.
Hvordan da?
Vel. Når du skal finansiere et prosjekt, skal du «pitche» det. Du skal ha en fengende beskrivelse, forklare hvorfor
prosjektet er viktig, og så må du jo være troverdig i forhold til fremdriftsplan og budsjett. Men for å fenge den
stakkars saksbehandleren så bruker du alle de ordene som du vet – eller tror du vet – vil treffe saksbehandlerne og
fagkomiteen. Det er et annet språk, på en måte, som du henter utenfra. Innad i PNEK er alle inneforstått, så man
kan bruke egne ord og trenger ikke fortelle reklamebudskapet. Ingen av oss tviler på om vi vil ha det vi diskuterer.
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Dermed kan vi tillate oss å komme opp i debatter som er mer hardcore, hvor kunstfaglige spørsmål diskuteres, hvor
mer står på spill og der ulike diskurser får brynt seg på hverandre. Gjennom disse debattene kommer det jo også
frem hvordan man ser på seg selv, og de andre, og det på andre måter enn når man skal presentere seg selv fra sine
beste sider.
Som ikke alltid er det samme.
Nei. Men det jeg ofte har lurt på er hvordan vi oppfattes fra utsiden.
I resten av kunst- og kulturfeltet?
Ja. Selve nettverksmodellen skiller seg jo kanskje litt fra modellene i det tradisjonelle samtidskunstfeltet. Blant
annet ved at nettverk har en lavere terskel for å inkludere nykommere, og lettere for å fange opp ting som er på utsiden.
Hva tenker du på?
Nei. PNEK har jo plutselig prosjekter som ikke har noe med nodene å gjøre. Og det er bra. Det viser blant annet at
PNEK ikke er et ekstra forvaltningsledd, for det skal det jo ikke være. Hensikten er å bygge opp kompetanse, eller
å utvikle en arena, og da må man slippe nykommerne inn, så man får nye tanker. Og så får jo nykommerne en viss
opplæring.
Men man vil også bygge nye noder, som med I/o/labi Stavanger.
Ja. Og her ser vi jo også at man er i et såpass lite felt at man må satse på folk for å forme organisasjonen
Hva mener du?
I en tradisjonell institusjon er det kanskje mer snakk om å fylle en funksjon enn å være personer. For eksempel i
Bergen Kunstmuseum. Der er det mange som ikke har kunstnerisk ansvar, det er vel bare lederen, tror jeg. De ansatte i våre noder kan ikke la være å ha kunstnerisk ansvar.
Det gjelder også deg, som ikke har kunstfaglig utdannelse, men er filosof?
Ja. Det mener jeg. Jeg har jo en del kunsthistorie i tillegg til filosofien. Og som daglig leder må jeg ha et helhetlig
forhold til diskursen.
Som gjør det nyttig med en filosof.
Det var de det sa da de ansatte meg, i alle fall..
Hva tenker du PNEK skal være videre?
Det har jeg bare så vidt begynt å tenke på. Foreløpig har jeg bare innvendinger mot alle løsningene. Men koordinatoren er viktig.
Men hva skal man møtes for om det ikke er penger å fordele?
Ja det kan du si. Prosjektmidler er jo alltid viktig. Det er en stor jobb å skaffe penger til ting det egentlig ikke finnes
penger til.
Så her er det behov for et større apparat?
Fordelen med PNEK er at det egentlig er et veldig lite apparat. Jeg er litt imot å lage et større. Det er jo et evig
fenomen at etter hvert vokser administrasjonen seg større. Det er på en måte en uunngåelig prosess. Det har med
profesjonalitet å gjøre.
Mener du at PNEK må profesjonaliseres ytterligere?
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Nei, nei. Og jeg er skeptisk til at PNEK skal ha en mange prosjekter utenom nodene, slik at vi plutselig har en landsdekkende organisasjon med hovedkontor i Oslo.
På samme måte som Rikskonsertene, Riksutstillinger og Riksteateret?
Ja litt sånn. Det er utfordringen. Å ikke bare være nodestyrt, men tillate at ting initieres utenfor nodene, samtidig
som nodene spiller en viktig rolle.
Som premissleverandører i et nytt felt?
Tja. Kanskje. Generelt er det et viktig poeng at det elektroniske kunstfeltet ikke skal vokse seg inn i himmelen. Det
skal være driftssikkert.
Hvilken rolle spiller PNEK her?
På mange måter kunne PNEK har vært et uformelt nettverk der man bare møttes – ja la oss si seks ganger i året.
Men det ville ikke holde lenge. Det ville faktisk falle fort fra hverandre bare fordi vi har så mye å gjøre alle sammen
at det ville blitt prioritert vekk. Vår hverdag består av bortprioriteringer. Den som får gjort alt han skal, har ikke nok
å gjøre.
Og derfor er det nødvendig at PNEK er formalisert, selv om PNEK bare er en koordinator uten pengesekk?
Her er det viktig å understreke hvor personavhengig PNEK er. PNEK kunne ikke ha blitt som det har blitt uten å være
sterkt knyttet til Janne Stang Dahl. Nils Claesson var før min periode, så han vet jeg ikke så mye om, annet enn at
jeg vet at han reiste mer. Men Janne har gjort en god jobb i Oslo, og vært vårt lille «Brüssel-kontor». Jeg vet at det
har vært viktig for TEKS at hun har vært i Trondheim. Det fine med Janne er at hun er forsonende i sitt vesen. Det er
nok svært viktig.
Hvordan det?
Tja. Det kunne jo gått riktig gale, det hele.

Espen Gangvik
Espen Gangvik (1958) er kunstnerisk leder ved TEKS og har sittet i interimstyret og senere styringsgruppen I PNEK
siden 2001. Han opprettet stiftelsen TEKS og var daglig leder til i år. Gangvik er utdannet ved kunstkademiet i
Trondheim, 1984, og har siden arbeidet som billedkunstner på heltid.
Hvordan har det vært å sitte i styringsgruppen for PNEK?
Hvilken ende skal vi starte i?
Vi kan jo begynne med begynnelsen.
Med forholdet til Lademoen Kunstnerverksted(LKV), og Topfloor?
For eksempel.
Poenget var jo at Topfloor skulle være en satsing på elektronisk kunstproduksjon regionalt. Jeg ble engasjert for å
være med å utvikle laben. Men så ønsket man å bruke midlene innad på selve huset til tjenester for leietakerne
heller enn på kunstprodusjon og prosjektutvikling. Jeg ble til en slags it-vaktmester. Og det har faktisk folk bruk for,
så det er ikke noe galt i det. Men samtidig: Det var jo ikke det Kulturrådet hadde bevilget penger til. Så der fikk vi
en problemstilling.
Som ble løst?
Ja, vi kom etter hvert til en enighet mellom LKV og Kulturrådet om at vi skulle prøve å få til en ny og uavhengig situ-
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asjon uten tilknytning til Lademoen. LKV sitt styre støttet denne prosessen.
Hvilken rolle spilte PNEK i dette?
Styret i PNEK var nødt til å sette strenge – men også riktige – kritierier for hva man måtte gjøre for å være en node.
Vi kom et par ganger opp i en krysspressituasjon mellom PNEK, kulturråd og kommune.
Hvordan da?
- Vel. Kommunen kunne si at «dersom dere ikke bruker pengene til dét, så får dere ikke pengene fra oss» mens
Kulturrådet kunne si «jamen, dét vil ikke vi gi penger til, så gjør dere det, kommer det ikke midler fra oss» - og det
samme kunne PNEK si.
En nokså håpløs situasjon for deg?
Ja, det var ganske vanskelig. Særlig fordi alle har legitime interresser. Men da var PNEK nyttig ved at Nils Claesson,
som da var koordinator, kom til Trondheim for å være med på å møte de ulike partene. Det var godt å ha en person
som kom utenfra. Fra «sentralt» liksom.
En jobb som ville vært vanskeligere om du skulle ha gjort den alene.
Ja, helt klart. Det som skjedde til slutt var at Kulturrådets bevilgning på 500 000 til utstyrsstøtte til Topfloor ble overført til TEKS. Og når først formalitetene var på plass og det var gitt grønt lys for at TEKS var ønsket, kunne vi starte
opp. I 2002 flyttet vi inn i lokaler på Nedre Elvehavn, Solsiden. Men så skulle lokalene oppgraderes og prisen ble
for høy. Så ble det Kjøpmannsgata. Der er vi nå.
Så støtte til utstyr kom fra Kulturrådet. Hvem finansierte den øvrige driften?
Drift og drift. I hele 2002 jobbet jeg for egne midler (ler). Fra og med 2003 fikk vi driftstøtte fra Kulturrådet.
Javel? Fortell mer om det.
TEKS ble opprettet som ideell stiftelse. Vi fikk kun penger til utstyrsstøtte. Jeg levde av at jeg hadde et ganske stort
utsmykningsoppdrag på Høgskolen i Levanger, Nord Trøndelag.
Så du finansierte deg selv gjennom andre jobber?
Det har vært vitset mye om at jeg sponset Kulturrådet – og til syvende og sist -staten – med egne midler, ja. Men
det var litt sånn det var. Men det er jo et tilbakevendende problem.
Hva da?
At lønnsmidler blir nedprioritert på alle fronter, og at det forventes at man skal jobbe så og si gratis. Jeg husker en
gang vi skulle samarbeide med en lokal, offentlig aktør som gjerne ville at TEKS skulle «gjøre noe», i dette tilfellet
en utstilling. Sånne forespørsler får vi en del av. Dette var en offentlig finansiert konsulent. Vi fortalte hvilke kunstnere vi ville invitere (noen bosatt rundt i Europa). Det syntes de var kjempestas. Og så sa vi hva det ville koste å
sette opp utstillingen inkludert frakt, reise, opphold. Det var i og for seg ok, selv om man jo alltid må forhandle. Så
kom dette med honorarer. Da var svaret: Hva? Skal de ha betalt? Men det er jo det dere gjør? Denne typen holdninger er jo av og til litt slitsomme da. De trodde kanskje at man får lønn fra Kulturrådet. Men vi har bestemt oss for
å ta det med det gode. Være litt pedagogiske og gradvis på vennlig vis forklare ulike aktører at kunst koster som alt
annet i samfunnet.
Dere har jo tatt initiativ til å samarbeide med næringslivet. Har det hjulpet?
Det har hjulpet litt å samarbeide med næringslivet i den forstand at vi har lært at når næringslivet skal sette i gang
et forprosjekt, så er det ingen som løfter en finger før noen har lagt to hundre tusen på bordet (ler). Det er jo vittig.
Hadde dette vært holdningen blant norske kunstnere, hadde det ikke skjedd mye i norsk kunstliv. Så en gradvis
bevisstgjøring omkring dette må til, både når det gjelder offentlig og privat sektor. Også når det gjelder oss. Men
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jeg tror det gjelder å gå skrittvis fram og ikke buse på. Gi dem litt innsikt i våre livsvilkår.
(Pause)
Men tilbake til næringslivet. Vi tror det finnes potensialer her, men vi er ikke sikre på hvor det ligger hen ennå.
Mange av næringslivsrepresentantene er nysgjerrige og virker oppriktig interesserte. Jeg tror det muligens er gjennom kunstneriske utviklingsprosjekter hvor det kreves ny teknologi at potensialet finnes. I kryssingen mellom kunstnerisk og teknologisk forskning.
Du jobbet ikke alene så lenge?
- Neida. Siste halvdelen av 2002 fikk TEKS en kulturaspirant. Helen Torp Andersen. Hun flyttet seinere til Oslo. Og i
2003 ansatte vi Trine Eidsmo, som nå er daglig leder. Kulturaspirantordningen var jo viktig og vi brukte den for hva
den var verdt frem til ordningen ble avviklet. Det utgjorde jo en budsjettpost på to hundre tusen. Og to hundre tusen
til en person er noen ganger mye mer verdt enn to hundre tusen til et enkeltprosjekt.
(Pause)
En annen ting er å klare å arbeide innenfor tidsrammene arbeidsinstruksen gir. Vi glemmer det hele tiden.
Hva gjør dere når dere glemmer det?
Da har vi glemt det. Da jobber vi hele tiden (ler). Hos oss er det en pågående diskusjon om at vi må passe oss for å
jobbe hele tiden. Samtidig er det et problem fordi mye av det vi har lyst til å gjøre er så gøy. Men denne måten å
jobbe på må jo læres. Det viser seg at det er ikke smart i lengden å si at arbeidsdagen aldri stopper. Alle må til slutt
gå på en smell.
Men alt dette handler om TEKS. Hvilken rolle har PNEK spilt i dette?
PNEK har fungert som en fødselshjelper. Uten kulturaspirant og ekstra midler fra PNEK, kunne vi ikke hatt det
ambisjonsnivået vi har hatt. For meg har styringsmøtene for PNEK vært viktige. Vi kan ha kranglet steinhardt. Men
samtidig har det ikke vært usakligheter. Det har rett og slett vært forskjellige syn på ting. Så PNEK har ikke vært
noe sandpåstrøingsorgan, nei. Det har vært veldig tøft noen ganger, og samtidig like artig!
Hvordan har dere jobbet?
Vi har brukt å starte opp med en runde med rapporter fra hver node. Allerede der er det jo uenigheter. Noen vil ikke
ha det, fordi de synes det er bortkastet tid. Men for meg har nettopp det vært veldig nyttig.
Hvorfor det?
Noen ganger jobber folk i andre noder tett opptil ting som likner det en selv holder på med. Da kan man rasjonalisere og orientere seg bedre. Lære litt av hvordan de andre gjør det. Og om det er slik at man driver med vidt forskjellige ting, så får man jo vite at sånn går det også an å tenke. Så jeg liker denne runden med oppdatering. Man spiller
liksom ball gjennom den prosessen. Så for oss som er nyetablerte er det mye å hente og mye å lære her. Kanskje er
det ikke så mye å lære for de mer etablerte. Men
det kan jo hende at det nettopp er det man gjør allikevel?
Hva ser du for deg som PNEKs oppgaver fremover?
Det er viktig at nettverket og den faglige støtten det innebærer videreføres. For oss har det feks hjulpet at PNEK
kommer til byen for å snakke med kommunale myndigheter. Det har vært en ressurs at vi har hatt carte blanche til
å kontakte Janne, for å be om råd. Her har vi hatt en direkte praktisk nytte av hennes kompetanse. Hun har hjulpet
til med å skrive søknader, hun kommer med innspill, og opptrer veldig ryddig. Vi hadde rett og slett “statssøknadsworkshop” da vi satt her i flere dager og jobbet sammen med å bygge opp søknaden til staten.
Så TEKS har først og fremst hatt nytte av koordinatorens kompetanse på kulturadministrasjon?
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Det er klart at når det gjelder TEKS så har mye av energien handlet om det. Når det gjelder den kunstfaglige biten
har vi ikke brukt Janne så mye. Men der er det jo PNEK som sådan, med styringsgruppen og de andre nodene kommer inn. Vi har foreksempel hatt en del workshops felles. Making Sense med Erich Berger fungerte veldig bra.
Samme med Jeff Carey i vår. Det var et samarbeid med BEK.
Hvorfor valgte dere feks å samarbeide med Berger og Atelier Nord (Anart)?
Blant annet fordi vi i utgangspunktet brukte Anart sine servere. Sånn at dialogen med Anart var allerede godt
opprettet. Enda en ting jeg forresten synes er et godt poeng med PNEK, er at vi kan bruke felles tekniske ressurser. I 2003 inviterte vi Peter Votava fra Wien, til å lede en workshop i MAX/JITTER. Han kom sammen med Erich Berger
som til sammen er PURE. Seinere ble Erich tilknyttet Atelier Nord. Så på en måte er det samarbeidet med PURE som
gjør at det er Anart som har vært “nærmest” i det siste. Vi jobber nå med å produsere et prosjekt med PURE og
Berger hvor vi knytter dem sammen med Trondheim sinfionetta, og det ser ut til å bli bra. Sånn sett har det blitt en
liten Trondheim-Oslo akse for tida.
Hva med samarbeidet med BEK og NOTAM?
BEK sitt Piksel og TEKS sitt Trondheim Matchmaking (TMM) et eksempel på hvordan vi ikke har samarbeidet.
Hvordan da?
Vi satt og hadde prosjektgjennomgang på møte i styringsgruppen i PNEK i vår. Til en smule forbauselse oppdaget
vi der og da at PIXEL og TMM var satt opp samtidig. Men dette har vi lært av. For 2006 skal alle 5 nodene ha sine
store formidlingsprosjekter i oktober/november.
(Pause)
Men uansett sier dette at det er viktig å ha en måte å sette opp nettverket på som ivaretar oversikten. Det går veldig
fort i svingene for alle. Derfor har jeg likt at vi rapporterer til hverandre. Jeg ønsker at PNEK skal være en struktur
som ikke bare er nodestyrt, men fortsette å ha en koordinator. Og det ser ut som det er enighet om det i styringsgruppen.
(Pause)
Jeg kunne også tenke meg at PNEK skulle brukes mer som en infrastruktur for å flytte på ulike prosjekter. Men det
har det vært ulike oppfatninger om innenfor nodene. Og det er jo en helt streit diskusjon. For Trondheim sin del er
det naturlig at vi arrangerer offentlige begivenheter, bla som kompetanseheving for publikum. Men i utgangspunktet er vi jo del av et «produksjonsnettverk», og jeg er enig i at det er produksjon som må være første prioritet. Men
jeg er også opptatt av hvordan man kan synliggjøre det man holder på med.
Hvorfor det?
Når man er i verden handler det jo også om å vise at ting skjer. Blant annet derfor opprettet vi Trondheim
Matchmaking. TEKS prioriterer det som et lite lokomotiv selv om vi nå fra 2006 får mye strammere rammer enn før.
Det er jo ikke slik at vi automatisk får mer penger når vi er inne på statsbudsjettet. For TEKS sin del innebærer det
en redusert budsjettsituasjon. Men vi har bestemt oss for at skal vi gå ned, skal vi gå ned med Trondheim
Matchmaking til topps. Vi er veldig fornøyd med dette arrangementet. I kjølvannet av matchmakinga blir det mer
produksjon og mye som hypes. Så vi har tenkt at vi ikke skal bruke en redusert økonomisk situasjon til å bli mer
anonyme, men heller fortsette og synes. Vi er jo optimister og Kulturrådet har allerede økt tilskuddet med 300000
for 2006. Trondheim kommune har i tillegg plusset på 200000, så det går nok bra! Allikevel, vi vil revurdere virksomheten for 2006 og skalere den etter hva vi har av disponible midler. Kanskje TEKS blir helt mobil uten lokaler?
Vi arbeider allikevel over hele byen fra før.
Kan PNEK bidra her?
Helt klart. Koordinatorens funksjon må uansett fortsette å være et ansikt utad, nasjonalt og internasjonalt. En som
setter Norge på kartet, en som er til stede og viser til hva som foregår. Det er viktig at PNEK blir en adresse for henvendelser – nasjonale som internasjonale – som kan siles. Man kan jo også diskutere om det trengs en annen måte
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å evaluere nodene på. PNEK har fungert som en slags korreksjon. Det er likevel ting som kan gjøres bedre. Jeg vet
ikke hvordan, egentlig. Men konklusjoner fra konstruktive diskusjoner på møtene i styringsgruppen, føler jeg blir
raskt tatt til etterretning av alle nodene. TEKS er jo så fersk og har mye å lære. Også de andre institusjonene har
det. PNEK er nyttig for å opprettholde denne typen diskurs på et generelt plan, man kan diskutere hele feltet. Det
er så lett å være enig med seg selv. Uten PNEK ville sikkert miljøet vært mer sprikende og mer energikrevende å
forholde seg til for oss.
Er det et problem at PNEK ligger i Oslo?
Nei ikke så langt. PNEK er ikke langt unna så lenge vi har kommunikasjonskanalene i orden. Så lenge kommunikasjonen fungerer kan det vel likeså godt være en fordel siden de fleste av institusjonene PNEK må forholde seg
til i det daglige er i Oslo fra før.

Atle Barcley
Atle Barcley (1967) er utdannet fra kunstakademiet i Trondheim. Han er kunstnerisk leder for Atelier Nord, og leder
for PNEK styringsgruppe.
Jeg tenkte vi skulle begynne med å snakke om hvordan det har vært å sitte i styringsgruppen for PNEK.
Da er det mye å snakke om. Hvor skal vi begynne?
Vi kan begynne å snakke om Atelier Nord og PNEK.
Ok. Som organisasjon har Atelier Nord endret seg mye. I denne endringsprosessen har PNEK vært veldig viktig.
Hvordan da?
Vel. I utgangspunktet var Atelier Nord et grafikkverksted. Og så forandret jo det seg, etter hvert som vi fikk ny
teknologi.
Og da ble Atelier Nord en medialab.
Ja. Vi hadde en relativt stor maskinpark. Det var det behov for da, for utstyr var dyrt. Men så sank prisene og folk
fikk i stor grad eget utstyr. Holdningen ble en annen. Vi så behovet for å bygge denne typen virksomheten ned. I
stedet ønsket vi oss andre typer virksomhet. Dette fikk igjen konsekvenser for Atelier Nord som organisasjon. Vi
begynte å satse på en annen type prosjekter enn før. Og da var PNEK svært viktig.
Kan du si noe om det?
PNEK fungerte som en slags buffer. Det var helt avgjørende. Omleggingene var så store, og abstraksjonsnivået
veldig høyt. Det ble ganske vanskelig å formulere konkrete eksempler på hva det var vi ville. Her ble Erich Bergers
workshop Making Sense et konkret eksempel på hva vi mente.
Og Making Sense ble støttet av PNEK.
Ja, nettopp.
Mitt inntrykk er at Making Sense handler mer om mennesker og deres holdning til maskinene, snarere enn om
maskinene selv.
Vi er mer opptatt av selve kunnskapsutviklingen. Måter å nærme seg teknologien på. Og vi har kanskje et videre
teknologibegrep. Det må ikke nødvendigvis dreie seg om datamaskiner.
Hva med de andre nodene?
Hva tenker du på?
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Tja. For eksempel: Hvordan har de forandret seg?
BEK har forandret seg minst. Men det har kanskje å gjøre med at det ikke var så ille fra begynnelsen av. Men også
BEK har lagt litt fra seg ideen om medialab og stoppet med kravene om maskinpark, og fokuserer på kunnskapsutvikling.
Men de har jo fortsatt en del maskiner, i alle fall i forhold til Atelier Nord, som virker maskinfritt.
Både NOTAM og BEK bærer fortsatt mer preg av å være medialab. Men de har jo en annen situasjon.
Hvordan da?
Innenfor lyd trenger du for eksempel opptaksrom og studio. Behovet for lydstudio er jo reelt. Så man må forstå at
ulike retninger og sjangere stiller ulike krav til teknologi.
Noe som bringer oss inn på noe annet, nemlig forståelsen for de andres behov.
Ja?
Mitt inntrykk er at PNEK har økt kunnskapsnivået internt i feltet.
Ja. Hver av organisasjonene satt med et bilde av seg selv om at de gjorde det rette. Og at dette var det universelle.
Gjennom PNEK har vi forstått at behovene er forskjellige. Og når noen gjør noe stort som er på grensen av hva de
klarer, så er holdningen at det bra om de andre nodene kan hjelpe til.
Hvordan hjelper dere hverandre.
Vel. Hittil ved å være med å anbefale at pengene omfordeles dit. Her er det kanskje et forbedringspotensial. I praksis blir det ikke gjort mange nok felles prosjekter.
Nei?
Det er ikke veldig lett å kjøre felles prosjekter over flere byer.
Men noe må det vel være?
Altså. Gjennom PNEK har Trondheim bestilt enkelte workshops. Men det er ikke så mye samarbeide mellom Atelier
Nord og NOTAM. Heller ikke mellom BEK og NOTAM egentlig. Det er mer samarbeid mellom Atelier Nord og TEKS,
tror jeg.
Hvordan arter dette samarbeidet seg?
Vi snakker mer om strategi og drift. Forsøker å samarbeide. Det samme tror jeg er på vei å skje med I/OLab i
Stavanger.
At Atelier Nord vil samarbeide mer med I/O Lab?
Ja. Og at I/o/labvil samarbeide mer med TEKS. Men vi hadde en tanke om at vår produsent Jana Winderen skulle
være produsent for Piksel på BEK. Som et eksempel på hvordan det går an å hente inn folk fra de andre nodene.
Men det ble ikke noe av fordi hun måtte ta over oppgaver på Atelier Nord på grunn av sykdom. Og det er slik at
Atelier Nord har kunne forandre seg på grunn av BEK. Når folk henvender seg til oss om live video så har vi pekt på
Gisle Frøysland.
Har det vært et problem for Atelier Nord? Jeg mener, at en node i Bergen «tar» oppgaver fra dere.
Nei. Tvert i mot. At de nye nodene i Bergen og Trondheim har kommet har gitt oss i Oslo en mulighet til å utvikle en
spisskompetanse på våre felt. Før BEK og TEKS kom opp var Atelier Nord og NOTAM nasjonale oppgaver. Vi hadde
for eksempel mer aktivitet i Nord Norge enn vi har nå. Vi måtte gjøre alt. Når BEK og TEKS kom opp, slapp vi det
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nasjonale fokus. Dermed kunne vi konsentrere oss mer i trygg forvissning om at andre gjør det andre. Det gjør at vi
kan fokusere på det som er faglig interessant hos oss.
Som hva da?
Vi kan for eksempel fortsette å jobbe med Erich Berger og fokusere på physical computing. Altså kroppen som
grensesnitt. Og så kan denne kompetansen formidles til de andre nodene om de er interessert. Berger har for
eksempel holdt workshop i Trondheim.
Hvordan ser du for deg PNEKs rolle i fremtiden her?
Her er det mye som kan forandre seg. PNEK bør jo kanskje organiseres som en stiftelse. Hvis det skjer er det ikke
usannsynlig at representantene fra de ulike nodene vil møtes mye sjeldnere, om man vil møtes i det hele tatt.
Jeg har forstått det slik at den nye stiftelsesloven fordrer at styret skal være mer uavhengig enn før. Sånn at da vil
styret for PNEK besittes av advokater og økonomer uten tett tilknytning til institusjonene.
Dette er jo en god lov. Vi vil jo ha et styre som ikke er så tett opp til selve driften. Men en felle vi kan falle i er at vi
dermed ikke vil ha selve møteplassen - eller arenaen – som selve styringsgruppen har vært. Og det ville i så fall
være veldig synd.
Hvordan bør det organiseres da?
Dette må jo evalueres. Det er jo det du holder på med. Men mange tenker at PNEK må videreføres som det var. Men
jeg tror vi må være bevisst på at vi nå skal etablere PNEK som noe fast, og da må vi huske på at nå er vi i en annen
fase. Og dessuten går det ikke at PNEK fortsetter å være det PNEK har vært, for vi har ikke penger. Kanskje PNEK
ikke skal være en koordinator, men heller en produsent. I en annen by enn Oslo. Slik det er i dag, er det tre organisasjoner i Oslo. Kanskje bør en organisasjon til en av de andre byene. Men dette kan fort bli en debatt om lokalisering. Og de tar jo livet av enhver sunn diskusjon.
Nå får du det til å høres nokså håpløst ut for meg.
Neida. Det er det ikke. Men vi må spørre hva som er målsettingen. Eller målsettingene. Her er det mange interesser. Vi har vært bortskjemte. PNEK har kunnet dele ut støtte til de som har hatt behov.
Men behovene er der vel fortsatt?
Javisst. Det avgjørende er at PNEK ikke er underlagt nodene, men samtidig kan sørge for at folk møtes. Det er det
viktigste. Og så er det viktig å ha midler til å gjøre større satsinger. Men det har jo ikke PNEK.
Nei.
Nei.

Trond Lossius
Trond Lossius (f.1966) overtok som daglig leder ved BEK etter Jørgen Larsson i 2002, og satt i styringsgruppen frem
til han gikk ut i permisjon i november 2003. Da ble han kunststipendiat ved Kunstakademiet i Bergen avd. kunstakademiet. I stipendiatet jobber han med lydinstallasjoner og andre tverrestetiske prosjekter. Lossius har hovedfag i geofysikk og studerte deretter komposisjon ved Griegakademiet. Han skal tilbake til jobben som daglig
leder ved BEK om ett år.
Hvordan har det vært å delta i PNEKs styringsgruppe?
For meg tok det tid å forstå hva PNEK var. Senere har jeg lurt på hvorfor. Men da jeg begynte satt jeg med en fornemmelse av at det manglet en skikkelig visjon, og det var litt synd for PNEK sin del at Kristin Bergaust sluttet som leder
ved Atelier Nord kort tid etter at PNEK ble etablert, selv om hun senere kom inn i styringsgruppen igjen som representant oppnevnt av Kulturrådet. Hun var jo på mange måter arkitekten bak PNEK, og satt i referansegruppen som
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utarbeidet Skjønnheten og utstyret.
Den tegner jo opp en modell som ikke er ulik den vi har i dag?
På noen måter. Men den foreslo at omtrent alle midlene skulle brukes til å opprette fem stillinger i nettverket uten
å si så mye om hva nettverket skulle jobbe med. Men i ettertid har jeg jo forstått mer om hvilken sammenheng rapporten ble til i, og da blir det mer forståelig.
Og sammenhengen var?
Kulturrådet holdt en konferanse i forbindelse med Screens i Trondheim i 1997, og to mulige scenarier kom opp:
Enten å bygge et sterkt nasjonalt senter i Oslo, eller å bygge et nettverk bestående av mindre sentre. Etableringen
av BEK skjedde på et veldig heldig tidspunkt. Man hadde Kulturrådets rapport, og de visjoner som lå der. Og så var
Bergen kulturby i 2000.
Når kom du inn i dette bildet?
Jeg ble formelt ansatt ved BEK i mai 2000. Men jeg begynte vel så vidt å bli involvert da Jørgen Larsson tok kontakt
med meg mens jeg jobbet i Namibia i 1998. Da jeg kom hjem var jeg med på oppussingen av lokalene høsten 1999.
Og så var jeg også med på workshopen Hotwired Live Art på nyåret 2000.
Det sies PNEK har betydd mye for de minst etablerte nodene, så som BEK og TEKS.
BEK hadde aldri kunne blitt etablert på det nivået som det ble uten PNEK. PNEK var også veldig viktig i den
økonomisk vanskelige situasjonen som vi var i en stund. Jobbingen med Janne opp mot statsbudsjettet var også
viktig. Jeg tror ikke vi ville klart å komme inn på statsbudsjettet uten hennes drahjelp.
Hvorfor ikke?
Det handlet både om at PNEK i kraft av sin rolle kunne snakke på vegne av hele feltet om betydningen av at BEK ble
videreført. Janne gjorde en fabelaktig jobb og representerte en tilstedeværelse i Oslo for oss som vi var veldig
avhengig av. Mer enn vi er klar over selv kanskje. Jeg føler også at gjennom denne jobbingen ble visjonen for PNEK
skjerpet.
Hvorfor det?
Vår argumentasjon gikk på at Kulturrådet hadde satt i gang en nettverksbasert satsing på elektronisk kunst der BEK
inngikk. Dersom dette skulle videreføres, kreves en mer langsiktig finansiering. Vi var tydelige på at etter oss ville
behovet melde seg i forhold til TEKS og PNEK. Vi fikk sagt til politikerne at her dreier det seg om å få bygget et
nasjonalt nettverk for elektronisk kunst. Ikke bare å redde et enkeltstående regionalt senter i Bergen. Jeg hadde jo
jobbet for å få artikulert en tydeligere visjon og strategi.
Gikk det?
Vi fikk utarbeidet en strategiplan for PNEK, men jeg kunne nok fremdeles tenkt meg at den hadde blitt enda
tydeligere.
Handler ikke det også om at man er veldig forskjellige, og tenker ganske ulikt?
Jo, men det er jo nettopp styrken ved å være samlet i et nettverk. Hver enkelt node kan utvikle en egen profil, og
bygge spisskompetanse på ulike området. På hver sine områder vil da sentrene representere en nasjonal ressurs.
Dermed kan man jo også bruke hverandre mye bedre for å supplere egen virksomhet. Det er viktig at alle klarer å
tenke helhetlig for hele feltet og se sin egen virksomhet i en nasjonalt perspektiv.
Gjelder det også for pengefordelingsspørsmål?
Jeg tror at dersom vi lager et søylediagram over hva nodene har fått fra PNEK, så kommer særlig BEK, men også
TEKS godt ut. Det har vært både riktig og viktig. Men det har samtidig begrenset PNEKs potensiale. Hadde BEK og
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TEKS hatt god nok økonomi til å stå på egne bein, med et eget handlingsrom for faglig virksomhet, tror jeg man
kunne få hentet ut enda mye mer av det potensialet som samarbeidet i PNEK egentlig kan innebære.
Så hva er din visjoner?
Nå har man jo på mange måter nådd de viktigste målene man har arbeidet for de senere årene. Nettverket er
etablert. BEK, TEKS og PNEK er sikret. Nå må vi bruke litt tid på å diskutere hva vi skal gjøre videre fremover.
Som er?
Dette bør ikke bare bli en diskusjon rundt strategi og modell for PNEK som organisasjon, men også en bredere
faglig debatt. Man burde analysere hvordan det elektroniske kunstfeltet er i Norge og internasjonalt akkurat nå.
Atle Barcley ved Atelier Nord gjorde en lang og god analyse i forbindelse med omleggingen av Atelier Nord for noen
år siden. Det fine med den var at den også var kunstfaglig rettet. Dette henger sammen.
Denne rapporten er jo et forsøk på å få disse spørsmålene på bordet.
Ja. Og det er bra. Jeg tror det er riktig med en debatt på disse tingene nå. Og at den er åpen. At den for eksempel
blir tatt på e-postlisten e-kunst. Dermed kan alle som føler en slags tilhørighet til feltet komme med sitt, i stedet
for at det er bare styringsgruppen som tenker høyt sammen internt. En bredere diskusjon i feltet er verdifullt i seg
selv og det kunne gitt verdifulle tilbakemeldinger. Også når man risikerer å få kjeft av brukere som er misfornøyd
med nodene. Det må man tåle. Folk har jo reaksjoner uansett, og det er jo bedre at de kommer direkte – right in your
face – enn at folk mumler og skuler på bakrommene. Så jeg ønsker meg mest mulig åpenhet. PNEK handler ikke
bare om de ansatte ved nodene. PNEK kan være en katalysator for en bredere kontakt enn de fire nodene. PNEKs
bidrag til prosjekter i og utenfor nodene er med på å føre folk sammen og skape utveksling. Det er bygget et mye
bredere og mer uformelt nettverk mellom kunstnere ulike steder i Norge som følge av virksomheten. Det skaper
interesse, engasjement og respekt for hva andre driver med, heller enn kniving. Kunstnerisk er det mer konstruktivt.
Kan du si noe om den uformelle biten?
Møtene har skapt tillit. Det har igjen vært et viktig utgangspunkt for de ulike samarbeidsprosjektene. Da jeg var
daglig leder ved BEK var flere av kunstprosjektene jeg selv var involvert i produsert av NOTAM. Det var godt å få en
luke fra den administrative rollen, og ha et rent kunstnerisk fokus i perioder. BEK er ikke like flinke til å skape slike
rom for noen fra de andre nodene, men vi har vel ikke ressursene til det heller.
Hva tenker du selv om det elektroniske kunstfeltets status?
Jeg tror at det elektroniske kunstfeltet preges for mye av omfavnelsen av «det nye». Og det er kanskje ikke så bra,
for jeg synes man slipper ting litt for tidlig.
Har du eksempler?
Live video hadde på mange måter sitt momentum rundt Nato.
Programvaren som ble utviklet av den mystiske Netoschka Nezvanova, eller en gruppe kunstnere ingen liksom vet
hvem er?
Ja. Der hadde man en estetisk refleksjon rundt verktøyene og bruken av dem. Da Nato falt, falt denne estetiske
bevegelsen. Jeg ser ikke den samme estetiske refleksjonen rundt programvaren Jitter. Det er sikkert mange som
bruker den, og den brukes sikkert til mye bra, men det kan kanskje virke som om man i mindre grad reflekterer over
uttrykkspotensialet i mediet, og at resultatet dermed kan bli mindre nyskapende. Det var en lang diskusjon på maxlisten nylig om hvordan man lager screen-savere. I og for seg greit nok, men det er litt trivielt.
BEK utvikler jo Piksel, med støtte fra PNEK, som er åpen kildekode for live-media.
Ja. Og det er viktig. Men foreløpig er det mye teknikk og politikk og litt mindre estetikk. Men det har jo å gjøre med
at prosjektet er i startgropen. Jeg tror at videre fremover kan det være verd å se på hvordan programvareutviklerne
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i større grad kan konfronteres med kunstnere som bruker programmene, slik at man får et tydeligere møte mellom
teknisk utvikling og anvendelse i gode kunstprosjekter. Jeg opplevde utstillingen på HKS under Piksel i år som et
viktig skritt i riktig retning, men jeg tror fremdeles det er mye å gå på her.
(Pause)
Det er flere andre eksempler også, f.eks. nettkunst som var viktig da internett for alvor ble etablert, men som man
nå ser mye mindre av. Det virker som at når en ny teknologi eller et nytt medium har blitt noenlunde etablert som
fenomen, så avtar refleksjonen omkring hvilket kunstnerisk potensialer det kan innebære.
Fordi det mister sin interesse når det ikke er nytt lenger.
Plutselig er noe «yesterdays paper» og da snakker man liksom ikke om det lenger. Uten at man egentlig har kommet frem til noe av betydning. Så et problem er at feltet er litt «hype»-drevet. Interaktivitet for eksempel var mye
hypet frem til IT-krakket i 2001. Jeg er ikke sikker på at vi har blitt så mye klokere i forhold til kunstnerisk bruk av
interaktivitet. Det er vanskelig å se noen akkumulert erfaring som gjør at interaktivitet nå kan brukes på en mer
moden måte enn for 5 år siden. Det ble forlatt når det begynte å bli vanskelig
(Pause)
Et annet problem er at en bredere kontekstualisering mot resten av kunstfeltet ofte blir borte. Det er veldig klassisk
at når mange av de internasjonale seminarene for nye medier og elektronisk kunst arrangeres, så skal det reflekteres over nye medier ved hjelp av nye medier. Kanskje fordi mange organisasjoner og festivaler får sin politiske
legitimitet fra teknologien. Dermed må man alltid argumentere slik. Men denne måten å jobbe på kan bli veldig tett
på teknologien og det kan bli så selvrefererende at det hele imploderer. Sånn sett synes jeg det hadde vært kjekt å
hente flere innsikter fra andre kunstfaglige retninger, for eksempel fluxux-bevegelsen. Det er mange sammenhenger der. Fokuset på events. Begrepet om intermedie. Performance. Konseptuel tankegang. Temporære uttrykk.
Diskusjoner om slike ting savner jeg.
Jeg husker at vi diskuterte fluxus ganske mye i 2000. Også fordi Bergen kunstmuseum hadde en utstilling om det
på den tiden.
Ja, men generelt synes jeg slike diskusjoner kommer opp alt for sjeldent. Biennalen i Lyon i år er et hederlig unntak.
Kuratorene klarte å lage mange interessante koblinger mellom tendenser rundt 1970 og nå.
Hvordan ser du for deg at PNEK bør se ut i fremtiden?
Det var det ja. (Pause) Det er viktig å huske på at når du er inne på statsbudsjettet så har du et nasjonalt ansvar.
Også hver node har det. Det er et eller annet med at nasjonale penger gir deg mandat og ansvar for å tenke nasjonalt. Man er representant for et helt felt. Selv om man befinner seg i Bergen. Spisskompetansen man sitter på er
utviklet for hele Norge, ikke for Bergen, for å si det sånn. Så nodene må engasjere seg mer ut. I alle fall strekke seg
utover sin region. her må PNEK dytte oss litt. Men også være interessert i den byen nodene befinner seg i. For BEK
sin del gjelder det å være flinkere til å nå bergenserne, og jeg synes også at BEK må ta et ansvar for hele vestlandsregionen og f.eks. engasjere seg mer i I/O Lab. Og noen må ta ansvaret for Sørlandet og Nord Norge. I alt dette er
PNEK en viktig sparringspartner.
First we take Manhattan, then we take Berlin?
Ja, nei, kanskje ikke. Det er ikke sikkert at vi trenger så mange flere noder for en hver pris. Men de som er må klare
å betjene hele landet. Vi må prøve å få til at vilkårene for å arbeide med elektronisk kunst blir noenlunde uavhengig
av hvor i landet du bor.
Mer kunst, mindre organisasjon og penger?
Nja. Begge deler. Man må ha nødvendige rammevilkår for å kunne drive et kunstfaglig arbeid. Vi trenger fremdeles
et økonomisk løft. I alle fall BEK og TEKS. De bør ha noenlunde like rammer som nodene i Oslo. Nå er det nesten
ikke rom for faglig virksomhet. Driften er stabilisert ved BEK, men det er lite til overs til faglig virksomhet. Vi vet vel
ikke helt hva situasjonen blir ved TEKS ennå, men de trenger å få utvidet staben. Menneskelige ressurser er bra,
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men når folk er utslitt er det liksom ikke så mye å gå på. Jeg tror det finnes et kritisk punkt for virksomheten som
man må over før man begynner å få uttelling for alvor. Det handler om å få bygge opp et stort nok miljø til at det faktisk blir et miljø, nok kompetanse og nok aktivitet til at det tiltrekker seg mer. Ellers er pengene litt bortkastet. Det
virker som om staben ved flere av nodene hele tiden brenner lyset i begge ender, og det er ganske bekymringsverdig.
Hvor plasserer du PNEK i dette?
Det er viktig å ha en egen person med rollen å tenke og opptre på vegne av hele feltet. Alle andre har andre syke
mødre, og sånn er det jo bare. Derfor er det viktig at helhetsperspektivet blir ivaretatt som en egen rolle. Dette er
en viktig rolle som Janne har ivaretatt. Kanskje mer enn hva som bør forventes innenfor den stillingsprosenten hun
har hatt. For oppgaven krever mye arbeid, og jeg tror ikke man kan avskaffe eller redusere omfanget av koordinatorjobben uten at enten viktige oppgaver ikke lengre blir gjort, eller at det blir en stor ekstrabelasting for flere andre
rundt på nodene. Så jeg synes det er viktig å beholde Janne hvis vi kan.
Som er plassert i Oslo. Burde PNEK flyttes?
I en ideell verden hadde det vært fint om koordinatorstillingen kunne ha vært lagt hvor som helst. Men erfaringen
med å sikre BEK har lært meg at det er ganske viktig å ha en ambassade i Oslo. En annen ting er at så lenge Janne
er i stillingen så ser jeg det ikke som naturlig eller viktig å vurdere dette nærmere. Jeg tror ikke vi kan få noen annen
løsning som kunne fungere bedre. If it ain’t broken, don’t fix it.
Så PNEK bør først og fremst fortsette som det er.
Alt dette må man tenke over og diskutere hvordan det bør se ut. For eksempel når det gjelder organisasjonsmodell.
Hvem skal eie PNEK, og hvem skal PNEK svare til for virksomheten, utenom tilskuddspartene? Hva skal formålet
være? Skal det være en egen organisasjon og et eget juridisk subjekt? En stiftelse? Eller et samarbeidsprosjekt mellom nodene, men som en eller flere av nodene står økonomisk ansvarlig for? Og hvordan skal pengene fordeles?
Skal hver node forvalte «sin» fjerdedel? Det er jeg motstander av, da er jeg redd for at hele motivasjonen for samarbeidet kan rakne. Et annet spørsmål er hvilken styringsstruktur skal man ha. Og hvilke arbeidsoppgaver skal PNEK
ha? Skal PNEK engasjere seg i forhold til prosjekter, eller i forhold til styrking av infrastruktur? Skal PNEK lede og
initiere egne prosjekter, eller skal prosjekter alltid drives via en eller flere av nodene? Det er en ganske viktig problemstilling. Dersom PNEK blir en egen juridisk enhet og driver egne prosjekter, så kan det være en fare for at PNEK
utvikler seg til en femte node, og komme i konkurranse om midlene med de fire sentrene. Men hvis sentrene ikke
evner å arbeide mot hele landet, så kan det på den andre siden forsvares at PNEK på egen hånd må engasjere seg
direkte mot virksomhet og steder som ikke de andre sentrene betjener. En annen ting er at PNEK må kunne legitimere sin egen eksistens. På en eller annen måte må PNEK kunne bygge en slags CV som dokumenterer og legitimerer virksomheten og at tilskuddene forvaltes på en god måte. Organisasjonsmodellen må sikre at det lar seg
gjøre. Her er det mye som må diskuteres slik at vi unngår den største fellen.
Som er?
At kaken ble delt i fire. Og så ble stykkene spist.

Hege Tapio
Hege Tapio (f.1973) er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen I Bergen.
Hun var kurator for Riksutstillingers utstilling Detox i Stavanger. Hun har kurert flere utstillinger, vært
frilansskribent og formidler foruten å arbeide med egen kunstnerisk praksis. I 2001 startet hun Iolab sammen med
Kevin Foust.
Hvilken rolle har PNEK spilt for iolab?
PNEK har vært en viktig støttespiller for oss. Blant annet når vi skulle forholde oss til stat og kommune, altså
offentlige instanser. Da har PNEK vært god å ha med seg. Men det har også betydd mye å vite at man er en del av
det faglige nettverket. Vi har blitt invitert med, for eksempel når man har arrangert seminarer og konferanser, så vi
har liksom blitt tenkt på. I tillegg har vi blitt kontaktet når det har vært behov for personer eller kompetanse fra
Stavanger. Et eksempel er når Riksutstillinger lette etter kurator for utstillingen Detox. Da ble vi kontaktet. Vi har
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også sendt kunstnere på workshops i Oslo. Så vi har definitivt vært en del av nettverket selv om vi ikke har sittet i
selve styringsgruppen.
Men nå sitter dere der?
Ja. Vi ble formelt med på det siste møtet før jul 2005.
Hvorfor ble dere invitert?
Jeg tror det er fordi det er interesse for prosjektene våre. Og så har vi jo vist at vi har stayerevne. (ler)
Samtidig har jo PNEK mindre penger enn før. Dermed kan ikke I/o/labforvente å få samme økonomiske fødselshjelp som for eksempel BEK eller TEKS.
Det er ikke alltid at de finansielle sidene er de viktigste. Altså, de er alltid viktige, men for oss har det også vært
veldig viktig å være en del av miljøet. Det betyr at vi deltar i samtalen, for å si det sånn. I tillegg har jo iolab nytt av
godene selv om vi ikke har sittet i styringsgruppen.
Hvordan da?
Vi har jo hatt en rekke prosjekter som har blitt støttet av PNEK selv om vi ikke har sittet i styringsgruppen. Det er
kanskje det som er det fine med PNEK. PNEK får den enkelte node til å tenke utover seg selv fordi hensikten med
PNEK er å ta vare på det overordnede blikket, og kunne koordinere forespørsler.
Dere har holdt på siden 2001. Og dere bruker ordet «lab» i navnet iolab. Samtidig har de andre nodene gått mer og
mer vekk fra tanken om at man skal være en medialab og ha en stor utstyrspark. Hvordan er det med dere?
Vi skjønte jo veldig tidlig at behovet for en stor utstyrspark ikke var så stort som vi i utgangspunktet trodde. I stedet
bygget vi opp en liten, portabel utstyrspark, for å si det sånn. Samtidig. Vi trenger en del utstyr for situasjonen er
en helt annen i Stavanger enn i noen av de andre byene.
Hvordan da?
Vi har for eksempel ikke noe kunstakademi, med de ressurser det bringer med seg. Det betyr at når vi skal avholde
en workshop, så finnes det kanskje ingen som kan låne eller leie oss de lokaliteter og det utstyr vi ville ha behov
for. I Oslo er det jo mange steder å henvende seg til dersom man trenger å få fatt i utstyr.
Derfor er det viktig for dere å være en medialab likevel.
På en måte ja. Men vi fokusere mest på kompetanse i form av kunnskap og nettverk. Vi ønsker helst å være en prosjektbase, heller enn et laboratorium, for å si det slik. Lokalt prøver vi å dyrke frem de spesielle kompetansene som
finnes hvor vi kan nevne bruk av lo-tech komponenter med Jens Laland I spissen. Vi ønsker å være et sted hvor kunstnerne kan få hjelp til sine prosjekter. Vi er samtidig opptatt av formidlingsbiten. Derfor har vi mye kontakt med
museer og utstillingsarenaer. Museene har behov for den kompetansen vi sitter på. Nå jobber vi med en biennale
for elektronisk kunst.
Som heter?
Article. Artikkel på engelsk.
Hvem støtter dere på den?
Til nå har vi med oss Norsk kulturråd, Stavanger kommune og Kulturby Stavanger 2008.
Her ser vi på mange måter den samme situasjonen for ioLab som for BEK, dette at man befinner seg i en by som er
europeisk kulturby. For BEK var jo kulturbyen også viktig.
Ja. Det ser positivt ut fremover. Vi planlegger også et fag-seminar i slutten av februar. Det skal være i Stavanger. Og
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det er jo støttet av PNEK. Så jeg må si at vi har en god støttespiller i PNEK. Vi har jo hatt mer kontakt med PNEK –
koordinatoren enn noen av de ansatte i de andre nodene.
Fortell.
Det er sjelden vi har fått en telefon fra TEKS eller BEK, for å si det sånn.
Eller NOTAM.
Eller NOTAM. Eller Atelier Nord. Det er jo Janne jeg ringer når jeg trenger hjelp og råd. Det er jo det som er jobben
hennes, naturligvis, så sånn skal det være. men nettopp den kontakten, og støtten, og de rådene, det er en veldig
viktig rolle som PNEK har.
Hva ser du for deg at PNEK skal være fremover.
At man fortsatt har noen som har det koordinerende overblikket. I tillegg til at du har noen med erfaring i det å
bygge opp slikt som iolab. Vi har jo skjønt at vi må utarbeide våre egne strategier for å overleve, og her er PNEK en
viktig støttespiller. Og så er det viktig at miljøet blir ivaretatt. At man holder kontakten, eller kanskje til og med
bedrer den.
Hva synes du om tanken på å flytte koordinatoren?
Hva mener du?
At koordinatoren ikke har fast plass i Oslo, men heller er i en av de andre byene.
Ja. Altså. Det er en artig modell, det med å ha en omreisende koordinator. Men en slik jobb er så personavhengig.
Mange mennesker er vanskelige å flytte på, de fleste har jo et liv utenfor jobben også, med barn som går på skole
og sånn.
Jeg tenkte i grunnen ikke på at koordinatoren skulle være omreisende, men at vedkommende skulle sitte i for
eksempel Stavanger, i stedet for på Atelier Nord i Oslo.
Jaha. Ja. Jeg sier vær så god hjertelig velkommen! Koordinatoren må gjerne komme til Stavanger. Men det er igjen
ganske personavhengig. Koordinatoren må jo ville flytte hit.
De andre nodene, eller særlig BEK og TEKS har sagt at de gjerne vil ha PNEK koordinatoren i Oslo fordi koordinatoren der kan fungere som en lobbyist for nodene i distriktene.
Ja, der har de jo et godt poeng. Jeg kan jo ikke forvente at noen av de andre nodene skal gå i møter med departementet eller Kulturrådet på vegne av oss. Så sånn sett er det utrolig bra å ha en person som er uavhengig, og som
du kan forvente jobber for deg. En som kan ha et fokus som er likeverdig, for å si det slik. Ja. Så det var et godt argument for å ha koordinatoren i Oslo.
Ja. Men lokalisering er jo en diskusjon som sikkert ikke tar slutt.
Nei. Jeg tror at det aller viktigste for vår del er at vi har å gjøre med samme person. En som evner å holde tråden, og
som kan historien.
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MELLOM FORANDRING OG KONTINUITET
- PNEK, OG NODENE I NETTVERKET.
av Grethe Melby
– Enhver organisasjon kan fort ende opp som et museum over selve tidsånden organisasjonen ble opprettet i. Derfor
må vi fornye oss hvert femte år, sier Bjarne Kvinnsland, NOTAMs representant i styringsgruppen for PNEK 20012005. Uttalelsen illustrerer godt de funn Jorunn Veiteberg legger for dagen i evalueringen av nettverket for elektronisk kunst fra 2004: «I PNEK er fleksibilitet og forandringsvilje, ikkje berre tomme honnørord, men eit viktig premsiss for at nodane skal kunne fylla oppgåva si. Dette er noko dei alle er svært medvitne om, slik dei også er
opptekne av å utvikla kvar sin eigenart» (Veiteberg 2004:36).
Viljen til forandring, og evnen til å foreta evaluering underveis, synes definitivt å være PNEKs styrke. Ingen tar det
som en selvfølge at PNEK har fått plass på den ettertraktede Post 74 hos Norsk kulturråd, og at nettverket dermed
er stabilisert med «fast plass på statsbudsjettet»1. At heller ingen er villige til å kalle dette en kulturpolitisk suksess, har ikke bare å gjøre med en måteholden stil, men også en bevissthet om at her følger et ansvar. Det at PNEK
- og nodene NOTAM, Atelier Nord, BEK og TEKS - får faste statlige overføringer innebærer nemlig, slik blant andre
Trond Lossius fra BEK formulerer det, at man også forvalter et nasjonalt ansvar.
For leseren er det verdt å merke seg at dette tunge ansvaret i fremtiden skal bæres med færre økonomiske ressurser enn man tidligere har hatt . Dette har igjen å gjøre med den generelle kulturpolitiske utvikling. I større grad er
andre samfunnsaktører enn det offentlige adressen når tema er ansvaret for utviklingen av norsk kulturpolitikk i
praksis. Fra samtidens kulturpolitiske arkitekter er budskapet kort og godt at også det sivile samfunn og det private
næringsliv er tjent med at kunst og kultur produseres i Norge. Dermed er det også å forvente at disse aktørene har
noe å investere, enten det skjer gjennom borgernes frivillig innsats eller ved at næringslivets aktører viser vilje til å
bruke penger på formål som ikke umiddelbart kan ha en nytteverdi og som kommer positivt til uttrykk i kvartalstallene.
PNEKs situasjon kan altså kalles stabil. Spørsmålet er om PNEK er et nettverk som er «oppe og går». Kanskje er det
heller slik den erfarne informatiker Gisle Hannemyr beskriver, nemlig at nettverket befinner seg i «stabilt sideleie».
Det er ikke bare å konstatere at det er en vei videre. Man må også vite hvor man vil gå, og ikke minst - hvorfor. Ligger
målene for langt unna - eller er det for mange av dem - må målene revurderes slik at de står i samsvar med de
ressurser som finnes. I tillegg er det nødvendig å kunne være rustet til å møte utfordringer på veien. Det er nemlig
ikke gitt at veien ligger der åpen, uten en eneste bomstasjon. Tvert om. Ønsker man å entre en verden der meninger
brytes og der det er rom for å konkurrere, må man også forvente at dette skjer. For små aktører som PNEK og dens
noder gjelder det derfor å være en habil bryter med seige muskler og gode grep.
En av PNEKs ressurser er kunnskap om PNEKs historie. Historien gjør det enklere å peke på hvilke retninger som
finnes fremover. Dette er en ressurs som blir større dersom man reflekterer over hvordan historien blir fortalt.
Historien
Når PNEKs historie skal fortelles, er det vanlig å starte med et dokument fra 1999 som bærer tittelen «Skjønnheten
og utstyret» (Wiland 1999). Rapporten var bestilt av Norsk kulturråd som i 1998 satte ned et utvalg for å evaluere
forholdene for elektronisk kunstproduksjon (Ibid). Kanskje kan vi begynne før. Vi kan for eksempel begynne i 1993,
da NOTAM, eller «Norsk nettverk for teknologi, akustikk og musikk», ble etablert. NOTAM er nemlig et godt eksempel på hvordan et initiativ med høye ambisjoner har måttet avpasse sine mål etter ressurstilfanget.
Nettverk og kulturpolitikk
NOTAM er en av de første - kanskje den første - som eksplisitt introduserer nettverksbegrepet i norsk kulturpolitikk. I NOTAMs første formålsparagraf het det at NOTAM skulle ivareta «nasjonale og koordinerings- og samarbeidsfunksjoner mellom deltagende institusjoner og miljøer» (Veiteberg 2004:12). NOTAM skulle også «fremme
aktivitet i tverrfaglige felt, og på den måte arbeide for å fremme en bredere kunstforståelse og forståelse av sammenhengen mellom naturvitenskap og kunst, spesielt med tanke på nye medier og teknologi» (Ibid). NOTAM hadde
enda et mål. NOTAM skulle «stimulere til forskning og videreutvikling av teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av
teknologi innen komposisjon, produksjon, pedagogisk virksomhet og formidling av lyd og musikk» (Ibid).
I dag vet vi at knappe ressurser fordret at institusjonen måtte foreta prioriteringer. For NOTAM måtte den nasjonale
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tverrfaglige koordineringsoppgaven vike til fordel for tjenesteyting og kompetanseutvikling innen musikkfeltet.
Dette førte imidlertid til at NOTAM fungerte som en sentral og viktig døråpner til computermusikken i Norge. Denne
musikkformen er sterkt forankret i spesifikke tradisjoner, og når NOTAM som organisasjon skal forstås kan særlig
tradisjonene fra det franske IRCAM-senteret trekkes frem.
I motsetning til NOTAM er IRCAM uttrykk for en bevisst kulturpolitisk satsing fra regjeringshold. Senteret ble stiftet
av den franske komponisten Pierre Boulez på oppfordring av president Georges Pompidou2.
IRCAM ble altså startet som et senter for kunst og teknologi der betydelige offentlige ressurser ble stilt til rådighet.
Så er ikke tilfelle med NOTAM. NOTAM er ikke uttrykk for en bevisst kulturpolitisk satsing fra regjeringshold, men
et uttrykk for at norsk kulturpolitikk har gjort det mulig, om enn ikke lett, å formidle internasjonale impulser og
etablere nye tradisjoner uten at dette er en eksplisitt og villet politikk fra regjeringshold. Dette har blant annet å
gjøre med prinsippet om «en armlengdes avstand», et prinsipp som særlig forvaltes av Norsk kulturråd.
Dette prinsippet har to sider: På den ene siden er det mulig for aktører i norsk samfunnsliv å etablere organisasjoner og institusjoner som utfordrer det rådende syn på kunst og kultur. På den andre siden medfører den manglende
omfavnelsen at ansvarsfølelsen kan være lunken, og at kulturlivets aktører derfor aktivt må argumentere for sin
eksistensberettigelse.
Det var i en slik situasjon NOTAM befant seg i. Selv om NOTAM ikke lot de øvrige oppgavene ligge brakk, satset man
spisst snarere enn bredt for å legitimere sin virksomhet. Fokus ble først og fremst rettet mot videreutvikling og heving av den kunstneriske kompetansen. Forskning og utvikling ble for eksempel et satsningsområde. Det er da også
rimelig. Før man formidler noe, må det man formidler ha en verdi for å høste anerkjennelse. Den anerkjennelsen har
NOTAM høstet. Men kanskje har veivalget også å gjøre med at NOTAM var samlokalisert med Universitetet i Oslo,
og dermed tett knyttet til en forskningsinstitusjon. En tredje forklaring er at NOTAM, på samme måte som Atelier
Nord, mente å befinne seg i en fase der behovet for å formidle og heve kompetansen var stort, fordi tilgangen på
både selve teknologien og kunnskapen om den, var marginal. NOTAM var i tillegg en av de aller første kulturinstitusjonene i Norge som brukte Internett strategisk. Dette var praktisk mulig da NOTAM var tilknyttet universitetet,
som jo selv utgjorde en node i Internetts tidlige fase. Det var også naturlig, all den tid også IRCAM var en node i det
samme teknologiske nettverket. Helt sikkert er det at NOTAM i praksis beveget seg fra tanken om å være et nettverk,
og at de ansatte i dag omtaler NOTAM som en institusjon - hvor ordet «institusjon» gir assosiasjoner til bevaring og
videreutvikling av bestemte tradisjoner.
Ustabile kunstformer
Den våkne leser vil merke seg at tankegodset som var til stede i de tidlige visjoner for NOTAM også er å finne i formuleringer av PNEK. Når historien om PNEK skal fortelles er det altså mulig å sette mer enn kortidsminnet i sving.
Det er til og med mulig å gi slipp på NOTAM, såvel som Internett, og lete lengre tilbake i tid. Et sted på 60-tallet vil
man støte på billedkunstner Anne Breivik, som i 1965 startet Atelier Nord. Stedet skulle være et verksted for metallgrafikk. Siden den gang har stedet gjennomgått flere viktige endringer - fra grafikkverksted til datalaboratorium
til ressurssenter for kunstnere med kompetanse på kunst og ny teknologi.
Disse endringene er langt på vei en villet prosess fra Atelier Nord sin side. I strateginotatet for Atelier Nord perioden 2003 - 2007 konkluderer ledelsen med at det ikke lenger er behov for en dataalfabetiseringen av kunstlivet,
altså en opplæring i bruk av digitalt utstyr. I stedet er det behov for en prosjektbase som har nok ressurser til å være
vertskap for skiftende prosjekter. En viktig forutsetning for at dette skal skje er at økonomien er organisert med så
lave driftskostnader som mulig, slik at at man kan gå inn i prosjekter der man kombinerer oppsparte reserver,
ordinært driftsbudsjett og ekstern finansiering for å kunne gjøre omfattende og kostbare prosjekter.
Historien om Atelier Nord kan leses som en eksemplarisk fortelling om grunnleggende endringer i vilkårene for
kunsnterisk produksjon så vel som distribusjon på slutten av 1900-tallet (Veiteberg 2004:8). Samtidig finner vi også
her tankegods fra 60-tallet: Da Anne Breivik startet Atelier Nord ville hun ikke bare lage et verksted for metallgrafikk. Hun ville også skape et møtested for kunstnere fra mange land (Ibid). På veggen i møterommet henger et
kart. Der har man markert de steder Breivik har besøkt og har kontakt med. Det er nettopp denne tradisjonen Atelier
Nord har vedlikeholdet og videreutviklet, ved at stedet er et internasjonalt møtested for kunstnere, og at mange av
Atelier Nords brukere er brukere av den infrastrukturen Atelier Nord har opprettet gjennom e-postlister og plass på
Atelier Nords servere, snarere enn at de fysisk befinner seg i samme lokale.
Med dette har Atelier Nord etablert et kommunikativt rom som kan forstås i lys av Manuel Castells begrep om
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«space of flows» (Castells 1996:378). Castells legger vekt på at den globale økonomien er organisert rundt kontrollsentre som er i stand til å bedrive koordinasjon og innovasjon og organisere de sammenvevede aktivitetene i
nettverk. Slike rom kan beskrives som kunnskapsgenererende arenaer hvor informasjon passerer. Atelier Nord er
ikke alene om å ha denne funksjonen, også hos NOTAM, men kanskje særlig hos BEK finner vi dette.
Hva slags kunst er det så Atelier Nord ser for seg å produsere? I notatet møter vi begrepet «ustabile kunstformer».
Foukset på instabilitet er en henvisning både til «ad hoc-organiseringen i kunstproduksjonen, micro-macro perspektivet i e-kunsten og det tverrfaglige aspektet.» Det er med andre ord snakk om kunst med kortere tradisjoner,
og til kunstformer som ikke har lang levetid. Disse evner også å ta opp i seg refleksjoner fra andre kunstfelt - så som
musikkfeltets refleksjon over tid. I notatet beskrives denne kunsten som idebasert snarere objektbasert eller
mediespesifikk. Det er altså tanker, eller tenkemåter, eller kanskje helst - utforsking av ulike former for «modus
operandi» - Atelier Nord ser for seg å skulle produsere. Ikke nødvendigvis «ting», eller produkt som kan materialisere seg i spesifikke fysiske objekt.
Kunsten og utstyret
Dermed er det på tide med en liten tenkepause før den gode leser vandrer videre. Det er nemlig verdt å merke seg
at i det stadige fokus på forandring og den nye teknologiens brudd med den gamle, ligger det en liten snare.
Dersom de historiserende aktører kun retter sitt fokus mot hvordan ny teknologi har bidratt til forandring, er det en
viss sjanse for at de fanges i sine egne tanker og reproduserer historien om hvordan teknologien har bidratt til
forandring. Veien derifra er ikke så altfor lang før man har inntatt den lite fruktbare posisjonen som teknologideterminist.
En teknologideterminist vil komme med to påstander: For det første at teknologiutviklingen er relativt autonom. For
det andre at den har stor innvirkning på samfunnsutviklingen (Sejersted 1998:10). Innenfor et slikt paradigme heter
det seg at vi har liten kontroll over utviklingen av ny teknologi, og at det vi har liten kontroll over, påvirker oss i stor
grad. Konklusjonen etter slike resonnement er gjerne at det eneste man kan gjøre i en slik situasjon er å være fleksibel og tilpasningsdyktig.
I følge Francis Sejersted er teknolgideterminstens forestilling om forholdet mellom teknologi og samfunn høyst levende i den offentlige debatt, og «i forbausende grad et grunnleggende premiss i politikkutforming» (Sejersted
1998:11). Leser vi rapporten «Skjønnheten og udyret» for å lete etter teknologideterminismen, finnes den også der.
Det er likevel ikke nødvendigvis slik at de som har utformet rapporten er sterkt forankret i den determinismen de
ender opp med å formulere. Forklaringen kan også være å finne i selve rapportens adresse - eller dens «implisitte
leser». Rapportens formål var å formulere behov, og begrunne disse godt overfor bevilgende myndigheter. I 1997
var «ny teknologi» og «digitale medier» et område som tiltrakk seg stor interesse og høy prestisje i den allmenne
offentlighet. Når kunstnere og kulturarbeidere så behovet for å skape en arena for utforsking og utveksling av kunstnerisk kompetanse og estetiske praksiser knyttet til ny teknologi, var teknologi derfor ikke bare et gyldig argument, men også et argument som veide tungt.
Kunsten og samfunnet
Argumentet «kunst for kunstens skyld» eller «kunstens egenverdi» var nok ikke et like tungtveiende argument i
norsk kulturpolitikk da rapporten «Skjønnheten og utstyret» ble formulert. Det er det heller ikke i dag. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å tillate seg et lite blaff av manglende evne til å være politisk korrekt og nettopp
snakke om dette. Å henvise til argument med kunstfaglige forankring når et nettverk som PNEK skal legitimeres fordrer imidlertid at man reflekterer over kunstens rolle i samfunnet.
Et argument kan være at kunst, på samme måte som penger, er verdifull fordi kunst, kunnskap og kultur er en form
for kapital som gir et grunnlag for videre vekst og samfunnsutvikling. Dette fordrer at man definere hva som er målet
og hva som er middelet. Dersom hovedmålsettingen for produksjonen av kunst og kultur å gjøre Norge til et konkurransedyktig land i en globalisert verden der kunnskapsproduksjon i økende grad legger premissene for økonomien,
legger dette andre føringer for produksjonen enn om man opererer med et samfunnspolitisk ideal der demokrati,
ytringsfrihet og informasjonsfrihet er det vesentlige, og hvor en ser kunsten som et viktig virkemiddel for å oppnå
en slik tilstand.
Ofte faller disse hensynene sammen, men ikke alltid. Skal vi gjøre Norge til et konkurransedyktig land i en globalisert verden, må vi spørre oss hvor vi står i dag. Teller vi for eksempel antall patenter og registrerte merkevarer vil vi
finne at USA og Tyskland er landene som dominerer, mens Norge - i likhet med mange andre land i Europa - befinner
seg på samme nivå som utviklingslandene. Av dette kan man slutte at Norge må etablere bedre rutiner for å sikre
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«intellektuell eiendom» gjennom å foreta endringer i immaterialretten. For å kunne legitimere en slik politikk er
man igjen avhengige av bestemte forestillinger om kunst og kunnskapsproduksjon.
Begrep som «intellektuell eiendom» og «opphavsrett» faller sammen med romatikkens forestilling om individuell
kreativitet (Geller 1994:168-170). En lignende norm er nødvendig dersom ideer skal kunne patenteres, og ideen om
den geniale oppfinner har eksistert siden patentmonopol ble etablert (Boyle 1996:206). Samtidig er realiteten at
produksjon av kunst og kunnskap i økende grad skjer i større organisasjoner - eller slik PNEK illustrerer - i løst sammenkoblede nettverk. Dette er ikke unikt for PNEK, men en generell trend.
At organiseringen av produksjonen endres, får også følger for det juridiske landskapet. Når produksjonen i mindre
grad skjer i faste institusjoner men i såkalte sammenslutninger, medfører dette i større grad et fokus på relasjonen
mellom disse. Dette ser vi også innen jusens område. I løpet av de senere år har immaterialretten beveget seg fra
å være en ideell beskyttelse av objekter til å være en pragmatisk anlagt beskyttelse av markedsinvesteringer (Levin
1999:120). I mindre grad enn før legges det vekt på verkshøyde i opphavsretten, eller krav til nyhet for patentretten. I stedet legges fortidens økonomiske investeringer og fremtidens antatte tap til grunn når man skal avgjøre om
krenkelse har funnet sted. Det avgjørende blir altså hvem som kan tydeliggjøre sine investeringer, enten det er via
tall på budsjettene, eller ved at kunnskapen som er lagt ned i et prosjekt kan spores tilbake til en bestemt person
eller institusjon. I større grad reguleres forholdet mellom de deltakende parter, noe som kommer til uttrykk i den
økte bruken av taushetsavtaler og fortrolighetsklausuler (May 2000:57). Her er det vernet mot utilbørlig konkurranse som blir gjeldene. En interessant utvikling er at denne form for vern er også implementert i den nye åndsverksloven når automatiseringsteknikker for å skjule informasjon mottar et rettslig vern gjennom §53a, som er et «forbud mot omgåelse av effektive tekniske beskyttelsessystem».
Dette er tendenser som står i strid med idealer om offentlighet, innsyn, kunnskapsutveksling, ytrings- og informasjonsfrihet. Det er på denne bakgrunn PNEK kom med betenkninger da forslaget til ny åndsverkslov var ute på
høring. Perspektivet er at denne form for lover - som er ment å ivareta balansen mellom samfunnets behov for kunstneriske uttrykk og videreutviklet kunnskap, og kunnskapsarbeidernes legitime rettigheter - i en rekke tilfelle
ender opp som nyttige verktøy for å hemme den videre produksjon av kunnskap (Larsen 2003:108). Det sier seg selv
at å hemme produksjon av kunnskap ikke gagner en åpen og offentlig samtale, og bidrar ikke til en sunn samfunnsutvikling. Ser man kunstens refleksjon over seg selv så vel som over samfunnet som et konstruktivt bidrag i
den offentlige samtale, må det legges større vekt på andre hensyn enn de markedstragtegiske og økonomisk. Her
er det ikke snakk om å fremme norsk konkurranseevne, men en diskurs som legger vekt på menneskets åndelige
og intellektuell utvikling. Slike prioriteringer er sjelden kost i det private næringsliv, og regnes som en sak for det
offentlige. Men kan dette legitimeres rettslig?
Den liberale rettsfilosofen Ronald Dworkin har diskutert hva som er gyldig legitimering av statlige inngrep på kulturområdet (Dworkin ([1985]2000:221-233). I følge ham kan de ikke legitimeres verken gjennom samfunnsøkonomisk avkastning eller spesielle kulturformers støttebehov og allmenne verdi, men ved at enhver skal ha
tilgang til et videst mulig utvalg av kunnskap og kulturelle erfaringer. Staten har et særskilt ansvar for å etablere
og opprettholde en institusjonell som fremmer reell, maksimal ytrings- og informasjonsfrihet. Samme argumentasjon finner man i det såkalte «infrastrukturansvaret», som er formulert slik i grunnlovens §100: «Det paaligger
Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.» Kort kan det formuleres slik: Det er samfunngavnelig å investere i en infrastruktur som styrker kunst og kulturproduksjonens mangfold rett og slett for å forhindre at mennesket åndelig sett ender opp som Kong Midas.
PNEKs rolle for kunstproduksjonen
I ettertid er det mulig å harselere over rapportens tittel og spørre om det er maskinen som er skjønnheten, mens
kunsten er udyret. Selv om det er en åpenbar selvfølge, må det derfor likevel formuleres: En viktig årsak til at rapporten «Skjønnheten og utstyret» ble laget, var at de som laget den er opptatt av kunst og kunstproduksjon. Videre
må det slås fast at aktørene selv tidlig så hvor det bar. Raskt ble det klart for dem at det ikke var teknologien, men
selve samarbeidsformen, som var viktig. Her kan vi igjen vende tilbake til Castells begrep om «space of flows» for
å forklare PNEKs funksjon: Alle de intervjuede trekker frem at selve styringsgruppen for PNEK har fungert som et
betydningsfullt møtested. Her har den faglige diskursen stått sentralt, og styringsgruppen har vært en arena der
meningene brytes.
Samtalen med de intervjuede har dreid seg om hvordan organiseringen ikke må føre til at kunsten og dens faglige
diskurs hemmes av teknologien - for eksempel ved at man forlater et kunstnerisk interessant prosjekt fordi teknologien som er involvert er gått ut på dato - og at den kunstfaglige diskurs må ytterligere fremmes. Man har også lagt
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vekt på at det er en ressurs - og ikke et samordningsproblem - at nodene er ulike både hva gjelder organisasjon og
det kunstneriske innholdet som produseres. Dette tydeliggjør at nettverksmodellen er en helt annen modell enn en
annen distribusjonsmodell som vanligvis har vært benyttet i norsk kulturpolitikk - nemlig «kringkastingsmodellen».
Begrepet 'kringkasting' har som sin opprinnelige betydning å spre såkorn i videst mulige (halv)sirkler (Williams
1975, Gripsrud 1999:269). At denne jordbruksmetaforen ble beskrivende for den dominerende organiseringen av
fjernsynsteknologien henger sammen med øvrige utviklingstrekk i det moderne samfunn. Dette kan forstås i lys av
at den daværende politiske situasjonen som skapte forventninger om en visst type svar som også var preget av kulturelle betingelser. Kringkastingsmodellens måte å organisere kulturproduksjon og kulturformidling har ikke bare
vært til stede for fjernsyn og radio. Rettes fokus mot «de tre R'ene»: Rikskonsertene, Riksutstillinger og
Riksteateret finner vi trekk av kringkasting også her. Innbyrdes er de tre ikke så likt organisert som gjerne de likelydene navnene gir inntrykk av. Like fullt vil det være hensiktsmessig å ha dem i minnet, skal vi kaste lys over PNEK.
Da vil måtte se PNEK i forhold til et lignende prosjekt innen teaterfeltet - nemlig Nettverk for Scenekunst i Norge.
Fra offentlig norsk hold eksisterer det for tiden to modeller for produksjon og distribusjon av teater (i tillegg til den
som skjer ved de statlige institusjonene), nemlig Riksteateret og Nettverk for Scenekunst. Sistnevnte består av BIT
teatergarasjen i Bergen, Black Box i Oslo og Teaterhuset Avantgarden i Trondheim.
Dette nettverket har en rekke likhetstrekk med PNEK, selv om hver enkelt node i dette nettverket i større grad ligner på hverandre enn nodene i PNEK. Dette har å gjøre med at de ulike kunstformer som PNEK beskjeftiger seg med
har ulike tilnærminger og ulik praksis i forhold til teknologien. I et av intervjuene blir det trukket frem at visse former for musikkproduksjonen i større grad fortsatt er avhengig av å ha et studio - et avlukke der lyd kan utforskes,
kontrolleres og rendyrkes - og at dette er noe som ikke kan skje på et hvilket som helst sted på en hvilken som helst
laptop. Behovet for et laboratorium for studiet av lyd er med andre ord fortsatt et legitimt behov, fordi det er et tap
for den kunstfaglige såvel som den samfunnsdannende diskurs dersom slike refleksjoner forsvinner. Samtidig vil
man oppdage dersom man ser nærmere på forholdet mellom PNEK og Nettverk for Scenekunst, at nodene - eller
aktører som er tilknyttet nodene - i de to ulike nettverkene også samhandler. At PNEK er involvert i prosjekter som
skjer på BIT teatergarasjen i Bergen, eller at flere PNEK-tilknyttede bidrar i Verdensteaterets forestillinger som blir
formidlet til USA er bare ett eksempel. Nettopp fordi nettverksorganiseringen har som formål å være åpen og
inkluderende snarere enn direkte forkynnende, kan vi, dersom vi leter, oppdage koblinger som går på kryss og tvers
av de ulike nettverkene.
Mellom næring og kultur
Atelier Nord og NOTAM er bare to av snart fem noder i nettverket. Disse springer ut fra ulike tradisjoner og produserer ulike former for kunst. De ytterligere tre nodene, har også sine særegne karakteristika. BEK vokste frem i en tid
og et miljø der fokuset på nettkunst sto sentralt. Mye av støtten BEK fikk springer ut av støtten fra en kulturaktør
som selv var prosjektbasert og nettverksorganisert, nemlig det europeiske kulturpolitiske initiativet som gjorde at
Bergen var en av 9 europeiske kulturbyer i år 2000. Dermed lå det til rette for at BEK orienterte seg ut i Europa, noe
BEK også gjorde. I lys av dette vil det bli interessant hvilken betydning det vil ha for i/o lab at Stavanger et
europeisk kulturby i 2008, som den eneste.
TEKS historie er annerledes. I mindre grad enn BEK har TEKS sprunget samtidig som det fantes kulturpolitisk prosjekt som Kulturby Bergen 2000. TEKS har, foruten utstrakt kontakt med NTNU, rettet seg aktivt ut mot byens
næringsliv, noe som klart kommer til uttrykk gjennom den årlige festivalen for kunst og teknologi, Trondheim
Matchmaking. I prosjektet ligger det en tanke om at kunstnernes produksjoner også skal ha betydning for den kommersielle utviklingen av teknologi og vice versa. Denne måten å tenke på er annerledes enn BEKs engasjement i
utviklingen av teknologi. I prosjektet Piksel er ikke målgruppen markedet, men kunstfeltet selv, som har behov for
visse former for verktøy kommersielle aktører ikke selv vil utvikle, da kunstnere ikke er et attraktivt marked. I begge
initiativene er mangel på økonomiske ressurser et tema. For Piksels vedkommende dreier det seg om at utviklerne,
som er kunstnerne selv, har lite annet enn sin kompetanse å investere i Piksel. For Trondheim Matchmakin dreier
det seg om at investeringsviljen er lav - som Gangvik selv formulerer det - er det snakk om et forprosjekt er det få
personer i næringslivet som løfter en finger før det ligger to hundre tusen på bordet. Dette står i sterk kontrast til
den innsatsviljen kunstnere som Gangvik selv demonstrerer, ved å gå inn i ekstremt risikable prosjekter nær sagt
uten annet sikkerhetsnett enn det den norske velferdsstaten har å by alle sine borgere.
Når det gjelder i/o/lab arbeider noden med å drive frem en større elektronisk kunstbiennale med navnet Article som
en del av Kulturby Stavanger 2008s program. Planlegging og initiering av Article er i/o/labs hovedvirksomhet i de
kommende år. For å lykkes er de avhengig av både økonomisk støtte og goodwill fra et større apparat. Liksom TEKS,
retter noden seg dessuten mot næringslivet, og har planer om å fremme salg og leie av elektronisk kunst så vel til
offentlig som privat sektor.
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Med dette har vi kanskje illustrert noen av de utfordringer som PNEK vil måtte handskes med fremover. Er så svaret
bestandig at PNEK, og nodene i PNEK, alltid må tilpasse seg de ytre omstendigheter? Bjarne Kvinsland trakk innledningsvis frem at forandring kan forhindre at organisasjonen ender opp som et museum over selve tidsånden som
rådet organisasjonen ble opprettet. Kanskje er det verdt å peke på at dette ikke bare er gyldig i kulturlivet, men at
også offentlig forvaltning såvel som næringslivets aktører har godt av å tenke i nye baner. I tillegg kan det gi mening
å spørre: Er det virkelig så farlig å ende opp som et museum over en tidsånd dersom denne tidsånden er verdt å
samle på? Spørsmålet om forandring må ikke besvares med en prinsippiell avvisning av alt som smaker av institusjon og museum, men gjennom en refleksjon over hva man vurderer som verdifullt og hva man mener kan
forkastes. Forandring for forandringens skyld er like lite hensiktsmessig som bevaring for bevaringens skyld.
Fotnoter:
1. Fra 2001-2005 beløp prosjektstøtten fra Norsk kulturråd seg på kr 2 millioner i året. PNEK er fra 2006 bevilget kr 500 000 i støtte som eget
tiltak under post 74 i statsbudsjettet.
2. IRCAM – eller Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique – er et forskningsinstitutt for musikk og lyd, og et senter for elektronisk musikk i Paris. Senteret er administrativt forbundet med Pompidou-senteret, og ble stiftet i 1970, tre år før selve Pompidou-senteret sto ferdig. IRCAM reflekterer i tillegg samfunnsånden på en bestemt tid: Pompidou var en nær støttespiller til Charles de Gaulle, og tjente under de
Gaulle som statsminister under studentdemonstrasjonene i 1968. Pompidou fikk et godt rykte for å ha sørget for at demonstrasjonene gikk fredelig for seg. Dette førte imidlertid at de Gaulle avsatte Pompidou i juni 1968. Men i 1969 ble Pompidou valgt som president, og det var i denne
tidsånd IRCAM ble etablert.
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SAMARBEIDSPARTNERE
PNEK er støttet av Norsk kulturråd 2001 til 2005.
PNEK ønsker å takke følgende samarbeidspartnere:
Organisasjoner:
CRAC, Sverige
Black Box teater
Electrohype, Sverige
Fritt Fall
Institutt for Medier og Kommunikasjon, Oslo
Kulturnet Danmark
Kunstcentralen
Kunsthøgskolen i Trondheim
LORNA, Island
m-Cult i Finland
Norsk rikskringkasting
Ny Musikk
Office for Contemporary Art Norway
Prix Möbius Nordica, Finland
Random Systems Festivalen
Riksutstilinger ved Detox
Statens kunstakademi/KHIO, Oslo
Stenersenmuseet
Teaterhuset Avantgarden
Ultima festivalen
Unge kunstneres samfund
Utsmykkingsfondet for Offentlige Bygg
PNEK har samarbeidet med en rekke organisasjoner og enkeltpersoner i vårt arbeid for å fremme den
elektroniske kunsten i Norge. PNEK retter en stor takk til alle!
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KONTAKT PNEK OG NODER
PNEK - Produksjonsnettverk for elektronisk kunst
c/o Atelier Nord
Lakkegata 55D
0187 Oslo
Telefon: 23 300 300
Telefax: 23 06 08 84
www.pnek.no / pnek@pnek.no
BEK - Bergen senter for elektronisk kunst
C Sundtsg 55
5004 Bergen
Telefon: 55 23 30 80
Telefax: 55 23 30 81
www.bek.no / bek@bek.no
TEKS - Trondheim elektroniske kunstsenter
Kjøpmanngt. 59
7011 Trondheim
Telefon: 73 19 19 91
Telefax: 73 19 19 92
www.teks.no / teks@teks.no
Atelier Nord
Lakkegata 55D
0187 Oslo
Telefon: 23 06 08 80
Telefax: 23 06 08 84
www.anart.no / office@anart.no
NOTAM
Nedregate5
0551 Oslo
Telefon: 22 35 80 60
Telefax: 22 35 80 61
www.notam02.no / admin@notam02.no
io/LAB
Postboks 308
4002 Stavanger
www.iolab.no / iolab@iolab.no
Telefon: 51 11 54 59
Besøksadresse: Tou Scene, Lervigsveien 22 (Inngang Kvitsøygata)
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ØKONOMISK OVERSIKT, HOVEDTALL 2001 - 2005
PNEK har mottatt produksjons- og nettverkstøtte fra Norsk kulturråd i perioden 01. 07. 2001 til 01. 06. 2005, med til
sammen 8 millioner kroner. Hver enkelt node er selvstendige rettsubjekter, med individuell driftsstøtte via Norsk
kulturråd. For en fullstendig oversikt over nodenes økonomi og virksomhet, vises til hver enkelts årsmelding.
Nedenfor gis en oversikt med hovedtall over PNEKs disponering av midler i perioden 2001-2005. Bek - Bergen senter for elektronisk kunst og TEKS - Trondheim elektroniske kunstsenter har under sine forsøksperioder blitt forfordelt med utviklingsmidler for etablering av sine sentre. Midlene er fordelt og disponert etter vedtak i styringsgruppen. Når det gjelder første tilskuddsår, 2001, går det av regnskapet ikke helt tydelig frem hva som hører inn
under hver enkelt post. Dette har å gjøre med oppstarten av eksternt prosjektregnskap m.m., og det er derfor delt
inn etter en skjønnsmessig vurdering ut i fra regnskaps- og virksomhetsrapporten for dette året. For fullstendig
økonomisk oversikt over inntekter, utgifter og balanseregnskap, vises til PNEKs årlige rapporter og regnskap.

2005

2004

2003

2002

2001

1) Kompetanseutvikling
2) Prosjekter/formidling
3) Nettverksmidler BEK/TEKS
4) Tekstproduksjon o. l.
5) Administrasjon og reiser nettverket

226 000
233 000
100 000
10 000
653 000

850 000
247 000
150 000
40 000
734 000

606 000
267 000
380 000
20 000
633 000

560 000
427 000
250 000
6 000
727 000

431 000
177 000
200 000

SUM

1 222 000

2 021 000

1 906 000

1 970 000

963 000

1) Inkludert workshops, utstyr og programvareutvikling
2) Enkeltstående formidlingsprosjekter m.m.
3) Nettverksarbeid, oppgardering utstyr, prosjektledelse
4) Publikasjoner, databasearbeid m.m.
5) Lønn, leie kontor, reise styret og nettverk, div.
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155 000

