




OM
PROSJEKTET

HVA ER TATT AV HEIMDAL?
Tatt av Heimdal er et kunstprosjekt som handler om og 
undersøker Heimdal som sted og identitet. I samarbeid med 
kurator Helga-Marie Nordby har vi invitert inn en rekke 
kunstnere til å gjøre og utvikle stedspesifikke prosjekt på 
Heimdal. Et mål er å utvikle kunstforeningen og stedet gjennom 
aktiv deltagelse og engasjement i våre egne omgivelser.  
Prosjektet har mange lag og vil foregå i flere omganger frem til 
sommeren 2017 – og alle bra prosjekt starter med en festival!

Tatt av Heimdal handler om å være åpen, fleksibel og undersø-
kende – hvem vet hva som vil skje? Ikke vi, eller jo, litt da, men her 
er det bare å følge med og la seg bli Tatt av Heimdal! 
   
TATT AV HEIMDAL-INFOSENTER
Heimdal Kunstforening holder til i det gamle herredshuset til i 
det som var Tiller kommune, en viktig del av Heimdals historie. 
Som en av få kulturaktører i Heimdal jobber vi aktivt med å skape 
en levende bydel. Kunstforeningens formål er å vise og formidle 
samtidskunst til Trondheim og Heimdals befolkning.

Under festivalen vil kunstforeningen fungere som et møtested 
hvor du kan få info, en kopp kaffe og noe å bite i. Du finner oss 
ved Heimdal Togstasjon, på feil side i forhold til Heimdal sentrum. 
Adressa er Lundemobakken 1.

Endringer vil skje. Følg med på: 
tattavheimdal.wordpress.com 
facebook.com/heimdalkunstforening



                                
                              PROGRAM 

// TORSDAG

18.00:                 Åpning av Tatt av Heimdal-Festival og infosenter
                               //Utenfor Heimdal Kunstforening

                               Anne Cecilie Lie: Column
                               //Undergrunnen ved Heimdal togstasjon 

                               Pavana Reid, Marita Bullmann og Sigmund Skard
                                //Utenfor Heimdal Kunstforening

20.00:                 Oscar og Peter
                               //Heimdal Kunstforening

21.00:                 Annika Vestel: Cracked
                               //Kryddo, Banemester Esps Vei

21.00-24.00: Åpent hus i Heimdal Kunstforening



// FREDAG

12.00-14.00:  Anne Cecilie: Column
                               //Undergrunnen ved Heimdal togstasjon

14.00-17.00: Pavana Reid: Bli – Become
                               //Søbstadveien ved Fiskehandlern

                               Bergmund Skaslien: The Dead Violaplayer
                               //Heimdal sentrum 
 
                               Sigmund Skard: Med innsida ut
                               //Heimdal sentrum

16.00-18.00: Suppeservering i Heimdal Kunstforening

18.30:                Amelia Beavis-Harrison: Playing the News   
                               //Heimdal Togstasjon mot Heimdalsveien

19.00:                 Marita Bullmann
                               //Ved Adressabygget
 
20.00:    Avduking av installasjon
                               Beate Persdotter Løken: Namngenerator: Heimdal
                               //Heimdal Bibliotek

20.15:                 Suhrke/Skevik: Ratio #2
                               //Heimdal Bibliotek

21.00:                 Avduking og tekstopplesning
                               Oscar og Peter
                               //Bjørnmyra, avreise Heimdal Kunstforening 20.45

20.00-24.00: Åpent hus i Heimdal Kunstforening
 



//LØRDAG

12.00-14.00: Anne Cecilie: Column 
                               //Undergrunnen ved Heimdal togstasjon

14.00-17.00: Pavana Reid: Bli – Become
                               //Søbstadveien ved Fiskehandlern

13.00:                Sigmund Skard: Med innsida ut
                               //Heimdal sentrum

16.00:                Marie Askeland
                               //Heimdalshallen
 
14.30-15.15: BBB Johannes Deimling: Performativ Skulpturpark
                               //Parken ved Heimdal Kirke

14.00:                Suhrke/Skevik: Ratio #1
                               //Heimdal sentrum

15.00:                Sebastian Biong og Lars Petter Sødal Bergsmark: ( SYK )
                               //Utenfor Rema 1000 Heimdal

18.00:                Bergmund Skaslien: The Dead Violaplayer
                               //Heimdal Kunstforening

16.00-18.00: Suppeservering i Heimdal Kunstforening 

19.00-02.00: Åpent hus og avslutningsfest i Heimdal Kunstforening

 

.



KUNSTNERE
1 9 // 2 1  m a i

Presentasjonene er skrevet av kunstnerene selv.



//KUNSTNERE

Anne Cecilie Lie: Column

Anne Cecilie Lie forsøker gjennom sitt kunstneriske arbeid å 
belyse hvordan vi gjennom vår kroppslige erfaring lærer verden 
og slik oss selv å kjenne.  Med kroppen skaper vi sosiale rom der 
vi både blir bekreftet som individer og utvider vår bevissthet. Det 
finnes synlige grenser som bestemmer hvordan vi skal bevege oss 
i forhold til den fysiske verden som omgir oss, og usynlige grenser 
som normer, kulturelle og sosiale spilleregler. Vi strekker oss både 
fysisk og psykisk for å passe inn og bøyer oss for konvensjoner.
Gjennom sine performative arbeid er kroppens tilstedeværelse i 
rommet alltid utgangspunktet for utforskningen av omgivelsene og 
den kognitive forståelsen av den.  



//KUNSTNERE

Annika Vestel: Cracked

Et rom, et menneske, og en kjole av speil. I Cracked inviterer 
utøveren inn til et bevegelig univers av lys. Forestillingen kan ses 
som en koreografisk lysinstallasjon der danserens 
bevegelser, og et mylder av lysrefleksjoner fra utøverens kjole 
smelter sammen og danner et scenerom i konstant endring. 
Gjennom et skulpturelt og organisk bevegelsesspråk og nærmest 
vannaktige skiftninger i bevegelig lys som langsomt spres ut i 
rommet, inkluderes publikum i et tilsynelatende grenseløst univers 
der tilskueren selv har en plass. Cracked er koreografert og utøvd 
av Annika Vestel. Cha Blasco har komponert musikken.



//KUNSTNERE

Bergmund Waal Skaslien: The Dead Violaplayer

En performance av improvisatør og komponist Bergmund Waal 
Skaslien som undersøker en motsatt funksjon av det tradisjonelle 
møsteret av interaksjon mellom gatemusikant og publikum. 
Istedet for at kunstneren oppsøker publikummet med utadvendt 
væremåte, går musikeren her inn i en situasjon som kanskje 
vekker nyskjerrighet hos publikum og som undersøker menneskets 
empati, oppvakthet, evne til handling og nyskjerrighet på 
medvirkning. Skaslien er kjent som en kreativ entreprenør og 
performer innen musikk og samtidskunst med flere prosjekter i 
grenselandet mellom konsert og performance.

                                                                         
                                                                                                             Foto: Anders Killfinger Larsen



//KUNSTNERE

Pavana Reid: Bli – Become

Foto: Naomi Pongolini

The question of ones identity both as an individual and as a part of 
a community, is always a lot more complicated than we can 
imagine. If an identity is what describes who we truly are, then it 
has to change with us, not just conform to a certain type, or group. 
As an individual, my way of life; the way I live and what I believe 
determine who I am not the idea of what I or other people think of 
me. My aim is to create a relationship between artist and 
spectators which will bring idea, attitude and understanding 
uniquely to each person. 



//KUNSTNERE

Marie Askeland

Kjære Gåte: Hva er sammenhengen mellom vandrehistorier, en 
spicegirl på teltur og en fotball bane?
Svar: INKOGNITOMODUS! 

Inkognitomodus hører i første omgang Google Chrome til. Der en 
vandrehistorie fortelles muntlig fra person til person, fra munn til 
munn eller oralt som i suck’N blow(ref 90-talls film Cluless), går 
inkognitomodus ingen veier. En blindgate er heller ikke 
beskrivende nok. Moduset er fylt med fysiske utskeielser uten at 
dette dukker opp på nettleseren når du låner bort dataen til 
svigerfar og han får opp ”strap on” i et forsøk på å undersøke 
systembolagets kartongviner. Et annet eksempel på dette moduset 
kan være når alt for mange solhilsen A+ B er utført og 
avslutningen blir et jordskjelv av en fittefis. Et tredje modus i dette 
slaget er oppdagelsen av en slags blomkålvorte bak drøvelen som 
også kan eksistere på et kjønnsorgan. Og hva gjøres med dette 
moduset? Det nappes av med harde kalde metallredskaper av 
kyndige. Men så hva er sammenhengen mellom vandrehistorie, en 
spice girl på telttur og en fotballbane? Nytt svar: En vandrehistorie 
i inkognitomodus etter de 4 berømte dogmene som beskriver 
sjangeren; vulgaritet, billighet, tilgjengelighet og WÆÆ-energi. 
Sånn som fotball jo er, ikke sant. Fotballdrakt og dommerfløyte, 
en gjennomsnittlig fantasi av sorten god underholdning. Du har 
liksom lov til å rope: Dommeren suger kukk! Sånn er det faktisk 
og faen heller. Men velkommen til performance! Det er gratis og 
billig! Du trenger ikke velge side, men bare uforpliktet heie på meg 
og mitt lag der målet er å score i hull som aldri har dampet så 
kraftig og intenst av svett fittelukt. Drit i Hollywoodtrening, her 
har du fersk gressbane og det skal gymmes i gammelt gymtøy og 
sure ukorrekte nikesneakers. Det skal streches til lyder som 
kommer spontant. Ooops. 
But: This girl loves hardcore XXXXX and I’m judging U.



//KUNSTNERE

Beate Persdotter Løken: Namngenerator Heimdal
 

Beate Persdotter Løken tar utgangspunkt i ulike stedsnavn på 
Heimdal og har bygd Namngenerator: Heimdal.  Publikum blir 
invitert til å snurre på to hjul for å konstruere nye ord og navn.  
Installasjonen Namngenerator: Heimdal er en maskin som 
genererer ord og stedsnavn, assosiasjoner og manifestasjoner.

Installasjonen vil bli avduket under festivalen og blir stående i 
Heimdal Bibliotek så lenge Tatt av Heimdal-prosjektet foregår. 



//KUNSTNERE

Marita Bullmann 

Within my work I examine situations that are present in our 
everyday life but not perceived consciously. Small, delicate 
moments illustrate how I detect the world around me. My 
intention is to affect normal visual and perceptual mechanisms 
far away from their cultural coinages and to create a new ‘space’ 
that reminds us of how different we perceive things. I’m searching 
for images and actions which manifest the beauty of now and its 
simplicity. 



//KUNSTNERE

Oscar Hagbard og Peter Dean
 

Oscar Hagbard og Peter Dean er blant annet inspirert av 
dypøkologiske ideer, hvor de forsøker å skape relasjoner med 
naturen som ikke tar utgangspunkt i dens nytte- og bruksverdi, 
men hvor alt i naturen har en verdi i seg selv – en egenverdi. 
I forkant av Tatt av Heimdal-performancefestival vil Oscar og 
Peter gjøre observasjoner, målinger og refleksjoner under noen 
dagers sammenhengende opphold i den Heimdalske naturen. 
Det de finner vil bli avduket på et tidspunkt under festivalen. 



//KUNSTNERE

Sigmund Skard: Med innsida ut

Arbeidet handlar om ein praktisk kvardagssituasjon og ei 
snarrådig løysing på det å presentere seg sjølv. I bondesamfunn før 
i tida kunne bondekvinnene praktisere dette. Til kvardags hadde 
dei kvardagssida av stakken ut og i helga snudde dei andre sida ut, 
som var av litt finare stoff og utan søl på. På måndagen snudde dei 
stakken att.  Kona mi, Inger Johanne, praktiserer dette av og til, når 
ho skal male. Kort fortalt: Det går ut på å snu ei side ut alt etter kva 
ein har trong for.



//KUNSTNERE

Suhrke/Skevik: Ratio #1 / Ratio #2. 

Suhrke/Skevik er en duo bestående av Ellen Henriette Suhrke og 
Hilde Skevik, begge billedkunstnere med bakgrunn fra 
Kunsthøgskolen i Bergen. I sine performance- og videoarbeider 
navigerer de hverandre gjennom ulike landskap og situasjoner. 
Handlingene peker på gjensidig støtte og avhengighet og 
arbeidene har en sirkulær oppbygning uten noen klar begynnelse 
eller slutt. I en leken form ønsker de å skape situasjoner som viser 
hvordan to personer forsterker hverandre når handlinger speiles 
og gjentas. 

            Foto: Tor Willy Ingebrigtsen



//KUNSTNERE

Johannes Deimling: Performativ skulpturpark

I forkant av festivalen har kunstner og professorJohannes 
Deimling invitert lokale ungdommer til workshop. Deltakerne fikk 
et innblikk i performative metoder og en forståelse forkroppen 
som et verktøy for kunstnerisk uttrykk. Gjennom kunstnerisk 
eksperimentering og veiledning har Deimling forberedt gruppen
på å lage en samling av performative skulpturer av deltakerne sine 
egne kropper. 

Foto: Monika Sobczak



//KUNSTNERE

Sebastian Biong og Lars Petter Sødal Bergsmark: ( SYK )

Hvordan forholder vi oss til sykdom i offentligheten? Hvordan 
beveger våre kroppslige funksjoner oss? Kan sykdom virke 
oppbyggende og samlende på mennesker? Forestillingen ( S Y K ) 
oppfordrer til samtale rundt opplevelsen av sykdom i det offentlig 
rom og sykdommens funksjon i ulike relasjoner. Idé og prosjekt er 
utviklet av Sebastian Biong i samarbeid med utøver Lars Petter 
Sødal Bergsmark.



// KUNSTNERE

Amelia Beavis-Harrison: Playing the News

Playing the News is a part of an ongoing series of works exploring 
the ambiguous politics of newspapers and their hiddem agendas. 
The piece asks local musicians to play newspapers  based on a 
hidden score. In this way the days newspapers will be re-disovered 
and will become abstracted, alien and political.



//KUNSTNERE

Sixten Sanne-Göransson: Parking House

”A social-political installation in public about questioning the use of our 

common spaces, using a parking space as a platform”

I believe that what you enable in the public room implies how you 
view society. By subverting the capitalist territorialisation of public 
spaces, I aim to create a new relation between the space and the 
spectator. I hope to enable people to reimagine these spaces, by 
inserting a tangible presence within the urban landscape.  

 The work is for me about the initiative and the act,
How it relates to the place it stands on, and the traces of people using it. 



Kurator: Helga-Marie Nordby

Prosjekoordinator: Lotte Evensen

Heimdal kunstforening er:

Anna Dahlø 

Elin Stømner

Øyvind Kvarme

Rebeka Helena Blikstad

Christina Undrum Andersen

Anita Irene Wollamo Lotte Evensen

Design: Kristin Slotterøy






