
KUNSTKONSULENT FOR SUPERFLEX - 
VITENFABRIKKEN, SANDNES  

Den Danske kunstnergruppen Superflex består av Jakob Fenger, 
Bjørnstjerne Christiansen og Rasmus Rosengren Nielsen. Kjent for å 
skape alternative modeller for infrastruktur i form av tilgjengelige 
energisystemer som renset drikkevann og demokratiske planteskoler. 
Superflex påvirker utformingen av sosial-politikk ved inngripen i offentlig 
rom og utfordrer definisjonsmakt. På bakgrunn av denne praksis er 
Superflex oppnevnt som en av hundre mest innflytelsesrike kunstnere i 
verden av Artsy Editorial og har mottatt en rekke utmerkelser. 

 

 



Gjennom oppdraget for Vitenfabrikken tar Superflex interesse for 
Planetariet som er utstyrt med Carl Zeiss projektor – en avansert teknikk 
for kupler/domer som er i stand til å vise stjernens nøyaktige posisjon fra 
10.000 år tilbake og foran i tid.  
 

 
 
Superflex utvikler prosjektet Crimetime som presenterer publikum for 
dimensjonen av tidsreiser samtidig med en lokal og banal historie 
inspirert av Thomas Ergos dokumentar bok Kjeltringer. En beretning om 
om «Speedway Stig» et medlem av en vestlands- mafia som plyndret 
Jæren i flere år på sytti tallet.  



Stjernene i planetariet innstilles og viser de nøyaktige konstellasjonene 
som følger med plyndringen til enhver tid og utløser en dynamikk 
mellom det sublime universelle og det hverdagslige banale.   
 

 
 



KUNSTKONSULENT FOR VITO ACCONCI 
KORO - STAVANGER NYE KONSERTHUS, STAVANGER 
 
Gjennom dette prosjektet har jeg gleden av å bli kjent med et av mine 
forbilder gjennom tidene: Vito Acconci  performance kunstner og 
arkitekt. Prosjektforslaget til Stavanger Konserthus viste en potensiell 
sosial struktur i form av åpne tuneller gravd ut i amfiet som kunne 
fungere som sittegrupper og fra fugleperspektiv illudere sprekker i 
jorden og hentyde til uro, geologisk spenning som et forvarsel til 
klimaendringenes konsekvenser.  
 

 
 

Dagsavisen; Acconci vant utsmykningen Av Ole S. Nerheim , Dagsavisen.no 
19/06/2009  

Acconci Studio i New York vant æren av å utsmykke amfiet i det nye konserthuset i 
Stavanger.  -Bak studio Acconci står en mann med navn Vito Acconci.. Han har 
blitt omtalt som New Yorks kunst og mediestjerne. Han startet sin 
kunstnervirksomhet tidlig på 60-tallet som poet. Deretter begynte han også med 
performance kunst før han tok med seg det kroppslige og kommunikative inn i 
sine installasjoner og i sitt virke som arkitekt. Mange av hans prosjekter er en 
krysning mellom kunst og arkitektur. Acconci er genuint opptatt av mottakerens 



rolle. Han starter sine prosjekter med en idé som kan være en aktivitet, en 
bevegelse eller en performance. Sosial tilstedeværelse og forholdet mellom 
offentlig og privat rom i arkitektur og landskapsarkitektur. I alt var det seks 
konkurransedeltakere som ble invitert til å delta. De fem andre var: Rachel 
Whiteread (London), Lars Ramberg (Berlin), Marit Justine Hauge/Don Zohar (Oslo), 
Thomas Nordstöm/Annika Oskarsson (Stockholm) og Viel Bjerkeset Andersen (Oslo). 
Kunstjuryen er: Dyveke Sanne, Anne-Marte Eidseth Rygh, Per Harald Nilsson, Christine 
Sagen Helgø, Cecilie Bjelland og Marianne Dale. 

Prosjektet «You and Me Inside the Amphitheatre» av Acconci studio ble senere 
avslått i stadiet før utførelse og jeg gikk samtidig fra stillingen. 

  
Året etter har jeg studie opphold og Kunstner residens i New York over 
et halvt år og besøker Vito Acconci i hans studio i Brooklyn og får et 
ekslusivt intervju. 

 



KUNSTKONSULENT -KURT JOHANNESSEN 
 
UNDER- STAVANGER NYE KONSERTHUS  
 
Jeg får muligheten til å velge ut et forprosjekt og inviterer  Kurt Johannessen med 
skulptur og performance «Under». Deltakere møter i Vågen der biolog Simon Geir 
Møller fra UiS fortalte om eiketreet, en langsom, seiglivet organisme som opptrer i 
mytologien – og kan bli over 1000 år gammel i den sammenheng at tomten der 
konserthuset skal stå var tidligere hjem til mange eiketrær. Deretter vandret 
publikum gjennom gamle Stavanger til konserthusets tomt, hvor 24 personer fikk 
utdelt en eikenøtt støpt i messing som representerer materialet musikkinstrument er 
laget av samt hver time i et døgn – Deltagere graver ned messingnøttene der Zetlitz 
salen vil stå og planter tanker om det uendelige. 
 
Trond Borgen Aftenbladet: «Planetet» 
 
 «18. juni 2009 laget Kurt Johannessen en svært interessant performance, en 
vandring fra sentrum ut til Bjergsted, hvor 24 mennesker plantet like mange messing 
støpte eikenøtter i bakken, under det som senere ble konserthusets scene. En enkel, 
symbolsk handling foretatt av vanlige mennesker, men ledet av en kunstner. 
Plantingen av frø, grunnleggende for alt liv; et symbolsk fundament for all den 
musikken som vil skapes på denne scenen. Her er et interessant berøringspunkt med 
Walter da Marias «Loddrett kilometer», en boring av et hull og en plassering av 
metallstenger i en ubrutt rekke én km. ned i bakken i Kassel, 1977. Du kan ikke se 
det, men hver gang jeg er i Kassel går jeg alltid over plassen som skjuler dette 
kunstverket, med et lurt smil. Og hver gang jeg går på konsert i Bjergsted, med 
oppmerksomheten rettet mot scenen som skjuler dette kunstverket, vil jeg sitte der 
med et lurt smil og tenke på Johannessens nøtter. Performancen hans er forvandlet 
til et flott stykke konseptkunst, og jeg vil tenke at arkeologene en gang i framtiden 
kanskje vil grave nøttene fram igjen. At de vil avdekke det som for oss er skjult, men 
som likevel eksisterer. I tankene våre, i en forestillingsverden større enn 
konserthusets fysiske rammer». 
 
 

 

 



 



 
 
 
 



KUNSTKONSULENT -KURT JOHANNESSEN  
TRE STEINAR, STAVANGER  
  
På oppdrag fra Stavanger Kommune og Nymannsveien Barnehage. Prosjektet er en 
lyd installasjon der tre steiner blir plassert i tre rom. Lydopptak installert i steinene 
gir ulike stemninger og mulighet for kontakt og samtaler. 

 
 
 

 



 
 

           

 


