
PERFORMANCE DAYS 1-2-3-4 
TOU SCENE – STAVANGER 
 
En gjentagende visnings plattform for Performancekunst ved 
Tou Scene. En invitert hoved gjest og medlemmer av 
foreningen for Performance Kunstnere Stavanger (AKT-S 
senere PAS). Programmet tilbyr samtidig avgangs studenter 
ved Kunstskolen å vise arbeid. Tou Scenes steds-spesifikke 
kvaliteter blir estetisk og konseptuelt førende for programmet.  
 
 
PROSJEKTLEDER OG KURATOR: ANNE-MARTE EIDSETH RYGH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PERFORMANCE DAY 4 - KATE PENDRY 2007 
 

 

Død Diana vekker oppsikt 
«Dead Diana: Decade» blir fremført av britiske Kate Pendry. 
Performancekunstneren er bosatt i Oslo og har markert seg 
med flere oppsiktsvekkende arbeider siden midten av 90-tallet. 
Konseptet er et svar på kjendishysteriet rundt dødsfallet til 
prinsesse Diana. Siden 1997 har Pendry fremført ulike 
versjoner og hatt stor suksess i Europa. På Tou Scene 
fokuserer Pendry på det som har skjedd i samfunnet etter 
Diana forsvant. Men også ønsket om evig ungdom og vår 
stadig økende frykt er temaer som tas opp. Lydkunstneren Per 
Platou bidrar med å vrenge stemmen hennes til det 
ugjenkjennelige. «Dead Diana: Decade» begynner klokken 
24.00 og beveger seg en time inn i det nye døgnet; årsdagen 
for dødsfallet til John Lennon. silje.herget@ aftenbladet.no  

Tidligere på dagen viser Performance kunstnere Stavanger (AKT-S) og 
avgangsstudenter ved Kunstskolen arbeid i Ølhallene. 

 



PERFORMANCE DAY 3- OREET ASHERY  2006 

 
 
Oreet Ashery utøver offentlige intervensjoner ved alter egoet 
Marcus Fisher, en ortodoks jøde. Ashery er født og oppvokst i 
Vest-Jerusalem og prosjektet baseres på biografiske erfaringer 
samt utforsker kulturell identitet og sosialt skapte 
kjønnskonstruksjoner. I 2020 ble kunstneren tildelt Turner-
stipend for prosjektet. Anmeldelse ved Sigrun Hodne «Waves 
and Radiation» https://kunstkritikk.no/waves-and-radiation/ 
 

Performance kunstnere Stavanger (AKT-S) og avgangsstudenter ved 
Kunstskolen viser arbeid ved Scene 1 og Ølhallene. 



 
 
PERFORMANCE DAY 2: AKT-B OG AKT-S 2005 
 
 

 
 
Rita Marhaug fremfører performance «Body Liquid» i Ølhallene. 
En hyllest til kunstneren Yves Klein satt i sammenheng med 
Stavangers posisjon som oljehovedstad. Marhaug er 
grunnlegger for forening for performancekunst Bergen (AKT-B / 
PAB) Undertegended tok inititiativ til (AKT-S /PAS) i Stavanger 
dette året. Det markers ved at flere lokale kunstnere og 
medlemmer viser arbeid i hallene; blant andre Anne Klovning, 
Sidsel og Sissel Christensen, John Øyvind Eggesbø, Agnes 
Btffn, Eirik Lyster, Gilbert&Grape. Samt avgangs studenter ved 
Kunstskolen. 
 
Arbeidet med et samlende Nettsted for Nordisk Performancekunst.no blir 
iverksatt av samme år og får støtte fra Norsk Kulturråd. 
 
 



PERFORMANCE DAY 1- LISBET BODD OG 
VERDENSTEATERET 2004 

 

 
 
Lisbet Bodd etablerte Verdensteatret i 1986 og mottok Bessie Prisen i 
New York samt Heddas ærespris i 2014. For meg var Lisbet en kjær 
mentor og første gjest ved TAOH Kunstner residens som jeg var 
prosjektleder for. Neste års program og strategi for Performance Days 
blir laget ved samtaler med Lisbet. Verdensteateret fremførte også 
«Konsert for Grønland» En audio-visuell komposisjon der rusten 
mekanikk møtte ny teknologi. Kunstnere som deltok var: Asle Nilsen, 
Lisbeth J. Bodd, Håkon Lindbäck, Piotr Pajchel, Petter Steen, Ali 
Djabbary, Per Flink Basse, Erik Balke, Corinne Campos, Øyvind B. Lyse, 
Lars Øyno, Bergmund Skaaslien, Trond Lossius, Morten Pettersen, 
Kenneth K. Langås, Ulf Knudsen, Christian Blom 



 

 

PERFORMANCE DAY - BAKTRUPPEN “FUNNY 
SORRY JESUS” 2003 
 

Møtet med Kunstner kollektivet Baktruppen ble første opptakt til 
Performance Days. Oppsetningen «Sorry Funny Jesus» foregikk 
ute på parkeringsplassen ved Tou Scene og publikum satt inne 
bak et vindu og bevitnet handlingene utfolde seg på gata. 
Tilfeldige forbipasserende blir utøvere og lyder under gateplan 
blir fanget opp av en marklytter. Et konsept med humor, 
overraskende innfall og politisk-historiske referanser. Det holdes 
også workshop for studenter ved Kunstskolen.  Baktruppen får 
senere samme år kunstpris for denne produksjonen. 



 
 

 


