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art anløp myre
Vibeke Steinsholm Elin Andreassen
art anløp brønnøysund 2002
art anløp myre 2003
art anløp kvalsund 2004

Med art anløp vil vi engasjere og involvere mennesker som
bor der kunsten lages og vises.

Myre Fiskeindustri a/s

På de ulike stedene arbeidet vi med utgangspunkt i folk,
tema og stemninger. Det var blandingen av det kjente og
det ukjente som var viktig. Vi ønsket å se med ulike blikk;
det familiære blikket innenfra og en fremmeds blikk utenfra.
Derfor valgte vi våre hjemsteder Myre og Brønnøysund,
samt Kvalsund i Finnmark som var et ukjent sted for oss
begge.
I forberedelsen utforsket vi det vi opplevde og fornemmet i
møtet med stedet, og det som skjedde der. Vi fotograferte,
gjorde video- og lydopptak. Noe var medbrakt, noe ble laget
der og da. I tillegg lånte vi private bilder og rekvisita,
visningsrom og utendørsvegger til projiseringer. En viktig del
av prosjektet ble etter hvert å involverer deltakere og gode
hjelpere.
Vi oppsøkte folk, uanmeldt og på steder vi ikke var ventet;
fiskeindustriarbeidere på vei til jobb kl 06:40, i inngangen til
Rema 1000, på en bryggefasade synlig for passerende
trailersjåfører.

Vibeke Steinsholm

Elin Andreassen

I denne presentasjonen viser vi prosjektet
slik det utviklet seg på Myre.

art anløp gjennomføres med støtte fra Nordnorsk Kunstnersentrum, Kunstbasen Brønnøy Brannstasjon, Brønnøysund Kommune, Øksnes Kommune,
Øksnes kunstforening, Nordland Fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, Nordnorsk Kulturråd
Foto: Elin Andreassen, Vibeke Steinsholm, Øyvind Stavnes

Kulturkontoret
Øksnes
Kommune: Stian
Rydningen,
ekspert på lyd og
lys fra biler,
samler sammen
bilgutta til
generalprøven
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Forberedelser og gode hjelpere

Prosjektideen var basert på og avhengig
av velvillige og entusiastiske folk på Myre.
Det ble ikke vanskelig.

Myre Fiskeindustri
a/s:
Generalprøvepause.
Bilgutta Jørgen
Knutsen og Mats
Børge Johannessen

Myre Fiskeindustri
a/s:
Bileier Steve
Johansen og vår
gode hjelper Magne
Olsen, formann på
brygga

Gunnar Klo a/s
avd. Stø:
Leif Godvik,
daglig leder på
fiskemottaket

Projisering av foto i mottakshallen på Gunnar Klo a/s avd. Stø

Elin Andreassen
under innsamling
av bilder på
Kulturkontoret
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Innsamling av private bilder

Unni Mæland jobbet
i administrasjonen
på Myre
Fiskeindustri da
bedriften ble stengt.
Hun kom med
albumet sitt for å få
hjelp til å velge ut
bilde

Myre Fiskeindustri a/s, kommunens største arbeidsplass
med 160 ansatte, har vært stengt i nøyaktig ett år når vi
kommer til Myre. For å lage en hyllest til de som er berørt
av denne alvorlige situasjonen vil vi på åpningskvelden
vise bilder av folk som jobbet ved bedriften da den
stengte.

Elin får tilsendt lønningslisten og ringer rundt. Hun spør om
å få låne et bilde som de liker godt av seg selv, eller om de
vil, ett som viser dem med familie eller venner. Når vi
kommer til Myre får vi låne et rom på Kulturkontoret i
Rådhuset. Her sitter Elin og tar i mot bildene, og lager
serien ”Folk på Fryseriet”.

Utvalg fra bildene som ble innsamlet

Svein Tore Knudsen

Grete Bjørgan

Areeya P. Egerdal

Knut Solstad

Elbjørg Sundt

Unni Mæland

Eilena Arntzen

Peggy Nymoen

Monica Holm Larsen

Hanna Leena Myöhäinen

art anløp myre 20 okt – 2 nov 2003

Fredag 24. okt kl. 1900
Åpning
Myre Fiskeindustri a/s

Medhjelpere: 24 elever fra
Strengelvåg Skole som har laget et
skyggespill til åpninga, 4 unge
bileiere med kompetanse på lyd og
lys, formann på brygga Magne
Olsen, og Natteravner som serverer
gløgg til publikum.

Kl. 1900: Video- og fotoprojeksjon på Myre Fiskeindustris fasader

Bilgutta har kjørt gjennom Myre sentrum med
Pergolesis Stabat Mater dunkende fra høytalerne,
de siger inn på plassen og parkerer foran
publikum

Publikum følger bilene som kjører sakte
innover i mottakshallen, med trykket fra
musikken ut gjennom nedrullede vinduer

Bilene er kommet inn i kjølelageret og lyden skrus
opp

Til musikken fra
bilene fremfører
elever fra
Strengelvåg Skole
skyggespillet de har
laget, om kua som
må i fengsel, men
som blir befridd av
sine hundevenner

Lillian Høydal, leder
Øksnes Kunstforening,
åpner art anløp i lyset
fra gulvlampa til Elins
mormor, foran
fotoprojeksjonen ”Folk
på Fryseriet”
Alf Eliassen, fra serien Folk på Fryseriet
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UDI har nylig vedtatt etablering av flyktningmottak på Myre. Det har satt
sinnene i kok. Motstanden er stor, og media er med på å piske opp
stemninga som til tider blir ganske hissig.
Vi bestemmer oss for å ”invitere med” noen flyktninger som bor i
Brønnøysund når vi drar til Myre. Vibeke kjenner noen av dem. Hun
fotograferer dem hjemme, på handletur, og på volleyballtrening.
Eirik Sørdal, daglig leder på Rema 1000 lar oss få vise fotoene i butikken.
Projeksjonen kan sees fra gaten når Rema 1000 stenger på kvelden.

Vibeke Steinsholm og Eirik Sørdal (daglig leder
Rema 1000)

Eirik Sørdal fremfor projeksjonen av fotos fra
Brønnøysund

Søndag 26. okt kl. 1900
REMA 1000
My street

Projeksjon av foto fra Brønnøysund
Varighet: 4 døgn

Astrid Knutsen og Anna Randi Andreassen, bak
disken i manufakturavdelinga på E. Sørdal a/s

Utvalgte bilder fra fotoprojeksjonen

Baktasj M. Ayab

Edil Adel Azzam

Nurdjan Razidoniz

Ahmed Ghyasi

Baktasj M. Ayab
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Elin kjenner Kyrre litt fra før og har spurt om å få komme i bua hans og
vise en billedserie hun har laget til han. Kyrre rydder plass til pcn på
egnekrakken. Lyset blir slått av. Med projektoren i armene sikter Elin mot
veggen sånn at Kyrre kan se fra der han sitter ved bordet sitt og drikker
kaffe sammen med arbeidskameratene.
På veggen projiseres 2 bilder som går i sakte loop. Det ene bildet er av
dansende ballerinaer. Det andre er et broderi som henger på setra til
Gerd, Elins venninne i Nordfjord. Hun broderte det da hun var ungjente.

Kyrre Brun (fisker)

Til Kyrre . Projeksjon av 2 foto i loop

Elin Andreassen rigger utstyr på egnekrakken
til Kyrre

onsdag 29. okt kl. 0915
I egnebua til Kyrre Brun på Stø
Til Kyrre

Projeksjon av foto
Varighet: ca.4 min

Ola Brun og Arild Knutsen (fiskere og arbeidskamerater)

