Reisevirksomhet
2012:
• Møte/ workshop med Norgesfilm, Kristiansand i januar 2012. Deltagere: Per Platou, Ivar
Smedstad, Anne Marthe Dyvi, Marit Paasche, Synne Bull. Dette var første møte, hvor vi
gjennomgikk sentrale punkter for samarbeidet.
• Rotterdam Filmfestival, Rotterdam, 25.-30. januar. Per Platou hadde møter med
bl.a. Gaby Wijers, Joke Ballentijn og Theus Swakhals fra NIMK, samt uformelle samtaler
med andre internasjonale aktører (Lux/UK, Pacific Film Archive/USA, Sixpack/AUT).
• GAMA generalforsamling, Berlin, 1.-4.februar. Deltakere: Per Platou, Anne Marthe Dyvi,
Roger Flatebø deltok under GAMAs fellesmøte under Transmediale - der vi skisserte vårt
arbeid og fikk møtt en rekke andre europeiske aktører.
• NIMK/ GAMA, Amsterdam, 25.februar (under Sonic Acts). Ivar Smedstad og Per Platou
hadde møter med hele NIMK-organisasjonen og gikk gjennom framtidige
samarbeidsformer/-muligheter.
• Ursula Blickle Videoarkiv, Wien, 5.april. Per Platou kikket på struktur og brukerinterface.
• Møte med kunstner Terje Munthe, Stavanger*, 5.-6.oktober. Per Platou, Ida Lykken
Ghosh. Vi mottok referansematerialer og taper til digitalisering.
• Konferansen Ephemeral Sustainability, Bergen, 31. oktober – 3. november. Deltagere:
Per Platou, Anne Marthe Dyvi, Marit Paasche, Ida Lykken Ghosh. Per holdt innlegg om
Videokunstarkivet og deltok i paneldebatt med Lars Mørch Finborud og Sarah Cook.
• Baltan Laboratories, Eindhoven, 14.-15.desember. Per Platou deltok på konferansen
"Collecting and Presenting Born-Digital Art" på Van Abbemuseet. Han satt i arbeidsgruppe
#1 (Writing Histories), ledet av Edward Shanken og Annie Fletcher.
• Norgesfilm/ Filmtek, Kristiansand, 11.-12. desember. Ivar Smedstad. Møte med
Norgesfilm og digitalisering hos Filmtek.
• Intervju med Terje Munthe, Stavanger, 18.desember. Anne Marthe Dyvi og Marit
Paasche.
2013:
•
•
•

•
•

Rotterdam Filmfestival, Rotterdam, 24. - 29. januar. Per Platou hadde møter med bl.a.
Gaby Wijers og Theus Zwakhals (LIMA/GAMA), Benjamin Cook (Lux), Edwin van der
Heide (IFFR)
Transmediale/ CTM, Berlin*, 30. januar – 4. februar. Per Platou og Ida Lykken Ghosh
hadde møter med Annet Dekker fra Virtueel Platform.
LIMA, Amsterdam 21. februar. Per Platou, Ivar Smedstad og Ida Lykken Ghosh hadde
møte med Gaby Wijers (direktør), Wiel Seuskens (teknisk ansvarlig), Matt Kemp
(digitalisering) og Jaap van der Kreeft (utvikler/ Toxus). Bakgrunn for møtet var en generell
gjennomgang av Resource Space, om hvor vi befant oss i prosjektet og hvordan vi best
mulig kunne bruke LIMA som ressurs for å videreutvikle VKA. Jaap van der Kreeft har
utviklet LIMAs database og ga en forståelse av en del problematikk knyttet til de ulike
løsningene. Mange av utfordringene vi møter har de brukt mye tid på å løse, og her kan vi
høste av deres erfaringer. Vi avtalte et møte/ workshop mellom Jaap/ Norgesfilm/ VKA over
to dager i april for å få litt fart på framdriften og muligens løse opp i "språkvansker" og
uklarheter mellom VKA og Norgesfilm.
Vi avleverte 8 NTSC U-Matic taper fra Kjell Bjørgeengen for rensing og digitalisering. Den
ene var fra Høvikoddens samling og ble digitalisert hos Filmtek i desember med noe
problemer. Vi testet den på nytt for å ha et sammenligningsgrunnlag.
Nordic Outbreak – Streaming Museum, New York, 31. mars – 4. april . Marit Paasche
var invitert til å holde et innlegg i symposiumet Nordic Outbreak.
Statsarkivet og Norgesfilm, Kristiansand, 12. juni . Per Platou og Ida Lykken Ghosh
hadde et oppfølgingsmøte med Norgesfilm. Møtet omhandlet rutiner for lagring, diskusjon

•

•

om metadata og framdrift samt fordeling av kostnader angående samarbeidet med LIMA. Vi
var på en felles befaring til Statsarkivet med statsarkivar Kjetil Reithaug. Vi har pr idag ett
hyllefag til disposisjon i Statsarkivets magasin for magnetisk materiale (EMP-rommet).
Avtalen med Statsarkivet er over 3 år og løper fra 2012. Avtalen kan forlenges.
Kortfilmfestivalen, Grimstad, 12. -16. juni. Per Platou og Ida Lykken Ghosh. Per Platou
presenterte Videokunstarkivet som en del av spesialprogrammet. Det ble vist arbeider av
Kjell Bjørgeengen og Terje Munthe. Ellers hadde vi nyttige møter med en rekke norske
filmskapere, samt flere instanser innenfor NFI, Nasjonalbiblioteket mm.
Intervju med Jeremy Welsh, Bergen, 19. juni. Anne Marthe Dyvi og Marit Paasche
intervjuet Welsch i Bergen som en del av intervjuserien “Untold Stories”. Intervjuet vil
senere foreligge på nettsidene, og i bokform som del av vår engelske publiseringsserie.

2014:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rotterdam Filmfestival, Rotterdam 23.- 28. januar. Per Platou og Ida Lykken Ghosh.
Møter med LIMA (Amsterdam), Geert Mul (for seminaret Videokunst i offentlig rom Oslo i
mai)
Transmediale/ CTM, Berlin*, 29. januar – 2. februar. Per Platou, Ida Lykken Ghosh. Møter
med GAMA, Nina Wenhart, Daniela Arriado, Annet Dekker.
Reykjavik, 23. - 26. mars. Per Platou og Ida Lykken Ghosh. Innledende møter angående
oppsett av et Islandsk videokunstarkiv basert på vår modell.
Meta.Morf, Trondheim*, 21. - 23 mai. Per Platou og Ida Lykken Ghosh. Møte med
kunstner Oddvar I.N. Daren.
Kristiansand og Grimstad, 11. - 13. juni. Per Platou og Ida Lykken Ghosh. Møter med
Norgesfilm, avlevering av taper på statsarkivet og deltagelse på Kortfilmfestivalen.
Greatbear Analogue & Digital Media, Bristol, 28.september – 1. oktober. Per Platou, Ida
Lykken Ghosh, Ivar Smedstad. Omvisning og møter med Adrian Finn, direktør for
Greatbear. Avlevering av taper til digitalisering.
Reykjavik, 13. - 17. oktober. Per Platou, Ida Lykken Ghosh. Deltagelse på symposiet
Thinking Media: Talking Digital samt åpning av Vasulka Chamber i regi av
Nasjonalgalleriet.
Marit Paasche og Anne Marthe Dyvi har foretatt flere reiser innenlands i forbindelse med
intervjuer og fotografi til bokutgivelse.

2015:
•
•
•
•

Oberhausen, 1.- 5. mai, Per Platou. Oberhausen Filmfestival.
Kiasma, Helsinki, 26. – 29. mai, Per Platou. Deltagelse på symposiumet Archiving Media
Art – Saving contemporary art for the next generation, i regi av Av-Arkki.
Kristiansand og Grimstad, 10. - 13. juni, Per Platou og Ida Lykken Ghosh. Møte med
Norgesfilm, levering av taper til Statsarkivet og deltagelse på Kortfilmfestivalen.
Aachen, 24. - 25. september, Per Platou og Ida Lykken Ghosh.Video Matters, konferanse i
regi av research prosjektet Video Archive, Ludvig Forum Aachen og styremøte i GAMA.

*Utgifter delt mellom Videokunstarkivet og PNEK.

MØTEREFERATER VIDEOKUNSTARKIVET TIL USA OKTOBER 2013

I de i underkant av to ukene Videokunstarkivet var i USA ble det anledning til å se og
få presentert spennende prosjekter, samt møte en mengde interessante og interesserte
mennesker som forholder seg til lignende problemstillinger som vi gjør i vårt prosjekt,
Videokunstarkivet. I ettertid ser vi det som en svært faglig nyttig tur, samt en veldig
hyggelig og spennende opplevelse for oss alle sammen. På lang sikt er det flere av
våre nye kontakter som det vil være aktuelt å bruke for faglige innspill videre i
prosjektet. Som gruppe har det også vært bra å oppleve dette sammen, for å ha et
felles referansegrunnlag for fremtidig problemløsing knyttet til prosjektet. Det har
også verdi å være sammen, og møte andre som en gruppe representanter for
Videokunstarkivet.
På reisen har vi hatt en helt utrolig tilgang til prosjekter og personer med stor
kunnskap og erfaring, og denne tilgangen har spesielt Ivar Smedstad i
Videokunstarkivet gjort mulig. Han studerte ved San Francisco Art Institute på 80tallet, og mange av hans venner og bekjente fra den gang sitter på viktig kompetanse i
dag. Også til institusjoner som BAVC, Bay Area Video Coalition, som omtalt lenger
nede, har kontakten gått gjennom Ivar som har jobbet der tidigere. Menneskene vi har
møtt har vært svært åpne og delingsvillige om sitt arbeid, og har vist stor interesse for
Videokunstarkivet som prosjekt.

Videokunstarkivet etter omvisning på Internet Archive, her foran inngangen til ’kirken’. F.v: Ida
Lykken Gosh, Per Platou, Ivar Smedstad og Anne Marthe Dyvi.

.

UC Berkeley Art Museum og Pacific Film Archive ved Jon Jon Shibata, Assistant
Film Archivist.

Jon Shibata forteller om ’Vinager Syndrome’, en svært problematisk tilstand for en gammel filmrull.

En av de største universitetskunstmuseer i USA, BAM / PFA åpnet i 1970. BAM /
PFA har en samling av 14.000 filmer tilgjengelig for publikum. Filmene er lagret på
sine originale filmruller, men et storstilt digitaliseringsarbeid er i gang. Filmene
tilgjengeliggjøres gjennom visninger på Berkeley, samt ved visning på og utlån til
andre institusjoner. Arkivet er åpent for studenter/forskere, og PFA sin nitidige og
systematiske arkivering bevarer arbeidene og kunnskapen om dem for ettertiden. UC
Berkeley Art Museum og Pacific Film Archive sitt uttalte mål er er å 'inspirere
fantasien og tenne kritisk dialog gjennom kunst og film.'
Videokunstarkivet møtte Jon Shibata som ga oss en omfattende omvisning av arkivet,
samt en innsikt i arbeidsoppgaver og utfordringer ved filmarkivet. Overgangen til
digitalisering, og hvordan arkivet møtte/møter dette, var et sentralt punkt for møtet
med Jon Shibata.
BAM/ PFA: http://www.bampfa.berkeley.edu
BAVC / BAY AREA VIDEO COALITION ved Moriah Ulinskas, Director of
Preservation
BAVC gir opplæring og tilgang til ny teknologi for offentlige medieprodusenter,
uavhengige kunstnere, ungdomsgrupper og andre ideelle organisasjoner. BAVC har
eksistert i 35 år og er og har vært viktig for kunnskap om mediet video, og
videokunst, samt kunnskap om det tekniske utstyret og bevaring av gamle bånd og
kassetter. Spesielt gjennom å digitalisere materialet. Siden 1994 er 7000 minutter

video blitt digitalisert på BAVC.
Videokunstarkivet hadde møte med Moriah Ulinskas, Director of Preservation, som
ga oss en grundig
innføring i BAVC sin
historie
og
kontemporære praksis.
De
konservatoriske
utfordringene
til
videokunsten
var
hovedfokus, og Moriah
Ulinskas ga oss noen
tips om interessante
prosjekter hun var
involvert i. Spesielt
utviklingen
av
et
vokabular
for
håndtering av skadede
videoafilmer,
altså
spesifikke
hendelser
som kan skje med de
ulike teipene over tid.
For å løse felles
problemer
er
det
relevant med et språk
som
alle
kjenner
betydningen
av.
Termenologirosjektet,
AVAA, A/V Artifact
Atlas,
er
under
utvikling, og eksisterer
i dag som en Wiki.

Moriah Ulinskas viser oss noen av de gamle avspillingsmaskinene BAVC bruker for
digitaliseringsarbeidet.

Et viktig verktøy for preservering av video, formidling av problemstillinger og behov,
samt en modell som knytter små aktører sammen.
http://preservation.bavc.org/artifactatlas/index.php/A/V_Artifact_Atlas
Et annet prosjekt som vi ble svært begeistret for er et softwareprogram under
utvikling, på pilotnivå foreløpig, nemlig QC Tools. Et 'drag-and-drop-program' som
scanner den digitale filmfilen, og kan visuelt og logisk lett presentere og finne frem til
feil, skadede bilder og så videre i den digitale filmfilen. Et program som gjør at den
manuelle måten å lete etter feil på, ved å se hele filmen igjennom, kan med bruk av
QC Tools derfor unngås. Feilene presenteres ved hjelp av QC Tools gjennom en
visuell rapport over tidslinjen til filmen. Videokunstarkivet vil følge utviklingen til
programmet, og være med i testingen med digitalisert materiale.
BAVC: http://www.bavc.org

Neil Young Archive ved Toshi Onuki

Toshi Onuki og Ivar Smedstad utenfor Neil Young sitt arkiv på en anonym adresse i San Francisco.

Videokunstarkivet var invitert til å se det fysiske arkivet til Neil Young ved art
director Toshi Onuki som studerte ved San Francisco Art Institute sammen med Ivar
Smedstad på åttitallet. Materialet fyller et stort lagerlokale som også huser
redigeringsfasiliteter. Materialet brukes til å lage historiske narrativer fra Neil Youngs
karriere til BlueRay-bokser. Prosjektet som Neil Young også utvikler, Pono, en
høyoppløst lydstreamingsoftware ble presentert for oss. Vi fikk også anledning til å
hilse på Neil Young. Det var ikke anledning til å fotografere på stedet.
Utgivelser
fra
Neil
Youngs
http://www.neilyoungarchives.com

arkiv/

The

Archives-prosjektet:

Middag med Paul Kos og hans kone Isabelle Sorrell
Paul Kos (f.1942) er kunstner og en av grunnleggerne av Bay Area Conceptual Art
bevegelsen i California. Bay Area var den gang et arnested for nye former for video,
performance og installasjonskunst. Paul Kos var en av de første kunstnerne til å
innlemme video, lyd og interaktivitet i skulpturelle installasjoner. Paul Kos er
professor ved San Francisco Art Institute. Hans kone Isabelle Sorrell er også kunstner.
Om Paul Kos: http://www.paulkos.net/Paul_Kos/home.html

Besøk hos Craig Baldwin som har etablert og driver 'Other Cinema' i San
Francisco
Other Cinema har i menge år vært et sted for marginaliserte sjangere som industrielle
filmer, hjemmevideoer, etnografi med mer, og viser disse samt andre
'independentfilmer' for publikum. Other Cinema er et slitt men romslig visningslokale
på gateplan i Mission-district i San Francisco. Det er et sted utenfor institusjonene og
hierarkiet kunstinstitusjonene representerer. Visningsprogrammet kurateres.
Other Cinema beskriver stedet og sitt klientell som et ikke-kommersielt og ikkeakademisk salon-miljø. Vi besøkte stedet for å overvære en kvelds visningsprogram
med filmer om ulike kunstnere, og for å snakke med Craig Baldwin, som har etablert
og driver stedet. Bildene er fra hans arkiv i kjelleren på Other Cinema, en enorm
samling film fra de fleste kategorier, samlet gjennom et liv og kategorisert i en manns
hode.
Craig Baldwin (født 1952) er en amerikansk eksperimentell filmskaper. Han bruker
"funnet" opptak fra massekultur/massemedia til å sette sammen egne
arbeider/visninger. Craig Baldwin representerer en ytterkant hva kommer til
arkivering, og arbeider både konkret og konseptuelt med nedbryting av kategorier.

Fra Craig Baldwins kjeller/arkiv der filmrull på filmrull ligger oppmagasinert og danner nye
sammenhenger. Infinity - Seals - Nature of Matter - Our Dynamic Earth - Habitat…..

Om Other Cinema: http://www.othercinema.com/
Om
Craig
Baldwin:!
http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Baldwin
http://www.pnek.org/archives/1780

og

Omvisning på Internet Archive og møte med Brewster Kahle, grunlegger og
direktør

Direktør Brewster Kahle forteller om Internet Archive.

Internet Archive er et prosjekt som går ut på å bevare innholdet som finnes i vår
kultur, digitalisere det og tilgjengeliggjøre det på internett. Alt fra film, nettsteder,
software, bilder, bøker og så videre lagres på enorme servere og er fritt tilgjengelig
gjennom søk på nettsiden archive.org. Prosjektet er like stort og fantastisk som det er
kontroversielt. Internet Archive unngår rettighetsproblematikk ved å beskrive seg selv
som et bibliotek, der det foregår utlån. Ettersom det de låner ut er kopierbart
materiale, fritt for vannmerking eller annen kryptering, gir det store muligheter for
tilgjengelig materiale for å skape nye uttrykk eller ny distribusjon.
Videokunstarkivet fikk omvisning av Brewster Kahle som initierte prosjektet og er
direktør og i utgangspunktet også finansierer det hele. Etter noen års drift har de klart
å etablere annen finansiering, blant annet ved å digitalisere og arkivere for samlinger
og biblioteker. De er 150 ansatte som daglig digitaliserer, bit for bit, hele vår medierte
kultur.
Spesielt The Way Back Machine er spesiell, da det er jevnlig lagrede nettsteder
påbegynt i 1996, der du kan 'gå tilbake i tid', altså søke deg tilbake til nettsteder slik
de var i før. 240 milliarder nettsider er lagret siden 1996.
Internet Archive er lokalisert i en tidligere kirke midt i San Francisco, der interiør og
eksteriør både visuelt og konseptuelt danner rammen om et unikt prosjekt.
Informasjon
er
vår
tids
religion.

Videokunstarkivet i dialog med Brewster Kahle, her i kirkerommet til Internet Archive. Det gule lyset
er på grunn av glassmosaikk i vinduene som farger lyset. F.v: Brewster Kahle, Per Platou, Ida Lykken
Gosh og Ivar Smedstad. Foto: Anne Marthe Dyvi.

De ansatte sitter i kjelleren, der kirkekaffen og søndagsskolen tidligere foregikk, og de
omtaler lokalet som nettopp 'søndagsskolen'. I kirkens kirkerom foregår det møter og
foredrag, åpne for publikum, og serverne er høytidelig plassert i de buede arkene i
rommet.

Brewster Kahle viser oss hvor effektiv metataggingen har vært i beskrivelsene av arkiverte
nyhetssendinger.

Brewster Kahle er ingen hvemsomhelst, han var med på å skape internett, i dag
dokumenterer han 'sitt' prosjekt som er større enn det meste. Open source.
Internet Archive : http://archive.org

’Scannestasjon’ for bøker.Digitalisering side for side, manuelt arbeid, på spesialdesignede
konstruksjoner utviklet av Internet Archive.

Besøk hos Peter Strietmann og Chris Seguine

Peter Strietmann og Chris Seguine jobber for Matthew Barney med hans nye
prosjekt som skal lanseres i februar. Verket blir 6 timer langt og har tatt åtte år
å produsere. Både Peter og Chris har filmet og klippet verket, og har det
øverste tekniske ansvaret for produksjonen. De har jobbet med Cremasterproduksjonen også. Videokunstarkivet fikk en visning av alt teknisk utstyr
benyttet i redigeringen, samt beskrevet arbeidsgangen i en så omfattende
videoproduksjon. Vi fikk også se en smakebit av det kommende verket.
Videokunstarkivet er invitert til den europeiske premieren i München i
februar/mars 2014.

Peter Strietmann, Ida Lykken Gosh og Ivar Smedstad.

