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Screen City-biennalen 2019 har tittelen Ecologies - lost, found and continued. Med dette 
temaet legger biennalen et post-antroposentrisk verdensbilde til grunn, og setter seg som 
mål å presentere, legge til rette for, og undersøke kunst og kunstnerisk søken som stiller 
spørsmål ved hvordan menneskelig handling påvirker den økologien som den er involvert 
i. Biennalen søker etter former for økologi som kan være skjult for det dominerende 
tankesettet til det moderne og rasjonelle vestlige samfunnet, men som er å finne i det 
som av enkelte anses som periferiene av dette. Disse kan imidlertid vise seg å være dypt 
forankrede kunnskapssentra som kan lede oss mot en mer bærekraftig, bevisst og åndelig 
basert fremtid, dersom vi velger å føre dem videre. Ved å bruke kunsten til å frembringe 
disse økologiene stiller biennalen følgende spørsmål: hvordan kan non-antroposentriske 
synspunkter og holistiske kunnskapssystemer føres videre som solide grunnlag for 
fremgang; føres inn i en helt ny kontekst, inspirere innovasjonsprosesser, og samtidig 
brukes som en måte å presentere kunst på og skape engasjement omkring denne? 

NYE BESTILLINGSVERK

SCB er stolte over å presentere listen over deltakende kunstnere i sin fjerde utgave i 
Stavanger, Norge. SCB 2019 kommer til å benytte seg av Stavangers arkitektoniske 
posisjon i det nordiske landskapet til å presentere et bredt spekter av internasjonale 
kunstnere som arbeider innen sjangrene det bevegelige bildet, det utvidede filmbegrepet, 
inkludert video og film, utvidet og virtuell virkelighet, audiovisuell kunst, performancekunst 
og installasjoner.
 
En viktig del av dette årets SCB er de nye arbeidene til Emilija Škarnulytė (LT), Saara 
Ekström (FI), Tuomas Aleksander Laitinen (FI), Michelle-Marie Letelier (CL), Enrique 
Ramírez (CL) og Band of Weeds (FI), som tar utgangspunkt i et post-antroposentrisk 
verdensbilde. Som ved alle typer gruvedrift, fører også dyphavsutvinning til viktige 
spørsmål om hvilken innvirkning dette har på miljøet. Med Deep Point Cloud utforsker 
Emilija Škarnulytė spørsmål relaterte til universets opprinnelse sett opp mot et geologisk 
tidsperspektiv. Škarnulytė har som mål å skape dialog mellom kunsten og vitenskapen, 
og utforske usynlige arkitekturer og større maktsystemer. Dette nylige bestillingsverket 
blir en visuell meditasjon og en utforskning av nåværende vitenskapelige forhold, sett i 
sammenheng med dyphavsutvinning og kartlegging av verdenshavene. Verket skal 
presenteres i Stavanger Domkirke.

Band of Weeds har laget en audiovisuell forestilling som skal presenteres på Stavanger 
Museum i åpningshelgen under SCB (17.-20. Oktober). Greenhouse Phenomenon er en 
grundig studie av planters puls og livstegn, og disse gjøres hørbare for publikum med det 
som mål å vise hvor mye aktivitet det er i hvert eneste lille ugress. Etter liveforestillingen 
vil arbeidet integreres i en lydinstallasjon ved Mosvannsparken for resten av biennalen.
Tentacle Tongue er en del av Tuomas Aleksander Laitinens forskning på ikke-menneskelige 
hjerner. Arbeidet dedikeres blekkspruter (cephalopoda), og ved hjelp av denne arten utforsker 
Laitinen spørsmål omkring biologisk mangfold og radikale forskjeller. Verket består av 
plakater som publikum kan aktivere ved hjelp av en app på mobiltelefonen. Ved å skanne 
plakaten avslører man dermed et audiovisuelt arbeid som dykker ned i avbildningsteknologi 
og kunnskapsproduksjon i en tid med hyperkapitalisme og klimakrise.
 
The Bone er en VR-opplevelse inni en installasjon av hodeskallen til en vill-laks, laget 
av Michelle-Marie Letelier, hvor ulike fysiske elementer og fortellinger er å oppdage, 
akkompagnert av en stemme- og lydkomposisjon. Prosjektet utforsker forholdet 
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mellom den nordlige og sørlige halvkule ved hjelp av akvakulturen til atlanterhavslaksen, 
landskapsforvaltning, og manipulering i forhold til marine ressurser som står i fare for 
utryddelse. Verket skal presenteres i Hurtigbåtsterminalen, Fiskepiren.
Letelier samarbeider med Kalma, et annet bestillingsverk: En forestilling i sanntid om 
oppfatningen av dynamikken og symmetrien i natriumnitratkrystaller. Caliche Crystals er 
en del av et langtidsprosjekt innen audiovisuell kunst, og vil finne sted gjennom linsen på 
et mikroskop. Her settes lupen på den historiske handelen med natriumnitrat (Chilensk 
salpeter), også kalt “caliche”, samt handelsruten, som foregikk ved hjelp av seilskip. Letelier 
og Kalma er for tiden i dyp studering av sentrale elementer i dyrkingen av salpeterkrystaller, 
sett i sammenheng med arkitektoniske rom og historiske fortellinger. Performancen skal 
holde sted på Stavanger konserthus i samarbeid med komponist Nils Henrik Asheim, og i 
etterkant skal resultatene projeseres på konserhuset sin fasade.
 
Saara Ekströms Beacon tilhører sjangeren utvidet film, og tilbyr en deltakende liveopplevelse 
langs Stavanger sin byhavn, Vågen. Kunstneren har filmet det utrydningstruede og sårbare 
økosystemet på de finske øyene i samarbeid med forskere ved The Archipelago Research 
Institute, og har tatt med seg disse bildene, som er svart-hvite og i 8mm-format, for å 
skape en interaktiv projeksjonsforestilling.
Enrique Ramírez knytter to truede miljø langs norskekysten sammen i Tidal Pulse – Part II.
Dette er et audiovisuelt kunstverk som er inspirert av en ferjetur gjennom fjordene i Norge, 
med refleksjoner omkring miljøkrisen i regionen, som er et resultat av fossilt brennstoff. 
Ramírez har som mål å videreutvikle forskningen, som ble satt i gang i Harstad, ved å 
fokusere på dyphavsutvinning og å ekstrahere vibrasjonene fra båten og undervannslyden 
av oljepumpene, plassert i Stavangers spesifikke miljø. Performance verket skal utføres 
live langs to ferjeturer til Lysefjorden i løpet av SCB sin åpningshelg.
 
SCB Journal er en forlengelse av Screen City-biennalen og en plattform for kunnskap, 
spørsmål og akademisk forskning. Tidsskriftet sammenfaller med biennal-programmet 
og krysser også over i det nettbaserte programmet. Den fullstendige oversikten over 
forelesninger, visninger og nettbaserte arbeider vil annonseres på nettsiden vår ganske 
snart. Meld deg på nyhetsbrevet dersom du ønsker å holde deg oppdatert på det som skjer.  
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