SLUTTRAPPORT

"Et for oss nytt og spennende felt som ga et innblikk i filmbransjens
utfordringer, samtidig som det ga et innblikk i mulighetene som ligger der
til via film å få museenes formidling til å gå nye veier og nå nye folk"
Astrid Matland, Damsgård hovedgård/Bymuseet i Bergen
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KJØL – PROSJEKTET
KJØL er et samarbeid mellom Vestnorsk filmsenter og museer,
bibliotek og kulturhus på Vestlandet. Gjennom KJØL skapes nye
visningsarenaer for den profesjonelle filmbransjen, og kvaliteten
på og kunnskapen om film i museumsbransjen bedres.
I 2011 tok Vestnorsk filmsenter initiativ til prosjektet og responsen fra

museums-, kulturhus-, og bibliotekfeltet var overveldende positiv. En
arbeidsgruppe bestående av representanter fra ulike institusjoner ble
satt ned, og denne utarbeidet KJØL - et samarbeidsprosjekt mellom filmsenteret og museer, bibliotek og kulturhus i de tre Vestlandsfylkene.
Startskuddet for KJØL var en faglig konferanse i Bergen i 2012, som
samlet de ulike kulturbransjene til faglig innspill og nettverksbygging.
I etterkant av konferansen utlyste Vestnorsk filmsenter midler til produksjon av seks filmer. Filmene skulle være frie kunstneriske verk med utgangspunkt i kystkultur, og de skulle produseres i et samarbeid mellom
filmskapere og kulturhus, museer eller bibliotek. Filmene skulle også ha
egne visnings- og lanseringsplaner i samarbeid med institusjonen.
KJØL hadde også som målsetning å synliggjøre andre vestlandsfilmer,
gjennom økt bruk, på nye arenaer. Gjennom et pilotprosjekt i samarbeid
med Hordaland fylkesbibliotek skulle dokumentarfilmer fra Vestlandet
få digital bibliotekdistribusjon og således bli lettere tilgjengelig for
publikum der.
Prosjektet fikk navnet KJØL fordi det handler om kystkultur, har retning
og framdrift, og i kjølvannet ligger nye muligheter for spennende samarbeidsprosjekter. Med KJØL ønsket Vestnorsk filmsenter å danne grunnlag for og inspirere til videre kreativt samarbeid mellom filmfolk,
museer, arkiver og andre kulturinstitusjoner på Vestlandet.

KJØL prosjektet ble initiert og driftet av Vestnorsk filmsenter, støttet av
Hordaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Sogn og
Fjordane fylkeskommune.

KJØL – KONFERANSEN
Som et ledd i KJØL-prosjektet ble KJØL-konferansen* avholdt på Grand Terminus i Bergen 08. - 09. mars 2012.
Konferansen skulle bringe filmbransjen, museer, bibliotek, kulturhus, kommuner og fylkeskommuner fra Hordaland,
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal sammen. Deltakerne skulle se film, lære om erfaringer ved bruk av levende
bilder i museer, se eksempler på audiovisuelle løsninger i formidling og få innspill utenfra.
Dette var første gang en slik konferanse ble avholdt i Norge og prosjektet var således et pilotprosjekt!
Målet var kompetanseheving blant formidlere (museer, kultursentre, bibliotek) i bruk av levende bilder, og økt
kjennskap om disse institusjonene for filmmiljøet.
Konferansen hadde et variert program** med foredrag, presentasjoner, paneldebatter og filmvisning. Gjennom de
to dagene ble blant annet temaer som bevaring og formidling av den norske filmarven, digitale løsninger for
visningsfasiliteter og klarering og regler ved offentlig visning av film belyst. Man fikk se eksempler på bruk av film
i museene i de tre vestlandsfylkene, samt at man gjennom presentasjoner fra en rekke produksjonsselskaper fikk se
eksempler på hva filmskaperne kan tilby. I tillegg fikk man tatt opp utfordringer og løsninger på veien fra et museums
filmidé til ferdig film gjennom debatt med panel og deltakere.
Den sosiale settingen med fellesarrangementer og rom for nettverksbygging var høyt prioritert da det var første
gang disse bransjene skulle møtes til felles konferanse, og da en viktig målsetting var å knytte nye kontakter som
igjen kunne føre til konkrete samarbeidsprosjekter.
Det ble nedsatt en programgruppe bestående av Gunnar Furre (Herdla museum), Anne Aune (Hordaland fylkesarkiv),
Lisbeth Dreyer (Ibis film), Irmelin Nordahl (Vestnorsk filmsenter), Anne Magnussen (Embla film), Bjørn Ringstad (Møre
og Romsdal fylkeskommune), Carina Stokke (Møre og Romsdal fylkeskommune), Berit Høivik (Kystmuseet i Sogn og
Fjordane) og Anita Solbakken (Flora kommune), Jarle Sanden (Romsdalsmuseet). Gruppen var ansvarlig for utformingen av konferansens faglige program, samt at de fungerte som en referansegruppe i arbeidet med å finne riktig
form og retning for KJØL-prosjektet for øvrig.
KJØL-konferansen hadde 105 deltakere fra hovedsakelig Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Deltakerne representerte filmselskaper, museer, arkiv, fylkeskommuner, bibliotek og kommuner, hvorav majoriteten
representerte film- og museumsbransjen. I tillegg var institusjoner som Nasjonalbiblioteket og Medietilsynet
representert på konferansen.
Dette var både en konferanse og en invitasjon til samarbeidsprosjekter mellom institusjonene og filmbransjen, der
disse gruppene fikk en mulighet til å presentere seg for hverandre og bli bedre kjent.
* Det ble utarbeidet egen rapport for konferansen, se vedlegg 2
** For fullstendig konferanseprogram, se vedlegg 1

KJØL-FILMER
I etterkant av konferansen utlyste Vestnorsk filmsenter midler til KJØL-filmer og høsten 2012 ble det tildelt produksjonsstøtte til 6 filmer som alle var samarbeidsprosjekter mellom filmprodusenter og museer/ kulturhus/bibliotek,
som et direkte resultat av KJØL-konferansen. Det ble bevilget 2, 4 millioner i støtte til seks prosjekter med stor
variasjon i uttrykk og innhold, hvorav to produksjonsselskap fra Møre og Romsdal og fire produksjonsselskap fra
Hordaland i samarbeid med museer fra Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland var involvert. Det var en
forutsetning at filmene hadde en klar kunstnerisk ambisjon og ikke var rene “oppdragsfilmer”, reportasjer eller
informasjonsfilmer.
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KVOTAR, KAPITAL OG KJÆRLEIK
Kven er fiskaren? Kven er folket bak fangststatistikkar, fiskekvotar og ressursforvaltning- som trålar sjøen etter torsk og
makrell? Kven er dei som klamrar seg fast til ein eldgamal kultur?
Det å leve, gje og ta av kysten og havet- er det eit godt liv?
I kvotar, kapital og kjærleik får sjåaren sitja med i ein samtale
mellom tre fiskarar frå Bulandet. Dei tre fiskarane samtalar på tre
skjermar samstundes, noko som skapar ein annarleis og intim
interaksjon mellom sjåar og film.

KVOTAR, KAPITAL & KJÆRLEIK
Regi/manus: Hanne Steien, Jorunn Børve Eriksen
Fotograf: Kieran Kolle
Klipp: Frida Eggum Michaelsen
Lyd: Jorunn Børve Eriksen
Scenografi: Hanne Steien
Tilleggsfoto: Grete Hillersøy
Produsenter: David Alræk, Kieran Kolle
Lengde: 14 min
Produksjonsselskap: SJAU AS, www.sjau.no
Kontakt: post@sjau.no / 994 59 027
Produsert i samarbeid med Norges fiskerimuseum, Museum Vest
Norges Fiskerimuseum er et museum for fiskerihistorie og kystkultur.
Museet har siden etableringen bygd opp en omfattende samling av
gjenstander (fiskeredskap og båtmodeller m. m.), et omfattende
næringsarkiv og en stor boksamling innenfor fagfeltet.
Les mer: www.museumvest.no
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SANATORIET - FORTELLINGER
På en fjellhylle innerst i Sognefjorden hviler det forfalne Lyster
Sanatorium. Sanatoriet er truet av kommunens rivningsvedtak,
et fasinerende byggverk med en unik historie kan gå tapt for all
tid.
Gjennom bygget fortelles historiene til menneskene før forfallet,
om drømmene, lidelsene og håpet. Filmen skildrer husets epoker,
fra tuberkulosesanatorium og psykiatrisk sykehus, til flyktningmottak.

SANATORIET – FORTELLINGER
Regi: Therese Jacobsen
Manus: Therese Jacobsen
Foto/klipp/lyddesign: Jørgen Nordby
Komponist: Erik Normann Aanonsen
Scenografi/kostyme: Hanne Steien
Intervjuere: Stig Halstensgård, Therese Jacobsen
Research: Therese Jacobsen, Stig Halstensgård
Produsenter: Ragna Midtgard, Maria Ekerhovd
Lengde: 20 min
Produksjonsselskap: MER FILM, www.merfilm.no / www.sanatoriet.no
Kontakt: ragna@merfilm.no
Produsert i samarbeid med Luster bibliotek
Luster bibliotek er hovedbiblioteket i Luster kommune og lokalisert midt
i sentrum. Biblioteket er lustringenes kulturelle møteplass.
Les mer: www.luster.folkebibl.no
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DET LILLE SLOTTET
Filmskaperen Skule Eriksen gjorde opptak av det som faktisk
finnes i den fredete hagen og bygningen på Damsgård hovedgård. Så lot han komponist og lyddesigner Øistein Boassen
framkalle brokker av minner, toner og gjenklang.
Det lille slottet er en film som anskueliggjør hva et museum kan
være; et møte mellom fortidens gjenstander og vår forestillingsevne.

DET LILLE SLOTTET
Regi/foto/klipp: Skule Eriksen
Lyd/musikk: Øistein Boassen
Produsent: Lisbeth Dreyer
Lengde: 11 min
Produksjonsselskap: Ibis Film AS, www.ibisfilm.no
www.ibisfilm.no
Kontakt: lisbeth.dreyer@gmail.com / 480 48 333
I samarbeid med Damsgård hovedgård, Bymuseet i Bergen
Damsgård hovedgård ligger på Damsgård i Laksevåg bydel i Bergen
kommune. Hovedgården anses for å være et av de norske hovedverkene
innen perioden rokokko. Damsgård hovedgården er kanskje det best
bevarte trehuset fra denne stilperioden i Europa.
Damsgård hovedgård er en del av Bymuseet i Bergen.
Les mer: www.bymuseet.no
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TOKT
I Tokt tas vi tilbake til vikingtiden og følger en jarl og hans menn
på vikingtokt over Nordsjøen. Filmen forteller om et typisk tokt
på en historisk korrekt måte; motivasjonen til de som dro, båtene
de reiste med og utstyret som ble brukt. Filmen belyser en viktig
og myteomspunnet periode i skandinavisk historie samtidig som
den underholder.

TOKT
Regi: Ole Herigstad
Manus: Johannes Hildre Spilling
Animasjon: Jo Aaserud, Torbjørn Jahr
Komponist/lyddesign: Nils Iver Holtar
Musikk: Edvard Førre Erfjord
Historiefaglig ansvarlig: Lilli Marie Ingvaldsen, Bård Gram Økland
Produsent - Johannes Hildre Spilling
Lengde: 5 min
Produksjonsselskap: Raindog Studios AS, www.raindog.no
Kontakt: post@raindog.no / 99636808
Produsert i samarbeid med Stiftelsen Bergen sjøfartsmuseum
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum er et ledende utstillings-, forskningsog kompetansesenter for sjøfartshistorie. Utstillingene dekker hele
sjøfarts-historien fra de eldste tider frem til vår tid. Her finnes flere unike
gjenstander og en imponerende samling modeller av kjente fartøyer.
Les mer: www.bsj.uib.no
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BEKKEN
Bekken på Havrå bind fjellet saman med tunet, og tunet saman
med fjorden. Alt liv på garden har i tusenvis av år kretsa rundt
bekken. Sjølv om bekken aldri sluttar å bruse, så er livet rundt
han i ferd med å stilne.
Om bekken kunne snakke, ville han ha fortald om det harde
strevet i kvardagen, om festdagar i vakkert solskin og om kjærleik
så sterk at den overlever tusenvis av regnvérsdagar.

BEKKEN
Manus og regi: Ida Kleppe
Foto: Vegard Dale Bergheim
Tilleggsfoto og undervannsfoto: Anders Hereid, Jan Inge Skogheim
Dronebilder: Antimedia ved Andreas Johannessen og Daniel Ashby
Innspelingsassistentar: Mikael Sæther og Tomas Morel
Klipp: Christian Dahl
Lydetterarbeid: Tor Børre Gåsland
Colorist: Benedicte Aurora Sælensminde
Produsent: Morten Offerdal
Produksjonsselskap: Pandora Film AS, www.pandora.no
Kontakt: ida@pandora.no / 47 33 15 90
Produsert i samarbeid med Museumssenteret i Hordaland
Havrå er en gård med en historie som strekker seg tilbake til bronsealderen. Gården vart freda i 1998. På gården er klyngetunet og den
gamle teigdelinga fremdeles intakt. Gården er et unikt minne om
gårdsdrift, byggeskikk og arbeidsliv på de vestlandske gårdstunene.
Driften av Havråtunet er en del av Museumssenteret i Hordaland.
Les mer: www.muho.no
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ISHAVSHANDA
Ver og vind, hav og is formar landskapet vårt. Eit levd liv formar
hendene våre.
I den sunnmørske kystkulturen er ”ishavshanda” ei hand som har
erfart ikkje berre tungt arbeid, men også harde vêrforhold, og
naturopplevingar som dei heime vanskeleg kunne førestille seg.
Kan hendene fortelje noko om arbeidet og naturen dei vart
forma av?

ISHAVSHANDA
Regi/manus: Are Pilskog, Sturla Pilskog
Foto: Are Pilskog
Klipp: Sturla Pilskog
Musikk: Gabriel Fliflet
Produsenter: Are Pilskog, Sturla Pilskog
Lengde: 11 min
Produksjonsselskap: Blåst Film AS, www.blaastfilm.no
Kontakt: post@blaastfilm.no / 97 76 64 71
I samarbeid med Ishavsmuseet Aarvak.
Ishavsmuseet Aarvak ble opprettet i 1981 og har som formål å ta vare
på de rike tradisjonene på Vestlandet fra selfangst og annen virksomhet i
polare strøk. Museet består blant annet av den vernede ishavsskuten
«Aarvak», den eldste gjenværende i sitt slag
Les mer: www.ishavsmuseet.no
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WORKSHOP: LANSERING OG MARKEDSFØRINGSSTRATEGI
I september 2013 ble det arrangert todagers KRÆSJKURS I FILMLANSERING OG WORKSHOP FOR KJØL-PROSJEKTENE,
i samarbeid med Kulturmeglerne. Arrangementet inneholdt én dag med seminar åpent for hele filmbransjen på
Vestlandet og én dag workshop kun for involverte i KJØL-filmene. På workshopen gikk deltakerne (filmskaperne og
deres samarbeidende institusjoner), sammen med Kulturmeglerne dypere inn i KJØL-prosjektene. Kulturmeglerne,
som er eksperter på lansering av film og andre kulturprodukter, hadde på forhånd satt seg inn i alle prosjektene, for
således å best mulig gi råd og veiledning for de 6 filmenes vei videre i lanseringen, herunder også arbeid mot pressen.
Programmet omhandlet:

STRATEGI
Posisjonering – målgrupper – markedsmål
• Hva er prosjektet? Hva forteller du om filmen din?
• Hvem er publikum? Hvem skal se filmen din?
• Kanal? Hvor skal man se filmen din?
• Hvorfor lager du filmen? Hvilke mål har du satt deg?

TILTAK
• Stopp pressen! Hvordan tenker redaksjonene? Hva kjennetegner den gode saken?
• Bli sett! Bilder, pressemeldinger, sosiale medier: Hvordan stå ut i strømmen?
• Hvilke andre kanaler fins? Betalt markedsføring, samarbeidspartnere, geriljamarkedsføring.

WORKSHOP
• Gruppearbeid: utarbeidelse av utkast til en kommunikasjonsstrategi for prosjektene.
• Presentasjon av prosjektenes planer for strategi, etterfulgt av plenumsdiskusjon og rådgivning.
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FELLES PREMIERE FOR KJØL-FILMENE
22. januar ble de seks KJØL filmene lansert med et felles premierearrangement på Bryggens museum. i tillegg til å
være unike enkeltstående filmer med individuelle planer for distribusjon er de en del av et pilotprosjekt med noen
felles rammer og visjoner, Vestnorsk filmsenter ønsket derfor å invitere til en felles markering. Arrangementet bestod
av visning av alle filmene, samt taler fra støttespillere og andre involverte. Alle filmskaperne var tilstede og rundt
100 publikummere møtte opp, i tillegg var presse, samarbeidspartnere i museer og fylkeskommuner, samt finansiører
invitert.
Kulturmeglerne ble engasjert til å gjøre presse- og lanseringsarbeid i forkant og det ble utarbeidet eget pressemateriale* og informasjonsmappe for KJØL-filmene, samt KJØL-prosjektet generelt. Tilbakemeldingene fra publikum
var overveldende positive og arrangementet fikk også mange og gode oppslag i pressen**, blant annet innslag på
NRK Hordalands morgensending, Vestlandsrevyen og Norge i dag, samt omtale i flere lokale aviser.
* For pressemeldinger, se vedlegg 3 og 4
** For pressemappe, se vedlegg 5

VEIEN VIDERE FOR KJØL-FILMENE
I etterkant av felles KJØL-premiere hadde de 6 filmene sine individuelle planer for premierer i samarbeid med de
tilknyttede institusjonene, samt for videre lansering og distribusjon, styrt av de ansvarlige produksjonsselskapene.
Flere av filmene har hatt unike premierearrangementer i tett samarbeid med institusjonene og enkelte har allerede
oppnådd en imponerende høy festivaldeltakelse. Filmene er svært ulike og har således helt forskjellige nedslagsfelt
og muligheter for distribusjon og videre visninger, dette gjenspeiles også i tilbakemeldingene fra produksjonsselskapene om status for filmene:

KVOTAR, KAPITAL OG KJÆRLEIK
Filmen får offisiell museums-premiere under Norges Fiskerimuseums nyåpning 1. juni 2015. Filmen blir en fast
installasjon i den ene av basisutstillingene. Utstillingen heter «Det eventyrlige fisket» og er en fiskerihistorisk utstilling
med et tydelig samtidsanslag. Filmen er en del av konseptet man kaller et personlig møte.
Filmen har vært vist ved følgende festivaler: BIFF (2014), Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda (2014), samt
på filmarrangementet Blått Lerret.
Produksjonsselskapet er i dialog med Norsk filminstitutt vedr videre distribusjon av filmen.

SANATORIET – FORTELLINGER
Filmen hadde premiere 7.juni 2014 på Sanatoriet, i byggets gamle kinosal og med rundt 200 publikummere tilstede.
Visningen var støttet av Norske Kunstforeninger for prosjektor og lerret. Filmen har siden da blitt vist kontinuerlig
i kinosalen for alle de som har fått omvisning i bygget, og det planlegges å sette opp igjen visninger for sommersesongen 2015.
Filmen har deltatt på Kortfilmfestivalen i Grimstad (2014), Bergen Internasjonale Filmfestival (2014), Trondheim
Dokumentarfilmfestival (2014) og Dokumentarfilmfestivalen i Volda (2015).
Videre planlegger Luster Bibliotek et samarbeidsprosjekt med ungdomsskolene i kommunen. I prosjektet brukes
filmen sammen med formidling av biografien «På kanten av stupet» av Gunn Marit Sæbø Meyer. Om ei jente som
hadde tuberkulose og hadde et opphold på Harastølen. I tillegg planlegges bokkafe for voksne og lørdagsforedraget
(filmvising med innledning av lokal ressurs).

DET LILLE SLOTTET
Premiere på Damsgård 20. juni 2014, visning på Laksevåg bydelshus under Damsgårdsdagene.
Filmen har vært vist 12 ganger for totalt ca.400 publikummere og tilbakemeldingene fra publikum er gode. De fleste
melder at når filmen er slutt, vil de bare se den en gang til. Det er videre planlagt visninger av filmen lokalt i
Bymuseets to auditorier, samt på Damsgård hovedgård ved passende anledninger.
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TOKT
Bergen Sjøfartsmuseum har eksklusiv visningsrett for filmen i sin helhet. Det har vær gjennomført noen visninger
for generelt publikum, samt skoler.
Videre planlegges bruk av filmen i utstillingssammenheng, samt til turister i sommersesongen.

BEKKEN
Premiere på Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda i 22. april 2014
Filmen har videre deltatt på Nordic Docs (2014), BIFF (2014) og Colorado Environmental Film Festival (2015).
Filmen har vært vist for Osterøy museumsslag på Osterøy museum, ca.15 publikummere, samt for museets samarbeidspartnere som Skog og landskap, ulike handverkere, ca. 75 – 80 publikummere.
I tillegg ble filmen vist under Museal lunsj ved Universitetet i Bergen og for første års studenter ved universitetet da
de blant annet har Havrå som tema. Det samme gjelder Høgskolen i Sogn og Fjordane. Visningene foregår hos den
enkelte utdanningsinstitusjon. Havrå/museet ikke har en egen visningsarena.
Tilbakemeldinger fra publikum: Søt, interessant, rørende, jeg blir trist, en epoke er snart slutt, så fint at dere kan
overta denne gamle kunnskapen.
Videre er filmen tenkt brukt som gave der vi finner det naturlig. Den er til salgs hos alle avdelingene hos Museumssenteret i Hordaland og vil være et fast innslag hos de avdelingene som har muligheter for visning.

ISHAVSHANDA
Filmen hadde premiere på Ishavsmuseet Aarvak 25.april 2014, med påfølgende konsert med Gabriel Fliflet (som har
laga musikken til filmen). Rundt 200 var tilstede på premieren hvor også daglig leder på Vestnorsk filmsenter, Stine
Tveten, og Møre og Romsdal fylkeskommune var representert.
Filmen blir nå vist i 4 etg på museet i åpningstidene, så alle som vil kan sette seg ned og se den. Filmen vil være
tilgjengelig der i sesongen 2015 vertfall.
Filmen har deltatt på følgende festivaler: Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda (2014), Nordic Doc (2014),
BIFF (2014), TIFF (2015), Bergamo Film Meeting (2015), Eurodok (2015) og ViewFinders: Atlantic Film Festival for
Youth (2015).
Produksjonsselskapet har også fått festivalhenvendelser fra Hellas, Ungarn og Italia, og Tromsø Internasjonale
filmfestival ønsker å ta med filmen på turné i Kina.
Filmen gis ut på Blu-ray juni 2015 (samling av beste norske kortfilmer siste året), distribuert av Norsk Filminstitutt.
Videre distribusjon via DVD og VOD vurderes.
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EFFEKTER OG TILBAKEMELDINGER
Filmselskapene har blitt bedt om å svare på hvilke eventuelle andre effekter KJØL-prosjektet har gitt, i form av nye
samarbeidsprosjekter og kontakter eller annet. I tillegg har man etterspurt deres generelle kommentarer til
prosjektet og prosessene rundt det:

KVOTAR, KAPITAL OG KJÆRLEIK
Har prosjektet ført til nye oppdrag/kontakter:
SJAU har blitt kontakten både av Fiskerimuseet og firmaet som har vært utstillingsansvarlig om ulike arbeid av
mindre størrelse. Dette har bl.a. ført til at SJAU har produsert en til video som er plassert i museet. I tillegg har Jorunn
Børve Eriksen fått en lydjobb knyttet til utstillingen.
Har dere noen generelle tanker rundt prosjektet:
KJØL var en god mulighet til å leke med det dokumentariske formspråket. Å ha museum som visningsarena åpnet
for fruktbare ideer rundt hvordan vi kunne fortelle med lyd og bilde.

SANATORIET – FORTELLINGER
Har prosjektet ført til nye oppdrag/kontakter:
Filmens materiale inspirerte til produksjon av en timesdokumentar som er i klippen nå. Regissør Therese Jacobsen
har fått arbeidsstipend fra Bergen kommune i 2014.

DET LILLE SLOTTET
Har prosjektet ført til nye oppdrag/kontakter:
Nye kontakter, og ganske mange, men ikke nye oppdrag. Men det er flere som vet hvem vi er.
Har dere noen generelle tanker rundt prosjektet:
Museet har for dårlige visningsfasiliteter, og de har ikke prioritert dette. Det var kanskje en svakhet med prosjektet
at man ikke stilte tydeligere krav om dette, og om visning generelt, det gjaldt ikke bare vårt prosjekt. Mye mekking
for å få til god visning, og det kan jo ikke vi holde på med hele tiden. Viser her til at det andre museet vi hadde
kontakt med (Hardanger fartøyvernsenter) HAR prioritert å oppruste visningsfasilitetene sine, men de har ingen film
å vise. Generelt er visningsforholdene på museer for dårlige i dag, jeg har virkelig vært innom og kikket på et
mangfold av museer det siste året. Man opererer med dårligere visningsforhold enn det folk etter hvert har hjemme.
Her trengs det en bevissthetsendring, og jeg hadde egentlig håpet av Vestnorsk kunne “slå et slag” for dette i sin
kommunikasjon med museene, som en erfaring med dette prosjektet.

TOKT
Har prosjektet ført til nye oppdrag/kontakter:
Er jo selvsagt vanskelig å måle oppmerksomhet i noen størrelse og se direkte korrelasjon mellom Tokt og andre
prosjekter som har fulgt, men det korte svaret tror jeg er nei. Vi har ikke videre satset på museumsarenaen, og har
ikke bygget videre på produksjon av denne type filmer. Men KJØL-samlingene har jo vært møteplassen hvor vi, som
Voldabasert studio, fikk de første kontaktene i Bergens filmmiljø, og som dermed da var medvirkende til at vi har
hovedkontoret vårt i Bergen i dag.
Har dere noen generelle tanker rundt prosjektet:
Jeg håper at det ligger politisk vilje til et nytt KJØL-prosjekt, i en eller annen form. Tankegodset bak KJØL, å utforske
nye visningsarenaer og tenke nytt rundt dette, er verdifullt.
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BEKKEN
Har prosjektet ført til nye oppdrag/kontakter:
Det er vanskelig å vite, men ikke direkte.
Har dere noen generelle tanker rundt prosjektet:
Et fint prosjekt, der vi har kunnet konsentrere oss om det kreative i stedet for å bruke store krefter på å klattfinansiere. I tillegg har det vært svært lærerikt og inspirerende å ikke tenke på tv-kanalane sine krav og sendeflater.
Vi har dessuten lært mye om det som museet formidler. Vi håper at det kommer flere sjanser til lignende prosjekt
hos Vestnorsk Filmsenter!
Vi kan legge til at føringer for distribusjon burde vært klarere, og at prosjektet til tider bar preg av at det ble byttet
prosjektleder. Men dette blir alt i alt bagateller.

ISHAVSHANDA
Har prosjektet ført til nye oppdrag/kontakter:
Har fått filmen med i Norsk Filminstitutt sin distribusjon. De har hele tiden vært begeistret og vi har nesten hatt
ukentlig kontakt. Filmen vart f.eks. derav eneste «headhunta» film til Eurodok (NFI sin egen dokumentarfilmfestival).
Har fått henvendelser fra andre museum (men dette har nok ikke bare med Ishavshanda alene å gjøre).
Har dere noen generelle tanker rundt prosjektet:
Vi har dratt stor nytte av prosjektet, både kunstnerisk og nettverksmessig. Har også fått mye god lokal og regional
mediedekning. Siste oppslag fra Sunnmørsposten: http://www.smp.no/incoming/article10710047.ece
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EFFEKTER OG TILBAKEMELDINGER FRA INSTITUSJONENE
Institusjonene har blitt bedt om å svare på om KJØL-prosjektet har ført til nye samarbeidsprosjekter med filmbransjen, i form av nye filmprosjekter eller annet. I tillegg har man bedt om en tilbakemelding på samarbeidet med
filmselskapene og etterspurt deres generelle kommentarer til KJØL-prosjektet:

NORGES FISKERIMUSEUM (KVOTAR, KAPITAL OG KJÆRLEIK)
Hvordan har dere opplevd samarbeidet med filmselskapet/filmskaperne:
Svært godt. De viste stor evne til å skjønne hvilken type film vi hadde bruk for, og elles en vid fleksibilitet knytt til
justeringer når museet sine opprinnelige planer ble endret. Ideer og konsept ble tydelig drøftet med museet – som
ga dem stor frihet.
Har dette prosjektet ført til nye/andre samarbeidsprosjekter mellom dere og filmbransjen/filmskapere:
Ja, en ny film er laga med utgangspunkt i samarbeidet.
Har dere generelle tanker rundt KJØL-prosjektet som helhet:
Vi har opplevd KJØL-prosjektet som et svært fruktbart møte mellom ulike kreative miljøer. Det var krevende å velge
mellom de tilbudene vi fikk – ettersom det kom flere gode forslag inn til vårt museum. Det kunne ha vært nyttig
med flere felles samlinger for KJØL-partnerne underveis i prosjektet, men samtidig er det lett å erkjenne at slike
samlinger er svært vanskelige å få til for flere travle miljø samtidig.

LUSTER BIBLIOTEK (SANATORIET – FORTELLINGER)
Hvordan har dere opplevd samarbeidet med filmselskapet/filmskaperne:
Entusiasme, fortløpende orientering om prosessen rundt filmen. Veldig god informasjon hele veien.
Har dette prosjektet ført til nye/andre samarbeidsprosjekter mellom dere og filmbransjen/filmskapere:
Ikke ennå.
Har dere generelle tanker rundt KJØL-prosjektet som helhet:
Historisk materiale har langt liv. Dette er en film som kan leve lenge, også p.g.a. estetisk kvalitet

DAMSGÅRD HOVEDGÅRD/BYMUSEET I BERGEN (DET LILLE SLOTTET)
Hvordan har dere opplevd samarbeidet med filmselskapet/filmskaperne:
Samarbeidet opplevdes utelukkende positivt.
Har dette prosjektet ført til nye/andre samarbeidsprosjekter mellom dere og filmbransjen/filmskapere:
Nei, ikke så langt.
Har dere generelle tanker rundt KJØL-prosjektet som helhet:
Kjøl-prosjektet må berømmes for den økonomiske muligheten til å prøve ut samarbeid mellom museum og film!
Et for oss nytt og spennende felt som ga et innblikk i filmbransjens utfordringer, samtidig som det ga et innblikk i
mulighetene som ligger der til via film å få museenes formidling til å gå nye
veier og nå nye folk.
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BERGEN SJØFARTSMUSEUM (TOKT)
Hvordan har dere opplevd samarbeidet med filmselskapet/filmskaperne:
Det har væt godt, men jeg har ett viktig ankepunkt: vi kom for sent inn i prosessen. Når vi ble spurt, hadde
filmskaperne allerede en klar formening om hvordan filmen skulle være. For at den skal kunne skreddersys til sitt
bruk, burde vi vært inne helt fra starten. Vi har mange behov for film, og skulle gjerne hatt pengene til å få dette
laget, men da må prosessen snus på. Da må museene komme med ønsker, og filmselskapet jobbe ut fra dette. Slik
det nå har blitt, har vi fått et produkt som faller litt mellom en del stoler, fordi vi som brukere har hatt for liten
innflytelse på det ferdige produktet.
Har dette prosjektet ført til nye/andre samarbeidsprosjekter mellom dere og filmbransjen/filmskapere:
Nei, ikke direkte, men under en samling ble det knyttet kontakter som kan vise seg å bli nyttige ved en senere
anledning. Fikk også innblikk i hva andre museer og filmselskap driver med, og det er alltid verdifullt. For øvrig anser
jeg samlingene som lærerike, nyttige og viktige.
Har dere generelle tanker rundt KJØL-prosjektet som helhet:
Et supert tiltak, men sitter igjen med følelsen av at primær målsetting var å holde filmskaperen i arbeid. Museenes
og publikums interesser kom i andre rekke. Skulle gjerne snudd litt på denne «flisa», uten at jeg tror det ville få
negative konsekvenser for filmskaperne. Ved å snu prosessen, tror jeg filmene kunne bli mer relevante, og nå et
langt bredere publikum. Film i formidlingen har alltid vært viktig for museene, men med den enorme tilgang vi i
dag har til film, er det viktigere enn noensinne at museenes filmer er spesiallaget for nettopp dette museet, og for
det som skal formidles. Et tett samarbeid mellom. museer og filmskapere kan være av stor nytte og kan gi fantastiske
resultater. Kjøl gir også de «fattige» museene en mulighet til å skape noe bra her, men da tror jeg vi må se nøye på
prosessen, og hvordan tildeling av midlene skjer.

MUSEUMSSENTERET I HORDALAND (BEKKEN)
Hvordan har dere opplevd samarbeidet med filmselskapet/filmskaperne:
Veldig kjekt og spennende. Vi har fått formidlet hva som er hensikten med fredningen og hvordan man har valgt å
videreføre kunnskap og kompetanse. Denne måten å produsere mat – og virke på var hverdagen til de aller fleste
her på Vestlandet fram til nylig. Gjennom dette samarbeidet har vi klart å få løfte fram en hverdagskunnskap som
langt på vei var en forutsetning for at man klarte å overleve. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet.
Har dette prosjektet ført til nye/andre samarbeidsprosjekter mellom dere og filmbransjen/filmskapere:
Ja, en film om norsk matproduksjon.
Har dere generelle tanker rundt KJØL-prosjektet som helhet:
Et veldig godt tiltak som gjerne bør fortsette. Våre samlinger og samfunnsoppdrag kan ved hjelp av film som metode
utført av profesjonelle (VIKTIG) føre til formidling av stor verdi. For vår del ble ikke DVD`ene ferdig før på slutten
av 2014. Sesongen for våre besøksavdelinger er nå i mai/juni (forskjellig fra avdeling til avdeling). Derfor har det
ikke vært mange visninger hittil. Det viktigste fram til i dag er at vi har fåt en film som vi kan vise/ gi bort til viktige
samarbeidspartnere som for eksempel Riksantikvaren, Fylkesmannen og Norsk institutt for skog og landskap. Dette
er særlig knyttet til overføring av den handlingsbårne kunnskapen som vi er helt avhengig av for å forvalte det freda
kulturminnet; gården Havrå. Gjennom dette metodiske grepet som film er, er forståelsen av overføring av denne
kulturarven lettere å forstå for ulike forvaltningsnivåer som står utenfor den daglige drifta, men som har fått tildelt
et forvaltningsansvar, et økonomisk ansvar, et overvåkingsansvar etc.

ISHAVSMUSEET AARVAK (ISHAVSHANDA)
Hvordan har dere opplevd samarbeidet med filmselskapet/filmskaperne:
Sammarbeidet har vært bra.
Har dette prosjektet ført til nye/andre samarbeidsprosjekter mellom dere og filmbransjen/filmskapere:
Ingen nye prosjekt.
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SAMARBEID MED BIBLIOTEK, FILMPAKKER OG KARTLEGGING
I samarbeid med Ruth Ørnholt (fylkesbibliotekar i Hordaland) og Kjartan Vevle (Biblioteksentralen) ble det igangsatt
et pilotprosjekt som skulle gi dokumentarfilmer fra Vestlandet digital bibliotekdistribusjon og således bli lettere
tilgjengelig for publikum der.
5 dokumentarfilmer (Predikanten, Fjord, Havets Sølv, Den Andre Mannen og Villsauen, Reven og Kjærligheten) ble
valgt til den første prøvepakken for online utlån hos bibliotek, og man gikk i dialog med filmskaperne for å få satt
i gang arbeidet med rettighetsklarering og retningslinjer for denne type distribusjon. Biblioteksentralen fikk ansvaret
for å utarbeide kontrakter for prøvepakken.
Gjennom prøvepakken skulle man kartlegge hvilken ny visnings- og distribusjonsarena bibliotekene kan være for
film, samt for å få på plass generelle avtaleverk. Planlagt lansering av online lånetilbud for prøvepakken sammenfalt
med KJØL-premieren.
Dessverre har dette prosjektet ikke ennå blitt ferdig realisert. Tilbakemeldingene fra fylkesbibliotek og
Biblioteksentralen er at prosjektet har tatt lengre tid enn først antatt grunnet blant annet nye anbudsrunder på
strømmeløsningen, prøvepakkene er dermed utsatt på foreløpig ubestemt tid.

*********
Som en del av KJØL, og i anledning Vestnorsk filmsenter sitt 20 års-jubileum, ble det høsten 2014 gjennomført en
kartlegging av produksjoner som filmsenteret har støttet mellom 1995 og 2015. Resultatet av kartleggingen er en
omfattende liste med titler, selskaper, regissører og tilgjengelige tekniske formater.
Kartleggingen dannet grunnlaget for en identifisering av filmer “fra arkivet”, med tanke på at de bør hentes frem
og tilgjengeliggjøres på ny. De over 350 filmene, som har blitt produsert med støtte fra Vestnorsk filmsenter i løpet
av de siste 20 årene, inkluderer en rekke prisvinnende og viktige filmer med stor bredde i tematikk og innhold både innenfor dokumentar og fiksjon.
Nyere filmer, som er produsert digitalt, er relativt lett tilgjengelige, mens eldre filmer som kun eksisterer på tape er
lagret hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana og foreløpig ikke digitalisert. Med unntak av noen få titler, som eksisterer
digitalt på Norsk filminstitutts sine visningsplattformer på nett, er altså et stort antall eldre filmer kun lagret på
utdaterte formater, dette selv om innholdet ofte er mer relevant enn noen gang. I forbindelse med KJØL hentes
derfor nå et utvalg av disse filmene frem, og settes sammen i nye, relevante pakkeløsninger rettet mot ulike
visningsarenaer. Disse skreddersydde pakkene, organisert etter sjanger, tematikk og/eller målgruppe, skal kunne
tilbys passende institusjoner inkludert museer og biblioteker, og dermed bidra til at kvalitetsinnhold fra filmmiljøet
på Vestlandet blir tilgjengeliggjort for fremtidige generasjoner.
Dette arbeidet er fortsatt pågående.
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Premiere på ny filmsatsing

NRK Vestlandsrevyen. Sendt på radio/tv 22.01.2014 21:03. Profil: Vestnorsk filmsenter.

Premiere på ny filmsatsing: Kjøl
© Editor
Se/hør nyheten på http://ret.nu/Pg9yfWVx

NRK1
N
RK1 D
Dagsrevyen
agsrevyen 2
21
1

NRK1 Dagsrevyen 21 21. Sendt på radio/tv 22.01.2014
.01.2014 21:00. Profil: Vestnorsk filmsenter.
Se/hør nyheten på http://
Se/hør nyheten på http://ret.nu/meocVAzP

skule eriksen* er nevnt 2 ganger

Filmer med tema Kystkultur

NRK Hordaland. Sendt på radio/tv 21.01.2014 08:07. Profil: Vestnorsk filmsenter.

Premiere på Kjøl-filmene på Bryggen Museum.
Intervju med daglig leder i Vestnorsk filmsenter
© Editor
Se/hør nyheten på http://ret.nu/puB2vCib
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Frå Havråtunet til lerretet
På Havrå er det laga film om berekraft – før, no og i framtida.
Elise Årdal
elise@bygdanytt.no

P

UBLIKUM SER på lerretet. Dei raude
seta i kinosalen er mørke. På nest
nedste rad sit eit ektepar. Dei gifta
seg for nøyaktig femti år sidan. No er det
laga film om dei og livsverket deira.
Første gong dei såg filmen, var ikkje
kona Ingrid Torp noko vidare blid.
—Kvifor dei skulla ha meg med, det
kan eg ikkje forstå, seier Ingrid til Bygdanytt.
Mannen Johannes fortel at dei måtte
lokka henne til å delta.
—Ingrid hadde litt problem med
helsa akkurat då vi spelte inn filmen,
men ho er ei ekte filmstjerne! Nydeleg
vakker, full av gode historier, og flink til
å formidla. Ho var avgjerande for filmen
– saman med Johannes, sjølvsagt. Han er
sterk som ein bjørn – det kom godt med,
fortel filmskapar Ida Kleppe frå Pandora
Film.

«BEKKEN» , som filmen heiter, er ei skildring av livet på Havråtunet på Osterøy.
Med midlar frå fylkeskommunane i
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og
Hordaland, har prosjektet Kjøl, i regi av
Vestnorsk Filmsenter, fått fotfeste i dei tre
fylka. Blant uttallege prosjekt var det seks
filmar frå fylka som fekk midlar til å setja
fokus på kystkultur.
«DET VAR EIT HARDT LIV . Men eg synest vi
har hatt eit godt liv», seier Ingrid i filmen.
I to år har filmen frå Havrå vore under
produksjon. No er den ti minuttar lange
sekvensen endeleg ferdig. Og i førre veke
vart han presentert på Bryggen Museum.
—Det har vore så fint å koma til Havrå
kvar gong. Derfor har vi brukt god tid,
smiler filmskapar Ida Kleppe.
Ho ser ikkje bort frå at ho tek turen til
Havrå og Osterøy igjen, for å laga endå
fleire produksjonar.
—Eg fekk full kunstnarisk fridom som
regissør. Å jobba ut frå sine eigne kreative visjonar på denne måten er sjeldan
mogeleg, så det var herleg. Samtidig er
Havrå ein fantastisk stad. Eg likar meg
godt og kjem «i vater» av å vera der, seier
ho.

«Di fleire jenter i båten, di meir lettrodd
er han», høyrest utover i kinosalen. Lerretet viser båt, menneske og arbeid frå tida
då ekteparet framleis var nygift.
Kleppe vart godt kjent med Ingrid og
Johannes, samt dei andre som jobbar i
tunet. Ho rosar velviljen ho har fått frå
dei som arbeider på Havrå, spesielt Marit
Adelsten Jensen, som skal ha mykje av
æra for filmen sin heilskap.
PÅ KINOLERRETET i den mørke salen får
publikum oppleva korleis det er å vera
i det sildrande vatnet. Av og til ser ein
glimt frå verda utanfor.
Forteljinga i filmen tek utgangspunkt i
bekken som renn forbi alle husa på tunet.
Den har vore ei livslinje for bebuarane,
vert det sagt i dialogen.
«Eg ser heile tida at der er meining
med livet», seier Johannes i filmen.
Den vekslar mellom klipp frå gamle og
nye tider. Bodskapen er klar og tydeleg:
Kva skal vi leva av? Kva har vi gjort, kva
gjer vi på no, og kva skal vi gjera i framtida, er spørsmål filmskaparen ønskjer å
få fram i lyset.
— Eg er også oppvaksen på ein gard, så
eg veit litt om kva som krevst for å driva
jorda og ha husdyr. Det er denne bakgrunnen min som gjer at eg er oppteken
av matproduksjon og berekraft. Vi må
setja pris på maten, vi må vera villige
til å betala skikkeleg for god mat, og vi
har som forbrukarar ei plikt til å vera
opptekne av kvar maten vår kjem frå,
og korleis han vert produsert, seier Ida
Kleppe.

KLARE: Ekteparet Johannes og Ingrid ventar
spent på å sjå filmen saman med andre.
MIDT PÅ TUNET: Johannes og Ingrid Torp i filmen Bekken. Foto: Pandora Film

Foto: Elise Årdal
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Vi har som forbrukarar ei plikt til å vera opptekne av kvar maten vår
kjem frå, og korleis han vert produsert.
Ida Kleppe, filmprodusent

PÅ PREMIEREN PÅ BRYGGEN MUSEUM: Dagleg leiar på Håvartunet og
medverkande i filmen, Marit Adelsten Jensen, filmskapar Ida Kleppe og
Johannes og Ingrid Torp. Foto: Elise Årdal

LIVLINA: Bekken var – og er viktig på Havrå. Foto: Pandora Film

HUSKLYNGE: Håvratunet filma frå lufta. Foto: Pandora Film
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Skipstrafikken

Blåst Film med kortfilm om den
n
sunnmørske arbeidshanda
Herøynytt, torsdag 16. januar 2014

AUSEKARANE PÅ RICK'S: Bjørn Jensen og Tor Endresen kombinerer kystkultur og underbuksehumor.

FOTO: RUNE JOHANSEN

STRILEHUMOR
INNTAR BYEN
P lskog i Blåst Film AS på Leikong. Arki
Are Pi

vfoto: Herøynytt

Are Pilskog i Blåst Film no utforska
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Bergens-kortfilmer til museene
– For oss er dette en gavepakke,
sier undervisningsleder Bård Gram
Økland ved Bergen sjøfartsmuseum
til BA. Museet får nå en splitter ny
vikingfilm når vikingtid-utstillingen
på museet oppgraderes til våren.
Filmen «Tokt», som blir å se på
Sjøfartsmuseet senere i vår, er en
del av pilotprosjektet «Kjøl», der
Vestnorsk Filmsenter har bidratt til
produksjonen av seks nye filmer til
museer, bibliotek og kulturhus på
Vestlandet. «Kystkultur» har vært
temaet for de seks første filmene i
satsingen, som i tillegg til Sjøfarts-

museet i Bergen også skal benyttes
blant annet ved Havråtunet,
Norges fiskerimuseum og Damsgård hovedgård.
– Sjøfarten er utrolig rik på
fortelligner som lar seg visualisere
– krigsseilerne, førstereisguttene
og så videre, så jeg håper at dette
er bare begynnelsen, sier Bård
Gram Økland til BA.
– For skoleklasser er det
vesentlig med en visuelle formidling, legger han til.
Filmen «Tokt» viser at vikingene
i mange tilfeller nettopp var

akkurat så barbariske som man
forstiller.
– Filmskaperne har forholdt seg
til fakta i samarbeid med museet. I
noen tilfeller har det vist seg at
fakta stemmer overens med myten,
ikke minst i det at dette var en en
veldig brutal tid, sier produsent
Johannes Spilling.
– Det dreide seg om plyndringstokter mot vest, men i noen tilfeller
var også plyndringen kombinert
med handel, supplerer undervisningsleder Bård Gram Økland ved
Bergen sjøfartsmuseum.
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VIKINGFILMEN TIL MUSEET: Produsent Johannes Spilling t.v. med Bård
Øland fra Sjøfartsmuseet.

FOTO: NILS OLAV SÆVERÅS
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Nordpoltur og
ishavshender

«Ishavshanda»: Selfangar Oleif Eiken er ein av dei som har fått filma «ishavshendene sine». Siste nummer av
Isflaket fortel at brørne Sturla og Are Pilskog i Blåst Film på Leikong skal ha premiere på ein film om «Ishavshanda» på Ishavsmuseet i Brandal i løpet av 1. halvår 2014. Foto frå Isflaket.

Det siste Isflaket frå Ishavsmuseet i Brandal
i fjor (nr. 4 i 2013)
handlar om både ein
Nordpol-tur og «ishavshender».

• Leiv Arne Grimstad
leiv.arne@vikebladet.no
Polarmagasinet held oppe den
nye og offensive satsinga med
stivt omslag, fint papir og mange sider. Denne gongen 76.
Bladet har mange store og
svært leseverdige artiklar, men
hovudartikkelen er kanskje
Ragnar Thorseth si forteljing
om då han som første nordmann tok seg fram til Nordpolen i 1982. 17. februar dette året
forlet Thorseth & co Norge
med kurs for Canada. Tre karar
til var med på turen heilt fram
til polpunktet: Trygve Berge,
Jørn Eldar Fortun og Ekaksak
Amagoalik.
Karane la ut med tre scooterar og seks sledar frå Eureka i
Canada den 4. mars. Og dei
kom fram - og vel så det. Etter å
ha gjort kontinuerlege obser-

vasjonar i 18 timar oppdaga dei
at dei hadde køyrt sju-åtte kilometer forbi Nordpolen - og så
smått hadde begynt på ein tur i
retning Sovjetunionen på den
andre sida.
Så kven som var først på polpunktet av dei fire karane, kan
kanskje diskuterast. Men Thorseth - som ekspedisjonsleiar låg vel heile tida i tet, får vi tru.
Vidare i Isflaket fortel Hjalmar Bjørkavåg om eit stemnemøte i skruis i Kvitsjøen i 1928
- mellom skutene Arktos og
Sælbarden.
Ei «Dagbok frå Vesterisen
2013» v/Bjørne Kvernmo handlar om moderne selfangst - og
gir eit vink om at næringa på
langt nær har sukka for siste
gong. Skuta heiter Havsel og
styrmann om bord er Espen
Brandal. Ein lærer så lenge ein
lever: I denne artikkelen fortel
Kvernmo at det er noko som
heiter «tusenårswhisky» på ishavet. Kor mange dyr dei fangmange
kor
og
sta
tusenårswhiskyar dei smakte,
er ikkje nemnt. Men smakt må
dei ha gjort, for berre i løpet av
to dagar tok dei nesten tusen
dyr ...
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Professor Bjørn Berland
skriv ein grundig og artig artikkel om «Noen observasjoner
over håkjerring, «Somniosus
microcephalus».
Adolf Brandal si dagbok frå
ei overvintring på Aust-Grønland 1908-09 fyller godt opp
baketter i bladet - og her er
fleire småartige ting å lese om
- ikkje minst om at Blåst Film
og Ishavsmuseet Aarvak er
inne i eit samarbeid om filmen
«Ishavshanda». Vêr og vind,
hav og is formar landskapet
vårt. Men eit levd liv formar
også hendene våre. I begynnelsen av april reiste brørne Are
og Sturla Pilskog til Bottenvika
for å filme isen der. Dei tok seg
fram med isbrytar og helikopter og tok foto og levande film
av drivisen. I september i fjor
var dei ei veke om bord i «Aarvak» og filma arbeidshendene
til nokre av ishavsfolket.
Filmprosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom fleire
museum/kultursenter og filmprodusentar.
Filmen er venta å ha premiere på Ishavsmuseet i løpet av
første halvår 2014.

PRESSEKLIPP
Lager film for museum - Bergens Tidende

13.03.14 11:48

TRE FISKERE: Filmskaper Hanne Steien har intervjuet tre fiskere fra tre forskjellige generasjoner på Bulandet og laget en
kunstfilminstallasjon. FOTO: KIERAN KOLLE / SJAU AS
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Seks nye vestlandsfilmer skal utfordre den tradisjonelle museumsfilmen. Hanne Steien
har laget et fiktivt kaffeslabberas.
Silje Marie Stavrum Norevik
Publisert: 15.jan. 2014 07:21 Oppdatert: 15.jan. 2014 16:14

- Det er på høy tid å utfordre filmene som vises i norske museum, sier regissør Skule Eriksen.
Han er en av seks regissører tilknyttet prosjektet Kjøl. Pilotprosjektet har som mål å bringe sammen film, museer, bibliotek og
kulturhus på Vestlandet. Hver regissør har samarbeidet med et museum i regionen. Museene har på sin side forpliktet seg til å
vise filmene som en del av sin formidling.

Felles premiere

Et av målene med KJØL var å åpne for nye distribusjonsmåter for kortfilmkunstnere. Samtlige filmer har fått støtte fra Vestnorsk
Filmsenter, og har felles premiere på Bryggen Museum kommende mandag.
- Alle filmene forteller historier om kystkultur, forteller regissør Hanne Steien.
Steien valgte seg det værutsatte Bulandet som lokasjon. Der har hun portrettert tre fiskere fra tre generasjoner som snakker
om fiskekvoter, fremtidsutsikter og ulykker på sjøen. Hun har laget et fiktivt kaffeslabberas mellom fiskere fra Bulandet. Det er
blitt til kunstfilminstallasjonen «Kvotar, kapital og kjærleik».

Damsgård Hovedgård

- Vi filmet dem hver for seg, men viser filmen på tre skjermer slik at det fremtrer som de deltar i en samtale, nærmest mellom
«far og sønn». Målet er også at filmene skal vises i rom innredet som stue, hvor publikum kan drikke kaffe og få et inntrykk av å
delta i samtalen.
Planen er at filmen også skal vises på Norsk Fiskerimuseum, som skal gjenåpne med ny utstillingsprofil.
- Der er vi lovet at filmen skal vises i ti år. Det er ganske langt perspektiv for en filmskaper, sier Steien.
Kollega Skule Eriksen har tatt for seg Damsgård Hovedgård i sin film «Det lille slottet». Han gjorde opptak av det som faktisk
finnes i den fredede hagen og bygningen på Damsgård. Så lot han komponist og lyddesigner Øistein Boassen fremkalle
brokker av minner, toner og gjenklang.
- Resultatet er en film som anskueliggjør hva et kulturminne er; et møte mellom fortidens gjenstander og vår forestillingsevne.
Jeg ville finne spor av tid i landskapet. Det er nok få som tenker over at bygningen er over 200 år gammel og en rokokkoskatt.
D
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FORSIDEN / KULTUR / VESTNORSK FILMSATSING

Arbeidshanda: I samarbeid med Ishavsmuseet i Brandal har Sturla og Are Pilskog i Herøy laga dokumentar om korleis vêr, vind og hardt
arbeid former hendene våre. Foto: Karin Rykkje

Vestnorsk filmsatsing
Raindog Studios og Blåst Film er med i ei banebrytande vestnorsk ﬁlmsatsing.
KULTUR

Karin Rykkje

Mobil: 97053285

Publisert: 16.01 2014 13:39

Sist oppdatert: 16.01 2014 14:34

Med «Ishavshanda» har Sturla og Are Pilskog utforska den
sunnmørske arbeidshanda, i samarbeid med Ishavsmuseet i
Brandal.

V

LES OGSÅ
Heider til «Havets sølv»
LES MER
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Dei to, som driv
ﬁlmselskapet Blåst Film i
Herøy, er med i eit
prosjekt som viser fram
kystkulturen på
Vestlandet.

▼ANNONSE

Johannes Hilde Spilling i
Raindog Studios i Volda er også med. Dei har laga «Tokt», ein
animasjonsﬁlm sett til vikingtida.

Fakta

Kystkultur

Dei andre ﬁre ﬁlmane i KJØL er:

Filmane er to av seks ﬁlmar i eit prosjekt kalla KJØL, som blir
lansert i år og som er eit samarbeidsprosjekt mellom
ﬁlmbransjen, Vestnorsk ﬁlmsenter og museum, bibliotek og

«Bekken» laga av Pandora Film i Bergen.

kulturhus på Vestlandet.

«Kvotar, kapital og kjærleik» frå Sjau i Bergen.

– Målet med KJØL er å skape nye visningsarenaer for den
profesjonelle ﬁlmbransjen, og å betre kvaliteten på og
kunnskapen om ﬁlm i museumsbransjen. Temaet har vore

«Det lille slottet» ved Ibis ﬁlm i Bergen.

kystkultur, og vi er overvelda over nivået. Målet er at dette
prosjektet skal danne grunnlag for vidare samarbeid mellom

«Sanatoriet» frå Mer Film, også i Bergen.
▼ANNONSE

ﬁlmbransjen og andre kulturinstitusjonar på Vestlandet, seier
Stine Tveten, dagleg leiar i Vestnorsk ﬁlmsenter.
Alle seks ﬁlmane er frie kunstnariske verk med utgangspunkt i
kystkultur, og laga i samarbeid mellom ﬁlmskaparar og
kulturhus, museum eller bibliotek. Filmane skal visast på
institusjonane dei samarbeider med, men først blir det
felleslansering på Bryggen i Bergen 22. januar.
Prosjektet har fått støtte frå fylkeskommunane Møre og
Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.
L
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For mer informasjon om KJØL
kontakt Vestnorsk filmsenter.
http://vestnorskfilm.no/arrangementer/kjolprosjektet/kjolprosjektet

Vestnorsk filmsenter AS
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

AbOVO

Tlf: + 47 55 55 36 46
post@vestnorskfilm.no
www.vestnorskfilm.no

