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Vad gör just de här områdena 
speciella? Vilka historier lever kvar i 
regionerna och vilka nya historier 
har kommit till? Vad er värdet av 
vänskap till ett annat land, stad 
eller ort och hur hållbart er det 
värdet genom tid? När bli 
fotografering en socialt 
engagerad handling? Vad händer 
när konstnären fångar och fryser 
möten med olika människor genom 
kameralinsen och bjuder in samma 
person?

Barentstriangel (2019-2021) är ett nordiskt samarbetsprojektet mellan konst-

närerna Maria Nordbäck (FI), Nina Svensson (SE) och Brynhild Bye-Tiller (NO). 

Tillsammans kommer de att vistas och genomföra projekt i tre olika länder i 

Barentsregionen under perioden 2019-2021: I Haaparanda i Sverige, i Kirkenes i 

Norge och Kilpisjärvi i Finland. Alla platser ligger nära gränsen och det geografiskt 

läget på kartan bildar en triangel.

Barentstriangel vill gå in i tre olika miljöer utifrån en konsttradition och 

undersöka olika berättelser, situationer och människor, samt vidareutveckla 

metoder för deltagande av publikgrupper som en del av konst i det offentlig 

rummet. Barentstriangel vill utmana och nyansera historien om platserna, 

landmärken och folket. Genom att kartlägga sociala strukturer, samla och utbyta 

kunskaper och erfarenheter med lokalbefolkningen och bjuda in olika 

publikgrupper att delta på de tre nämnda platserna, över generationer och med 

olika konstnärliga metoder. Barentstriangel vill utmana vem som kan uttrycka 

sig, vad kan man säga i ett offentligt rum och vilka historier som definierar en 

form av sanning om platsen. 

Det kommer att göras presentationer på varje plats samt en utställning och 

publikation i slutet av projektet som sammankopplar platserna. Varje konstnär gör 

en individuell forskning och produktion på plats i samarbete med olika gruppen, 

med kommuner, organisationer eller institutioner. Konstnärerna kommer aktivt 

att samarbeta med olika partner, skapa nya nätverk och främja konstnärligt arbete 

som diskuterar aktuella frågor. I både utställningen och publikationen bjuds andra 

in att delta, konstnärer och / eller de som deltagit i projekten. Alle tre har lång 

erfarenhet av att arbeta med dialogisk estetik, att bjuda in de som platsen och 

ämnet berör till att delta. 
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Maria Nordbäck (f. 1957) är utbildad bildkonstnär vid 

Konstskolan i Nykarleby. År 2006-2007 gick hon en 

påbyggnadsutbildning vid Turun Ammattikorkeakoulu 

inom ämnet community-art ”The role of artist in learning 

communities ”. Sedan år 2000 har hon aktivt deltagit i 

nutidskonst-scenen, varit med och ökat främst den 

deltagande konstens betydelse och synlighet i 

Österbotten. Hon har skapat innovativa konstprojekt där 

ett stort antal människor fått uttrycka sig i olika sociala 

frågor, frågor som berör dem. Under åren har hon 

genomfört ett antal egna projekt och deltagit i 

grupputställningar, publice-rat ett brädspel och 

publikationer. År  2016 koordinerade Maria ”Mot+tagning” 

i Vasa, som var del av den 1:sta Triennalen för 

samfundskonst i Finland.  Triennalen i Vasa resulterade i 

fem olika projekt som senare dokumenterats i 

publikationen ”Bridging - konst som mottagning”. 

Publikationen gavs ut av nutidskonstföreningen Platform 

rf. Föreningen driver residensverksamhet, utställningar och 

presentationer i Vasa. Maria har varit med från starten som 

en drivande kraft och har blant annat skött om 

föreningens ekonomi i 18 år.

www.marianordback.com  

Nina Svensson (f.1968) är utbildad vid Konsthögskolan i 

Umeå. I sin konstnärliga praktik intresserar hon sig för 

sociala processer där lyhörda och observanta 

förhandlingar kan synliggöra hur olika former av kapital 

och ägande fördelas och värde-ras i vår omvärld. Hennes 

arbetsmetoder bygger på att arbeta långsiktigt med 

närvaro till plats och ämne, skapa förtroende och utrymme 

för meningsfulla konstnärliga undersökningar som 

grundar sig på samarbete och samskapande processer 

med dem som plats och ämne berör. Hennes arbeten är 

oftast placerad utanför det traditionella konstrummet. 

Svensson lånar ar-betsmallar från andra professioner, så 

som en etnologs fältstudie, hon utför Bildningsresor, 

härmar arbetarrörelsens folkbildning genom studiecirklar 

på arbetsplatser, eller som i  Bomassan startat 

Hökarängsgillet, ett täljargille där boende samlas för att 

tälja och samtala tillsammans. Svenssons intresse är att 

genom närvaro till plats och ämne använda metoder som 

är befintliga men inte alltid synliga och som ofta tillskrivits 

låg status inom samtidskonstens sammanhang. Det kan 

vara att samarbeta med lokala intresseföreningar där man 

delar kunskap och gemenskap kring en historia, en plats, 

ett hantverk eller sammanslutningar som skapas för att 

hjälpa varandra. Svensson har tidigare använt sig av t.ex. 

täljargillen, att tälja ihop med boende i ett området eller 

ihop med stammisar kring ett torg för att få berättelser 

från förr, om en industriort eller om kampen om en bänk 

utanför ölgränsen. 

http://ninamariesvensson.blogspot.com

Brynhild Bye-Tiller (f.1968) er utdannet ved Kunst- 

akademiet i Trondheim (1990-1995) og the Iceland 

Academy of the Arts (1992).  Siden 2006 har hun arbeidet 

med kamerabasert kunst, kunst i offentlig rom, 

deltakelsesbasert kunst, visuell aktivisme og 

stedsspesifikke intervensjoner. Metode, kunnskaps- 

produksjon og fotografisk praksis har vært sentralt de siste 

årene. Hennes arbeid veksler mellom narrative uttrykk i 

fotografiet og deltakelse av ulike grupper. Med hovedvekt 

på dokumentarfotografiet. Arbeidet er dedikert til å 

dokumentere problemer knyttet til kjønn, sosial 

rettferdighet, migrasjon, rasisme og humanitære saker til 

metode og kunnskapsproduksjon. Viktige spørsmål er; Når 

blir fotografering en sosialt engasjert handling? Hva skjer 

når kunstner fanger og fryser møter med forskjellige 

mennesker gjennom kameralinsen og inviter de samme 

menneskene til å delta i kunstprosjekt? Hvordan bruke 

denne spenningen for å skape kunst? Brynhild Bye-Tiller 

har en samarbeidstilnærming til sine kunstprosjekter. Hun 

samarbeider med offentlige institusjoner, organisasjoner, 

foreninger, frivillige, grupper, individer, kunstnere og andre 

profesjonelle aktører. Hun er produsent, koordinator, 

aktivist, foreleser og kursholder. 

www.brynhildbye.no
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Från vänster: Nina Svensson (SE) Täljgille på Tensta konsthall, Brynhild Bye-Tiller (NO) utställningsproduktion i Ramallah, Palestina och Maria Nordback (FI) utställningsproduktion i Vasa
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