
EVA BAKKESLETT
Eva Bakkeslett er kunstner, filmskaper, kulturaktivist og kurator.  

Gjennom sine arbeider formidler hun sammenhenger mellom 
mennesket, naturen og kulturen som en levende organisme.  

Hun forteller historier der økologi, magi og sanselige perspektiver 
er viktige bestanddeler. Kommunikasjon på tvers av artsgrenser, 

bakteriekulturer, og fermentering som prosess og metafor står  
sentralt og formidles ofte i form av sosialt engasjerte og inklude-

rende prosjekter.  

Eva Bakkeslett har en MA i Arts & Ecology fra Dartington College 
of Arts i England. Hun har vist sine arbeider, prosjekter og filmer i 

inn og utland. Eva bor på Engeløya i Nordland.
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BOEL CHRISTENSEN-SCHEEL  
Boel Christensen-Scheel er professor i estetikk og kunstteori, og er nå 
dekan ved avdeling Kunst og håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo.  
 
Hun har en doktorgrad i nyere kunst- og performanceteori, og hennes 
kompetanseområde er vidt knyttet til kunstens erfaringsskapende, 
epistemologiske og samfunnsengasjerende muligheter. Hun har også 
arbeidet med mer eksplisitte politiske og miljøorienterte prosjekter i en 
kunstformidlingskontekst, og jobbet fra 2016-2018 som formidlingsråd-
giver ved Nasjonalmuseet. Christensen-Scheel underviste og koordi-
nerte studieretningen Kunst i samfunnet på master i estetiske fag ved 
OsloMet – storbyuniversitetet i en årrekke. Hun har oversatt Nicolas 
Bourriauds Relasjonell estetikk til norsk (Pax forlag, serien Artes, 2007) 
og skrevet essay om Kjartan Slettemarks Nixon-serie (Torpedo Press, 
2010). 
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KRISTINA GJEMS 
Kristina Gjems er utdannet ved London Contemporary Dance 

School og har virket som danser og koreograf siden 1984. Hennes 
arbeider inkluderer både sceniske og stedsspesifikke produksjo-
ner, samt dansefilmer. Hun har praktisert og undervist T’ai Chi i 
mange år, noe som har stor innflytelse på hennes kunstneriske 

virke.  

Mye av hennes praksis foregår ute i naturen og opplevelsen av 
sammenheng mellom kropp, bevegelse og omgivelser er sterkt til 

stede i arbeidet. Som dansekunstner er hun opptatt av bevegel-
sens utspring og prosess, og søker et poetisk og sanselig uttrykk. 

Gjennom å dykke ned i det fysiske landskapet og la seg bevege er 
målet å berøre den felles historien som bæres av kroppen. Flere 

temaer går igjen i hennes dansekunstneriske virke: Forholdet mel-
lom det personlige og det universelle, transformasjon og sykluser. 

Hvert menneskes liv sett som en reise der det konstante er at alt 
er i bevegelse og forandring.
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GEIR TORE HOLM
Geir Tore Holm (f. 1966) vokste opp i den samiske bygda Olmmáivággi/
Manndalen i Nord-Troms. Han er billedkunstner, bor og arbeider på 
gården Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold sammen med Søssa Jørgensen. 
Sammen med Kamin Lertchaiprasert og Rirkrit Tiravanija startet de i 
2003 det evigvarende stedskunstfellesskapet Sørfinnset skole/ the nord 
land, i Gildeskål, Nordland.
 
Geir Tore Holm var prosjektleder for etableringen av Kunstakademiet i 
Tromsø i 2007 og har vært stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo med 
doktorgradsprosjektet Poetikk for estetikk i endring som han dispu-
terte med i 2017. Han har også vært kurator for en rekke utstillinger. 
Senest Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš på Henie Onstad Kunstsenter. 
Geir Tore Holm er innehaver av Statens garantiinntekt for kunstnere 
og var mottaker av John Savio-prisen 2015.
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OVE JAKOBSEN
Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Handelshøgsko-

len, Nord universitet. Han har doktorgrad (Dr. Oecon.) fra Norges 
Handelshøgskole. I tillegg har han 3 mastergrader; i markedsføring, 

bedriftsøkonomi og filosofi.  

I tillegg til å holde forelesninger innenfor økologisk økonomi, 
miljøledelse, vitenskapsfilosofi og etikk har han utgitt et stort 

antall bøker og artikler, nasjonalt og internasjonalt. Jakobsen blir 
ofte invitert som foredrags holder på konferanser, seminarer, 

workshops og offentlige møter.  
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NINA OSSAVY
Nina Ossavy er regissør, skuespiller og dramatiker. Hun jobber 

med dokumentarisk inngang til scenekunst. Hun har de siste åre-
ne skapt flere forestillinger med utgangspunkt i natur og økolo-

gi-krise, blant annet Døden kommer ikke med ljå og en øko-politisk 
trilogi med Ossavy & Kolbenstvedt med forestillingene: Bios, Still 
in Silence og Dark Mountain.  Hun har også laget forestillinger for 

barn og unge med fokus på natur og økologi, som Jorda er klodens 
hud og Hav-Engler. 

Ossavy skriver jevnlig om kunst og økologi i Ny Tid og initierte det 
tverrkunstneriske nettverket i 2013. I CAN har hun kuratert 

utstillinger, stått bak stunts og intervensjoner og arrangert festival 
og dybdesamtaler.  

I august kom boken: 
Naturtro- om å dekolonisere naturen, som Ossavy er redaktør for. 

Boken gis ut i samarbeid med CAN og Iris forlag. Ossavy har fått 
flere priser for sitt arbeid blant annet Exceptional awarded artist of 

the SEA(S)ARTS 2017 i Hellas, og Skien kommunes arbeidsstipend for 
kunstnere 2020. 
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ALTERNATIVE SCHOOL OF ECONOMICS
The Alternative School of Economics is a collaboration between  
artists Ruth Beale and Amy Feneck, initiated in 2012.   
 
As an ‘alternative school’, they link artists’ practice with self education 
as a way to study economics and economies. They are interested 
in reciprocal modes of learning and making, and their projects with 
communities create a framework for investigating political, social 
and cultural issues. They use diverse and creative methodologies, and 
collaborate with experts from a variety of disciplines, from sociologists 
to writers, to produce film, podcasts, photography, texts and clothing. 
Current projects include Rabbits Road Institute Library, a community 
collection of books on tour in East London, The End of the Present, an 
events programme and publication exploring financial and ecological 
crisis with Arts Catalyst (Sheffield), UKS 100, group exhibition at UKS 
(Oslo). Their podcast True Currency: About Feminist Economics was 
released with Gasworks (London) in 2020. 
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FERNANDA BRANCO
Fernanda Branco is a performer, gardener and poet based in 

Norway since 2006, born in Brazil. Her practice is rooted in 
movement and voice’s symbiosis.  

 
Her work crosses boundaries between experimental theatre and 
dance, positioning itself in the performance field, while occupy-

ing the margins of free art. Tackling site-specific approaches, 
Branco creates weaved poetic narratives, designed as perfor-
mances, performative actions, or performative lectures. While 

also exploring long durational works.  During her Master studies, 
Branco practiced a long relationship with the plant flax as artistic 

material and companion, from ecological and Anthropocene 
perspectives.  

 
Currently, Branco is a Ph.D. candidate in artistic research at KHiO 

- Oslo National Academy of the Arts (Kunsthøgskolen i Oslo) in 
the theatre department. Her research practice explore symbio-
sis between movement, voice, and environment. Based on two 
decades of autodidactic practice and more recently inspired by 

somatic and micro-phenomenology perspectives, in dialog with 
narratives and enchantments.
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