
Pressemelding 

Verden inn i stua med digital omvisning 

Det er tøffe tider for de fleste bransjer for tiden, så også kulturbransjen. Galleri Nord-Norge er for 
tiden er stengt for å hindre smitte av Covid-19. Men nød lærer naken kvinne å spinne, og krisen gir 
også rom for nye konsepter.  

Nå har fotograf Steve Nilsen og Galleri Nord-Norge har gått sammen om en digital 3D-visning av 
utstillingen SYART – Syrian art far north, kuratert og produsert av kunstner Phadi Mubda og 
samarbeidspartner Adrian Aressønn Norwich. Fra fredag 24. april vil den være tilgjengelig for hele 
verden på galleriets hjemmesider.  

 

Internasjonal utstilling med stor spennvidde i sjanger og teknikk – og et ideelt motiv   

Utstillingen åpnet i Galleri Nord-Norge lørdag 22. februar, og skulle stå til 29. mars. Men da 
regjeringen la ned forbud mot alle kulturarrangementer 12. mars, stengte også galleriet med 
umiddelbar virkning. Innen stengingen hadde 600 besøkende fått med seg utstillingen. Nå kan den 
oppleves av mange flere, verden over.  

Utstillingen inneholder verk fra nitten etablerte profesjonelle syriske samtidskunstnere, og inkluderer 
malerier, skulpturer og digital kunst inspirert av deres fedreland Syria. Seks av dem er fortsatt bosatt 
i Syria, tretten er spredt over hele verden.  

Med utstillingen håper initiativtakerne Phadi Mubda og Adrian Aressønn Norwich å skape en 
plattform hvor syriske kunstnere som har levd i undertrykkelse kan vise sin kunst uten å bli fordømt 
eller polarisert på grunn av krig. De håper utstillingen kan bidra til å gi den vestlige verden et mer 
nyansert bilde av Syria, ved å løfte et annet perspektiv enn det vi er blitt vant til gjennom de siste års 
nyhetssendinger. Et overhengende motiv er ønsket om å demme opp mot fremmedfrykt, ved å tilby 
et møtepunkt mellom ulike kulturer.  

Mens galleriet fortsatt holdt åpent ble det også avholdt grafikk- og ikonverksteder for 300 elever. 
Kursene ble holdt i samarbeid med Harstad kommune og Den kulturelle skolesekken. Resultatene fra 
verkstedene er også med i digitalomvisningen.  

 

Inspirert av teknologi utviklet for eiendomsbransjen 

Steve Nilsen har i mange år vært fast fotograf under utstillingsåpninger og arrangementer i Galleri 
Nord-Norge. Han er også levende opptatt av teknologi og digitale løsninger, og står også bak 
Facebook-siden Harstad VR. Med en hjemmepåske med ekstra tid til egne prosjekter og et stengt 
galleri, var veien dermed kort til et samarbeid. Den teknologiske løsningen hadde Steve sittet på 
lenge, og er den samme typen som brukes i eiendomsbransjen for digitale omvisninger. Prosjektet 
var gjennomført i løpet av ei helg. Fotografering noen timer lørdag og prosessering, bearbeidelse og 
publisering søndag.  
 

Hvordan fungerer det?  

Mange vil kanskje kjenne igjen navigeringsformen fra for eksempel Google streetview. Man beveger 
seg rundt inne i utstillingen enten ved å bruke piltastene på tastaturet, eller ved å  klikke på 



rundingene på gulvet. Ved hvert verk vil man få opp en blå runding. Hvis man holder pilen over den 
får man opp navn på kunstneren, og tittelen på verket. Slik kan man vandre rundt i utstillingen, og 
nyte internasjonal kunst av ypperste klasse, helt smittefritt.   

Peter Krarup, direktør for Harstad Kulturhus AS og Galleri Nord-Norge, uttaler: «Jeg håper folk vil 
sette pris på og benytte seg av dette tilbudet, frem til vi igjen kan åpne galleriet for publikum. Vi er 
meget glade for samarbeidet med Steve Nilsen Photography, som har gjort det mulig å ta seg en 
virtuell spasertur inne i den spennende utstillingen SYRART. Det er veldig enkelt, har høy 
funksjonalitet, og er samtidig veldig gøy!». 

 

Link til visningen: www.harstadvr.no/syrart 

Bilder fra utstillingsåpningen i februar: 
https://www.dropbox.com/sh/9mwvl9yd1duhte5/AABVCXizRTbaxAWyBLu3zJx-a?dl=0 

 

 

Kontaktinformasjon:  
Peter Krarup, direktør Harstad Kulturhus AS. Tlf: 977 70 201 

Phadi Mubda, kunstner/produsent/kurator SYART. Tlf:  

Steve Nilsen, fotograf. Tlf: 992 02 471 

 

Med vennlig hilsen 

Vera Helene Ridderseth // Markedsansvarlig 
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