
Sokkeinnsamling – Collecting socks 
Benjamin Slotterøy samler strikkede sokker fra inn-
byggerne i Lofoten. Målet er å skape et kunstverk 
som lokalsamfunnet har bidratt til og dermed også 
er en del av. Strikkede sokker er noe de fleste men-
nesker i Skandinavia har et forhold til, og spesielt i 
Lofoten. Strikkede sokker var alltid en del av fisker-
nes utstyr når de skulle til det berømte Lofotfisket, 
og som oftest var de laget av koner eller kvinnelige 
slektninger. Publikum kan bidra til utformingen av 
kunstverket ved å bringe strikkede sokker til galle-
riet. Publikum kan  også  påvirke verket ved selv å 
sy fast sine sokker. Sammen håper vi på å skape en 
stor souvenir – et minne fra alle som har bidratt til 
prosjektet. Vi oppfordrer alle til å levere sine sokker 
til NNKS eller til vår arbeidsplass i Amfi-senteret!

Benjamin Slotterøy is collecting knitted socks from 
the inhabitants of Lofoten to create an artwork that 
the community has contributed to, and therefore 
also is a part of.  Knitted socks are something most 
people in Scandinavia can relate to, especially in 
Lofoten with its tradition and history of fishing. 
Knitted socks have been a part of every fisherman’s 
outfit at the famous Lofoten fishing “Lofotfiske”, 
often made by wife’s or female relatives of the fish-
ermen. Visitors can contribute to the design of the 
“sock-sculpture” by bringing their socks to the gal-
lery. They can also influence the actual shape of the 
body of work, by possibly sowing their socks on to 
it. Together we hope to create one big piece of sou-
venir – a memory from all the people involved in the 
project. We urge all inhabitants of Lofoten to submit 
their leftover socks to NNKS or to our workspace in 
the Amfi shopping mall!
Åpen/Open WOrkshOp 5 sept 14.00–16.00 Amfi-senteret

Safari North I
I lokalsamfunn hvor turisme er den største nærings-
virksomheten, er turistindustriens utfordring å ska-
pe en ny virksomhet, som er mer ekstrem og mer 
”ekte”. Hvordan virker dette inn på de nordlige 
områder, og hvilken rolle spiller souveniren i sam-
menheng med opplevelser? ”Safari North I” blir en 
kartlegging av opplevelsesindustrien gjennom dia-
loger og fysiske erfaringer. I Thor Heyerdahls, Vi-
kingenes og fiskernes ånd starter RACA sin safari 
med å studere flytende farkoster. På Amfi senteret 
vil det bli etablert et midlertidig modellverksted. 
Her kan lokalbefolkning og turister være med og 
konstruere småskalamodeller av flåter. 

Local communities, where tourism is the main eco-
nomic activity, are challenged to reinvent their in-
dustry to go more extreme and more “authentic”. 
What impact has this on the North and what role 
does the souvenir play in a context of experiences?  
”Safari Nort I”  becomes a mapping of the expe-
rience industry through dialogues and hands-on 
experiences. In the spirit of Thor Heyerdahl, the 
Vikings and the fishermen, RACA opens up their 
Safari with exploring the North through studies 
of floating structures for travel over water. A tem-
porary model workshop will be constructed at the 
Amfi Shopping Center, inviting the locals as well as 
visitors to partake in the construction of small scale 
raft models.
Åpen/Open WOrkshOp 6 sept 14.00-18.00 Amfi-senteret

Mitt flagg – My flag
I stedet for ditt nasjonale flagg, hvilket flagg skulle 
du ønske representerte deg? Dette spørsmål stiller 
kunstnergruppen S-U-B, og gir publikum mulig-
heten til å designe sitt eget flagg. ”Vi vil gjerne gi 
deltakerne en sjanse til å definere seg selv gjennom 
form og farge, og vise stolthet over hvem de er”. 
Ved å overføre det tegnede designet til virkelige 
flagg vil S-U-B skape en presentasjon av disse men-
neskene, som uttrykker noe annet enn deres nasjo-
nalitet. ”My Flag” blir en interaktiv arbeidsplass i 
under hele perioden, hvor besøkende kan sette seg 
ned og tegne sitt eget flagg. Flaggene vil bli sydd på 
stedet av SUB og frivillige.

If it not the national flag of “your country”, what 
flag would you want to represent you? This question 
is posed by S-U-B to the public, giving them a chan-
ce to design their own flag. “We want to give the 
participants a chance to define them selves in co-
lour and form and to be proud of who they are”. By 

transforming the drawings into “real flags”, S-U-B 
wants to create a different representation of these 
people that is apart from nationality. “My Flag” 
remains as an interactive workspace trough out the 
week, were the visitors can sit down and make a 
drawing of their flag. The sewing of the flags will be 
done at the spot by S-U-B and volunteers.
Åpen/Open WOrkshOp 7 sept 14.00–16.00 Amfi-sentret

Håndarbeidskveld – Craft Night
Ta med deg håndarbeidet ditt til NNKS, Svinøya. 
Svolvær Husflidslag vil lære oss noen spesielle 
tekstilteknikker. Her vil vi snakke sammen om 
håndarbeid, teknikker og ideer. Håndarbeids-per-
formance med Strikketrollet og Nils Viga Hausken. 
Kaffe og kaker.

Bring your handicraft work to the gathering at 
NNKS, Svinøya. Svolvaer Husflidslag (handicraft 
group) will teach us a special textile craft techni-
que. There will be coffee and a chance to discuss 
work, techniques and ideas. Craft-performance by 
Knitting Troll and Nils Viga Hausken.
Åpen kveld/Open night 7 sept 18.00–22.00 nnks, svinøyA

Strikketrollet – The Knitting Troll
En av de mest populære souvenirene i Norge er 
en blanding av et skrekkinngytende monster og et 
sentimentalt vesen, nemlig trollet. Disse skapnin-
gene eksisterer i fantasien og drømmen gjennom 
nedarvet overtro. De videreføres til en levende for-
tellerkunst i eventyrene, og noen tror faktisk at de 
eksisterer. Søsknene Lotte og Benjamin Slotterøy 
har skapt sitt eget troll ved å strikke. Trolldrakten 
er som et tomt hylster, som ikke blir levende før 
noen tar drakten på og forvandles til trollet. ”The 
Knitting Troll” blir gjennomført som en perfor-
mance, hvor publikum kan strikke på trollets hale i 
Amfi-senteret og bli fotografert sammen med trollet 
– som en souvenir fra performancen.

One of the most popular souvenirs in Norway is a 
mix of a terrifying monster and a sentimental crea-
ture, more known as the troll.  Trolls exist in people’s 
fantasy and dreams through inherited superstitions. 
They are passed on continuously by a rich storytel-
ling tradition through fairytales and some actually 
think they exist.  The siblings Lotte and Benjamin 
Slotterøy have created their own troll through knit-
ting.  The troll costume is like an empty shell that 
comes to life when people put it on. The participants 
may also continue knitting on the troll’s tale in the 
Amfi Shopping Center and have a photograph taken 
as a memory / souvenir of the event.
perfOrmAnce 7 sept 18.00–22.00 nnks crAft night nnks, svinøyA

Prekestol Souvenir – Pulpit Rock Souveni
Nils Viga Hausken vil gjøre en interaktiv broderi-
performance i Amfi-senteret i Svolvær. Av og til er 
forskjellen mellom en souvenir og et sted vanskelig 
å bestemme. Begge deler knytter seg ofte til nasjo-
nal identitet. I Hauskens hjemfylke Rogaland, lig-
ger den kjente Prekestolen – et fjell som rager 700 
meter over Lysefjorden. Hit kommer mennesker fra 
hele verden. Det tar et par timer å gå den bratte stien 
opp til Prekestolen. God form er imidlertid ingen 
forutsetning for deltakelse i Nils Vigas performance 
i Lofoten. På konturene av Prekestolen, inviteres 
besøkende til å brodere sine meninger på duken, og 
samtidig diskutere hva souvenirer egentlig er eller 
kan være. 

Nils Viga Hausken is making an interactive em-
broidery performance in the Amfi Shopping Cen-
ter in Svolvær. Sometimes, the difference between 
a souvenir and a site is difficult to ascertain, both 
touch upon national identity.  Where Nils Viga is 
from, the south-western part of Norway, there is the 
well known ”Pulpit Rock” - a mountain 700 metres 
above the fjord that people from all over the world 
come to visit.  It takes a couple of hours of hiking 
to get there. For Nils Vigas workshop in Lofoten, 
fitness is not required. On the outline of this parti-
cular mountain the visitors are invited to embroider 
their opinions onto the fabric and discuss ideas of 
what souvenirs are or could be.
Åpen/Open WOrkshOp 7 sept 18.00–22.00 crAft night nnks, 
svinøyA

 

Digitalt Lappeteppe – Digital Quilting
Daniel Peltz vil starte sitt arbeid i Svolvær med en 
workshop – Digital quilt – sammen med Svolvær 
husflidslag. Quilt-prosjektet er en øvelse i å lage di-
gitalt medierte gruppe- / selvportretter. Deltakerne 
bruker scannere som kameraer, og skanner bilder 
av sin egen hud. Disse blir utgangspunktet for quil-
ten. Bildene vil bli digitalt manipulert av husflids-
lagets medlemmer, og projisert på et tekstil som en 
installasjon.

Daniel Peltz will begin his engagement in Svolvaer 
by conducting the workshop “Digital Quilt” as a 
collaboration with the Svolvaer Husflidtslag (han-
dicraft group). The quilt project is designed as an 
exercise in digitally-mediated, group self-portrai-
ture. Workshop participants will use flatbed scan-
ners as photographic instruments to create scans 
of their skin that will form the base imagery for the 
quilt. The images will be digitally manipulated by 
the members of the handicraft group and projected 
on a textile fabric as an installation.
vises/displAyed 15 sept 14.00 Åpent hus/Open hOuse nnks, 
svinøyA

2,2 cm-bevegelsen – 2,2 cm Movement
S.D.C.D. inviterer til å delta i et forsøk på å flytte 
hele Svolvær by 2,2 cm vestover. Vi vil arbeide i 
små team, spredt utover byen, og ved hjelp av et 
2,2 cm-kompass flytte alt vi møter nøyaktig 2,2 cm 
til venstre for sin opprinnelige plassering. For få 
flyttet større, tyngre objekter bør teamene forsøke å 
rekruttere flere deltakere. Et medlem av hvert team 
vil ha ansvar for å dokumentere forflytningene. 
Avslutningsvis vil vi samles for å se resultatene av 
arbeidet. Resultat vil vi overrekke til Svolvær by, i 
form av en ”bevegelse under arbeid”, som kan vi-
dereføres av en dedikert gruppe representanter for 
kommunen og/eller frivillige.

The S.D.C.D. invites you to assemble at our working 
space to participate in an effort to move the entirety 
of the town of Svolvaer 2,2 cm to the west.  Working 
in small teams, aided by a 2,2 cm compass, we will 
spread out from our meeting point, moving everyth-
ing we encounter precisely 2,2 cm to the west of its 
original position. An effort should be made to enlist 
others, as needed, in moving heavier/larger objects.  
One member of each party will be responsible for 
documenting the party’s movements.  We will reas-
semble at the end of our working session to view the 
results of our work which will also be furnished to 
the town of Svolvaer as a “movement-in-progress” 
to be continued by a dedicated group of city offici-
als and/or unofficial volunteers.
AksjOn/ActiOn 10 sept 12.00–17.00 (sAmling/gAthering 12.00) 
Amfi-senteret 

Minne fra... – Memory from…
Temps prosjekt går ut på å undersøke og samle min-
ner og historier fra reiser, forbundet med ideen om 
et annet sted. Vi vil bruke minnetallerkenen som et 
utgangspunkt for å undersøke souvenirens lokale 
og globale, private og offentlige kontekst. En av 
de mest typiske souvernirformene, og kanskje den 
mest utbredte, er minnetallerkenen. Siden 1800-
tallets Nord-Europa, da den moderne turismen be-
gynte, har man kunnet finne porselensfat og kopper 
med inskripsjoner som: ”Til minne om...”, ”Sou-
venir fra...”, dekorert  med enkle blomstermotiver 
og etter hvert også med et bilde eller en tegning av 
reisemålet.

Temps project will investigate and collect memories 
and stories connected to travelling and to the idea 
of another place.  We want to use the souvenir-plate 
as a point of departure to investigate both the local/
global and private/public context of the souvenir. 
One of the most typical souvenir forms, and perhaps 
the most widespread, is the souvenir plate. Since 
the 19th century in Northern Europe, when some 
argue tourism began, porcelain/bone china plates 
and cups could be found with the inscription: ”Me-
mory from…”, ”Souvenir from…”, accompanied 
by a simple flower decoration and later a picture or 
drawing of the sight in question. 
Åpen/Open WOrkshOp 11 sept 14.00–18.00 Amfi-senteret

I ❤ Svovær
Hvordan kan man dokumentere og bevare inntrykk 
fra steder en har besøkt og hvordan kan man bringe 
dem tilbake til sitt hjem? Som et svar på dette har 
Sissi Westerberg utviklet ”The Pink Latex Spray 
Gun”, som kan spraye et ønsket objekt med fly-
tende lateks.  Når lateksen er tørr fjernes det rosa, 
ballongaktige lateksskinnet, tas med hjem og blåses 
opp. Ved å skape en reproduksjon av et objekt el-
ler monument, blir disse forvandlet til noe som er 
drømmeaktig og kanskje ”vakrere” en originalen. 
Prosjektet ”I Love… ”startet i Los Angeles i 2006 
med ”I ❤ LA”, deretter ”I ❤ Rejmyre” i Sverige 
og nå har turen kommet til ”I ❤ Svolvær” i Norge. 
Utstyrt med ”The Pink Latex Spray Gun” og kledd i 
en rosa spesialkjeledress vil Sissi lage avstøpninger 
av noe hun finner i Svolvær.

How to document and preserve impressions from a 
place you have visited and how to bring these back 
home? As an answer to this, Sissi Westerberg de-
veloped the “Pink Latex Spray Gun” that allows 
you to spray any object of desire with liquid latex 
and, after it has dried, remove the balloon, like a 
pink latex skin, bring it back home and inflate it.  
By creating a soft, pink replica of the object or 
monument, these memories are transformed into 
something even more dreamy and lovable than 
the original. The project “I love…” started in Los 
Angeles in 2006 with “I ❤ LA”, followed by ”I ❤ 
Rejmyre”, in Sweden and now “I ❤ Svolvaer” in 
Norway. Equipped with the Pink Latex Spray Gun 
and wearing her special pink jumpsuit, Sissi will 
make casts of some objects in the city.

Etter fisket – After Fishing
”Etter fisket” er en sosial hendelse, et møte, som fø-
rer sammen mennesker for å skape perspektiver på 
fremtiden og synet på kulturell identitet i relasjon 
til fiskeindustrien. C.S.C.A.A. vil arrangere et of-
fentlig møte om globaliseringen og konsekvenser 
for utkantene i nordområdene, dens innvirkning på 
natur og kultur. Alle interesserte er invitert til å del-
ta på møtet. Tradisjonelle torskeretter vil bli servert 
og som en avslutning på kvelden kan deltakerne ut-
forme sitt eget, personlige budskap på blanke post-
kort. Kanskje har de foregående diskusjonene gitt 
noen tanker om hvordan vi ønsker å sende en hilsen 
fra Svolvær…

After Fishing is a community event that brings 
people together to create perspectives on the future 
and the status of cultural identity in relation tyo 
the fishing industrie. C.S.C.A.A. will hold a social 
gathering and panel discussion on globalization its 
impact on nature and culture in the northern pe-
ripheries. All people interested are invited to take 
part.  Local cod dishes will be served. As a closure 
of the event, participants will have the ability to 
create their own personal message on blank post-
cards. Perhaps the panel discussion will provide 
some deeper thoughts on how we want to send gree-
tings out from Svolvaer…
Åpen diskusjOn/Open discussiOn 13 september 18.00–21.00 nnks, 
svinøyA

Finnish Treatment – Souvenir-resirku-
lering og ønskebål / Souvenir recycling 
and burning wish barrel
Slå deg ned ved bålet og smak en bit av Finland! 
Eva Brownies inviterer deg til å tilbringe kvelden 
ute ved ilden, prate og diskutere. Finsk snacks står 
på menyen og luften er fylt av finsk musikk. Skriv 
et ønske på en papirlapp, som blir kastet i båltønna. 
Eva Brownies setter også opp et senter for bytte og 
resirkulering av souvenirer i Amfi-senteret. Her kan 
du levere inn en souvenir du ønsker å bli kvitt, eller 
kanskje bytte den inn i en annen.

Gather around the fire and taste a bit of Finland! 
Artist group Eva Brownies invites you to spend a 
night outside by the fire place – Finnish snacks 
on the menu and Finnish music in the air. Make a 
whish on a peice of paper and throw it into the the 
burning wish barrel. Eva Brownies is also creating 
a souvenir exchange and recycling centre in the 
Amfi shopping mall. Bring us a souvenir you want 
to get rid of and exchange it for another. 
ønskebÅl/burning Wish bArrel 14 sept kl 18.00–24.00 kAbelvÅg 
tOrg

Workshops



S-U-B
Sissi Westerberg, Ulf Samuelsson og Benjamin 
Slotterøy utgjør det Stockholmsbaserte kunst/kun-
sthåndverk/design-kollektivet S-U-B, de er også 
initiativtakere til Souvenir projektet. Gruppen har 
siden opprettelsen i 2003 arbeidet med et bredt 
spekter av uttrykksformer: smykkekunst, glass, 
keramikk, skulptur og performance. Medlemmene 
arbeider også med egne prosjekter i tillegg utstillin-
gene de gjennomfører som S-U-B. Svært ofte finner 
gruppens prosjekter sted i en lokal kontekst, hvor 
andre kunstnere og lokalbefolkningen inviteres til 
å delta i kreative prosesser på ulike måter. Målet 
er å utvikle en mer interaktiv og demokratisk de-
signprosess. 

Sissi Westerberg, Ulf Samuelsson and Benjamin 
Slotterøy constitute the Stockholm based art/craft/
design collective S-U-B, who are the initiators of 
the Souvenir project. The group, formed in 2003, 
represents a variety of artistic expressions ranging 
from jewellery, glass and ceramics to sculpture and 
performance, exhibiting individual works as well 
as collaborative projects. Usually the projects are 
carried out in a local context, inviting other artists 
as well as neighbours to take part in the creative 
process in different ways, aiming to develop a more 
interactive and democratic design process.
WWW.s-u-b.se

Eva Brownies
Karoliina Taipale (billedkunstner og kurator), Ma-
ria Hakkarainen (billedkunstner, tegneserietegner, 
musiker og dj) og Eliza Karmasalo (billedkunstner 
og grafisk designer) er medlemmer av den Helsinki-
baserte kunstnergruppen Eva Brownies. De arbei-
der med prosjekter både på individuell basis og som 
gruppe. De har også organisert utstillinger, bl.a. Be-
hind The Mascara (2006), som tok for seg kjønsfør-
skjeller og -likheter som hadde som målsettning å 
undersøke kvinners og menns identiteter.

Karoliina Taipale (visual artist and curator), Ma-
ria Hakkarainen (visual artist, comic drawer, musi-
cian and dj) and Eliza Karmasalo (visual artist and 
graphic designer) are part of the Helsinki based 
Eva Brownies - artist collective. They work indivi-
dually and as a group and have organized group 
exhibitions such as - Behind The Mascara (2006), 
investigating differences and similarities between 
genders, aiming to study and strengthen identities 
of women and men.
WWW.evAbrOWnies.cOm

Temp
Heidi Bjørgan, Ruth Moen og Anne Thomassen er 
alle medlemmer av kunstnerkollektivet Temp, som 
har base i Bergen. Medlemmene har bakgrunn fra 
billedkunst og kunsthåndverk, og arbeider ofte med 
installasjon og keramisk skulptur. Temp fungerer 
også som kuratorgruppe, og lager utstillinger med 
andre kunstnere. I löpet av to år drev gruppen et 
galleri/prosjektrom i Bergen, Galleri Temp. Galle-
riet var en ny arena for prosjekter og utstillinger, og 
viste yngre kunstnere og aktuelle tendenser i Skan-
dinavisk kunst, kunståndverk og design.

Heidi Bjørgan, Ruth Moen and Anne Thomassen 
are all part of the Bergen based artist-collective 
Temp. The members have backgrounds in visual art 
and craft, often working in the medium of instal-
lation and ceramic sculpture. Temp also works as 
a team of curators. For two years the group ran a 
gallery/project room in Bergen. Galleri Temp was 
a new platform for art projects and exhibitions, de-
dicated to young art and a meeting point for the 
most current movements in Scandinavian art, craft 
and design. 
WWW.kunst.nO/temp

RACA
Pulsk Ravn og Johan Carlsson kombinerer to ulike 
bakgrunner – arkitektur og grafisk design. De arbei-
der mellom disse disiplinene både som en gruppe 
og i samarbeide med andre for å utvikle nye måter å 
forholde seg til design, arkitektur og kunst. RACA 
har sitt studio i København. RACA har et fokus på 
sosial kontakt, sosiale koder og kulturelle verdier. 
Deres prosjekt forholder seg til og er inspirert av 
sosiale systemer og hverdaglige situasjoner.   

Pulsk Ravn og Johan Carlsson combine two dif-
ferent backgrounds – architecture and graphic de-
sign. They work across these disciplines both as a 
group and in collaboration with others in order to 
develop new ways of looking at design, architecture 
and art. RACA has a focus on social contact, social 
codes and cultural values. Their projects connect 
to and are inspired by social systems and everyday 
situations.
WWW.rAcA.dk

C.S.C.A.A.
Eemil Karila & Kalle Lampela utgjør den Rovanie-
mi-baserte kunstnergruppen C.S.C.A.A. (Contem-
porary Santa Claus Artist Association). De arbeider 
både kunstnerisk og teoretisk gjennom utstillinger 

og foredrag. Siden starten i 2003 har C.S.C.A.A. 
analysert kulturell identiet og turismens effekt på 
kulturell utvikling. Som en del av dette har de i 
senere tid organisert flere sosiale sammenkomster 
der de har ført sammen mennesker, som ellers ikke 
møtes og kommuniserer direkte. Med dette ønsker 
C.S.C.A.A. å fylle de sosiale lukene som byråkra-
tiets beslutningsprosesser skaper.

Eemil Karila & Kalle Lampela make-up the Rova-
niemi based artist group C.S.C.A.A. (Contempo-
rary Santa Claus Artist Association), working in 
various fields of art and theory with exhibitions and 
lectures. Since the formation of the group in 2003, 
C.S.C.A.A. has been analyzing cultural identity and 
tourism and its effects on cultural development. 
Lately C.S.C.A.A. has organized social events to 
overcome gaps formed by bureaucracy, by bring-
ing together people that usually don’t communicate 
with each other.
WWW.cscAA.infO

Lotte of Norway
Kunstneren Lotte Slotterøy er bosatt på Lurøy i 
Nordland. Hun arbeider i ulike medier, som maleri, 
installasjon og performance. Gjennomgående ska-
per hun sin egen, surrealistiske fantasiverden. So-
siale relasjoner, komiske og brutale, er ofte motiver 
i hennes arbeider. Slotterøy har deltatt på en rekke 
utstillinger i Skandinavia og England.

Lotte Slotterøy is an artist based in Lurøy/Norway. 
Working in various fields such as expressionistic 
painting, installation and performance – she crea-
tes her own surrealistic fantasy world. Connota-
tions to social relations, comic and brutal, are often 
settings in her work.  Lotte Slotterøy has partici-
pated in numerous exhibitions in Scandinavia and 
England.
WWW.lOtteslOtterOy.cOm

Daniel Peltz
Daniel Peltz er en amerikansk multimediakunstner, 
som primært arbeider med film- og videoteknologi-
er. Han er invitert av SUB til å delta i Souvenir-pro-
sjektet. Peltz er leder av Organisasjonen for direkte 
kontakt med det guddommelige (SDCD). SDCD er 
et kollektiv som oppstår spontant som et resultat av 
problemer med å bestemme forhold mellom men-
nesker og forhold knyttet til våre omgivelser. Kol-
lektivets sammensetning er åpent og flytende, du 
kan selv en dag finne ut at du er medlem.
Daniels bakgrunn og vedvarende interesse for an-

tropologisk metode er viktige innflytelser i hans 
mediekunst. Han har arbeidet med offentlig inter-
vensjoner, teaterscenografi og live performance. 
Daniel bor i Pawtucket, RI og er Assistant Professor 
ved Rhode Island School of Design ved avdeling 
for Film/Animasjon/Video.

Daniel Peltz is a U.S. based multimedia artist wor-
king primarily with film and video technologies 
who has been invited by SUB to participate in this 
project.  He is the director of the Society for Direct
Communication with the Divine (SDCD). The 
SDCD is a spontaneously forming collective that 
emerges as the result of difficult to define interper-
sonal and environmental conditions. Its constituen-
cy is amorphous, you too could someday find your-
self a member. Daniel’s background and continued 
interest in anthropological methods has informed 
his media works which are exhibited as public in-
terventions, theatrical set pieces, live performances 
and installations. Daniel lives in Pawtucket, RI 
and is an Assistant Professor at the Rhode Island 
School of Design in the Department of Film/Ani-
mation/Video.  
WWW.dAnielpeltz.net

Nils Viga Hausken
Nils Viga Hauske er en norsk kunstner bosatt i 
København, han er primert opptatt av tid som en 
tilstand og som et fenomen. Den utfordrende og 
tidkrevende korsstingsteknikken går i dialog med 
moderne medier som bl. a. sms-meldinger. Haus-
ken har deltatt i en rekke utstillinger i Danmark og 
internasjonalt, og er nå invitert av RACA til å delta 
i Souvenir-prosjektet i Svolvær.

Nils Viga Hausken is an artist based in Copenha-
gen, exploring contemporary cultural and social 
values through the use of embroidery.  The chal-
lenging and time-consuming art of cross-stitching 
is juxtaposed with modern media such as mobile 
phone text messages.  Hausken has participated in 
numerous exhibitions in Denmark and internatio-
nally and is now invited by RACA to take part of the 
Souvenir project in Svolvaer.
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