Velkommen til festivalutstillingen Human Rights Human Wrongs på -kunstplass 5!
Utstillingsperiode: 25. jan – 22. febr 2014
Festivalutstillingen er et samarbeid mellom -kunstplass 5 og dokumentarfilmfestivalen
Human Rights Human Wrongs 2014.
Kunstnerne som stiller ut har alle personlige erfaringer fra krig, konflikt, flukt og brudd på menneskerettighetene.
Kunstverkene som vises gir et bilde på enkeltmenneskers maktesløshet i en krigssituasjon, men har samtidig
universell relevans. Gjennom kunstneriske og estetiske virkemidler formidler de sterke historier. Gjennom kunst
håper vi at du som publikum får en annerledes og kroppslig opplevelse av universelle Human Rights og Human
Wrongs. Vi håper at du blir berørt, stopper opp og at kunsten skaper en reaksjon.
Det blir også temakvelder, filmvisninger og performancer. Følg med på nettsiden vår - www.kunstplass5.no
Mari Meen Halsøy (Norge) – installasjoner og foto
”Wounds” er et stedsspesifikt og relasjonelt kunstprosjekt fra Beirut som består av installasjon, foto og video.
”Jeg har siden 2010 reparert krigens sår i Beiruts bybilde ved bruk av bildevev. Libanons hovedstad er sterkt
preget av langvarig krig og politiske uroligheter. Bombede bygninger med utallige kulehull har i flere tiår stått
igjen som monumenter over krigens herjinger. I ”Wounds” går jeg direkte inn i den fysiske og psykiske smerten,
og plastrer bygningene som om de var menneskekropper. Vevnadene er tilpasset bygningenes sår og glir
nesten usynlig inn i bybildet,” sier Mari.
Shwan Dler Qaradak (Kurdistan) – videoanimasjon, tegning og installasjon
Med utgangspunkt i egne historier lager Shwan i tegninger, installasjoner, animasjons- og videonoveller. Med
kurdisk bakgrunn og ti års opphold i Norge bak seg, har han gjort spenningsfeltet mellom frihet, muligheter,
tradisjoner, brudd og fordommer til et gjennomgangstema. På -kunstplass 5 viser Shwan filmen Salte kyss III og
et stedsspesifikt kunstverk, som bl.a. handler om beskyttelse mot kjemiske våpen.
Ahmad Ghossein (Libanon) – video
Ghossein er en filmskaper og kunstner født i Beirut og nå bosatt i Norge og Beirut. På -kunstplass 5 viser
Ahmad et nytt videoverk med tittelen ”You have to swim, you have no choice”.

Festivalutstillingen har
mottatt støtte fra Fritt Ord

Human Rights Human Wrongs Documentary Film Festival 2014
Film Festival period: 4th – 9th February 2014
Welcome to the 6th edition of the Human Rights Human Wrongs Documentary Film Festival in Oslo, Norway!
We’ve been working hard to find the best current documentary films about human rights issues and to
put together inspiring debates and cultural events. We hope you’ll find the festival’s offerings engaging and
memorable.
It’s easy to feel powerless when faced with the great injustices in the world. Understanding enough to have an
opinion is the first step out of this frustration.
We strongly believe that independent documentary film is an
absolutely necessary source of information. Join us; we’ll go
beyond the news headlines, see different perspectives and
form new understandings. THIS is what you’ll be talking about
tomorrow.
We have 18 great films and more than 50 international and
Norwegian guests: filmmakers, activists and experts.
All of the films will be screened at the newly renovated Victoria
Kino, with accompanying debates and introductions. At Parkteatret you can meet the festival guests, partake in debates, and
see performances and concerts that link to the films’ themes.
Side events will take place at a number of other venues in Oslo.
We hope you enjoy the festival and come away from it with
new perspectives on the state of affairs in the world today. See
you there!
KETIL MAGNUSSEN, FESTIVAL DIRECTOR
NATALYA SARCH, PROGRAM MANAGER
Stay connected:
www.hrhw.no
facebook.com/humanrightshumanwrongs
twitter: hrhw

Shwan Dler Qaradaki
– Hva er dine erfaringer med Human Rights og
Human Wrongs?
Jeg har kjent på Human Wrongs personlig. Da jeg
bodde i Kurdistan under Saddams regime ble kurdere
trakassert og diskriminert. Som 19-åring bestemte jeg
meg for å flykte. Jeg var på flukt i ti år gjennom Europa før jeg kom til Norge. Det var en vanskelig tid.
I Tyrkia opplevde jeg tydelig rasisme som flyktning.
Diskriminering gjør noe med deg og ditt selvbilde.
Da jeg kom til Norge som flyktning kjente jeg også
dette på kroppen. Jeg opplevde at saken min ikke
ble behandlet på lik linje som for andre flyktninger. I
ti år levde jeg i uvisshet før jeg fikk oppholdstillatelse
i 2011. Vi blir kontinuerlig bombardert av bilder fra
krig og konflikter gjennom media og internett, så jeg
kan ikke unngå å tenke på det jeg selv har opplevd.
I Norge har jeg fått mange positive opplevelser av
Human Rights. Jeg kan ytre meg og har lov til å tenke
fritt.
– Hva kjennetegner deg som kunstner?
Menneske og menneskeverd er sentrale tema i mine
verk. Jeg bruker også egne erfaringer i kunsten min.
Selv om tematikken er personlig, håper jeg at jeg
uttrykker noe mer universelt.
Jeg har fireårig tradisjonell kunstutdanning fra Suleimani i Irak. Da jeg begynte på Kunsthøgskolen i Oslo i
2004 fikk jeg en utvidet forståelse av samtidskunst og
begynte å ta i bruk andre kunstneriske virkemidler som
foto og video. Den digitale utviklingen og tilgjengeligheten åpnet opp nye kunstneriske muligheter for meg.
Når jeg får en idé om et nytt kunstprosjekt, så tenker
jeg på hvilke medium som vil egne seg best for dette

prosjektet. I filmene Salte Kyss I, II og III skildrer jeg
bl.a. flukten fra Kurdistan og krigen i Irak. Siden jeg
ikke har tilgang på fotodokumentasjon, er tegning og
maleri supre medium for å vise noe som er basert på
virkeligheten.
– Hvorfor har du laget ”Salte Kyss”, ”Mask lesson”
og ”Tower of Babel”?
Mange ting gjør at jeg valgte å lage Salte Kyss.
Jeg prøver å få oversikt over hva jeg har opplevd.
Mange minner er slettet, men jeg ser bilder i drømmer
og mareritt. For å gjenopprettet hukommelsen og
dokumentere livet mitt har jeg også innhentet detaljer
fra vennene mine fra barndommen. Det har til tider
vært tøft å jobbe med Salte Kyss.

SALTE KYSS III

AV SHWAN DLER QARADAKI

FILMVISNING på -kunstplass5.

TORSDAG 6/2 og TORSDAG 20/2 KL. 18:00
Gratisadgang

I Salte Kyss III (31 min) skildrer Qaradaki
barndommen i Kurdistan, ungdomstiden på flukt
og en periode som voksen på vent i Norge med en
personlig inderlighet som gjør oss direkte involvert i
det vi ser. Filmen er laget som en digital
billedfortelling med kunstverk i ulike teknikker.
Kunstneren Shwan Dler Qaradaki er tilstede under
visningen.

I voksen alder har jeg fått mere kunnskap om barns
rettigheter, diktatur, demokrati og menneskerettigheter.
Jeg ønsker å bryte ned fordommer og bevisstgjøre det
europeiske og norske publikum om hvordan det er å
være flyktning og hvordan minner preger en person.
Ubevisst blir kanskje kunsten en slags terapi for meg.
Mine foreldre har hele tiden inspirert meg til å tenke
videre, takle vanskelige situasjoner og se fremover.
På skolen lærte vi hvordan vi skulle lage gassmaske
som beskyttelse mot kjemiske våpen av barnebleier
og andre enkle hjelpemidler. Og i klasserommet var
det barrikader med sandsekker foran alle vinduene
for å beskytte oss mot glass og splinter hvis det gikk
av en bombe utenfor. Dette danner utgangspunktet for
at jeg på -kunstplass 5 har laget ”Mask lesson” og
”Tower of Babel”.

Shwan Dler Qaradaki (Kurdistan)
Shwan Dler Qaradaki (f. 1977 i Kurdistan-nord Irak.)
Han gikk ut av Kunsthøyskolen i Oslo i 2009, og han
har tidligere kunstutdanning fra Suleimani, Irak. Han
er en særdeles aktiv samtidskunstner, er medlem av
NBK og LNM og har sittet i juryen til Høstutstillingen
og NBK. Han har hatt en rekke separatutstillinger
rundt om i Norge med Salte Kyss og andre kunstprosjekter, deltatt på gruppeutstillinger i inn- og utland,
kjøpt inn av Oslo kommune, Vestfossen, m.fl.
www.qaradaki.com

Mari Meen Halsøy

Etter å ha jobbet mye i Libanon får jeg jevnlig oppdatering på situasjonen i hele regionen gjennom både
venner og media. Det norske mediebildet reflekterer
i liten grad dette nyhetsbildet. Jeg mener at vi har et
ansvar for å engasjere oss ut over vår egen trygge tilværelse og landegrensene. Det å lukke øynene til en
konflikt eller en humanitær katastrofe er også Human
Wrongs. Samtidig viser hendelsene 22. juli at vi aldri
skal ta vår egen trygghet for gitt, og i dette ligger det
også et ansvar i å engasjere seg.
– Hva kjennetegner deg som kunstner?
Jeg jobber med research-baserte prosjekter med
utgangspunkt i samfunnsmessige og sosialpolitiske
forhold. Prosjektene er ofte knyttet til et konkret sted
og situasjon.

I kunsten min fokuserer jeg på mellommenneskelige
forhold, mer på likheter enn forskjeller – alle ønsker et
trygt og godt liv uansett hvor de bor i verden.
Tidsperspektivet er viktig i alle mine arbeider, og i
prosjektet ”Wounds” jobber jeg med billedvev som er
en tidkrevende teknikk. Jeg ønsker at kunsten min skal
berøre og utfordre betrakteren.
– Hvorfor har du laget kunstprosjektet ”Wounds”?
Jeg kom til Beirut for første gang i 2008 på et kunstneropphold og la da merke til de krigsskadde bygningene som står igjen som vitnesbyrd på borgerkrigen
(1975-1990). Etter dette har nye hendelser tilført nye
sår. Sårene på veggene representerer for meg de
fysiske og mentale sårene til innbyggerne der, og er
et bilde på menneskers maktesløshet i en krigssituasjon. I krig er alle tapere. Folk ønsker fred, men lever i
en hverdag som er stadig truet av krig og vold.
”Wounds” gir ingen svar, men setter spørsmålstegn
ved hvordan håndtere alt det vonde i verden. Situasjonen i Libanon er nå svært spent på grunn av krigen
i nabolandet og dette vil også påvirke mitt prosjekt i
tiden fremover.

Foto: Hady Sy

– Hva er dine erfaringer med Human Rights og
Human Wrongs?
Jeg er opptatt av menneskerettigheter i et historisk og
internasjonalt perspektiv og har jobbet på Nobels
Fredssenter i flere år. Menneskerettigheter er et sentralt
tema i arbeidet der. Jeg har også fått møte mange
fredsprisvinnere og inspirerende mennesker som har
ofret og gitt mye til nettopp denne kampen. De har
berørt og påvirket meg med sin spesielle utstråling og
styrke.
Jeg har reist til land i konfliktfylte områder, som Libanon, Syria og India, der brudd på menneskerettigheter er en del av hverdagen. Spesielt i Syria kunne
man tydelig merke fraværet av ytringsfrihet i tiden før
borgerkrigen brøt ut i 2011. Folk torde ikke snakke
åpent om politikk, og mange personlige møter der
har gjort varig inntrykk på meg.

Mari Meen Halsøy (Norge)
Mari Meen Halsøy (1978) er utdannet billedkunstner ved Statens Kunstakademi i Oslo (2005) og er
høyskolekandidat i bildevev fra Høyskolen i Oslo,
avdeling estetiske fag. Hun bor og arbeider i Oslo,
og har de siste tre årene også jobbet mye i Beirut,
Libanon. Kunstnerisk jobber hun research-basert, og
tar utgangspunkt i samfunnsmessige og sosialpolitiske
forhold. Mari har hatt en rekke utstillinger i Norge
og Libanon. Hennes verk har blitt kjøpt inn av Norsk
Kulturråd og Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk.
marimeenhalsoy.blogspot.com.

Ahmad Ghossein
– Hva er dine erfaringer med Human Rights og
Human Wrongs?
Jeg har dessverre oftere erfart Human Wrongs enn
Human Rights. Jeg har vanskelige minner fra da jeg
vokste opp i en krigssone i Libanon, og hver dag er
jeg vitne til Human Wrongs både i min region og
resten av verden. Det internasjonale samfunnet forholder seg taus når det kommer til alle de feiltrinnene
menneskene gjør og katastrofene som finner sted over
hele verden.
– Hva kjennetegner deg som kunstner?
Jeg er på utkikk etter menneskelige enkelthistorier som
i tillegg til å være private og personlige kan forstås
som et resultat av den sosiale og politiske konteksten
vi lever i. Disse historiene kan oppfattes som reelle
og abstrakte på samme tid. Jeg ønsker å formidle
historier som mennesker ifra forskjellige samfunn og
land vil kjenne seg igjen i. Dette kan være historier
om kjærlighet, tap og drømmer som manifesterer seg
selv i personlige historier uavhengig om det er krig
eller fred.
Hvorfor skjer akkurat dette nå? Er et spørsmål jeg
stiller meg selv. Jeg setter søkelyset på hvordan ting
endrer seg i vår nåtid – og ikke fra et nostalgisk
perspektiv. Jeg jobber vanligvis med prosjekter som
tar et par år og utvikle. Jeg begynner med observasjoner, undersøker og finner politiske, sosiale og
filosofiske sider av en sak og bygger opp et arkiv av
detaljer. Hvordan kan individuelle og kollektive håp
og drømmer være et verktøy for å stille spørsmål ved
endringer i samfunnet vårt?
I kunsten motiveres jeg til å jobber med bevegelige
bilder gjennom både i videokunst og videoinstalla-

sjoner er i et forsøk på å definere rommet mellom det
fysiske og mentale. Arbeidene mine reflekterer naturligvis menneskelig og følelsesmessig opplevelse, men
jeg er alltid opptatt av de større politiske rammene.
– Hvorfor har du laget kunstprosjektet ”You have to
swim, you have no choice”?
Jeg bestemte meg for å lage denne kunstfilmen fordi
jeg er interessert i hva som skjer i Norge. Filmen
bygger indirekte på et intervju jeg hadde med en
libanesisk ungdomspolitiker som overlevde ved å
svømme fra Utøya og inn til land 22.juli 2011.
I forbindelse med avgangsutstillingen på Kunstakademiet i Oslo i 2012 lagde jeg utstillingen ”Yesterdays
News” på Oslo Kunstforening. Dette kunstprosjektet
handler om nyhetsstativet utenfor Verden Gangs
redaksjonsbygg i Akersgata, som ble forvandlet av
trykkbølgene etter terrorangrepet 22.juli og består av
foto av nyhetsstativet i helstørrelse og intervjuer med
de som gikk forbi og leste nyhetene fra den dagen.
Dette verket er veldig sensitivt, emosjonelt og følelsesmessig kompleks.

”You have to swim, you have no choice”
Video installation, 8 min, HD.
Commissioned and nominated for the
DnB Nor Sparebank stiftelse Exhibition 2012,
Oslo Kunstforening.

Ahmad Ghossein (Libanon)
Ahmad Ghossein (1981) ble uteksaminert fra
Kunstakademiet i Oslo i 2012. Hans arbeider har
vært vist ved filmfestivaler, museer og gallerier over
hele verden, som Berlin Film Festival, Oberhausen
Film Festival, Museum of Moderen Art (New York)
and The New Museum Kunsthall Oslo, Home
Works, Beirut and Dubai Film Festival.
Ahmad Ghossein jobber fortiden med sin første
langfilm i Libanon.

D.O.P: Bassem Fayad
Art director: Nada Maatouq
Assistant camera: karam Ghoussein
Sound: Rami Nehawi
Editing, Color-grading: Belal Hibri (Rez Visual)
Sound design, Mixing: Nadim Mishlawi (db Studio)
Special Thanks to: Marianne Hultman
Thanks to: Ghassan Salhab, Nesrine Khoudor,
Movenpick lifeguards team, Ayman Nahle,
Jana Traboulsi, Marwan Hamdan, Ramzi Madi.

-kunstplass 5
Et visningssted for samtidskunst
på Grünerløkka i Oslo.
Utstillingsvirksomheten er dynamisk og i stadig
endring. Virksomheten vår består av utstillinger og
prosjekter av lengre varighet, og kortere event i form
av performance, kunstnerdialoger og prosessuelle
kunstverk, m.m. Vi ønsker en variasjon i kunstneriske
uttrykk.
Det legges opp til interaksjon og kommunikasjon
med publikum, og vi ønsker å utfordre og overraske
de besøkende – gjerne med en politisk brodd.
www.kunstplass5.no
facebook:
-kunstplass 5, et visningssted for samtidskunst
twitter: kunstplass5
instagram: kunstplass5
hashtag: #kunstplass5

besøksadresse:
Olaf Ryes Plass 5 (langs Markveien)
postadresse:
Pb 2155 Grünerløkka, 0505 Oslo
-kunstplass 5 er i utstillingsperiodene åpent :
ons - fre: 12:00 -18:00
lør - søn: 13:00 - 16:00
eller etter avtale.
kontakt:
Vibeke Hermanrud, mob +47 90 11 64 93,
vibeke@kunstplass5.no
Henriette Stensdal, mob +47 91 74 82 41,
henriette@kunstplass5.no

