Om prosjektet
Westerdals, 2017
# Editorial & print
madebyaleks.no

TIN FOIL MAGAZIN E
“Du skal utvikle et livsstilmagasin, finne innhold og
produsere et ferdig innbundet magasin. I tillegg skal det
produseres en nettside som skal reflektere magasinets
innhold og designspråk.” – Brief fra foreleser.
Min løsning er et magasin som utforsker temaet
konspirasjonsteorier: Tinfoil er et magasin om folkene bak
konspiasjonsteorier. Hvordan tenker de? Hvorfor står de så
håndfast på at deres bevis trumfer de allement aksepterte?
Utgave 01* av magasinet er fokusert rundt teorien om at jorda
er flat og inneholder en introduksjon til flat jord-teorien. Det
inneholder intervjuer der leseren selv må finne frem til spørsmål
og svar ved hjelp av vedlagt transparentark med røde streker
inspirert av TV-klisjeen whiteboards med tegnestift og rød
hyssing. Det overordnede designet er inspirert av standard
dokumenter fra blant annet NAV, Politiet og spesielt CIAs
casefiler fra 1970-årene og legger stor vekt på standradisering.
Utgangspunktet kan beskrives som en Word standradmal.

Magasinet var også en del av Westerdals’ grafisk designs utstilling
Bleed, Sverte og Tårer som presenterte alle magasinene produsert
dette semesteret utsilt på Grafill.

* Det referes til utgave 02 i magasinet. Dette har imidlertid ikke blitt
produsert men er en tenkt utgave.

Tinfoil magazine utstilt hos
Grafill.

Coveret er RISO printet i to
omganger for en følelse av
malbruk og masseprudiksjon.

En av fire malsider der tittel,
forfatter og strekkode alltid er
plassert på samme sted.

Transparentark med røde streker plassert over en side med intervju.

Ved å laserprinte innhold over risoprintede maler får
magasinet “hoppende” sidetall som forsterker det
standardiserte malpreget.

Om prosjektet
Kommunikasjon, 2017
# Identitet,markedsføring,
sosiale medier

LO FTET
STU D EN TIN KU BATOR
Jeg er fast designer hos Loftet Studentinkubator og har i tillegg
et styreverv som kommunikasjonsansvarlig.

loftet.kristiania.no
Som kommunikasjonsansvarlig har jeg ansvar for et team med
designere som har videreutviklet Loftets identitet og som jevnlig
produserer plakater og bannere til sosiale medier for Loftet og
annet design for medlemsbedriftene.

Plakat og Facebook banner for
et frokostseminar.

Du, og
på loftet?
Loftet inviterer deg til frokostseminar
med M51: Et fullservice digitalbyrå
med fokus på resultatbasert digital
markedsføring.

Når?
15. november
09.00 til 11.00
Interessert?
facebook.com/loftethk

Et av mange annonsebilder laget til Facebook promoteringer og intern bruk på
infoskjemer hos Westerdals og Høyksolen Kristianaia.
En utrofrdring her har vært å lure Facebooks Text Overlay Tool til å akseptere et
bilde med større mengder tekst da dette passer bedere med Loftetes profil.

Flere forside/annonsebilder. Begge følger samme mal og skapen et
gjenkjennelig uttrykk med de samme elementene.

Eventpromotering, her fra høstfesten.

Om prosjektet
Freelance, 2017
# Identitet, emballasje og
webdesign
raagodt.com

RAAGODT RAW FOOD
Raagodt ønsket en identitet som reflekterte deres verdier:
Sunnhet, energisk og positiv.
Konseptet jeg og Adrian Ingebrigtsen utviklet spiller mye
på lekenhet, både i farge og former. Det var derfor naturlig å
velge et organisk og vennlig uttrykk med en overvekt av runde
former til denne bedriften. Samtidig skal Raagodt være et
premiumprodukt som er grunnen til at det har blitt brukt mye
sort i emballasjedesignet.
Den store utfordringen med dette prosjektet har vært å
balansere premium og lekenhet—To kategorier som vanligvis
ikke går hånd i hanske.

Forsiden av raagodt.com

.COM
Raagodts logo som
er myk og rund for å
representere deres
verdier. Den finnes
i kvadratisk og
horisontal versjon
for å kunne tilpasses
forskjellige flater.

Det overordnede fargetemaet.
I tillegg er det utviklet et
sekundærtema på bakgrunn
av smoothienes farge.

Egenutviklede ikoner til
emballasje og nettside.

Laktosefri

Vegansk

Mengde

Fremsiden av emballlasjen for smoothie begerne.
(Produktfoto er levert av Raagodt)

INNEHOLDER

LAKTOSEFRI

BLÅBÆR
SMOOTHIE

Soyayoghurt, blåbær, eplejuice,
kokosmelk, bringebær, enebær,
rosmarin, honning og chiafrø.
FORBRUKERKONTAKT

Raagodt
Hukenveien 7
1383 Asker

VEGANSK

kontakt@raagodt.com
raagodt.com

chiafrø enebær honning
5 DL

NÆRINGSINNHOLD PR. 100G

Energi: 418 KJ / 100 kcal
Fett: 3,9g
– Mettede fettsyrer: 1,9g
Karbohydrater: 12,6g
– Sukkerarter: 12,6g
Kostfiber: 2,7g
Protein: 2,4g
Salt: 0g

BEST FØR

Komplett emballasje med forside, lukketeip og bakside. Her vises 5 dl blåbærsmoothie.

INNEHOLDER

LAKTOSEFRI

KAKAO
SMOOTHIE

Banan, rismelk,
kokosmelk, daddel,
raa kakao, chiafrø, kakoanibs,
kardemomme og vanilje
FORBRUKERKONTAKT

Raagodt
Hukenveien 7
1383 Asker

VEGANSK

chiafrø kakaonibs vanilje
5 DL

kontakt@raagodt.com
raagodt.com

NÆRINGSINNHOLD PR. 100G

Energi: 421KJ / 100 kcal
Fett: 3,9g
– Mettede fettsyrer: 1,8g
Karbohydrater: 14g
– Sukkerarter: 12,4g
Kostfiber: 2g
Protein: 1,4g
salt: 0g

BEST FØR

Komplett emballasje med forside, lukketeip og bakside. Her vises 5 dl kakaosmoothie.

Smoothiene i butikkhylle hos en café i Asker.

Om prosjektet
Personlig prosjekter, 2017
# Illustrasjon, print & RISO
madebyaleks.no

P LAKATER
Jeg har en kjærlighet for trykkekunsten og spesielt der det
inngår manuelt arbeid og mer avanserte teknikker enn kun å
trykke print. Derfor har silketrykk og RISO fascinert meg sinden
jeg brukte metodene første gang.
Å måtte tenke over raster, blande RISO farger med
gjennomsiktighet og lukten av trykksverte er fellestrekk
for mange av mine plakater. Her følger noen av de scannet
høyoppløselig og gjenngitt i faktisk størrelse.

01: VEKTORISERT GREN
Vekrorisert og rentegnet gren trykket i en blanding av grønt og
gult blekk.

02: LOGOS OF APERTURE
Inspirert av Valves spillserie, Portal, har jeg funnet typografien
som (mest sannsynlig) er brukt i et utvalg av logoene til Aperture
(et fiktivt selskap sentralt i spillet) gjennom årene.

01 >

02 >

APERTURE
L A B O R A T O R I E S

APERTURE
L A B O R A T O R I E S

APERTURE
L A B O R A T O R I E S
Pre 1940s (concept) – DIN Mittelschrift

1950s – Directors Gothic

aperture

aperture

aperture
1970s – Cooper Std Black

APERTURE
L A B O R AT O R I E S
2010 – Arial (Aperture) & Univers (Laboratories)

RISO mastere brukt til å blande farger. Fra venstre: Gul, rød, blå og sort.

Om prosjektet
Fast ansatt, 2018
# Avis, print
universitas.no

U N IVERSITAS
Som uttegner i Universitas får jeg et innblikk i en stressende,
utfordrende og på ingen måte probelmfri vak som uttegner.
For mye tekst, for lite tekst, bildetekst som mangler er bare noen
av utfordiringene jeg har vært med på å løse som uttegner. Dette
er en jobb der jeg har mye ansvar for at avisen skal se lesbar ut
og følge Universitas’ visuelle profil.
I tillegg til ren uttegning produserer jeg illustrasjoner som for
eksempel kart til artiklene og har modernisert logoen til Inter
Universitas—Avisens engelske satsing.

Portrett

Portrett

I RAMPELYSET
TIL MAMMA
tekst: RAGNHILD SOFIE SELSTØ

foto: AMANDA O. BERG

Når Tosiku Kusui har fri,
reiser ho til Taipei for å bu
saman med mamma Panai
utanfor ein tbane-stasjon.

Kva gjorde du då du var sytten? Fylte du dagane med skulearbeid for å sikre deg plass på
draumestudiet? Festa du i helgane? Hadde du
kjærast?
Tosiku Kusui frå Taiwan er nesten som
syttenåringar flest. Ho går siste året på vidaregåande skule, men har ennå ikkje bestemt
seg for om ho vil studere eller ei. Ho høyrer på
rap-musikk og ser på «Riverdale» på Netflix.
Ho har ein Instagram-konto der ho postar bilete av seg sjølv som held små spritflasker og ei
lommebok med ein avbilda marihuana-plante
på. Ho lever dei opprørske tenåra.
Men Tosiku har ikkje foreldre til stede å
vere opprørsk mot, fordi foreldra sjølv er i opprør med staten.
Provisorisk heim
I august 2016 stod president Tsai Ing-wen
framføre representantar frå urbefolkninga
i Taiwan og beklaga for måten deira folk har
blitt behandla på dei siste fire hundre åra.
– Eg håpar, med heile mitt hjarte, at dagens
unnskyldning vil sette dette landet og heile
folket på ein veg mot forsoning, sa Tsai.
Då Tsai Ing-wen eit par månadar tidlegare
blei innvia som president, stod Tosiku si mor,
Panai Kusui, smilande ved hennar side. Augeblikket blei foreviga, og Panai har pryda heimen sin med biletet. Ho har kopiert det opp i
fleire eksemplar på storleik med ein reklameplakat, og stempla eit enkelt kinesisk teikn på
det; «løgnar».

I februar i fjor godkjende Tsai Ing-wen ein
ny regel om landområda til den taiwanske urbefolkninga. Regelen hadde lenge vore under
vurdering, men den vekte store reaksjonar
då den endeleg tok til å gjelde. Av dei 18 tusen kvadratkilometrane som først vart lova
urbefolkninga, blei det til slutt berre frigjort
8 tusen kvadratkilometer land. Styresmaktene
hadde nemleg bestemt å frita privat eigedom
frå regelen.
Rundt 2 prosent av Taiwans innbyggjarar høyrer til urbefolkninga, og utgjer om lag
500.000 av den totale befolkninga på øya.
Tosiku sine besteforeldre høyrer til Amis og
Puyuma-folket, to av totalt seksten anerkjente
urfolk på Taiwan. Og den nye regelen om urfolkets landområde gjorde Tosiku si mor sint.
Så sint at ho flytta frå dottera si.
Panai drog frå heimbyen Taidong i sør til
hovudstaden Taipei i nord. Dagen den nye
land-regelen byrja å gjelde, strøymde Panai og
hundrevis av andre demonstrantar ut på gata
framføre presidentheimen i protest. Men då
dei andre demonstrantane gjekk heim, blei
Panai verande og slo leir i det som skulle bli
hennar nye heim.

Demonstrantar: Mamma Panai Kusui demonstrerer mot taiwanske myndigheiter. Tosiku vil hjelpe til, men veit ikkje korleis.

tre sommarferiane, vårfestivalane og månefestivalane hjå mora sin provisoriske
leir utanfor ein t-banestasjon.
– Då mamma først byrja å demonstrere i fjor, forklarte ho kva det handla om
utan at eg heilt forstod kva dei eigentleg
gjorde. Eg meiner, kor skulle dei sove liksom? Det var framleis iskaldt ute, fortel
Tosiku. Ho snakkar engelsk lik ein afroamerikansk rap-artist. Ho har ein djup
og lågmeldt stemme med ein syngjande
slang. Ho drar på vokalane, og bruker ofte
ord som y’all, like og you know.
– Men den første sommaren eg fekk
reise til Taipei og oppleve det sjølv, forstod eg det. Det er ikkje meininga at
morsmålet mitt skal vere kinesisk. Men
eg kan ikkje snakke morsmålet mitt, ikkje

«

Det er ikkje meininga at
morsmålet mitt skal vere
kinesisk. Men eg kan ikkje
snakke morsmålet mitt, ikkje
mamma heller.

»

Tre år utandørs
Når dette magasinet blir publisert, har Panai
budd utandørs i 363 dagar. Sidan Tosiku framleis går på skule, har ho berre høve til å besøke
mora i Taipei når ho har fri. Og slik det ser ut
no, betyr det at Tosiku må tilbringe dei neste

Tosiku

mamma heller. Så eg vil gjere noko, eg vil
hjelpe til. Sjølv om eg synest denne protesten er litt sånn, heilt OK, berre.
– Skal du bort å røyke no?
Etter kinesisk nyttår og vårfestivalen er
over, skal Tosiku reise tilbake til Taidong
og tilbake til skulebenken. Ho bur aleine
i familien sitt hus utanfor byen, og når
ho saknar mora pleier ho å ringje ho på
Skype.
– Av og til er det deilig å bu aleine óg,
fordi då er det ingen som fortel meg kva
eg skal gjere. Men eg har innsett at når
ingen seier kva eg skal gjere, veit eg heller
ikkje kva eg må gjere. Så huset ser ut som
eit einaste stort rot.
– Men eg er vant til det, legg ho til. Når

Tosiku er i Taipei, derimot, er rutinane
heilt forskjellige.
– Eg pleier å vakne i 11–12 tida på føremiddagen, men viss eg har ansvar for å
kjøpe frukost, står eg opp i ni-tida. Resten
av dagen ser eg på Netflix på iPhonen, ler
ho.
Det hender Tosiku får besøk av vener,
men ho forlèt sjeldan leiren. Skal ho på
do, brukar ho det offentlege toalettet på
t-banestasjonen. Skal ho dusje, får ho
kome til Greenpeace sit kontor like ved.
Og mamma Panai har mange formeiningar om kva Tosiku skal og ikkje skal gjere.
– Skal du bort å røyke no? ropar Panai
strengt etter Tosiku medan vi intervjua
ho.
Panai arrangerer opp til fleire arran-

gement i veka. Ho held songkurs og foredrag, alt for å auke medvitet om situasjonen til urfolket. Av og til pleier Tosiku å
hjelpe til ved å styre PowerPointen. Andre
gonger set ho seg til sida og held på med
mobiltelefonen.
Forskjellig
Panai er ein kjend folkesongar, og mens
vi er på besøk sett Tosiku seg ned i ein
campingstol og tar fram gitaren hennar.
Ho nynner nesten lydlaust medan ho
klimprar på strengene. Brått hevar ho
stemma og syng refrenget til Radiohead
sin «Creep» av full hals. Ho har nettopp
fortalt at ho føler seg annleis enn klassekameratane sine.
– Sidan eg var liten har eg vore
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OVER: En friere uttegning fra Taiwan magasinet. Uttegningen henter en del inpirasjon fra D2.
UNDER: En vanlig uttengning av anmeldelser seksonen der mye er fastsatt.
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Universitas anbefaler

Mathias Gravdehaug
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Ny norsk musikk

(følg spillelista på spotify)

Runa Fjellanger, idé– og debattredaktør i Universitas

Ukas anbefaling

23

Ukas advarsel

Andrea Kunz, journalist i Universitas

415 97 277

Put your hands up for diktanalyse

Be My Valentine – Ylva
Både sexy og kjøpesenter-følelsesfremkallende – akkurat som Valentines!

25 – Fieh
D’Angelo har plutselig blitt både ung, norsk og
kvinne, nytt for meg!

Hva: Ta en

Hermine

Palm Tree – Palm Tree

Nibh: Semi-

Som limen i Coronaen!

nargruppa
i NOR2312

Føler Meg Selv – Myra

ANMELDELSER

Hvorfor: Så
jeg slipper

Elsk deg selv!

Vi må prate sammen. Altså, ikke som i «vi
må snakke», verdens aller mest angstfremkallende setning. Vi må bokstavelig
talt begynne å prate sammen. For seminarundervisning er bygd på et vakkert
prinsipp: I stedet for powerpointkaraoke
fra en traust foreleser i 60-åra som ser
lengselsfullt opp mot kontoret på toppen
av elfenbenstårnet, skal vi lære gjennom

faglig diskusjon. Tenk, det kunne vært vår
beste tid på universitetet. Intellektuell utvikling! Faglig innsikt! Sånne ting. Dessverre er det ikke sånn, og det er deres
feil. Dere gjør meg til en HF-jente, når jeg
for åttende gang rekker opp hånda for å
si noe ganske selvfølgelig om diktanalyse. Det er på tide å ta skjerpings. Vær
så snill, rekk opp hånda. For min skyld.

MEMENTO BRODDEMORI
Hva: Døden
Hvor: Inne,

spesielt på
keramiske
fliser

Når: Du

har kjøpt
brodder

De kritiske mann mot natur-tilstandene fortsetter ute, med speilblanke
flater overalt. Enkelte har tatt til seg
forrige ukes anbefaling, og gått til
innkjøp av brodder. Det som dog
er viktig å ha i minne er at selv om
dette fottøyet kan redde liv ute, kan
det drepe inne. Dersom man er uerfaren broddebruker er det fort gjort å

Kulturkalender

TEATER-SPESIAL

Det er stjernespekket på
scenen når den litterære
klassikeren «En handelsreisendes død» settes opp på
Nationaltheatret. Forestillingen gnistrer likevel bare mot
slutten av siste akt.

En moderne
tragedie

En handelsreisendes død
Hvor: Nationaltheateret
Siste forestilling: 27. april
Regissør: Trond Espen Seim
Skuespillere: Atle Antonsen, Lailia Goody,

Olav Waastad, Espen Alknes

PRESSEFOTO: ØYVIND EIDE

Personer, Steder og Ting
Hvor: Amfiscene, Nationaltheateret
Siste forestilling: 11. april
Regissør: Gísli Örn Garðarsson
Skuespillere: Ine Jansen, Anneke Von der Lippe, Per

Egil Aske, Erland Bakker, Endride Eidsvold, m.fl.

stykke maler et bilde av avhengighet med bredere pensel, og
balanserer knirkefritt svart humor med en ellers dyster tematikk. Det åpner på karakteristisk forvirrende vis med metateater, i det vår protagonist Emma, en alkoholisert og narkoman skuespillerinne, går i rusfremkalt oppløsning på scenen
under Tsjekhovs «Måken». Dette leder til et mer eller mindre
ufrivillig opphold på rehab, for å få et skriftlig bevis på at hun
er nykter og som sådan ikke utgjør en risiko for fremtidige
arbeidsgivere.
Men for Emma innebærer det å stå på scenen også en rus,
og tillater henne «å føle de mest intense øyeblikkene i livet om
og om igjen», slik hun selv beskriver det. I tillegg til dette lyver
hun hele tiden. Om sin egen historie, om navnet sitt, om familien. Dette bringer til fronten et av stykkets store spørsmål:
Er vi alle junkies på ulike nivåer?
Smarte scenografiske grep fortjener honnør, og skaper en

intens og følelsesmessig konfronterende opplevelse for publikum. Scenen ligger som en veggløs institusjonskorridor i

15 De psykt gode vennene på
feb

15 Vernissage, «Med lukkede
feb

Regine Stokstad

«Hair» byr på hitbonanza fra
60-tallet, men ikke så mye mer.

Knut Anders Finnset
anmeldelser@universitas.no

øyne – Gauguin og Munch»

Gauguin skal ha sagt at han lukket øynene
for å se, mens Munch uttalte: «Jeg maler
ikke det jeg ser, men det jeg så». I denne
utstillingen vises de sammen. Du må imidlertid skrive deg på liste for denne lukkede
vernissagen, så kast deg over tastaturet
og meld deg på på Facebook! Bendik
Baksaas er komponist og DJ, Helga Myhr
spiller hardingfele, dette blir garantert en
festaften.
Munchmuseet, 20:00 – 23:00

anmeldelser@universitas.no

???

Ivars Kro

Den bruneste bula, anekdoter om psykisk
sykdom, dans på både inn -og utsiden,
OG covere av Spice Girls?! Jeg kan ikke
se for meg det minste rom for forbedring,
spesielt ikke når kalaset faktisk vil foregå
i to timer. To timer! Med ganske ok priset
øl! Med stipendpengene på innerlomma er
dette virkelig kvelden for å nyte, nyte nyte.
20:30 – 22:30, Gratis, ID: 20 år

???

Stykket kan kanskje beskrives som en tur med berg- og dalbane. Første akt er full av looper og bratte bakker, mens andre
akt er den edruelige innkjørselen til plattformen, med den
alltid overraskende bråstoppen. Det skal imidlertid ikke avsløres hvorvidt turen, lik en berg- og dalbane, ender samme
sted som den begynte. Det som i hvert fall er sikkert, er at det
å ta seg en drink sjelden har frembragt så ambivalente følelser som etter å ha sett Gísli Örns dramatisering av «Personer,
Steder og Ting».

Bislett m/ konsert!

Det er en menneskerett å bruke om en viss
prosentsats av stipendet den dagen du
får det. Vel skal du bli nødt til å knipe og
spare på disse kronene utover måneden,
men det er ikke noe du skal tenke på i
dag. Denne torsdagen er din torsdag.
Men! Det er også din medstudents
torsdag. Det er deres torsdager. Det må
feires! Sammen. Fellesskap. Samfunn.
Samfunnet. Bislett.
Fra 16:00, Gratis inngang, 20 år
(18 år med studentbevis)

All den tid tematikken er relevant også i dag,
virker formen tidvis haltende. Dramaet er
plassert i en moderne samtid, hvilket kommer
til syne gjennom rekvisitter som TV, Iphone,
klesstil og remixet -tallsmusikk. De unge,
nedre middelklassesønnene, som sitter foran
macen på rommet og mixer låter, begynner
nærmest hver setning (nesten gråtkvalt) med
å si «Men far...», og ord som «kjøter» gjentas.
At språket skiller seg fra konteksten i sin gammelmodige sjargong virker klosset – om ikke
parodisk. Replikkene kunne hatt godt av å
tilpasses den samtiden og det miljøet stykket
er plassert i, i samsvar med hvordan resten av
stykket visuelt er modernisert.
En treig og noe stilisert første akt til tross,
når Biff i andre akt konfronterer faren med
hans livsløgn, gis stykket en vibrerende nerve,
og scenen forblir stykkets absolutte høydepunkt. Bare synd dette var like ved forestillingens ende.

Vekkende
berg- og
dalbane
midten av rommet, med svingdører i begge ender. Tilskuerne
ser inn i og gjennom dette rommet fra begge sider, altså rett
på hverandre. I overgangene mellom scenene brukes blant annet strobelys og housemusikk, som tilfører dynamiske oppbrudd til det ellers statiske rammeverket scenen utformer.
Det må understrekes hvilken spektakulær jobb Ine Jansen
gjør, idet hun bærer stykket på sine ustabile skuldre fra start
til slutt. På tross av at stykket tidvis er repeterende, blir det aldri kjedelig. Jansen får god drahjelp fra ensemblet, med blant
annet Anneke von der Lippe, som spiller både klinikksjef, terapeut og Emmas mor, og Mattis Herman Nyquist som har
rollen som den noe enkle hjelpepleieren.

feb

Mimrekalas
for seniorene

PRESSEFOTO: ØYVIND EIDE

Duncan MacMillans uforutsigbare og tankeprovoserende

Arthur Millers moderne tragedie og kritikk
av den såkalte amerikanske drømmen fra
, virker stadig aktuell. Hvordan stake ut
en karriere? Hvordan oppnå suksess i et samfunn i stadig endring? Skal en satse på gode
karakterer, eller funker det bare å ha et vinnende vesen og en god idé? Familiefaren Willy
Loman, spilt av Atle Antonsen, klamrer seg
fast i sistnevnte. En besettelse som skal føre
til familiens undergang – selve bildet på hvordan den amerikanske drømmen bejaes av de
få som har lykkes, men utgjør en tragedie for
de fleste andre.
Stilen blant de eldre og yngre skuespil-

15 Stipendfest på Samfunnet
lerne anskueliggjør et mulig skille mellom
ulike skuespillertradisjoner. Laila Goody, som
Linda Loman, og Antonsen sine karakterer
står i kontrast til Lomans yngre sønner, som
har en mer levende stil. Særlig Olav Waastad, i
rollen som den ene sønnen, skiller seg ut som
mer naturtro og mindre knyttet til manus. Et
friskt pust på en scene der det overtydelige
budskapet tidvis trumfer stykkets form.

PRESSEFOTO: L-P LORENTZ

Nationaltheatrets oppsetning av «Personer, Steder og Ting» byr på katarsis
og en tour de force av Ine Jansen.

glemme at de må tas av så fort man
er innenfor dørstokken. Jeg observerte nylig en medstudent som ble
offer for dette. Blid og fornøyd vandret hun inn dørene på Eilert Sundts
hus, men etter to skritt forsvant
både smilet og fotfestet. Det var
smertefullt. Kanskje litt for ryggen
hennes, men mest for netthinna mi.

fine Frida Petterson, kjent fra Skam, er å se
på scenen.

Musikalen «Hair» ble skrevet i samme tid
som handlingen er laget til. En tid preget av
hippiebevegelsen og unges protest mot politikerne, og som sendte en hel generasjon av
unge amerikanere i krig. Musikalen handler
om en gjeng unge, politisk aktive hippier bosatt i New York. Hvem som er hovedpersonen er vanskelig å forstå før langt ute i andre
akt, først når publikum blir introdusert for
Claudes konflikt rundt innkallelse til militæret. Han blir med det stående frustrert
mellom forventningene fra de konservative
foreldrene og hippievennene.
Om du ikke kjenner godt til handlingen
til «Hair» fra før av, er det vanskelig å henge
med. Det kan virke som de har konsentrert
seg mer om å proppe inn alle sangene enn
å legge vekt på et tydelig handlingsforløp.
Dette til ulempe for tilskuere født etter .
Noe som trolig er en hel del, ettersom Jose-

Hair
Hvor: Oslo Nye teater
Siste forestilling: 28. april

Det er noe lite troverdig over de «frigjorte»

hippiene på scenen, når de spilles av de stive,
kalde nordmennene. Det kan se ut som et
par av skuespillerne gled på isen på vei til
øving, og at dette resulterte i anspent hofteristing - en stor del av hvert eneste dansenummer. Det hele framstår mer som klein
imitasjon av hippie-stereotypien, og minner
litt om en skolerevy.
Da «Hair» kom i , var musikalen viktig og relevant, og fokuset på sex, narkotika
og nakenhet sjokkerte. I dag er den lite relevant og sjokkerende, og framstår mer som
en nostalgiseremoni for besteforeldre. Første akt avsluttes med en kort nakenscene.
Denne er ikke mer interessant enn at skuespillerne slipper et laken i slutten av sangen
«Where Do I Go?/ Hvor skal jeg gå?» og står
plutselig hånd i hånd helt nakne. «Nå har nakenscenen vært, så nå kan vi bare gå,» sier en
av skuespillerne mens han later som han er

16 Chinese New Year at VIPPA
feb
(16–18. februar) Flerfoldige foreninger og
organisasjoner går sammen for å feire
kinesisk nyttår nede ved havna. Vi går inn
i hundens år, hvilket etter sigende skal
være et mer «balansert» år enn 2017. Jeg
krysser fingrene! Du får sunget karaoke,
sett tradisjonelle konserter, og lært ett og
annet om kinesisk håndverk og språk. 我
们看到!
Vippa, Varierende tider
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Medvirkende: Eldar Skar, Petter Vermeli,
Josefine Frida Pettersen m.fl.

en i publikum over høyttaleren, som et humorinnslag. På premieren til «Hair» var nakenscenen kontroversiell og resulterte nok i
gisping i hele salen. Det kunne ha blitt gjort
et forsøk på å modernisere kontroversen,
men i stedet blir -publikummet eksponert for pupp for tiende gang den dagen.
«Da er det bare å finne frem hippiebuksa

igjen!» sies det fra en godt fornøyd og godt
voksen tilskuer på vei ut dørene etter å ha
sett musikalen ved Oslo Nye Teater.
Det var tydelig at de eldre i salen storkoste seg, men dette teaterstykket er kanskje
ikke for millenniumsbarna.

feb

Voldtatt, undertrykt og
myrdet – en samtale om
operaens kvinneroller

Som kunstform har opera en imponerende
kanon med grandiose, men turbulente
kvinneroller. Til tross for at de er både
sterke, modige, gale, attraktive og smarte,
får disse kvinnene sjelden styre sin egen
skjebne, og undertrykkes stadig av menn.
Iselin Shumba, Maren Ørstavik og Victoria
Bomann-Larsen møtes til samtale om
hvem disse kvinnene egentlig er, og om
noen av operaene består Bechdel-testen.
Snakkes det faktisk bare om menn?
Sanguine Brasserie (Operaens foajé,
20:00 – 21:00, Gratis! Ingen aldersgrense!

???

Teresa Eltervåg Cissé
anmeldelser@universitas.no

Gi oss beskjed om arrangementer på epost:
universitas@universitas.no
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Skadelige selfies

RP

Nypublisert
forskning fra sør-koreanske psykologiforskere viser at hvis du tar en selfie
og deler den på sosiale medier, får
du i de fleste tilfeller dårligere selvtillit.
Forskning.no skriver at de 78 studentene som deltok i eksperimentet ble
bedt om å ta en selfie, for så enten å
legge den ut på et sosialt medium eller lagre på egen telefon. Videre testet

SOSIALE MEDIER:

MINGL
EM
ED
IA

Vi har alle historier å fortelle og prosjekter vi vil ha finansiert. Ikke snakk til oss
om dette på fester, men inviter oss inn
på kontoret om noen dager, eller så kan
dere komme til oss, så skal vi fortelle alt
dere trenger å vite.
Redningen for kjønnsbalansen i amerikansk filmbransje, mener McDormand
er en «inclusion rider», en klausul som
krever et mangfoldig filmcrew på ethvert
sett.

R T ON

ling fant sted i et Hollywood preget av
det siste årets #metoo-opprør. Prisvinner Frances McDormand bidro med
et av kveldens mest minneverdige øyeblikk, med det Dagbladet omtaler som
en «feministisk kraftsalve». Under takketalen fikk hun salens kvinner til å reise
seg i solidaritet, mens hun fremmet et
ønske om økt inkludering i bransjen.
– Se dere rundt mine damer og herrer.

PO

KULTUR

Feministisk filmfest
BRANSJEBUZZ: Årets Oscar-utde-

skap på kroppen. Filmen innledes av en
debatt kalt «Mesterskapets pris», der representanter fra både Amnesty, Oslomet
og Den internasjonale olympiske komité
deltar. Bør norske utøvere og supportere
boikotte store mesterskapene, når vi kjenner til de store menneskelige kostnadene?
Tid og sted: Pokalen, debatt 18–19, film
19: 30.

RE

Hvem betaler prisen for verdens største
sportsarrangementer? 2018-utgaven av
de olympiske vinterleker er over, og det
betimelige spørsmål om samfunnsmessige konsekvenser stilles i anledning
HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival. 12. mars vises filmen «State of
Exception», om hvordan Brasils fattige har
fått kjenne de siste årenes store mester-

ET

Mesterskapets pris

| KULTUR |
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forskerne deltagernes reaksjonstid på
utvalgte sosiale stimuli, mens selvtilliten ble målt ved hvor stort deltagerne
skrev signaturen sin. Konklusjonen er
at du kan oppleve økt følsomhet ovenfor mennesker rundt deg etter å ha lagt
ut en selfie, og signaturen din skriver du
gjerne mer beskjedent. Lagrer du kun
selfien på telefonen din, svekkes selvtilliten din i enda større grad. Take care.

tekst Jantra Pernille Hollum
foto Marianne Demmo

MIN STUDIETID

#tillit: – Du må kunne kommunisere på en måte som fanger interesse, enten om folk er enig
eller uenig, sier medieviter Lene Pettersen.

Strategisk smart: Medievitere Lene Pettersen og Arne H. Krumsvik mener influencere egner seg godt til strategisk kommunikasjon. Hvorvidt forbrukeren faktisk kjøper produktene oppdragsgiver selger, er de derimot usikre på.

Influencernes inntog
Hundrevis av norske
kjendiser titulerer seg
som influencere. Nå
bruker utdanningsinstitusjoner dem som ressurser i kampanjefilmer.
Markedsføring
tekst Jonathan Jæger
foto Leo Krohn

«Miljø, sport, børs, lykke, religion,
mennesker, krig, demokrati. Alt er
økonomi».
Akkompagnert av flakkende lys,
rask klipping og tung bass forteller
SKAM-kjendis Thomas Hayes og
komiker Yousef Hadaoui om hvordan «alt er økonomi» i BI’s siste
markedskampanje. Også fagpersoner som leder for Næringslivets

Hovedorganisasjon, Kristin Skogen
Lund, dukker opp. Felles for dem
alle: De opptrer som «influencere».
– Et virkelig blikkfang
Totalt bruker BI årlig rundt 29 millioner på markedsføring nasjonalt
og internasjonalt. Med årets kampanje, ønsker institusjonen å sette
fokus på økonomi som fagområde,
forteller markedsansvarlig Steffen
Fidjeland. Hvor mye penger som
har inngått i kampanjen utarbeidet i samarbeid med reklamebyrået
Los&Co, ønsker BI derimot ikke å
oppgi.
– Vi har brukt personer fra næringslivet, komikere, skuespillere og
studenter. Alle har ulik bakgrunn,
syn og verdier. Felles for de alle
er at de forholder seg til økonomi
hver eneste dag, på en eller annen
måte. Det handler ikke om hva de
har studert eller om de jobber med
økonomi, men at de har tanker og

erfaringer om hvordan økonomi påvirker alt, sier Fidjeland.
I kantinen på BIs campus i Nydalen, har majoriteten av studentene Universitas møter sett årets
kampanjefilm. Studentene Sofie
Amundsen og Vilde Haugen mener
videokampanjen til BI er både hipp
og corny. Begge tar en master i Leadership and Organisational Psychology.
– De bruker jo unge, hippe popikon som ikke har den utdanningen
de reklamerer for. Men det er et virkelig blikkfang, sier Amundsen.
– Hvem husker dere fra videoene?
– Tor Haugenes (professor på BI,
red.anm.) og han fra Svart Humor
(Yousef Hadaoui, red.anm.), sier
studentene.
Noen vi stoler på
Arne H. Krumsvik, instituttleder på
Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo,

definerer influencere som noen vi
stoler på.
– Drømmen for folk som ønsker
å få ut et budskap har blitt lettere

«

Å kalle seg influencer betyr at
man er en profesjonell opinionsleder som sender
faktura

»

Arne H. Krumsvik, leder ved Institutt for
medier og kommunikasjon på UiO

oppnåelig på grunn av sosiale medier. I markedsføring har det alltid
vært et mål om å påvirke influenceren som igjen deler budskapet med

folk som stoler på dem, sier Krumsvik og legger til:
– En typisk influencer har mange
følgere som er relevante for den
som vil kjøpe seg innflytelse. Å kalle
seg influencer betyr at man er en
profesjonell opinionsleder som sender faktura.
Lene Pettersen, universitetslektor på IMK har ingen fasitsvar
på hvordan man blir en influencer,
men forteller at det har med personlighet å gjøre.
– Du må kunne kommunisere på
en måte som fanger interesse, enten
om folk er enig eller uenig. Enkelte
forskere finner at influencere kan
ha stor påvirkning på holdningene
til folk, men det er ikke nødvendigvis samsvar med at du faktisk
kjøper produktene. Det kan derfor
være lurt å bruke influencere til
strategisk PR, til å fronte omdømme og holdninger, mer enn å selge
shampooflasker, sier Pettersen.

Likes og lesertall
Influencer og skuespiller Ulrikke
Falch har engasjert seg mye på sosiale medier, der hun har snakket
åpent om hvordan hun ble frisk fra
spiseforstyrrelser. Tidligere i vinter
trakk Falch seg fra finalenominasjonen i Vixen Influencer Awards, med
den forklaring at hun ikke trengte
en pris for å vite at eget arbeid er
viktig.
– Jeg påvirker gjennom aktivisme, og er ikke drevet av økonomisk
motivasjon. Jeg tar betaling for
foredrag, men da er jeg foredragsholder og skuespiller, ikke influencer. For meg er opinionsleder og
influencer to forskjellige ting. En
influencer assosierer jeg med promotering og annonsørinnhold gjennom sosiale medier, og ofte handler
det om å selge seg selv som merkevare. Det er knyttet til likerklikk,
følgere og lesertall. Opinionsledere
er viktigere «influencere». De profitterer politisk innflytelse og bidrar til
et fellesskap, sier Falch.
Kjendiser gir klikk
I fjor fikk komiker Yousef Hadaoui,
politiker Mani Hussaini og blogger
Kristin Gjelsvik på initiativ av Politi-

høgskolen (PHS) prøve seg som politi. Under navnet «Opptaksprøven»
konkurrerte deltakerne som politibetjenter og skulle håndtere blant
annet bråk i en leilighet, bruk av
politihund og avhør. Totalt brukte
PHS over 400 000 kroner på filmene. Gjelsvik mottok 30 000 i honorar, mens Hussaini mottok 10 000,
som han donerte videre til Utøya.
Kommunikasjonssjef ved Politihøgskolen, Torill Gulbrandsen, er
fornøyd med fjorårets kampanje
og forteller den oppnådde stor oppmerksomhet.
– Intensjonen med «Opptaksprøven» var å skape oppmerksomhet rundt søknadsfristen. Tanken
var at humor skulle lede folk inn på
nettsidene våres for å få mer informasjon, forteller Gulbrandsen.
I år har de bygget videre på konseptet «Opptaksprøven» med Yousef Hadaoui som eneste deltaker,
forøvrig med 88 000 kroner i lønn.
– Jo mer klikk er lik mindre kostnader. Økonomi er årsaken til at vi
bruker konseptet fra i fjor. Det er
viktig å få frem at filmene er ment
som reklame, sier Gulbrandsen.
kulturredaksjonen@universitas.no

Vil bli den kvinnelige Peter Singer
 HVEM: Alexia Bohwim
 STUDERT: Teatervitenskap og Medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo
 NÅR: 1991–1993 og 2001
 AKTUELL MED: Ny bok «Bygdøyballer» og egen tv-serie på TV3, «Alexia vs. verden»

Forfatter og feminist
Alexia Bohwim var
en ensom student på
Blindern. Nå skal hun
begynne på moralfilosofi og redde dyrene.
– Jeg var anti-Blindern, og veldig
sær. Jeg ble den ensomme studenten, forteller forfatter Alexia
Bohwim og lener seg tilbake i
barstolen på stamstedet Tiffani
Café på Frogner.
Hun mimrer lattermildt tilbake til den korte studietiden på
medier og kommunikasjon. Etter
tre måneder på studiet fikk hun
seg jobb, og ble gravid med barn
nummer to.
Det hun ikke likte med Blindern
den gangen var fordommene mot
vestkanten.
– Jeg ville bare studere, men
folk var mer opptatt av at jeg var
fra Frogner. De likte ikke klærne
mine, fordi det ikke var Blindernbunaden; brunt skinn, hennafarget hår, fæle lange strikkeplagg,
og rød leppestift de skryter av å
ha arvet, forteller Bohwim.
I høst dro hun tilbake til Blindern

Fått influenca: «Helt ærlig»-kampanjen innunder Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), har også hentet inn influencere. Sosiale medier-profiler som Maria Stavang,
kjent som Piateed, er én av dem som har promotert spørreundersøkelsen i egne kanaler.

for å se foredraget av Peter Singer.
Bohwims drøm er å få holde foredrag om veganisme, og omvende
folk til det hun beskriver nærmest
som en trosoppfatning.
– Vi veganere har funnet

religionen og fornuften. Vi kjøper
ikke løgner.
Derfor skal Bohwim begynne på

moralfilosofi på Blindern.
– Man må ha en akademisk
vinkling for å bli tatt seriøst, ellers
blir det så jævlig reality-kjendis
som snakker selvrealiseringspiss.
Av de eldste studentene så finner
du vestkantkjerringene på kunsthistorie, og meg, som skal bli den

«

De likte ikke
klærne mine,
fordi det ikke var
Blindern-bunaden

»

kvinnelige Peter Singer, forteller
hun og skuer etter pelskrager å
skrike etter.
Er det en ting Bohwim angrer på

fra studietiden, er det at hun ikke
fullførte bacheloren i medier og
kommunikasjon.
– Jeg likte å lære og friheten ved
å studere det du vil, samt gleden
ved å fullføre noe du vet gjør deg
smartere, sier hun og slenger håret
over skulderen.
– Litt akademisk tyngde har aldri skadet noen kvinner over førti.
Bohwim spretter opp av stolen
da det er tid for å ta bilder. Hun

poserer inne i caféen, totalt
ubekymret ovenfor de stirrende
gjestene.
– Jeg er posør og provokatør,
sier hun mellom knipsene. Med
den komboen har hun gjennom
årene provosert om sex, dop og
feminisme; temaer som er forankret i bøkene hennes «Frognerfitter», «MILF» og «Golddigger». Til
høsten kommer fjerde i rekka:
«Bygdøyballer». I tillegg kommer
hun snart ut med egen tv-serie på
TV3: «Alexia vs. verden», der hun
driter ut damer og pels.
Damer over 40 år er hennes
verste fiender. Hun mener de er
mer opptatt av hvem hun er og
hvordan hun ser ut, ikke hva hun
sier og jobber med.
– Jeg så opp til Kåre Willoch da

jeg var liten, ikke Gro. Jeg ville
bli som pappa da jeg vokste opp,
ikke mamma. I dag er jeg glad i
menn og unge piker fordi de enda
er hyggelige, sier hun og tar en
pause og tenker seg om.
– Jeg høres ut som en misogynist – og kanskje jeg er det?
Kvinnedagen er rett rundt
hjørnet, men det er en begivenhet
Bohwim bevisst ikke feirer.
– Dagens feminisme preges av
urettferdighet, grådighet og misunnelse. Når du blir mobbet ut av
kvinnetoget hvis du ikke er enig i
parolene? Fuck feminisme. Jeg er
for likhet, ikke forskjell.
kulturredaksjonen@universitas.no

FALING

Stine Rotnes, kulturredaktør i Universitas

en å planlegge

Praktikantenes
es
Bylarm-tips

Synne Steffens (31)

HVOR: Daglig leder for Bylarm

– Praktikantstillingene er en mellomting som gir et innblikk både
i Bylarm og det å jobbe med festival, uten at man sitter der med
kjempemye ansvar.

Mathallen

Festivalsjefen anbefaler:
Company Ink fra Trondheim er
et ekte demo-band. Jeg gleder
meg sjukt til å se de! (Ingensteds,
torsdag 1. mars 19, og Revolver’s
Goon Bar, fredag 2. mars 21:
30). Også gleder jeg meg til å se
Intetskjønn (Revolver, torsdag
1. mars 19, og Mono, lørdag 3.
mars 22)

Universitas spurte noen av
v årets utvalgte praktikanter
om deres heiteste festivalanbefalinger.
tekst Therese Norum Halvorsen

Ingensteds

Erika Firing (25)

er ga

ta

HVOR: Seminarprodusentassistent
STUDERER: Medier og kommunikasjon ved Oslomet

Møll

Hvorfor praktikant?
Jeg har alltid drevet med musikk. Gikk på
Bårdar før og musikklinja på videregående, så jeg føler at jeg passer best i denne
bransjen. Her får jeg veldig god innsikt i
hvordan det er å lage festival, hvor mye
som skal gjøres, hvor mange folk som
trengs. Det gir et godt innblikk i bransjen
og organisasjoner, og det er relevant for
studiet mitt.

HVOR: PR-praktikant
STUDERER: Strategi og PR på
Westerdals

Hvorfor praktikant?

Vulkan Arena

Doga

HVOR: Assistent for daglig leder
og assisterende daglig leder
STUDERER: Prosjektledelse,
kunst og kreativ næring på Westerdals

Hvorfor praktikant?
Det virket veldig spennende å jobbe med de som er prosjektledere.
Det er det jeg har lyst å bli, også
har jeg aldri jobbet i musikkbransjen før – så ville sjekke om det
var noe for meg. Jeg lærer mye
om hvordan man koordinerer alt
sammen, alle folk som skal komme fra utlandet, hotellbooking og
flybilletter.

Anbefaler:

Akerselva
Bar Lardo

Tone Lovisa
Djønne (26)

Kulturkirken Jakob

I seminarprogrammet er det tre seminarer om mental helse i musikkindustrien – de ser veldig spennende ut. «Hello Darkness, My
Old Friend – Mental Health in the
Music Industry» (Matsal B, fredag
2. mars 12: 30–14).

Hvorfor praktikant?
Jeg føler at dette er det du kan gjøre
for å vise frem hva du kan, og for å få
erfaring. Dette er min første praksisjobb, og jeg er veldig fornøyd.

Anbefaler:
Sjekk ut alle klubbkveldene, særlig de
på The Villa. Jeg er veldig glad i hiphop og RnB, så jeg gleder meg til å se
hva Norge har å by på i år. Ser også
frem til den svenske rapperen Jireel
(John Dee, torsdag 1. mars 21–21:
30 og Sentrum Scene, fredag 2. mars
22–22: 30).
Det er i tillegg mange bra seminarer. Jeg har lyst å sjekke ut Oslo Poster Fest på Doga, som er en utstilling
med konsertplakater (torsdag 1. mars
fra 16 til lørdag 3. mars midnatt). Deretter kunne jeg tenkt meg å dra på
«Musikkmarkedet 2017 – hvilken vei
går det nå?», om hvordan musikksalget fungerer med streaming (Scandic
Vulkan, torsdag 1. mars 12–12.45).
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Camilla Braastad (26)
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Kulturkirken Jakob er alltid god stemning. Seminarprogrammet har dessuten masse for studenter, blant annet
Eksportakademiet. Dit kommer musikkbransjens tjue beste under 30 år
for å snakke om hvordan de kom dit de
er i dag. Sjekk ut «How to Excel at Your
Career» (Aetat, torsdag 1. mars 15:
30–16: 15). Det kommer også mange
kule damer – det skal blant annet være
en samtale med Susan Jacobs som har
hentet musikken til Big Little Lies (Aetat, fredag 2. mars 11).
Av musikk gleder jeg meg til Billie Eilish fra Los Angeles, (Sentrum
Scene, torsdag 1. mars 22–22: 30) og
Halie (torsdag 1. mars, Sentrum Scene
21–21: 30, og Gamla, fredag 2. mars
21: 30–22)
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Anbefaler:
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Mina Evenrud (30)
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Oslo. På Facebook-arrangementets diskusjon er entusiasmen for
årets maisfest stor. «Helt klart et av
årets store høydepunkt! Håper det
blir enda flere spennende oppskrifter i år. Ostepop på skogsbærsorbet ble fjorårets favoritt!», skriver
OstepopBloggen.

ma

ikke en kondig spennenr. Det er vikellige scener.
gører, men
m er unike.
ds Kirke, den
Revolver.

For en kjiiip kø.....
Den var laaang
ass......

masse digg snacks og gule fingre?». 4. mars markeres ostepopens dag verden over, og i Oslo er
Mathallen med på leken, med restaurantenes egne ostepop-retter.
Nordmenn har doodlet helt siden
60-tallet, men det var først i 2017
dagen ble markert offentlig her i

us
Ha

r hviler på
t 1. mars og
seg. Likevel
id til å glede
tur. Hun ser
n nye scenen,

nomenet tacofredag har gått fra å være
en trend til å bli norsk matkultur», sier
matforsker John Spilling. Resultatene
fra Middagsdagboken 2017, en undersøkelse som kartlegger norske middagsvaner, dag for dag, er klare. Basert
på et representativt utvalg av den norske befolkningen, konkluderes det med

n
veie

ig være skikn så får man
. Og så er det
lsen ved å se
har vi lagd»
magisk. Det

Snacksens konge
DOODLEDAG: «Er du klar for

at hele 12,6 prosent av oss spiser taco
på fredager. Pizza er likevel på toppen
for flest, nærmere bestemt 13,5 prosent. Fredagsfråtsingens tredjeplass
går overraskende nok til sommerslageren reker. Undersøkelsen viser også
at konseptet kjøttfri mandag foreløpig
er i etableringsfasen, da mange fortsatt
spiser helgens kjøttrester på mandager.

idals

sjef

Fra trend til kultur
MATKULTUR: «Dette helnorske fe-

M ar

te som mulig.

stikker du for neste gig. Du runder hjørnet, og møtes av en sinnsyk kø. Der du står på tærne og kikker
desperat utover folkehavet, skjønner du at slaget er
tapt. Klokka blir kvart på ti, du står fortsatt i kø, og
innser etterhvert at den eneste sassynessen du får
kjenne på i kveld er Oslokuldas bitende kraft. Så
for ditt eget beste – skjerp strategien denne helga.

John Dee
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a

ylarm har skutt i gang, og
din. I kveld skal du se kriHalie klokken 21 på Senegger å smette over plasrundt ti på halv ti, for en
09.
åta du kanskje har hørt før,

| KULTUR |
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Espen Sande
Larsen (24)
HVOR: Produksjonsassistent
STUDERER: Prosjektledelse på
Westerdals

Sentrum Scene

et
to rg

Hvorfor praktikant?
Det er en god mulighet til å nettverksbygge. Dette er et sted der
det er mange kulturhoder samlet
samtidig.

Anbefaler:

Mono
Gamla

Sto

rgata

Oslo Domkirke

en@universitas.no

OVER: Et eksempel på kart produsert for Universitas. Her fra By:Larm spesial.

Jeg gleder meg til Skambankt
(Vulkan Arena, lørdag 3. mars 00:
15 – 01).
Vil også anbefale Brylarm, en
gratisfestival som er et samarbeid
mellom Erlik Oslo og Bylarm (Kulturkirken Jakob, lørdag 3. mars
12–15).

HVOR: Bookingavdelingen
STUDERER: Prosjektledelse, kunst
og kreativ næring på Westerdals

Hvorfor praktikant?
Jeg er veldig glad i musikk, så da
bestemte jeg meg for å jobbe med
dette. Her lærer jeg veldig mye om
hvordan en festival fungerer og blir
kjent med mennesker som jobber i
bransjen.

Anbefaler:
Det som er så fint med Bylarm er at
det er en blanding av up and coming
og etablerte artister. Jeg gleder meg
til Ivan Ave (Kulturkirken Jakob, lørdag 3. mars 01: 30), og Reykjavíkurdætur, et kvinnelig rapkollektiv fra
Island (Rockefeller, torsdag 1. mars
00: 30–01, og Kulturkirken Jakob,
fredag 2. mars 01: 30–02).
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A SAN ER LYN CH
“Du skal analysere to elektroniske lydklipp og deretter
visualisere disse ved hjelp av fire plakater. Hvert lydklipp
skal ha en positiv og en negativ versjon” – Brief fra foreleser.
Løsningen jeg utarbeidet her er veldig back to basic: Plakatene
har et minimalistisk preg slik at musikken er i fokus og at blikket
kan følgestrekene og sprette over de solide fargeflatene. Jeg
fikk et overordnet dystert inntrykk av musikken som gjør at
innholdet i plakatene utspiller seg på en sort flate. Fargebruken
og formenes skarphet skiller det negative og positive uttrykket.
Lydklippene kan høres her.

Førsteutkast. av negativ
versjon

Utkast til en alternativ retning. Denne ble kastet til fordel for de mer minimalistiske og rene retningene

En adapsjon av førsteutkastet
hvor ekspeimentering med
enkle former basert på
musikken var utganspunktet.

Til lydklipp #1.
Negativ versjon
til venstre, positiv
versjon til høyre.

Til lydklipp #2.
Negativ versjon
til venstre, positiv
versjon til høyre.

envelope hei@madebyaleks.no
mobile 47 38 05 32
globe madebyaleks.no
instagram _aleksyo

