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Utlysning til assosiert� prosj�kter 

Oslo arkitekturtriennale (OAT) 2016 søker uavhengig finansierte og organiserte prosjekter 
til å ta utfordringen fra det kuratoriske rammeverket til årets triennale:  After Belonging: A 
Triennale In Residence, On Residence and the Ways We Stay in Transit. Disse assosierte 
prosjektene skal mangfoldiggjøre perspektivene og formatene som diskuteres under trien-
nalen, og kan omfatte alt fra utstillinger og arrangementer til alternative media. En komité 
sammensatt av representanter fra OAT og sjefskuratorene skal gjennomgå og velge ut 
lokale og internasjonale bidrag. De utvalgte programmene blir den del av triennalens offisi-
elle program. 

Triennalen ønsker seg bidrag som behandler de objektene, rommene og områdene der 
tilhørighetsfølelsen er i forvandling. En verdensomspennende sirkulasjon av mennesker, 
informasjon og varer har destabilisert vår oppfatning av bofasthet. Romlig stabilitet, eien-
dom og identitet problematiseres – i en identitetskrise. Sirkulasjonen gir større tilgang til 
stadig nye handelsvarer og stadig fjernere steder. Men samtidig bidrar denne sirkulasjonen 
til økte forskjeller for store grupper, som holdes i utrygge transitt-tilværelser.  After Belong-
ing utforsker hvordan vi knytter an til steder og fellesskap – hvor hører vi hjemme? – og det 
forholdet vi har til tingene vi eier, deler og utveksler – hvordan forvalter vi våre eiendeler? 

Kjernekonseptet for Oslo arkitekturtriennale 2016 består av to deler: 

1. En triennale, On Residence, der man utforsker både de romlige betingelsene som 
former måten vi holder oss i en evig transitt på, og definisjonen av våre moderne op-
pholdssteder.

2. En triennale, In Residence, der vi ber internasjonale arkitekter og fagpersoner som 
arbeider med de bygde omgivelser om å delta i et lokalt samarbeid i Oslo, i Norden og 
rundt om i verden for å gripe inn i forvandlingen av boligmønsteret vårt. 

Hvordan kan ulike aktører i de bygde omgivelser ta for seg måtene vi holder oss i evig tran-
sitt på? Hvordan kan arkitekter ta del i rekonfigurasjonen av moderne boligmønstre? 

Prosjektenes definisjo�
De assosierte prosjektene kan knyttes til triennalens generelle tema, og da særlig til 
det kuratoriske rammeverket til On Residence-programmet eller til hvilket som helst av 
stedene og emnene som er behandlet i [In Residence]-programmet. Formatet kan være 
utstillinger, offentlige debatter, visninger, mobile scener eller samlinger, men trenger ikke å 
være blant disse. Det oppmuntres til å bruke alternative uttrykk, som for eksempel dukke-
teater, radio eller TV-programmer.  

De assosierte prosjektene kan utvikles av arkitekter, byplanleggere, kunstnere, kuratorer 
og andre fagpersoner, akademikere eller institusjoner fra hele verden som ønsker å bear-
beide grunntanken som presenteres i denne triennalen. 

De assosierte prosjektene kan ta for seg problemstillinger som er presentert i On Res-
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idence-programmet, som kretser rundt fem domener: teknologien til et liv i bevegelse, 
møblering av After Belonging, det globale hjemmets markeder og territorier, grenser andre 
steder og beskyttende midlertidighet.Programmet plukker fra hverandre arkitekturen som 
ligger flettet inn i tilhørighetsfølelsens moderne rekonfigurasjon. Videre dokumenteres det 
hvordan denne arkitekturen redefinerer hva det vil si å bo, og dessuten de romlige, es-
tiske, tekniske og sosiopolitiske implikasjonene som ligger i denne redefinisjonen. Denne 
utforskingen gjøres gjennom en samling bevis som avdekker denne arkitekturens varierte 
målestokk og ulike media, slik som dokumenter, gjenstander, prosjekter og midlertidige 
strukturer. Her utforsker man for eksempel hvordan arkitekturen spiller en rolle i ulike 
aktuelle spørsmål, som flyktningsituasjonen, migrasjon og hjemløshet, nye former for 
hjemlighet og fremmedhet som utvikler seg, miljøflyktninger, turisme og dagens deling-
steknologi og delingsøkonomi.

De assosierte prosjektene kan også knyttes til hvilket som helst av de ti stedene i In 
Residence-programmet eller generelt de globale problemstillingene de representerer. De 
utvalgte emnestudiene dekker et vidt spekter problemstillinger i ulik målestokk, og skal 
sammenfatte den forvandlingen av tilhørighetsfølelsen vi ser i dag. Emnestudiene i Oslo 
og Norden er: et asylmottakssenter i Oslo; grenseområdene, teknologien og transittom-
rådene på Oslo lufthavn Gardermoen; en arbeiderbolig i Kirkenes i Nordområdene, på 
grensen mellom Norge og Russland; et multikulturelt nabolag i utkanten av Stockholm, 
som er en del av Miljonprogrammet og en leilighet i København som leies ut via digitale 
delingsplattformer. De fem globale emnestudiene er: et pasientrom i Dubai Health Care 
City; en italiensk tekstilfabrikk i en av Europas største kinesiske bydeler; de teknologiske 
domenene som knytter religiøse samfunn i Lagos sammen; et personlig lagerrom i en 
minilagerbygning i New York City og et hus bygget med midler fra overførte penger i Co-
lombias kafferegion.  

FINN MER DETALJERT INFORMASJON OM DE ULIKE EMNESTUDIENE HER. WWW.OSLOTRIENNALE.COM /LOKAS-
JONER .

St�d og tid
Triennalen ønsker å ta imot prosjekter som skal inkluderes i programmet i Oslo sammen 
med utstillingen After Belonging: In Residence på Nasjonalmuseet – Arkitektur; utstillingen  
After Belonging: On Residence på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA); en offentlig 
konferanse og en rekke utvidede og offentlige programmer som skal finne sted fra 8. sep-
tember til 27. november 2016.

Bidragene kan også, men må ikke, ta for seg hvilket som helst av In Residence-emnestu-
diene, eller stedene – fra Colombia til København, Dubai, Italia, Kirkenes, Lagos, New York 
Stockholm eller Oslo. Prosjektene kan vare så lenge som nødvendig innenfor triennalens 
varighet. Det er en glede for Oslo arkitekturtriennale 2016 å utvide rammene for de diskus-
jonene som foreslås i After Belonging, og å nå ut til et større publikum. 

Prosjektenes format
Det er ingen begrensninger knyttet til bidragenes format. Det kan blant annet være:

ZZ Utstillinger 
En utforsking av temaet fra After Belonging gjennom utstilling av fotografier, mod-
eller, konstruksjonsdetaljer, materialprøver, tapeter, juridisk dokumentasjon eller 
hvilke som helst andre gjenstander eller media som kan få publikum til å forstå hva 
de ulike definisjonene av “hjem” er i dag.

ZZ Arrangementer 
Tiltak, små teaterstykker, filmvisninger og fremførelser basert på det foreslåtte 
temaet. Disse arrangementene kan knyttes til Oslos kulturprogrammer og -scener 
med det mål for øye å la triennalens diskusjon spille en aktiv rolle i byens kulturliv. 
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ZZ Offentlige konferanser 
Offentlige forelesninger, debatter eller samtaler som utforsker triennalens tema og 
som bidrar til å formidle diskusjonen til ulike domener og publikum.

ZZ Workshops 
Seminarer og workshops der fagpersoner tar opp problemstillinger knyttet til det 
kuratoriske rammeverket med utgangspunkt i ulike fagretninger, og der man utfor-
sker romlige, materielle, digitale, teknologiske og juridiske forutsetninger for den 
moderne forvandlingen i boligmønstre.

ZZ Midlertidige installasjoner 
Midlertidige paviljonger eller byggverk i offentlige rom i nærheten av hovedutstill-
ingen eller triennalens utstillingsrom, eller andre områder som er åpne for offent-
ligheten.

ZZ Turer 
Guidede turer der fagpersoner fra ulike disipliner snakker om temaet, der man 
besøker triennalens utstillingssteder og rom, eller andre steder i byen som er 
relevant for triennalens diskusjon. Det kan være havnen i Oslo eller jernbanestas-
jonen i sentrum, innvandrerbydeler i Oslos forsteder, rommet til en au pair, seson-
garbeideres innkvartering og fasiliteter, en ungdomsanstalt eller lignende.

ZZ Alternative Media 
Det oppfordres til å bidra med trykksaker, dukketeater, podcaster, radio- og TV-
programmer eller andre digitale media. 

Kvalifikasjoner
ZZ Alle aktører som jobber med de bygde omgivelser, herunder arkitekter, kunstnere, 
bydesignere, byplanleggere, landskapsarkitekter, sosiologer, ingeniører, geografer, 
offentlige aktivister, kan delta. Aktørene kan jobbe individuelt eller som grupper 
(profesjonelle kollektiver, NGO-er, kultur- eller utdanningsinstitusjoner). 

ZZ  Bidragsytere og arrangementsverter må ta ansvar for alle sider ved det assosierte 
programmet, inkludert finansiering, leie av arrangementssted, sikkerhet, tillatelser 
og offentlig ansvar. OAT koordinerer arrangementene og formidler informasjon om 
de assosierte prosjektene gjennom triennalens kanaler. 

ZZ Det oppfordres til å samarbeide med lokale institusjoner og kulturaktører der dette er 
mulig. 

Bidragene
Bidragene må inneholde:

ZZ  Utfyllende kontaktinformasjon: bidragets navn samt fullt navn, adresse, e-post og 
telefonnummer til bidragsyter

ZZ En beskrivelse av prosjektet på 500 ord
ZZ Støttebilder som illustrerer prosjektet
ZZ Arrangementskalender
ZZ Mulige scener for framførelse av arrangementet
ZZ Finansieringsplan eller bekreftelse på prosjektfinansiering
ZZ CV og biografi for gruppen og alle gruppemedlemmer

ZZ Annet støttemateriell til prosjektet og gruppen

I�nleveringskrav og in�leveri�gs�rist 
Søknaden må sendes til post@oslotriennale.no innen 30. november 2015 kl. 1:00pm norsk 
tid. Vi godtar kun søknader sendt på mail. Dokumenter som sendes inn etter innleverings-
fristen, blir ikke godtatt som en del av søknaden. 

Søknaden skal skrives på engelsk og sendes inn som en enkelt A4 PDF-fil på maksimalt 5 
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MB som vedlegg til e-posten. Merk filen med bidragets navn.

Bidraget blir vurdert og eventuelt valgt ut til å være en del av triennalens offisielle program 
av en komité bestående av OAT-representanter og sjefskuratorene i the After Belonging 
Agency. Hvilke assosierte prosjekter som blir valgt ut, kunngjøres i begynnelsen av februar 
2016.

Dersom det skulle være tekniske problemer med innleveringen, ta kontakt med Alexandra 
Cruz ved Oslo arkitekturtriennale. E-post: ac@oslotriennale.no

Spørsmål om utlysningen kan sendes til ac@oslotriennale.no før 19. oktober 2015. 
Spørsmål og svar legges ut på www.oslotriennale.com 27. oktober 2015. 
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