
Under følger kort beskrivelse av kunstnerskap, virksomhet, praksis og planer + CV

Endre Tveitan - kunstnerisk virksomhet

Bakgrunn - praksis - planer - utvalgte arbeider - dokumentasjon

https://vimeo.com/35835473
https://vimeo.com/63288078
https://vimeo.com/76270359
https://vimeo.com/395015297
https://vimeo.com/19831386
https://vimeo.com/19831260
https://vimeo.com/19832613
https://vimeo.com/444839068

Videodokumentasjon kan sees på følgende lenker:

http://endretveitan.com/
https://vimeo.com/endretveitan
https://www.youtube.com/channel/UCou3fG-IISK9_ejHsmyJDOw

Lenker til utvalgte arbeider:

https://www.youtube.com/watch?v=RqnDSTVppIc&feature=emb_logo



Kunstnerskap - virksomhet - praksis - planer - CV

Endre Tveitan (f.1979) bor og arbeider i Oslo. Han har en BFA og MFA fra Kunstakademiet i Oslo. 
Han  arbeider fortrinnsvis med videoinstallasjon og har tidligere stilt ut arbeider på bl.a. Galleri BOA, 
One Night Only, Podium, Høstutstillingen og Østlandsutstillingen. Han har ved tidligere anledninger 
jobbet med Theater F på produksjonene «Fra smør til margarin» og «Messias oppstandelse no. 5».

Artist Statement: Jeg synes ikke det er pinlig å innrømme at jeg har mest tro på kunst når det 
gjelder de virkelig store tingene. Jeg tror ulike former for kunstneriske uttrykk og prosesser kan hjelpe 
oss å forstå og løse de aller største problemene. Kunst er som alt annet politisk og det virker for meg 
som om det blir vanskeligere og vanskeligere å se kunsten i noen annen kontekst enn i den virkelige. 
Jeg tenker da på vår felles politiske virkelighet og på den som ikke er felles. Jeg ønsker som kunstner 
å utvikle  en praksis som fremmer anerkjennelsen og fellesgjøringen av denne politiske virkeligheten.

Video som installasjon. Et fotografisk bilde oppleves vanligvis som et objekt i rommet samtidig som 
det representerer eller viser til fotografiets eget rom (bildets motiv). Dette forholdet står i motsetning 
til film og kinosalens mørke, som etterstreber en illusjon av å kun befinne seg i "filmens rom". Det er 
i feltet mellom bilde og objekt, i relasjonen mellom motiv og visningsrom, jeg arbeider. Mange av 
arbeidene mine presenterer omgivelsene på måter som ikke ville være mulig uten avansert kamera/
video-teknologi. De stadig nye mulighetene innen produksjon av bevegelige bilder gir grunnlag for 
nye typer koreografi for kameraet og blikket vårt. High-speed-kameraer, droner, gyro-systemer, m.m. 
åpner for et slags utvidet felt for vår kropp og persepsjon.

Jeg har de siste årene hatt stor kunstnerisk utvikling og aktivitet. Jeg har videreutviklet min 
kunstneriske praksis og produsert flere utstillinger, samt deltat på ulike gruppeutstillinger. Jeg har 
bl.a. hatt separatutstillinger på One night only, BOA, Oslo Prosjektrom og Podium, samt deltatt på 
gruppeutstillinger i regi av bl.a. Spriten kunsthall i Skien, Autocenter i Berlin og Vestfossen 
Kunstlaboratorium. Jeg hart utviklet og produsert scenografi og videoinstallasjoner til forestillingen, 
"Fra smør til margarin", en tverrfaglig teateroppsetning som ble vist på Whitelight Teater F i Oslo i 
samarbeid med "Munchmuseet i bevegelse". Et annet samarbeid med Teater F var forestillingen 
«Religionsbordet/Messias oppstandelse #5» som ble vist på Teater F og på Galleri 1857 i Oslo.

«Speculation Desert - Light House» er et av flere pågående prosjekter jeg for tiden arbeider med. 
Prosjektet er et samarbeid med Goutam Ghosh og foregår i Norge og India. Prosjektet omhandler en 
mengde ulike former for kartlegging bl.a. av et ørkenområde øst i India som for bare 500 år siden lå 
under havnivå og deler av kysten sør i Norge (oslofjorden) hvor landhevingen foregår i relativt stor 
skala. Neste del av prosjektet skal gjennomføres i okt/nov i år og innebærer etablering og studie av et 
kunstige rev, samt utvikling av metoder for kontinuerlig strømming av video under vann.

Et annet pågående prosjekt jeg for tiden jobber med er forestillingen/installasjonen «Odysseen - en 
indre og en ytre reise» i sammarbeid med Theater F og Ekebergparken (Siste visningsdag er torsdag 3. 
sept). Prosjektet er et tverrfaglig kunstnerisk samarbeidsprosjekt med aktører fra billedkunst, teater og 
dans som aktører og det er gratis for publikum.

Som en utvidet del av min kunstneriske praksis driver jeg bokbutikken Schous bøker på 
Grünerløkka, som er en del av samvirket SKAU. SKAU består av en uavhenging bokhandel, et forlag 
og et kopibinderi. Vi trykker, binder og utgir enkle bøker i god kvalitet, til lav pris og gjerne i 
samarbeid med initiativtakeren. Vårt hovedfokus ligger i krysningsfeltet mellom kunst og politikk. Vi 
tilbyr et offentlig rom og en arena for ulike arrangementer og aktiviteter (gratis). Vi ønsker 
velkommen initiativer og prosjekter som fremmer ny teori og poesi, kunstneriske intervensjoner og 
aktivistiske praksiser.



Endre Tveitan  -  Art education and practise  -  Michael O’Donnell

I have known Endre Tveitan since he began his 3-year B.A. studies at the Academy of Fine 
Art, Oslo in 2004. I worked with him during this period of his beginning to establish a 
creative language based within the images of an everyday world that we live within, with a 
special focus on a Norwegian narrative contained within these images. 
He returned to the Academy in 2011 for a 2-year M.A. study period with a clear need to 
further develop this emerging language. It was relatively easy to pick up a close dialogue 
again, as Endre is a very open person, generous towards the input of others and sees 
dialogue and interaction an important tool in the development of a personal artistic 
language. The video imagery in use at this period of his development was to a certain extent 
simple - cut up, either by physically editing or by the use of many cameras in a classic 
collage method with its roots in early 20th century art making.  
Allied to this formal approach he incorporated video and sound recording equipment from 
the past to bring in a richness of image and sound texture enhancing the collage quality in 
the juxtaposed modular images and audio being presented - deceptively simple “tiles” of 
moving images compressed into an overall cinematic type of experience. 
The major breakthrough came when this edginess of flickering images escaped from the flat 
screened safari park into real three-dimensional space wherein the theatricality of the work 
could be explored and integrated into an all immersing visual, physical, tactile art 
experience. This also freed up the source content of the imagery, and demanded a need for 
broader research and contextualization, as well as precise planning.  
Having followed his creative development, via the exhibitions and projects he has been 
involved with, in this the formative stage of his creative career of the last seven years,  
I would suggest he is well on the way to a successful artistic future wherein the work also 
embraces crossover projects with theatre and large-scale interventions and not least has 
dramatically increased the need for in-depth research and methodology.  

The transition of work from a concept and starting point, to a laptop screen, to a physical 
presence - is a hugely time-consuming often unfathomable process. It has been the same 
for all types of art making throughout history. We all have different ways of moving from 
the need to make something - to the vague idea of something - to a sketch of something - to 
the complete, if not entirely finished entity. The studio is often crucial to this process.  
A place to close the door and lock out reality and clear the landscape so that an uninhibited, 
crystal clear focus can exist.  
This clarity of vision-space or zone is approached in many differing ways. When looking at 
the process from the late 19th century onwards we are all aware of the early phase romantic 
vision of the artist and absinth, which then travelled on to cocaine and on to the mind 
expanding chemicals of 1960’s such as LSD and up to present day with all that nature and 
labs can churn out. The journey from - “Vincent van Gogh spent most of his adult life in 
depression. He became addicted to absinthe and digitalis, a drug derived from a plant that 
was prescribed to him for his epilepsy»1 via Mark Rothko – perhaps the most spiritual/ 
religious painters if the mid-century “committed suicide by overdosing antidepressants and 
slicing his arm open with a razor. Rothko also drank and smoked heavily, avoided exercise, 
and maintained an unhealthy diet»2 to “Nan Goldin's epic photo series The Ballad of Sexual 
Dependency focused on her group of friends, who were part of the 1980s hardcore drug 

1/2/3  Daily Art Magazine Zuzanna Stanska  17.07.2016 



subculture in New York's Lower East Side”3  The history of art is littered with artist corpses 
and near corpses, of the abusers of substances and alcohol – but there should be a line 
drawn between the idea of abuse, addiction, romance and life style, to that of research and 
the inquiry into how to approach an artistic process and its potential manifestation in the 
form of an art piece.  
We have reached a point wherein the unlocking of the artistic process is a normal tool and 
component as any other in composing and realizing the artistic product itself. 
 for example: 

“Another spectacular experiment comes from French artist Bruno Botella. He worked on clay 
mixed with a hallucinogenic substance. By contact of his skin, enhanced by a solvent, the 
molecule penetrates the body and affects the movements – and therefor the shape that is 
given to the clay. The protocol resembles a lab experiment. The relationship between science 
and art appears very clearly”4 

“Fred Tomaselli, whose paintings nod to the psychoactive effects of drugs (and sometimes 
include marijuana as material), has done his fair share of experimentation. While he doesn’t 
smoke weed regularly and explains that “working in the studio under the influence of 
cannabis is mostly an unmitigated disaster,” he also admits that “it occasionally has its 
uses.” 
“Sometimes, I need to stop being so self-conscious and just goof around. I’ve found that 
cannabis is good for loosening me up while I play around in the sketchbook,” he explains. 
“Maybe the aphasia that it induces makes me forget to be so uptight. It can be helpful in 
creating a free associative state that occasionally leads to the germ of an idea worth 
pursuing later.”5 

So, we go back to the zone, the place of focus where artists create - and create a self- 
enclosed reality in which a self-belief and focus can be achieved. Endre is working within a 
framework, where there has developed a much closer relationship and cooperation 
between the visual arts and all the sciences and a closer focus on the role of art as a process 
within all other processes and methodologies that exist in a broad spectrum of research 
wherein the role of the artist and his/her participation in this planet and what it contains is 
moving infinitely closer. 

Professor Emeritus Michael O’Donnell

                17th September 2020 

The Academy of Fine Art Oslo. KHiO 
odonnellnorway@gmail.com 
47 92209702 
www.odonnell.no 
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Waterfall

Dv-pal 16:9, lyd, 00:01:12 min loop, 2006

Utvalgte arbeider

Oversikt med tekniske data og kort beskrivelse

Arbeidet består av en mengde videobilder komponert sammen til ett sammenhengende 
bilde. Videoen spilles av som loop, på monitor eller som projeksjon, i variabel størrelse 
(0.5m x 1m - 3m x 5m).

Materialet er hentet fra videoer jeg filmet sammen med kamerater i tenårene. Scenen 
viser en foss satt sammen av videobilder fra tre forskjellige fosser. I forgrunnen sitter en 
"ungdom" og røyker en chillum-pipe og i bakgrunnen kan man skimte en annen skikkelse 
sittende i fossen. Vannet faller, røyken stiger, og lydsporet høres nesten ut som musikk..

Notat: Scenen som er hentet fra en av Norges mange utkanter (før sosiale medier) viser 
to ungdommer på utflukt, ved en foss. Den ene røyker en bong, den andre bader i 
fossen. I positiv forstand spekulerende, med assosiasjoner til konsepter innen "moderne 
tribalisme" og "ny-materialisme" uttrykker disse ungdommenes kultur seg, (endelig!) 
post-postmoderne. Ikke lenger utelukkende kritisk, fortsatt pinlig berørt av det teatrale og 
skeptisk til virkeligheten, men ikke til det ekte og ikke til lange taler. Uten frykt og sorg, 
med en ny-våknet entusiasme for det nødvendige, spennende fremmede, hallo fremtid!



Nigerian nude

Hdv 1080i, 00:01:00 min loop, 2007

Arbeidet er en videocollage og vises som projeksjon eller på monitor, i variabel størrelse 
(0.5m x 1m - 2m x 3m). Videobildet er satt sammen av 8-10 nærbilder og viser en 
nakenstudie.

Jeg lagde verket i forbindelse med en Egon Schiele-utstilling på Munchmuseet (jeg stilte ut 
som del av en gruppeutstilling, knyttet opp mot Schiele-utstillingen, på Galleri GAD, som 
ligger over veien for Munch-museet).

Med utgangspunkt i at flere av modellene Egon Schiele brukte til sine nakenstudier var 
prostituerte, fikk jeg ideen til å benytte en afrikansk prostituert som modell til et 
nakenstudie i videoformat.

Premissene hennes for å ta del i prosjektet var at jeg ikke fikk bruke totalbilder og ikke vise 
ansiktet eller andre ting som kunne avsløre hvem hun var. Jeg fikk heller ikke avsløre 
hennes nasjonalitet (hun er ikke nigeriansk). Jeg fikk kun filme/sample kroppen hennes fra 
vinkler som ikke viste de særpreg som kunne røpe hennes identitet. Videoen går i loop og 
viser to forskjellige poseringer med referanser til Munch og Schieles arbeider.

Notat: Arbeidet problematiserer etiske og sosio-politiske forhold gjennom en nakenstudie 
av et utsatt, resurssvakt og marginalisert menneskes kropp (ulovlig innvandrer, prostituert, 
svart kvinne, fattig). 



Transit

Hdv 1080i, lyd, 00:01:00 min loop, 2007

Transit er en videocollage bestående av ca. 60 videobilder komponert sammen til ett 
sammenhengende bilde. Arbeidet spilles av som loop, på monitor eller som projeksjon, i 
variabel størrelse (0.5m x 1m - 3m x 5m).

Motivet forestiller to unge menn (brødre med innvandrerbakgrunn), i baksetet av en bil, 
kjørende på motorveien. Det er natt og veien ligger øde bortsett fra en og annen bil som 
suser forbi. De sitter å venter, kikker ut vinduet, forsøker å sove. Personene i bildet 
befinner seg i en tilsynelatende evig mellomtilstand, i høy hastighet, ustanselig på vei 
mellom avgang og ankomst.

Verket fremstår som en kubistisk videocollage hvor de forskjellige delenes innbyrdes 
perspektiv og bevegelser skaper et dynamisk, men ustabilt rom, konstant i transitt, på vei 
hvor-som-helst, når-som-helst.

Notat: Arbeidet forsøker bl.a. å tematisere/problematiserer anvendelsen av politiske 
termer som: ulovlig innvandrer, ureturnerbar flyktning / ikke anerkjent identitet/person.



Still life with Matthias

Diverse videoformater (Dv-pal 16:9), lyd, 00:04:30 min, 2009

Still life with Matthias er en videocollage bestående av en mengde videobilder 
komponert sammen til ett sammenhengende bilde. Motivet er filmet med Hd-video, Dv-
video, web-kamera, mobiltelefon-kamera og super 8-film. På samme måte er lydsporet 
tatt opp med alt fra kassettspiller til profesjonelt lydutstyr. Arbeidet vises på monitor eller 
som projeksjon, i variabel størrelse (0.5m x 1m - 3m x 5m).

Hvert enkelt videobilde beveger seg uavhengig av hverandre for å kompensere for det 
håndholdte kameraet og på den måten stabilisere det helhetlige motivet. Bildelkvaliteten 
i hvert enkeltbilde skifter helet tiden mellom de forskjellige opptaksildene, likeledes 
skifter lydsporet også hele tiden kvalitet.

Scenen viser Matthias sittende ved et stuebord dekket med et kaos av ølflasker, 
vinglass, fulle askebegre og annet som tyder på at en fest har funnet sted. Lydsporet er 
et redigert intervju med Matthias, hvor han forsøker å minnes en til dels traumatisk 
hendelse.

Notat: Målet for intervjuet som utgjør lydsporet i filmen var for Matthias, å huske en dels 
traumatisk opplevelse fra et par mnd tilbake. Hendelsen fulgte etter å ha inntatt en 
moderat mengde psylosobin-holdig sopp som førte til store forandringer i hvordan han 
opplevde omgivelsene og seg selv, i tillegg til hvordan han husket og igjen mintes 
hendelsen. 



Mot Bølgene

Hdv 1080i, lyd, 00:00:45 min loop, 2011

Arbeidet er en kort film, som spilles av i loop, enten som projeksjon eller på monitor, i 
variabel størrelse (0.5m x 1m - 3m x 5m). 

Motivet forestiller en tilsynelatende forlatt seilbåt på åpent hav. Etter båten henger det et 
tau og i enden av tauet holder en kvinne seg fast. Hva som er bakgrunnen for denne 
handlingen er ikke forklart. Er vi vitne til en slags kjølhaling? Et merkelig innfall? Et 
selvmordsforsøk? Eller en fritidsaktivitet? Videoen forholder seg til et fast motiv snarere 
enn en lineær handling. Arbeidet er et forsøk på å si noe om forholdet mellom frihet og 
resignasjon. Gir du opp eller gi du deg hen? Gir du slipp eller gi du faen?

Notat: Arbeidet utforsker forestillinger og myter ofte forbeholdt mannen. Arbeidet 
fremholder den middelaldrende kvinnen som den minst ventede, mest relevante, minst 
selvopptatte, mest samlende, minst selvrettferdige, mest ansvarsfulle, minst avvisende, 
mest tollmodige.. osv, og er et eksempel på et samarbeid med Katja Eyde Jacobsen.



Tickle her silly

Hdv 1080i, 04:10 min, 2011

Prosjektet ”Tickle her silly” har form av en kort, dokumentarisk film. Materialet er innspilt på 
”Extasy Massage Club” i Riga, med tre latviske, prostituerte kvinner som medvirkende. 
Prosjektet ble stilt ut ved Galleri 7011 i Trondheim.

Notat: Arbeidet problematiserer etiske og sosio-politiske forhold opp mot bl.a. økonomi, 
kropp og sex, gjennom en intervensjon/performance resulterende i en kortfilm. Prosjektet 
innebar at kvinnene ble betalt for å la seg kile av filmens regissør.



Messias oppstandelsen no. 5

Videohologram, 2017 - 2018

Arrangement med video-hologram og live lyd-performance. Arbeidet ble vist på Whitelight Teater 
F og var et samarbeid med Pernille Lindstad (Teater F) og Lucy Swan (lyd). Prosjektet ble senere 
samme året vist i en ny og større utgave på Galleri 1857, som siste utstilling i Tøyenbekken. 

Notat: Arbeidet utforsker forestillingen, myten og kravet på den absolutte og 
eneste sannhet forbeholdt den selvproklamerte guds sønn, Jesus (Kristus). 
Arbeidet fremholder en middelaldrende kvinne av afrikansk opprinnelse som den 
minst ventede, mest relevante, minst selvopptatte, mest samlende, minst 
selvrettferdige, mest ansvarsfulle, minst avvisende, mest tollmodige osv., Messias, 
og er et eksempel på et samarbeid med Pernille Lindstad og Theater F.



CV - Endre Tveitan

Endre Tveitan (1979)
E-post: post@endretveitan.com
Hjemmeside: www.endretveitan.com

Utdannelse:
2011 - 2013: Master i billedkunst, Kunstakademiet (KHIO), Oslo
2004 - 2007: Bachelor i billedkunst, Kunstakademiet (KHIO), Oslo

Utstillinger / film-festivaler (utvalg):

2020:
-"Odysseen -en indre og en ytre reise"
Videoinstallasjon til forestillingen "Odysseen" i sammarbeid med Theater F og 
Ekebergparken (Premiere i August 2020)

2019:

-Speculation: Desert - Light House. Pågående prosjekt i samarbeid med Goutam Ghosh som
foregår i Norge og India. Prosjektet omhandler en mengde ulike former for kartlegging av et
ørkenområde øst i India og et havområde sør i Norge.
-Matthew - Kortfilm / animasjon i sammarbeid med Pernille Lindstad. Vist på Bananaz! I Oslo.

2018:
-Videoinstallasjonen ”Messias oppstandelse # 6” i sammarbeid med Theater F og 1857, på Galleri
1857 i Oslo.

2017:
-Videoinstallasjon til teaterforestillingen ”Religionsbordet / Messias oppstandelse # 5” i
sammarbeid med Whitelight Theater F, på Teater F i Oslo.
-Sympati Suite, separatutstilling på Kunstplass 10 i Oslo
-Videoinstallasjon til teaterforestillingen ”Fra smør til margarin”  i sammarbeid med Whitelight
Theater F, Munchmuseet og Galleri 1857.

2015:
-Separatutstilling på Podium galleri i Oslo (Oktober/November)
-ROT KRATT KVAST KRONE, separatutstilling på Oslo Prosjektrom

2014:
-Det vidunderligste -?!, separatutstilling på Galleri BOA i Oslo
-Solkrå, separatutstilling på One Night Only, Kunstnernes hus, Oslo
-Dating service, gruppeutstilling på Autocenter i Berlin
-Exiles, gruppeutstilling på Spriten kunsthall i Skien

2013:
-Education reversed, Fotogalleriet, Oslo
-Østlandsutstillingen 2013, Lilliestrøm og Tønsberg
-MA Kunstakademiet - Avgangsutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo
-1986-2013 / En kunstner som samler kunst, Vestfossen Kunstlaboratorium

2012:
-Downhill, Galleri Steenstrupsgate (KHIO), Oslo (separatutstilling)
-Over Bord, Gallery Backspace (KHIO), Oslo (separatutstilling)
-Academy in exile - Sell Out, UKS, Oslo



-Bits and pieces, Galleri Øst, Stavern
-dokumentART - European Documentary Film Festival, Germany/Poland
-Mot bølgene, Galleri Blunk, Trondheim (separatutstilling)

2010:
-Galleri 7011, Fokus Bank, Trondheim
-Örebro Video Art Festival, Örebro, Sverige
-FIFVC Festival, Beirut, Libanon
-Oslo Screen Festival, Cinemateket, Oslo

2009:
-Still life with Mattias, Galleri 7011 Vestfossen, Vestfossen (separatutstilling)
-Høstutstillingen, Oslo, Norge
-Nordnorsken, Den nordnorske kunstutstilling 2009, Norge
-Waiting dynamics, Prosjektrom Carl Berner, Oslo
-The scientists International Video Art Festival, Ferrara, Italia
-Pixel Vision International Video Art Festival, Yekaterinburg, Russland

2008:
-PAM Nordic, Kvinesdal kunstsenter, Kvinesdal
-Every body counts, Vestfossen kunslaboratorium, Vestfossen
-Gallery 312 Online, Canada. (separatutstilling)

2007:
-Bindestrek, Galleri GAD og Munchmuseet, Oslo.
-SYD - OSL via Vestfossen, Galleri Van Bau, Vestfossen.
-Avgangsutstillingen 2007, Stenersenmuseet, Oslo.
-Video as Urban Condition, Lentos Kunstmuseum and Museum of Modern Art
Linz, Østerike.
-Futuresonic 2007 and The Bigger Picture 2007, Manchester, UK.
-Loop ’07, Barcelona, Spania.
-Garish Barish, Manila, Filipinene.

2006:
-Scope Miami Art Fair. Representert som del av PerpetualArtMachine.com.
-Art Basel Miami Beach. Representert som del av PerpetualArtMachine.com.
-Land-Tracking Land, Rochester Contemporary, Rochester, New York.
-Benjamin Wold, Galleri 21:25, Oslo. (separatutstilling)
-Luksuz Film Festival, Krško, Slovenia.

Priser:
-Østlandsutstillingens Pris (2013)
-Blix-prisen (2013)

Stipender:
-Prosjektstøtte, Billedkunstnernes vederlagsfond (2015)
-Prosjektstøtte, Norsk Kulturråd (2015)
-Prosjektstøtte, Norsk Kulturråd (2014)
-Arbeidsstipend for yngre kunstnere, to-årig (2014)
-BKH-stipend (student-stipend) (2013)
-Diversestipend, Kulturetaten Oslo kommune (2011)
-Prosjektstøtte, Norsk Kulturråd (2010)
-Prosjektstøtte, Billedkunstnernes vederlagsfond (2009)
-Ingrid Linbäck Langaard’s stiftelse (2009)
-Bildende kunstneres hjelpefond, ett-årig arbeidsstipend (2009)
-Norsk Kulturråd, Utsillingsstøtte(2008)
-Ingrid Linbäck Langaard’s stiftelse (2007)

2011:
-Østlandsutstillingen, Lillestrøm, Larvik og Hamar
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