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f. 22.11.1972
utdanning
1992-96 B.A., Kunstakademiet i Trondheim
1996-98 M.F.A., Kunstakademie Karlsruhe
2000
mellomfag, studier for informatikk, UiO
kunstnerisk praksis
2003
"Sølv og sorl over Sognsvann - synkronsvømming av norske
sølvtøymønstre", en storslått pseudoID framtidsproduksjon
"Mytomania - økonomisk aksjonsrekke", pseudoID-stunt på Oslo Børs
”Suverent løyet, suverent trodd”, powerpoint-presentasjon vist på konferansen
Mytos og Mykos i Riga, en pseudoID-aksjon.
2002
"Lekekameratenes tilbakeblikk", dokumentarisk installasjon på galleri RAM i Oslo
"into-it-TV - TV-dokumentarserie om intuitiv intensjon innen
IT-forskning", pseudoID-produksjon for TVn
"Make your dreams come true - tell a lie", hypnosehappening på Skur 51, Oslo
"Killer squirrel og videokaninen", hørespill om en DJ og en VJ for Radio Nova, Oslo
"Ton-i-ton", mobilhandel-basert kunstauksjon, Fabrikken, Oslo
2001
"Firm firm", nettbutikk for proteser og progressive produkter
(bardiskprotese, titanspisse albuer, beggedeleren, etc.
presentert på www.firmfirm.biz og dada-biennalen i Linz
"Uovertrufne fortreffeligheter - CV-kurs",
PseudoID-aksjon under undervisningsmessen på Sjølyst, Oslo
"Et tyrolerhus som ligger der det skal", spørreundersøkelse for Plan- og fasaderådet,
presentert på G.U.N. i Oslo
"Utplassering av håndsolarier for nyskilte",
stunt under Rebellartium Täge for unge kunstnere i München
2000
"Telefonsvareren", hørespill om tastevalg på p4, Nrk
"Klartenkt tåkelegging", dukketeaterturne for norske barnehager, et pseudoID-stunt
"Væpnet til tennene med omtanke", et php-programmert krigsspill presentert på www.rhizome.org
"Man merkt die Absicht und wird verstimmt", pseudoID-aksjon på barer og asylmottak i Oslo
"Tiny workers kit", installasjon med verktøysett for barnearbeidere
i prosjektrommet til Hannover Kunsthalle
1999
"Hyfe Highways" - et forsøk på å spore opp en sopp, pseudoID-aksjon i Slottsparken, Oslo
Stiftelsen av pseudoIDs, ZooLounge "To be ultraviolet of infrared",
forelesningsserie under Goethe-jubiléet i Frankfurt
"Names in neon", namedropping decoration for Café r'Mutt
"Lex Dyslex", lovsamling for dyslektikere utgitt på Verlag Hugo Ball og www.subenius.com
1998
"Wäscheanweisungen für Textilkunst", utplasseringsstunt under Smartart Action i Karlsruhe
"untitled-1.jpg", realtime streaming av search engine-basert reality collage, Galerie Bulk, Karlsruhe
relevant arbeidspraksis
1999
konsulent for Betrag Verlag AG
1999-2000
redaktør for nettradioen www.radiopter.de
2001
kurslærer i programmering av sensorstyring for Etterutdanning av Billedkunstnere
artikkelforfatter for Respatex
2002
SMS-innkjøpskonsulent for Hjemmelagdelogolager A/S
+++
diverse web-design
stipend og priser
2002
Vederlagsfondets stipend
utstillingsstipend, NBK
materialstipend, NBK
2001
etableringsstipend, Norges kunstnerråd
1-årig arbeidsstipend for yngre billedkunstnere
2000
Lorch-Schives legat
Goghs øre, pressens pris for årets beste hørespill
1999
KKZ' Art Award
Exchange Scolarship, Goethe Instiut

