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SØKNAD OM AD HOC-STØTTE TIL KUNSTPROSJEKT

Kunstnergruppa Vincent Lunges Instistutt, Big Words, søker med dette midler fra UD`s såkalte ad hoc-budsjett for 
å presentere “Åpningen”, et installasjons- web- og performanceprosjekt. Kommunikasjon og fora for frie yttringer 
vil stå sentralt i prosjektet. Arbeidet vil presenteres ved La casa de La Cultura i Havanna i januar 2001, (vedlegg 3). 
En del av dette prosjektet, “Cuban negotiations” er invitert til å vises på biennalen i Havanna i november i år 
(vedlegg 4).

Vincent Lunges Institutt, Big Words, har i flere sammenhenger blitt støttet av sentrale kunst - og kulturinstitusjoner 
i Norge og i utlandet (se CV’er, vedlegg 1). Gruppa jobber til daglig med ulike prosjekter innen data, web, og video 
på Atelier Nord i Oslo. Flere av våre nåværende prosjekter er rettet mot et internasjonalt publikum. Ved siden av 
Cuba har vi prosjekter gående med nedslagsfelt i Kina, Iran og Frankrike.

Hovedmålet for vårt engasjement i Cuba er å styrke kontakten mellom de to landenes profesjonelle kunst- og 
kulturliv og samtidig profilere Norge som en moderne og kreativ kulturnasjon. Vi representerer den digitalt 
arbeidende delen av norsk samtidskunst, et felt vi mener det er viktig å prioritere høyt innen kunstformidlingen til 
utlandet.

Våre prosjekter kommer ofte i stand på initiativ fra nettverks-brohoder i ulike deler av den digitale verden. Vi lar 
oss også inspirere av forskjellige offentlige organer, departementer og lignende (se www.institutors.org/Cuba). I 
prosjektene legger vi vekt på et samarbeid mellom oss og sentrale kunstnere- og kulturformidlere i Norge og 
utlandet.

Vi ønsker med våre kunstprosjekter å bistå i utviklingen og oppfølgingen av nettverksarbeid kunstnere og nasjoner 
i mellom, og søker særskilte midler hvert år til formålet. Vi regner oss som vesentlige aktører og bidragsytere i 
utviklingen av en stadig større global åpenhet (se CV’er). En slik åpenhet vil medføre en økende utveksling av 
inspirasjoner, goder og informasjoner. Som kunstnergruppe anser vi det som en viktig oppgave å fremme kommu-
nikasjon og åpne for dialog med grupperinger det tidligere har vært vanskelig å komme i kontakt med.

Våre verter i Havanna, La Casa de la Cultura, har i mange år innehatt en sentral rolle i det kubanske 
samtidskunst-miljøet. Gjennom årene har de vist og promotert kunstnere som av mange regnes som Latin Amerikas 
mest betydningsfulle. Blant kunstnerne finner vi navn som Reina Lebon Perez, Josè Garcìa Montebrado og 
Wilfredo Lam. I disse tradisjonsrike og særpregede lokalene vil forholdene være vel egnet for et møte mellom 
kubanske og norske kunstnere, kulturformidlere og et vidt spekter av andre interessenter.


