
kontakt: uta freia beer, tel: 97967043, mail: beer@stud.ntnu.no (vennligst i engelsk)
              svetlana  anistratenko: tel: 46683469, mail: anistratenko222@mail.ru (i norsk)

VENNSKAP GJENNOM ÅRENE

Hei! Jeg heter Uta Freia Beer og jeg inviterer dere å ta del i et kunstprosjekt som 
er min master oppgave. Jeg leter etter venner som har et gammelt bilde av dem 
sammen. Jeg vil gjenta dette bildet på en moderne måte. Det blir de samme perso-
nene i like posisjoner, mer eller mindre, 10, 20 eller 30 år senere.  For å gjenskape 
ett vakkert vennskapsminne på nytt.
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VENNSKAP GJENNOM ÅRENE

Jeg tror at vennskap eksisterer i ulike versjoner. Derfor inviteres for samarbeid f.eks:
- Ektefeller/samboere
- hele familier (med besteforeldre og andere familiemedlemer)
- 2,3 eller en større grupper av venner
- arbeidskolleger (flere firmamedlemer, sjef og medarbeider)
- russ, studenter, naboer og alle som er interesert
- skoleklasse som møtes etter flere år
- søsken
- Store grupper (hobbyklubber, kollektiver, fagorganisasjoner, barselsgrupper)  

Til slutt er det planlagt å utgi foto/tekstbok med intervjuer på en DVD vedlagt.
Hvis du og dine venner vil ta del i prosjektet – ta kontakt med meg eller min samarbeids-
partner Svetlana Anistratenko.
Med vennlige hilsen 
Uta Freia Beer

VENNSKAP GJENNOM ÅRENE

Prosjektet „Vennskap gjennom årene“ skal være min master oppgave i biledkunst her på 
Tronheim Kunstakademie. Jeg er en fotograf fra Tyskland, men bor og studerer i Trond-
heim nå. Jeg vil fortelle litt om dette prosjektet så at dere kan vurdere å samarbeide med 
meg.

Prosjektet „Vennskap gjennom årene“ er en kombinasjon  av kunst og sosiologistudier 
hvor jeg blander kunst og vitenskapelig metode - slik som fotografi og halvstrukturerte in-
tervjuer på video. Som hovedemne i denne kunstundersøkelsen har jeg valgt definisjonen 
og innholdet av begrepet „vennskap“. Prosjektet baserer seg på virkelige historier om 
langvarig vennskap/forbindelser mellom folk av ulik alder, sosiale grupper o.l.
Målet mitt er å finne den lille hemmeligheten som gjør folk sterke og gode på å holde 
sammen for å skape solide samfunn.

Jeg ønsker å finn „gamle venner“ som har et gammelt foto av dem sammen slik at jeg kan 
gjennskape dette bildet i en moderne utgave. 


