Ramallah Trondheim Series

Brynhild Bye-Tiller: Bortekamp
Bortekamp er en ny fotografisk installasjon av kunstner Brynhild Bye-Tiller (NO) som inneholder ni vertikale
rollups med fotografier plassert i en tett taktisk kampformasjon med portretter av palestinske fotballspillere
fra okkupert Vestbredden og byen Ramallah i Palestina.
Bortekamp er en av flere fotografiske serier, derav navnet Ramallah Trondheim Series, som tar for seg
spillernes hverdag, fotballaktiviteter, andre aktiviteter og muligheten til å delta i sport i Midt-Østen. Spillerne
(mellom 12 og 24 år) besøkte Trondheim sommeren 2014 hvor de deltok i Scandia Cup og spilte en
vennskapskamp mot Trondheims-Ørn.
Utstillingen er todelt. Andre del, også en ny serie; Situasjonen på bakken, finner du på torget i Trondheim
med 37 fotografier vekselvis av landskap, bylandskap, fotballaktiviteter og fra spillernes hjem. Alle bilder er
printet på metall og montert på 32 steinheller i en halvsirkel rundt soluret i nord-østre kvadrant av torget.
Bortekamp og Situasjonen på bakken er begge en del av kunstprosjektet Ramallah Trondheim Series og et
resultat av kunstners undersøkelse av grenseområdene mellom dokumentarfotografiet og sosialt engasjert
kunst. Et mangefasettert arbeid som veksler mellom fortellingene om fotballjentene og ulike
deltakelsesbaserte strategier.

Ramallah Trondheim Series

Brynhild Bye-Tiller: Away Match
Away Match is a new photographic installation by the artist Brynhild Bye-Tiller (NO). It consists of nine
vertical rollups with photographs placed in a tight tactical battle formation, with portraits of Palestinian
football players from the Occupied West Bank and the city of Ramallah in Palestine.
Away Match is one of several photographic series, hence the name of the Ramallah Trondheim Series, which
focuses on the players' daily lives, football activities, other activities and their opportunities to participate in
sports in the Middle East. The players (between 12 and 24 years old) visited Trondheim in the summer of
2014 and participated in Scandia Cup. They also played a friendship match against a local team,
Trondheims-Ørn.
The exhibition is in two parts. The second part and also a new series, On the Ground, can be found on the
market square in Trondheim. It consists of 37 photographs with landscapes, cityscapes, football activities
and interiors of their homes. All images are printed on metal and mounted on 32 stone slabs placed in a
semicircle around the sundial in the north eastern quadrant of the square.
Away Match and On the Ground are both part of the art project Ramallah Trondheim Series and the artist's
investigation of the boundary areas between documentary photography and socially engaged art. A
multifaceted work that alternates between the stories about the football players and various participatory
strategies.

