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BRUKERNAVN

06.04.2009 Verdens Gang

Bow Asir blir snart frigitt

05.04.2009 Dagbladet.no

Tysk skip kapret av pirater
utenfor Somalia

03.04.2009 Teknisk Ukeblad

Nå er det norsk skipskrise

31.03.2009 Bergens Tidende

Må sjekke alle livbåter

31.03.2009 E24 Næringsliv

Dramatisk for rederiene

31.03.2009 Nettavisen

Marinestyrken ble varslet
om «Bow Asir»

31.03.2009 Haugesunds Avis

Skipet er fortsatt ute i sjøen
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Ledige stillinger

Vinneren av Norges Rederiforbunds pris på
Høstutstillingen 2007

Norges Rederiforbunds pris på Høstutstillingen 2007 gikk i til den russiske kunstneren
Dimitri Lurie for videoverket Flashes of Persia

Vi registrerer at årets utstilling er preget av at Oslo og Norge er blitt et samlingssted for kunstnere
fra hele verden. Nesten en fjerdedel av årets kunstnere kommer fra andre nasjoner. Dette er en
meget gledelig og spennende trend.

Vår pris går i år til en av de utenlandske kunstnerne, og til en video. Filmen er satt sammen av
klipp som er filmet i super 8 format, noe som har gitt den spesielt myke og vakre farger, og
vibrerende bilder.

Samspillet mellom musikk og bilder er svært vellykket gjennomført og skaper et melankolsk og
rastløst uttrykk som forsterker følelsen av å være på reise.

Disse bildene av ruiner fra det gamle Persia satt sammen med nåtidens gatebilde fra Iran har
både en poetisk og politisk nerve og stimulerer til refleksjon over historien og dagens situasjon.

Det er en glede for oss å gi Norges Rederiforbunds pris på 30.000 til Dimitri Lurie for videoverket,
Flashes of Persia.
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