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Trondhjems Kunstforening (TKf) har tatt opp igjen tradisjonen med å gi ut en årsmelding. i flere 
år har vi nøyd oss med styrets årsberetning som en del av det formelle årsregnskapet. 

Årsmeldingen gir en samlet oversikt over de ulike aktivitetene som har vært i foreningen i 2016 
samt en samlet oversikt over våre satsinger framover. Vi ønsker at flest mulig kan få kjennskap 
til våre aktiviteter og hvilke satsinger vi har valgt for de kommende årene. 

det er meget gledelig at TKf våren 2016 hadde økonomi til å tilsette fast daglig leder for fore-
ningen. Kunstviter elena Perez, som har spesialisert seg innen kunst og teknologi, begynte i 
slutten av februar og har allerede tilført økt kompetanse, nye samarbeidsmodeller og ny energi 
til foreningen. 

Vi har revitalisert kontakten mellom våre medlemmer og foreningen. Å sette opp en sosial kal-
ender (medlemsdag), i tillegg til den kunstneriske kalenderen (utstillinger), har gitt nye muligheter 
for våre medlemmer til å delta aktivt i foreningens aktiviteter. 

TKf er det forumet i Trondheim hvor profesjonelle og amatører møtes på en felles arena for å 
oppleve og skape visuell kunst, samt dele sine kunstopplevelser. med større fokus på kunstnerisk 
kvalitet og kompetanse, har vi valgt å videreutvikle vårt kunstneriske grunnlag nedfelt i doku-
mentet aktivitet og visjon, samt i den kunstneriske strategien (som kan leses i punkt «ideologi, 
visjon og strategi»).

Bispegata 9 A, TKfs eget hus, har en unik beliggenhet like ved nidarosdomen. Biskopens gamle 
bolig egner seg godt som galleri, og kafé. utfordringen er at eldre hus trenger oppgraderinger, 
og 2016 ble innledningen til en større, langsiktig plan for å møte offentlige pålegg og ikke minst 
fortsatt være attraktiv som kulturell møteplass.

for å kunne utføre alle disse forbedringene har vi opprettet en søknadsplan for både offentlige 
og private midler, som vi har begynt å få tildelt.  

Vi vil fortsette utviklingen av foreningen i 2017 på grunnlag av det arbeidet som er lagt i 2016.  

Trondheim, 15. mai 2017
inge five
styreleder

Forord
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Styret 
styret har bestått av (med valgperiode i parentes):

inge five, styreleder (2014-2016, 2016-2018)
michael Kahn, styremedlem (2014-2016, 2016-2018)
markus Lantto, styremedlem (2016 – 2018) 
ulla Angkjær jørgensen, styremedlem (2016 – 2018) 
August schmidt, styremedlem (2015-2017)
inger marie Bakken, varamedlem (2014-2016, 2016-2018)
Lena johansen, varamedlem (2016 – 2018) 

de nye medlemmene: 
ulla Angkjær jørgensen er en erfaren kunsthistoriker, og har forsket og undervist på feltet i 
mange år. hun har tidligere sittet i styret for kunstforeningen i Århus og har også virket som 
kurator. ulla har forskningsfri fra stillingen ved institutt for kunst- og medievitenskap, og vil op-
pholde seg deler av høsten 2016 i danmark, men valgkomiteen mener likevel at det er riktig å 
innstille henne til plass i styret.

markus Lantto er kunstner, instrumentbygger og forfatter, og har arbeidet i Trondheim siden 
2004. han har blant annet vært styremedlem i TBK og sitter i Lademoens Kunstverksteds 
Babelkomite, og har ved flere anledninger vært en kraftfull stemme i debatten om kunstscenen 
i Trondheim, herunder også̊ Trondhjems kunstforening. 

Lena johansen er tidligere student ved nTnu Kunstakademiet i Trondheim, og arbeider deltid 
ved Trondheim kunstmuseum. hun har en aktiv rolle i den yngre delen av Trondheims kunst-
scene, har vært vist på Trøndelagsutstillingen og står sammen med heidi-Anett haugen bak 
mat- og kunstkonseptet Kunstkantina, hvor de lager mat, presenterer kunst og snakker om 
kunst med publikum. 

styret hadde 6 møter i 2016. 

Kunstneriske råd består av (med valgperiode i parentes): 

johan Börjesson, direktør for Trondheim Kunstmuseum, (2015-20171, 2016-2018) 
edvine Larssen, billedkunstner (2015-2017)
Anita Wollamo, billedkunster  (2015-2017)
Kjersti Berg, billedkunstner (2015-2017)
elena Pérez, kunstviter og daglig leder av TKf og dermed fast medlem (2016-)

Kunstneriske råd har hatt ett møte i 2016. 

1. johan Börjesson ble valgt i 2015. og har fungert siden - men avglemt i protokollen. derfor ble han 
valgt igjen i 2016.

Foreningen
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Ansatte
ellen sofie griegel, var midlertidig ansatt på deltid til slutten av februar, da elena Pérez begynte 
som daglig og kunstnerisk leder i fast stilling. Pérez er kunstviter, med en doktorgrad i kunst og 
teknologi fra nTnu. 

i april sluttet Petter Andreas jørgensen som engasjert gallerivakt, og to nye personer begynte: 
diana Lindbjerg jørgensen, masterstudent ved KiT og Kathrine h. s. skarsholt, kunsthistori-
estudent ved nTnu. i tillegg til å være gallerivakt, utfører de ulike oppgaver knyttet til markeds-
føring, sosiale medier, oppdatering av nettsiden og kommunikasjon med medlemmer gjennom 
programmet «styreweb». 

montører i 2016 har vært Øyunn hustveit, markus Lantto, martin Palmer, daniel romero nieto, 
diana Lindbjerg jørgensen og sisse holmberg. 

Frivillig arbeid 
frivillig arbeid er helt avgjørende for foreningens virksomhet, og foregår på mange forskjellige 
nivåer.

Ved styret: 
Alle styremedlemmer utførte forskjellige oppgaver i løpet av året ut over normalt styrearbeid. 

Varamedlem inger marie Bakken har utført arbeid tilsvarende 60% stilling med å hjelpe med gjen-
nomføring av den kunstneriske og sosiale kalenderen. hun har vært ansvarlig for å organisere 
og følge opp oppgradering av huset. Takket være tett oppfølging har det vært mulig å holde 
kostnadene innenfor budsjett.

Kunstneriske råd: 
i 2016 har kunstnerisk råd hatt ett møte i forbindelse med juryeringen av desemberutstillingen. 
siden frist for å søke om utstillingsplass var i 2015, og vil bli i 2017, har det ikke vært avholdt 
møter for å vurdere generelle søknader om utstillingsplass. Kunstnerisk råd har også blitt forelagt 
mindre omfattende spørsmål per epost.

Montering: 
markus Lantto har utført montering ved tre utstillinger, i alt omlag 30 timer frivillig arbeid. sisse 
holmberg har utført montering på frivillig basis ved fire utstillinger, i alt 56 timer. daniel romero 
nieto har arbeidet med montering på frivillig basis ved to utstillinger, i alt 28 timer. 

Vi tilstreber å bruke to montører samtidig per utstilling, en på frivillig basis og en lønnet. På denne 
måten får vi til kunnskapsutveksling mellom spesialisten og amatøren. På monteringsdager tar 
vi pauser sammen for å diskutere og reflektere over kunsten og  monteringsprosessen. 
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Dugnad: 
i 2016 hadde vi tre dugnader av to dager hver (søndag og mandag). en av dugnadene ble an-
nonsert blant foreningens medlemmer, mens på de to andre ble enkeltpersoner spurt om å delta. 
På den helt åpne dugnaden deltok 15 personer første dag og 8 den andre dagen.

Arbeidsoppgave på dugnadene har vært periodisk renhold, innvendig maling og rydding av loft 
og verksted med påfølgende bortkjøring.

dugnad. foto, Katrine h. s. skarsholt
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Reiser
daglig leder har vært på årsmøtet og nordisk konferanse til norske Kunstforeninger 22-24. april  
i oslo.  hun har også vært i oslo for å møte norsk Kulturråd og snakke om kunstforeningens 
muligheter til å søke tilskudd. 

Huset 
den gamle bispeboligen i Bispegata 9A har siden 1997 vært i TKf’s eie. huset sto ferdig i 
1853 etter at biskop hans jørgen darre hadde fått bygd en bolig som var en embetsmann 
verdig. etter krigen har huset vært undervisningslokaler for dronning mauds minne høgskole 
for barnehagelærerutdanning og for Trondheim kommunes kulturskole. huset er vakkert, med 
egen hage og med nidarosdomen som nabo.

huset er krevende grunnet sin høye alder, og har dermed ustanselige behov for reparasjoner og 
oppgraderinger. for å muliggjøre helt nødvendige oppgraderinger skaffet styreleder inge five 650 
000.- fra nordenfjelske Bykreditts stiftelse som støtter veldedige og allmennyttige formål. nytt 
heldekkende brannvarslingssystem med direkte varsling til 110-sentralen ble satt i ordinær drift 
i desember 2016. huset er langt fra universelt utformet, for å bøte noe på dette er det planlagt 
å endre inngangen fra hagen for å lette adkomsten for bevegelseshemmede. ombygging av 
publikumstoalettene i kjelleren er under planlegging og ble delfinansiert i 2016.

Brannsikring
Trøndelag brann- og redningstjeneste har gitt TKf pålegg om bedre brannsikring av Bispegata 
9A, utover heldekkende direkte varslingsanlegg. Brannteknisk rapport fra CoWi (2007) er opp-
datert i forhold til tekniske løsninger for å møte kravet om overrislingsanlegg. Anlegget forutsettes 
finansiert før 2020. 

Bygningsmessige tegninger er oppdatert som grunnlag for bl.a. branntekniske tegninger.
for å komme til på loftet samt begrense eventuelt omfang av brann, er loftet ryddet og tømt 
gjennom dugnad.  

daglig leder har deltatt på kurs for brannvernansvarlige, og i samarbeid med midt-norsk sikker-
hetsopplæring er det gjennomført brannøving for huset.

høsten 2016 ble det søkt midler til å starte oppgradering av elektriske anlegg i 2.etg, arbeidet 
vil foregå i 2017.

Toalettforhold
Besøkende i Bispegata 9 A har i lengre tid hatt dårlige toalettforhold grunnet betydelige luktproblemer.

To arkitektstudenter ble engasjert til å tegne ny toalettløsning. med en del usikkerhet knyttet 
til avløp, ble disponibelt beløp for knapt til å sette i gang ombyggingen av toalettene i 2016. 
Arbeidet vil bli gjennomført i 2017.
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Kontorområdet
Kontorutstyr har blitt oppdatert og vi har nå et velfungerende kontor, med ny stasjonær PC og 
ny skriver. Alle maskinene er synkronisert med hverandre og alle dokumenter kan nås på nettet 
via dropbox.

Kontorområdet har også blitt malt. Låsesylindre er skiftet og alle radiatorer i huset er sjekket og 
deler skiftet.

ArtScene	Trondheim
i november 2016 begynte TKf å leie ut et kontor i 2.etg (ved TKfs kontorlokaler) til Artscene 
Trondheim, et nettmagasin for billedkunstkritikk i Trondheim ledet at marit K. flåtter. 
denne avtalen gir oss noe husleieinntekt samtidig som vi har fått en faglig samtalepartner som 
gir muligheter for synergieffekt og framtidige samarbeidsmuligheter.
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TKf har skapt en rekke arrangement for medlemmer i løpet av de siste årene, disse utgjør det 
vi betegner den sosiale kalenderen. hensikten med denne sosiale kalenderen er å styrke vårt 
felleskap og støtte opp om kunstinteressen til våre medlemmer. 

Medlemmer
Vi hadde 560 registrerte medlemmer ved utgangen av 2016. høsten 2016 opplevde vi en jevn 
vekst av nye medlemmer, med omlag 5 nyinnmeldte medlemmer per måned.

Årsmøtet i 2016 vedtok en egen medlemspris for studenter på kr 200 mot ordinær medlemspris 
på kr 500. nye medlemmer kan nå registrere seg og betale medlemsprisen direkte på nett, noe 
som tilrettelegger for enklere rekruttering av nye medlemmer.

Vi ønsker å kommunisere elektronisk med så stor andel av medlemmene som mulig. derfor har 
vi brukt tid til å ringe medlemmer vi ikke hadde epostadresse på for å oppdatere epostlistene 
våre. slik kan vi jevnlig informere om våre arrangement og nå ut til hele vårt nærmiljø. 

Medlemsdag
medlemsdag er et arrangement som kombinerer kunstopplevelser med sosialt samvær. Vi 
inviterer våre medlemmer 4-6 ganger per år til kafe/kake før en privat omvisning i Trondheim 
Kunstmuseum eller til andre kunstinstitusjoner i Trondheim.

den første medlemsdagen var 10. oktober 2016 på Trondheim Kunstmuseum med utstillingen ”i 
samlingen: høydepunkter”. museumspedagog Karen Kjærsgaard viste oss rundt på utstillingen, 
og fortalte oss om historien rundt samlingen i tilknytning til Trondhjems Kunstforening. 

Vi planlegger en medlemsdag hver annen måned i 2017. 

Desemberutstilling
desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige, juryerte medlemsutstilling, og vises 
på veggene i hele 1.egt/ Café ni muser i desember og januar. hvert år skifter temaet, og gir oss 
innblikk i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk gjennom foto, maleri, tegning, grafikk og tekstil. 

Tema til desemberutstilling lyses ut hvert år i mai, og søknader sendes innen oktober. På den 
måten har medlemmer fem måneder til å forberede en kunstverk uti fra temaet. 

Tema for 2016 var ”mulige fremtider/Possible futures”. Trondhjems Kunstforenings kunstneriske 
råd ønsket at medlemmene skulle visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt mulige 
framtider. Bidragene bør tematisere ”mulige fremtider” med utgangspunkt i mange forskjellige 
perspektiver: sosialt, politisk, teknologisk, miljø og natur osv.

Sosial kalender
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Medlemslotteri
hvert år nær den 17. desember, og som en markering av Trondhjems Kunstforening stiftelse 
i 1845, holder vi et kunstlotteri for medlemmene våre. Lokale kunstnere donerer arbeider og 
kunstbøker til medlemslotteriet, dette som en symbolsk gave for medlemskapet. 

i 2016 har vi gjort en vri med loddtrekningen. noen gevinster ble trukket ut som vanlig blant 
alle medlemmer, mens andre ble trukket blant de medlemmene som deltok på arrangementet. 
Loddet til sistnevnte ble delt ut i døra. med dette ønsket vi at medlemslotteriet skulle bli en dag 
hvor medlemmer også møtes. 

medlemsdag. foto, elena Perez
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Medlemslotteriet 2016 - vinnere trukket på lodd i døren: 
 
Medl. nr. Navn Kunstner og verk
1501 Anne isabel udbye roar Øhlander, en spurv på en snor (2015), bok
510 Per hokstad Anne myrseth, The space between me and you (2011), 

grafikk, 100x70 cm
484 ragnhild setsaas Barbro m Tiller, hus og fullmåne (2014), silketrykk/seri-

grafi, 48x24cm
126 Anne Aaker Bruno Lundström, uten tittel, grafikk, 17x19 cm
31 gunnar myhr Barbro m Tiller, gjenstridig flora (2013), bok
615 Katharina erlandsen dag Arve forsbergs, inValid (2016), katalog

Medlemslotteriet 2016 - vinnere trukket på medlemsnummer 
 
Medl. nr. Navn Kunstner og verk
1221 jorid rathe Paul irgens, dobbelt offersted (2000), akvarell 
1991 Lena Katrine johansen märit Aronsson, dunge, fotopolymergravyr, 20x30cm
886 Anna marie strøm Anna Taratiel, Bits and pieces 2 (2016), collage 29x47cm
1867 Kristen ivar Apalset randi nygaard Lium, Tekstilkunst i norge (2016), bok
1969 ellen sofie griegel dag Arve forbergskog, hurt (2016), foto/digital c-print, 

11x15cm
926 Tor olav Kvisvik Paul irgens, foreldre (2000), akvarell
1447 Kari Annethe Lynne elin Krogstad, guttene på broen (2010), dyptrykk, 

11x14cm
1909 maria Tjåland Ødegård Barbro m. Tiller, gjenstridig flora (2013), bok
1925 michael Kahn elin Krogstad, Trøndere (2010), dyptrykk, 12x12cm 
1993 hedvig rekkebo roar Øhlander, en spurv på en snor (2015), bok 
135 Ann mari stavrum espen gangvik, meta.morf 2016, katalog 
1664 hal ld is Bruun-olsen 

sagmo
espen gangvik, meta.morf 2016, katalog

1948 sidsel W Vintervoll dag Arve forbergskog, inValid (2016), katalog 

Trondhjems Kunstforening ønsker å rette en stor takk til kunstnerne for at de har 
gitt sine verk gratis til utlodningen
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Utstillingsprogram 2016

1.etg 

16.01 - 06.03   Lorents Aage nagelhus/ grafikk og maleri
12.03 - 05.06   morten gran/ maleri
11.06 - 28.08   solveig Birna/ maleri
03.09 - 02.10   jødisk Kulturfestival/ utstilling
08.10 - 27.11   Trondheim Kameraklubb/ foto
03.12 – 08.01.17   desemberutstillingen 2016

2.etg 

16.01 - 14.02   Ann Lundstrøm/ maleri
18.02 - 20.03   helga Bøe/ tekstil, installasjon og maleri
31.03 - 08.05   Kristin sæterdal/ billedvev (i samarbeid med meta.morf)
19.05 - 26.06   høstutstillingens videoprogram
18.08 - 18.09   The international Weird Collage show/ collage
23.09 - 24.09   Tea Tupajic / performance - teater 
    (i samarbeid med Teaterhuset Avant garden)
29.09 - 30.10   gisle harr/ skulptur
10.11 - 11.12   dag Arve forbergskog/ foto og installasjon

Nøkkeltall

Antall besøkende

Totalt i 2. etasje (utstillinger, arrangement og omvisninger): 3099

omvisning /workshop/skoleklasser/andre 325

Antall omvisninger i 2.etasje (i egen regi) 4

Antall omvisninger i 2.etasje  (i regi av andre) 3

Totalt i 1. etasje (Café ni muser): i gjennomsnitt 200 besøkende hver dag, dette blir over 70 000 
besøkende i løpet ett kalenderår. 

Kunstnerisk kalender
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1.etasje/Café	Ni	Muser

16.01-06.03
Lorents Aage Nagelhus
grafikk og maleri

i år er det 70 år siden Lorents Aage nagelhus første gang hadde bilder i Trondhjems Kunstforening. 
i mange år har han arbeidet bevisst fra det figurative maleri i et forsøk på å finne et dekorativt 
uttrykk som står musikken nærmere, med fargeflater, linjer og elementer. motivene hans er alt 
fra dyre- og naturbilder til mellommenneskelige forhold.

Lorents Aage nagelhus (f. 1935, overhalla) hadde sin første utstilling i Trondhjems Kunstforening i 
1946, da han var bare 11 år gammel. i 1980 hadde han sin første utstilling i statens Kunstutstilling, 
og etter dette har han hatt flere separatutstillinger med grafikk og maleri.

foto: Lorentz Aage nagelhus
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12.03-05.06 
Morten Gran
maleri

“Veien som drar” og “Leftovers” var to utstillinger hvor den ene var en utforskning av amerikansk 
kultur i form av malerier av amcar- og choppermiljøer, mens det andre var en utforskning av 
naturformer og -farger i malerier som inkluderer planter og trær.

morten gran (f. 1959, drøbak) bor og jobber i ski. han arbeider med maleri, performance, og 
installasjon. han har i lengre tid arbeidet med amcar- og mC-miljøer, på den måten er bearbei-
ding av amerikansk kultur ofte sentralt i hans kunst.

11.06-02.10
Solveig Birna Steffansdottir
maleri

På utstillingen ”in hallways of the breeze and glances; summer” viser solveig Birna figurative 
oljemalerier av mennesker og dyr, som er blandet med ulike elementer og symboler. hennes 
mål er å skape stemningsfulle verk hvor skillet mellom drøm og virkelighet opphører.

solveig Birna stefánsdóttir (f. 1967, reykjavik). hun kom til Trondheim i 1992 som utvekslingss-
tudent til Kunstakademiet, og bestemte seg for å bli. hun har jobbet mange år som kunstpeda-
gog i forskjellige kunstinstitusjoner i Trondheim – blant annet som lærer i tegning og maleri i 
heimdal Kunstforening og i den frie kunstskole rotvoll. i dag jobber hun ved nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum.

03.09-02.10
Jødisk Kulturfestival 2016
utstilling

utstillingen “job – en alminnelig mann” viser østeuropeisk jødisk innvandring til Amerika - og 
dets innflytelse på kulturlivet der. jødisk kulturfestival 2016 var inspirert av joseph roths Bok 
og sitater fra denne forekommer enkelte steder i utstillingen. At det finnes en sterk jødisk påvir-
kning i amerikansk kulturliv kan gjenkjennes på mange områder, blant annet innen musikk, film 
og ikke minst blant amerikanske komikere.

08.10-27.11
Trondhjems Kameraklub
fotografi

“drømmen den lokke” var en utstilling inspirert av Åge Aleksandersens “Trondheimsnatt”. 
gjennom de to siste årene har klubben hatt tema Trondheimsnatt som gjennomgangstema, 
og arrangert workshops og fotovandringer. utstillingen var et resultat av dette arbeidet. over 
tretti fotografer har gjennom sine kameraer bidratt med tolkninger i et fantastisk lagarbeid innen 
fotografiets mulighetsrom. 
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03.12-08.01.2017
Desemberutstillingen 2016
medlemsutstilling

Vi inviterte medlemmene til å delta i desemberutstillingen 2016 med følgende oppfordring: 
Tema: PossiBLe fuTures
”Verden er i endring. Året 2016 har så langt vært innholdsrikt både på lokalt, nasjonalt og glo-
balt plan. Både her hjemme og ute er det politiske og samfunnsmessige skiftninger på gang: 
flyktningkriser med tusenvis av mennesker på flukt som leter etter nye hjem; dype politiske 
splittelser i europa – feks. Brexit; enorme miljøutfordringer, samt at nye teknologier påvirker 
hvordan vi kommuniserer og interagerer oss mennesker imellom og med miljøene vi lever i. Vi 
lever ”alene sammen”* – en situasjon hvor teknologier gir oss en følelse av sammenkobling og 
fellesskap selv om vi fysisk sett er alene. På den andre siden distraherer teknologiene oss fra 
faktisk fysisk interaksjon med andre og våre lokale (natur)miljø da de kobler oss til fjerntliggende 
steder, men fjerner oss fra det lokale og våre nærmeste.

Alle disse utfordringene – for å nevne noen – skaper behov for å finne ulike måter å leve sam-
men på og et behov for nye ideer om hvordan vi kan reorganisere verden, eller i alle fall deler av 
den, i lys av en fremtid som synes å være mer uforutsigbar enn noen gang.

hva slags fremtider ser du for deg? for samfunnet? for deg selv? for andre?

Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2016.

*Konseptet “Alone Together” ble utarbeidet av psykolog sherry Turkle i Alone Together: Why 
We expect more from Technology and Less from each other (2011)”

Fotoutstilling inspirert av Åge Aleksandersens “Trondheimsnatt”
Cafe Ni Muser 1. etasje, lørdag 8. oktober - 27. november -16

Drømmen den lokke
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2.etasje

16.01-14.02
Ann Lundstrøm
maleri

i utstillingen “På stranden” ville Lundstrøm fange minnet om barndommens uendelige sommeren, 
der det magiske og det hverdagslige blander seg i en evig solskinnsstund. 

Ann Lundstrøm (f. 1962, finland) er utdannet ved den nordiska Kunstskolen Karlby og 
Kunstakademiet i Trondheim. som billedkunster har Ann Lundstrøm vært spesielt interessert i 
ulike fargers egenskaper som dybde, fargeintensitet, flathet. hun har hatt flere separatutstillinger 
i norge, sverige, og finland, og fått flere utsmykningsoppdrag.

08.02-20.03
Helga Bøe
Tekstil, installasjon, og vev

med utgangspunkt i naturopplevelser fra nordmøre, hvor hun vokste opp, gir helga Bøe liv til 
disse inntrykkene gjennom maling på store flater lin- eller bomullslerret. 

helga Bøe er utdannet ved Bergens Kunsthåndverkskole og ved Kunsthåndverkskolen i danmark. 
hun har hatt flere gruppe- og separatutstillinger i norge, Tyskland, italia, og Polen. i norge har 
hun også hatt flere utsmykningsoppdrag.

31.03-08.05
Kristin Sæterdal
Billedvev

mAnuAL mode ble vist hos TKf i samarbeid med meta.morf Biennalen 2016, med temaet 
“nice to be in orbit”. utstillingen viste store håndvevde billedtepper med motiv fra science fiction. 

Kristin sæterdal (f. 1963, Trondheim) er tekstilkunster som bor og arbeider i oslo. hun er utdannet 
ved Arkitektur- og designhøgskolen i Bergen og ved høgskolen i oslo, hvor hun har spesialisert 
seg på vevkunst. hun har hatt flere separat- og gruppeutstillingers nasjonalt og internasjonalt.

19.05-26.06
Høstutstillingens videoprogram
Video

høstutstillingen eller statens Kunstutstilling er en årlig kunstutstilling - norges største markering 
av samtidskunst. den finner sted hver høst i Kunstnernes hus i oslo, og arrangeres av norske 
Billedkunstnere. utvelgelsen til utstillingen skjer på grunnlag av fri innsendelse til en nasjonal jury, 
som så står for vurderingen av de innsendte arbeidene. høstutstillingen har i år valgt å sende 
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ut «gunnar goes Wabi-sabi» og «When i go out i bleed magic» til kunstforeninger rundt om i 
landet, som en “vandreutstilling”.

18.08-18.09
The Int´nl Weird Collage Show: Trondheim 
Collage

The international Weird Collage show er en kollektivutstilling som viser collager fra ulike inter-
nasjonale kunstnere. siden starten i 2011 har utstillingen blitt holdt gallerier og museer i 12 land 
rundt om i europa og Amerika: rotterdam, Berlin, madrid, Barcelona, Valladolid, Lima, Quito, 
san jose, new York, og montreal. 

utstillingen hos Trondhjems Kunstforening ble kuratert av Ahskan honarvar og sylvia stølan 
- begge bosatt i Trondheim - sammen med grunnleggeren av The Weird show, max-o-matic, 
bosatt i Barcelona. de samlet noen av de viktigste internasjonale og lokale kunstnerne som 
jobber med collage i dag, i et forsøk på å vise heterogeniteten og potensialet til kunstformen. 

23.09-24.09
The Disco av Tea Tupajic
Performance

som en del av Bastard-festivalen samarbeidet vi med Teaterhuset Avant garden som satte opp 
teaterstykket/performanceinstallasjonen The disco av Tea Tupajic.  

det var interessant å se hva teaterfolk gjorde da vi inviterer dem til å arbeide i et galleri med dets 
konvensjoner: hva kan de som jobber med kropper, bevegelser og narrativ bringe til galleriet, 
og visuell kunst generelt? 

Tea Tupajic (f. 1984 sarajevo) er utdannet master i teaterregi og radiokunst fra teaterakademiet i 
Zagreb fra 2010. hun arbeider internasjonalt med ulike samarbeidspartnere, med base i Zagreb.

29.09-30.10
Gisle Harr: Nye skulpturer, malerier, og tegninger 
mixed media

i utstillingen ved Trondhjems Kunstforening viste gisle harr nye skulpturer samt tegninger, 
malerier og fotografier. Både skulpturene og veggarbeidene inkluderte skisser og studier, og 
representerte dermed ulike stadier, retninger og arbeidsmetoder i harrs kunstneriske prosess. 

gisle harr (f. 1966, harstad) er billedkunstner som har vokst opp i oslo hvor han i dag også 
bor og arbeider. han er uteksaminert fra statens kunstakademi i 1998, og har siden det hatt en 
rekke gruppe og separatutstillinger ved blant annet; høstutstillingen, riksutstillinger, galleri f15, 
henie onstad Kunstsenter, oslo Kunstforening, museet KuBe og Kunstnerforbundet. 
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10.11-11.12
Dag Arve Forbergskog: In Valid 
mixed media

Kunstneren har jobbet mye med forkastet materiale som tema. han er opptatt av materialitet 
og er fascinert av det forgjengelige og ting som er i forandring. i utstillingen viste han både foto 
og ustabile temporære skulpturer laget av forkastet materialer for å synliggjøre de estetiske 
muligheter som “in valid” ting kan ha i samfunndet. 

dag-Arve forbergskog (f. 1962) er en trondheimsbasert kunstner som jobber med fotografi, i 
en dokumentarisk tradisjon. han er utdannet fotograf ved Brundalen Vgs og har sin bakgrunn 
som dokumentarfotograf. forrige separatutstilling i Trondheim (på TssK) var i 2005, der han 
viste utstillingen “sted,”. det var første gang han viste installasjon av materialer sammen med 
sine foto. På utstillingen presenterte også boka med utstillingens tittel, in Valid. Bildene i boken 
er fra to gjestekunstneropphold i henholdsvis marnay sur seine (frankrike) og Berlin (Tyskland), 
samt bilder fra Trondheim.

 foto: dag-Arve forbergskog
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Formidling
Vi har ikke hatt ressurser til å prioritere formidling i 2016. Likevel har vi tatt imot 4 skoleklasser 
fra videregående skoler, hvorav to klasser kombinerte kunst og språktrening med omvisning på 
spansk. den kulturelle spaserstokken har deltatt på en workshop om collage, ledet av sylvia 
stølan. studenter fra nTnu besøkte oss under ”fadderuka”, og ”ukedagene”. 

Arrangement
TKf huser et stort utvalg av små og uformelle arrangementer på pop up-basis. disse finner ofte 
sted i gallerirommet i Café ni muser, og arrangeres i regi av aktører som låner rommet gratis. 
noen eksempler på pop up arrangement i 2016 er folkemusikkonserter, politiske debatter og 
korte faglige seminarer. Ved å tilby denne typen aktivitet, åpner vi huset vårt for et bredt spekter 
av tema som er viktige for innbyggerne i Trondheim, mens vi skaper et forum hvor alle kan ut-
trykke sine idéer, prosjekter og bekymringer til et større publikum.

Våre egne arrangement er kunstrelaterte og finner ofte sted i 2.etg (peisestuen). noen av disse 
har vært: 

16. september: 
Kulturnatt 2016. 
Vi arrangerte to aktiviteter. i 2.etasje holdt vi en “collage jam”, hvor gjester kunne lage sine egne 
collager. i 1.etasje/Café ni muser tegnet kunstneren og portrettspesialisten solveig Birna por-
tretter av de som ønsket det. Arrangementene varte fra kl 18.00-22.00.

21. september: 
Bastard
som en del av Bastardfestivalen deltok scenekunstnere Arkadi Zaides og Tea Tupajić i samtale 
og diskusjon med jon refsdal moe, dekan for skuespillerutdannelsen ved Kunsthøgskolen i oslo 
og tidligere leder for Black Box Teater. Både Zaides og Tupajić er kunstnere som i flere år har 
forsøkt å nærme seg store spørsmål og store konflikter gjennom sine kunstneriske prosjekter. 
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17-18. november
Response/Ability: Exercises in Responsible Research and Innovation from science, humani-
ties and art perspectives
Workshop

Workshoppen “response/Ability: exercises in responsible research and innovation from sci-
ence, humanities and art perspectives” blev holdt  i 2. etasje hos oss på TKf. her diskuterte 
humanister, kunstnere, og forskere ansvarets og ansvarlighetens rolle i forskning, innovasjon, 
og kunstnerisk praksis.

Arrangementet var et samarbeid mellom sophia efstathiou og elena Pérez. sophia er filosof 
og arbeider med spørsmål knyttet til vitenskap og etikk, med erfaring fra performance. elena er 
daglig leder for Trondhjems Kunstforening og har en doktorgrad i samtidskunst.

Vi var støttet av The international Performance Philosophy network og det humanistiske fakultet 
nTnu, nTnu Bærekraft, og nTnus program for anvendt etikk. en rapport ble skrevet om ar-
rangement som kan lastes ned på www.tkf.no
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om Kunstneren Lorents Aage nagelhus “Kunst gjennom et langt liv” skrevet av Annemona gran 
i Adressa, 20.01.2016: 

http://www.adressa.no/kultur/2016/01/20/Kunst-gjennom-et-langt-liv-12047840.
ece?cx_Deling=AddThis 

om nye ansatte i Trondheims kulturinstitusjoner “nyansettelser i spinkende og sparkende tider” 
skrevet av gustav s. Borgesen i Artscene Trondheim, 02.03.2016: 

http://trondheimkunsthall.com/news/Nyansettelser-i-spinkende-og-sparkende-tider

om Tea Tupajic’s The disCo “disco noir”, skrevet av Øyvind rongevær Kvarme i Artscene 
Trondheim, 12.10.2016 på www.trondheimkunsthall.com

http://trondheimkunsthall.com/news/Disco-Noir

om dag Arve forbergskog «det gyldige i det ugyldige», skrevet av marit Aronsson i Artscene 
Trondheim, 07.11.2016  

http://www.trondheimkunsthall.com/Dag-Arve-Forbergskog-Trondhjems-Kunstforening/

om dag-Arve forbergskog «søppel blir til kunst», skrevet av Vegard enlid i Adressa, 10.11.2016: 

http://adressa.alda.no/bestillpluss?3&artRefId=13767322&aviskode=ADR&targetUrl=http%
253A%252F%252Fwww.adressa.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526art
icleUrl%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252Fpluss%252Fkultur%252Fart
icle13767322.ece

om dag Arve forbergskog «»Verdiløs» søppel  fra heggstadmoen blir kunst» skrevet av rebeka 
helena Blikstad i Adressa, 10.11.2016 

http://adressa.alda.no/bestillpluss?5&artRefId=13765676&aviskode=ADR&targetUrl=http
%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%252
6articleUrl%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252Fmeninger%252Fartic
le13765676.ece

Media
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Sosiale media 
i 2016 har vi forsøkt å være mere synlig gjennom å bruke facebook. Vi har ikke instagramkonto 
grunnet manglende ressurser (tidsmessig). helgepersonell er nå ansvarlig for sosiale medier. 

Websiden
Websiden er gammel (fra 2005) og trenger oppdatering for å kunne sees på andre plattformer 
som iPad og mobiltelefoner. Programmet som brukes på siden, dreamWeaver, er dessuten lite 
brukervennlig siden det er utviklet for profesjonelle brukere på mAC.

så snart det er mulig å finansiere endring av plattform, vil dette bli gjort og de gamle arkivene 
som går tilbake til år 2000 vil bli tatt vare på. www.tkf.no



26

Trondhjems Kunstforening er en medlemsforening som ble stiftet i 1845 av Lars hansen og 
j.C. dahl. foreningens formål er å vise, formidle, og støtte norsk samtidskunst, samt å være en 
møteplass for kunst, kultur, og debatt. foreningen eier Bispegata 9A, som ligger svært sentralt 
til ved Trondheims Kunstmuseum og nidarosdomen.  
 
i andre etasje ligger gallerirommene, hvor foreningen også har sitt kontor. i første etasje ligger 
Café ni muser, en populær kunstkafé som ble etablert i 1991. den store kafébølgen i Trondheim 
ble innledet gjennom etableringen av ni muser, et urbant serveringssted med en unik kunstnerisk 
atmosfære som har blitt en populært møteplass for alle. huset har i tillegg en nydelig bakgård 
som brukes både til matservering og visning av kunst.  
 
TKf har gjennom sin lange historie bidratt til å øke verdsettingen av kunst og kultur i Trondheim 
og norge ved å synliggjøre kunstneriske talent og eksperimentering med nye kunstformer. 
noen eksempler er inger sitter (1929 – 2015), som debuterte i kunstforeningen som 13-åring 
og den legendariske tyske kunstneren joseph Beuys (1921 – 1986) som hadde en utstilling ved 
TKf i 1982. dagens moderniserte forening bygger på historien, og har som mål å fortsette og 
videreutvikle den i årene som kommer.   
 
Kunstforeningen har mer enn 560 medlemmer per februar 2017 og fokuserer på to hovedaktiviteter: 
organiseringen av en kunstkalender og en sosial kalender. førstnevnte består av å organisere 
kunstutstillingene som vises i galleriet og kaféen. Kunstforeningen stiller ut et bredt spekter av 
norsk kunst, som for eksempel maleri, grafikk, vev, foto, video, performance, og konseptuell 
kunst fra lokale, regionale, og nasjonale miljø. foreningen arrangerer ca. 12 utstillinger i året - 
seks i første etasje, og seks i galleriet i andre etasje. utstillingene er parallelle. foreningen styrer 
utstillingene etter en søknadsmodell der interesserte kunstnere sender inn forslag til foreningens 
kunstneriske råd, som så velger utstillere. utstillingene skal vise, formidle, og støtte norsk sam-
tidskunst av høyt kvalitet, samtidig som de skal inspirere foreningens medlemmer. 
 
foreningens sosiale kalender består av kunstrelaterte aktiviteter for medlemmene. noen av 
disse er faste, mens andre varierer. faste aktiviteter inkluderer en juryert medlemsutstilling som 
arrangeres hver desember. her blir medlemmene invitert til å sende inn bidrag over et gitt tema. 
Andre faste aktiviteter er julelotteriet der medlemmer kan vinne kunstverk, dugnader, invitasjoner 
til åpninger osv. Varierende aktiviteter foregår under navnet “medlemsdag”, hvor medlemmene 
inviteres til å bli med på omvisninger i kunstforeningen og andre kunstinstitusjoner og museer 
i Trondheim, kunstrelaterte debatter, eller helt enkelt til å møtes å snakke om kunst over kaffe 
og kake.  
 
Vår modell er avhengig av en balanse mellom kunstkalenderen og den sosiale kalenderen der 
begge foregår parallelt og bidrar inn mot hverandre. det er gjennom disse kunstneriske og so-
siale aktivitetene at vi bidrar til det profesjonelle feltet for samtidskunst og utvikler Trondheims 
kulturliv med utstillinger av høy kunstnerisk kvalitet, samtidig som vi støtter og inspirerer de 
ikke-profesjonelle medlemmene av dette kulturlivet.  
 

Ideologi, visjon og strategi
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Trondhjems Kunstforenings visjon er, i tråd med kunstforeningens ånd, å skape fel-
lesskap gjennom kunst. Vi forstår “kunst” som et bredt begrep som inkluderer både 
kunstnerisk praksis og kunstrelaterte aktiviteter drevet av så vel amatører som pro-
fesjonelle kunstnere. Foreningen målsetting er å støtte, inspirere, og bidra til å skape 
et mangfoldig kunstinteressert fellesskap – på forskjellige nivå og med forskjellige 
intensiteter – og å være et sted hvor publikum med forskjellig bakgrunn kan møtes, 
diskutere, og utvikle kunst og kunstinteresse.  
 

Kunstnerisk strategi 2017-2018 

Trondhjems Kunstforenings utstillingsprogram for 2017 og 2018 skal skape et variert program 
ved å stille ut et bredt spekter av norsk samtidskunst som f.eks. maleri, grafikk, tekstil, foto, 
video, performance og konseptuell kunst. 

Programmet slipper flere impulser inn. det legger vekt på at utstillere som ikke har stilt ut i foreningen 
i de siste 5-10 årene.  det åpnes også for et nasjonalt nedslagsfelt ved å invitere kunstnere fra 
andre steder i norge; Bergen, oslo og andre, i tillegg til å stille ut lokale og regionale kunstnere. 

Programmet satser på kvalitet fremfor kvantitet. Antallet utstillinger er redusert noe i begge etasjer. 
Både i galleriet og cafeen går vi fra 8 til 6 utstillinger, noe som betyr at vi vil ha 12 utstillinger til 
sammen. det er to hovedgrunner til dette. for det første kan vi på denne måten dedikere mer 
tid og ressurser til hver utstilling og bedre utstillingens kvalitet og formidlingen av den. Vi tror at 
den høye utstillingsfrekvensen vi har hatt de siste årene ikke er bærekraftig for organisasjonen 
eller publikum som knapt får tid til å se utstillingene. for det andre, reduserer dette våre utgifter 
og gjør at vi kan holde budsjettet. 

Programmet ønsker å variere bruken av utstillingslokalene. To ganger i året1 skal to kunstnere 
tilbys å stille ut i hele bygget, både cafeen og galleriet. På denne måten får kunstnerne mulighet 
til å stille ut forskjellige uttrykk i samme oeuvre, og gjøre de tilgjengelig for et større publikum 
(i cafeen). de samme kunstnerne kan begynne arbeidet i galleriet tre uker før åpningen og får 
dermed tid til å tilpasse utstillingen til de ulike rommene. Vi håper at dette vil bidra til en men-
ingsfull og interessant dialog mellom den enkelte utstilling og bygningen Bispegata 9A. 

den tar sikte på å utvikle en type dialogisk åpning, der dialog mellom kunstnere og publikum 
kick-starter utstillingen. når vi har ulike utstillinger i galleriet og cafeen, skal vi forsøke å organ-
isere det slik at utstillingene åpnes på samme dag, en dobbelåpning. Åpningene skjer i form 
av offentlige samtaler mellom kunstnerne og foreningens leder, før det åpnes for spørsmål fra 
publikum. Vi mener denne dialogiske stilen bidrar til at kunstnerne og deres arbeider blir mer 
tilgjengelige for publikum, og at det bidrar til kritiske og konstruktive samtaler. 

gamle samarbeidsrelasjoner videreføres samtidig som programmet søker å etablere nye. Vi 
fortsetter å samarbeide med jødisk Kulturfestival hvert år i september, et samarbeid som startet 
1 første utstilling etter jul og første utstilling etter sommerferien. 
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i 2011, og Trondheim elektroniske Kunstsenter – gjennom meta.morf biennale (i mars 2018). 
nye samarbeidspartnere er olavsfestdagene (i august 2017) og Teaterhuset Avant garden (i 
september 2017 og 2018, startet i 2016) 

Planer for framtiden
Vi fortsetter med vår kunstneriske kalender og sosiale kalender i 2017-18. Vårt mål er å forbedre 
de sidene TKf er svake på, mens vi fortsetter moderniseringen av foreningen uti fra vår strat-
egiske plan og kunstneriske strategi. 

for å kunne gjøre dette tar vi sikte på å få finansiering fra offentlig tilskudd (norsk Kulturråd og 
Trondheim Kommune), slik at vi kan drive konstant og robust virksomhet i framtiden. 

drift og styrking av foreningen er delt i 3 områder, som vi jobber med samtidig:  
det kunstfaglige, det økonomiske og oppgradering av eiendommen. 

Det kunstfaglige
Vår kunstneriske kalender (utstillinger) og sosiale kalender er allerede planlagt for den nærmeste 
tiden. det er en plan som viser kunst av høy kvalitet fra norge, blandet med medlemsutstillinger. 
Vi fortsetter vårt langsiktige samarbeid med meta.morf, jødisk kulturfestival og Teaterhuset 
Avantgarden. Vi håper også å fortsette samarbeidet med nTnu og olavsfestdagene 

Vi ønsker å skaffe midler til formidling av våre kunstutstillinger, noe vi ikke har kunnet gjøre de 
siste årene på grunn av manglende ressurser. Vi ønsker å utvikle et opplegg rundt hver utstilling, 
ta kontakt med skoler, forberede tilbud til den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaser-
stokken, samt gi omvisninger hver søndag.   

markedsføringen er et område vi må satse på, bl.a. gjennom å utvikle en markeds- og kommuni-
kasjonsplan. Koblet til dette, tar vi sikte på å gjøre oss mer synlige i byen, både på profesjonelle 
områder, men også på det mer generelle markedet. dette er svært viktig for oss, ettersom vårt 
mål er å bygge bro over gapet mellom profesjonelle og amatører. 

Vi tar også sikte på å utvide våre åpningstider. i 2015 og 2016, har vi hatt åpent fredag til søndag 
12-16. Vi tar sikte på å ha åpent torsdag 12-18, og utvide med to timer på fredag til 18, totalt 
8 timer i uken.  med 3000 besøkende i galleriene i 2. etasje med svært korte åpningstider og 
nesten ingen formidling til skoler i 2016, vil vi kunne øke opp til 4000 besøkende i 2017 med en 
god formidlingsplan på plass.   

i tillegg ønsker vi å forbedre arbeidsforholdene for alle som arbeider med produksjon av utstill-
inger, starte med vederlag til kunstnere, honorar til montør, dokumentasjonsfolk, etc. for dette 
vil vi fortløpende søke arrangørstøtte fra Kulturrådet.
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Det økonomiske
Vi vil vurdere ulike måter å skaffe økte leieinntekter fra våre lokaler. i 2018 vil vi satse på å leie 
ut våre gallerilokaler til frokostmøter/seminarer/etc., til dette trenger vi en god nettside og riktig 
markedsføring. Vi ønsker også å se hvordan det lille verkstedet kan brukes til å generere inntekt.

Oppgradering av eiendommen 
Vi planlegger å fortsette med oppgradering av eiendommen over flere år. 
Planen den nærmeste tiden er å a) oppgradere verkstedet og ta det i bruk igjen, b) skifte ut 
foreldet belysning i gallerirommene inklusive oppussing av tak og c) skaffe penger til et pålagt 
sprinkelanlegg. 

oppgraderinger av huset koster betydelige summer, som vi vil måtte sende separate søknader 
om til ulike finansieringskilder.

elena Pérez og inger marie Bakken
15 mai 2017
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Regnskap
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Fotoutstilling inspirert av Åge Aleksandersens “Trondheimsnatt”
Cafe Ni Muser 1. etasje, lørdag 8. oktober - 27. november -16

Drømmen den lokke


