
Trondhjems KunsTforening

Årsmelding 2017



2 3

Forord............................................................................................................... 4

Foreningen........................................................................................................ 5
Styret  5
Ansatte 5
Frivillig arbeid  6
Reiser 8
Huset  8

Sosial.kalender................................................................................................ 10
Medlemmer 10
Medlemsdag 10
Desemberutstilling 10
Medlemslotteri 12

Kunstnerisk.kalender....................................................................................... 15
Nøkkeltall 15
Plakater 2017 16
Utstillingerne våre 17

1.etasje/Café Ni Muser 17
2.etasje 22

Formidling 29
Arrangement 30
Media 33
Open Call 2017 34

Ideologi,.visjon.og.strategi.(2017-2020).......................................................... 35
Kunstnerisk strategi 2017-2018  36
Planer for framtiden 37

Regnskap......................................................................................................... 38

Innhold



4 5

Årsmeldingen gir en samlet oversikt over de ulike aktivitetene som har vært i foreningen i 2017 
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. 

Vi har i 2017 ønsket å styrke foreningen på 3 områder: det kunstfaglige, det økonomiske og 
oppgradering av eiendommen. 

Vi har funnet en form på arrangementet medlemsdag som fungerer godt. medlemsdag er alltid 
fullbooket og institusjonene vi besøker er glade for å få oss på besøk og vise oss sin kunst.

reduksjonen i antall utstillinger sammenlignet med 2016, har bidratt til bedre økonomi, selv om 
antallet besøkende har gått ned. det har vært viktig for oss å få til en generell økning i kvaliteten 
på våre utstillinger. Ansettelse av enrique roura Pérez, kunster og arkitekt, som aspirant finan-
siert av Kulturrådet for en periode på to år, bidrar også til dette.

grunnet fortsatt manglende ressurser har vi ikke greid å få til en systematisk formidling av våre 
utstillinger eller utvide våre åpningstider, noe vi ønsket å få på plass i 2017. Vi må fortsette ar-
beidet med å knekke koden for søknader på denne type midler.

Økonomisk har den negative egenkapitalen blitt bedret, selv om foreningen ikke har avsatte 
midler til å ta større bygningsmessige kostnader. Vi har i 2017 oppgradert publikumstoalettene 
med privat finansiell støtte og gjort grunnleggende oppgraderinger av det elektriske anlegget i 
andre etasje og på loftet med offentlig støtte. Vi forsetter arbeidet for å få midler til oppgradering 
av eiendommen over flere år.    

Trondheim, 17. april 2018

michael B. Kahn 
fungerende styreleder

Forord

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)
mona sprenger, styremedlem (2017-2019)
inger marie Bakken, varamedlem (2014-2016, 2016-2018)
Lena johansen, varamedlem (2016 – 2018)

det nye medlemmet:

mona sprenger er journalist og har også studert fotografi og dokumentarfilm. hun har tidligere 
blant annet jobbet i nrK for redaksjoner som Kulturbeitet og Kulturnytt i nrK P2 samt Teknisk 
ukeblad, nho og rambøll. nå driver hun sitt eget selskap sprenger As som leverer redaks-
jonelle tjenester, mediestrategi og rådgivning. mona er opptatt av å få satt kunst på dagsorden 
i trøndersk presse.

styret hadde 6 møter i 2017.

Kunstneriske råd 
består av (med valgperiode i parentes): 

johan Börjesson1, direktør for Trondheim Kunstmuseum, (2015-20172, 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. 

Ansatte
elena Pérez har fortsatt som daglig og kunstnerisk leder i fast stilling. Pérez er kunstviter, med 
en doktorgrad i kunst og teknologi fra nTnu.  hun har vært både helt og delvis sykmeldt i løpet 
av året, rebeka helena Blikstad og inger marie Bakken har utført hennes arbeidsoppgaver ved 
fraværet.
galleriverter fortsetter å være diana Lindbjerg jørgensen, billedkunstner med master fra KiT, og 

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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Kathrine h. s. skarsholt, kunsthistoriestudent ved nTnu. i tillegg til å være gallerivakt, utfører 
de ulike oppgaver knyttet til markedsføring, sosiale medier, oppdatering av nettsiden og kom-
munikasjon med medlemmer gjennom programmet «styreweb». 

rebeka helena Blikstad har jobbet som kasserer i 20 % stilling. hun har også blitt engasjert 
som kurator på prosjektet “Åpent hus”. 

enrique roura Pérez ble ansatt som aspirant i november 2017 gjennom Kulturrådets aspirant-
ordning i 50% stilling i 2 år. han er utdannet kunstner og arkitekt, og skal montere utstillinger, 
hjelpe med vedlikehold av huset og utvikle en formidlingsplan på spansk. 

montører i 2017 har vært martin Palmer, sisse holmberg, diana Lindbjerg jørgensen og enrique 
roura Pérez. 

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

Ved styret: styret mottar ikke honorar for vervet. Alle styremedlemmer utførte i tillegg forskjellige 
oppgaver i løpet av året ut over normalt styrearbeid. 

Varamedlem inger marie Bakken har utført arbeid tilsvarende halvstilling 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 2017 har Kunstnerisk råd hatt ett møte i forbindelse med juryeringen av 
desemberutstillingen. siden frist for å søke om utstillingsplass er 15.januar 2018 har det ikke 
vært avholdt møter for å vurdere generelle søknader om utstillingsplass i 2017. Kunstnerisk råd 
har også blitt forelagt mindre omfattende spørsmål per epost.

montering: sisse holmberg har utført montering på frivillig basis ved fire utstillinger, i alt 56 timer.  
gallerivakt Kathrine h. s. skarsholt arbeidet med montering på frivillig basis ved en utstilling, i 
alt 14 timer. 

dugnad: 
i 2017 gjennomførte vi tre dugnader hvor vi sendte invitasjon til samtlige medlemmer; en dug-
nad over to dager, og to dugnader på en dag hver. i tillegg er hagearbeid utført gjennom hele 
sommerhalvåret.

Arbeidsoppgave på de inviterte dugnadene har støvsuging av loftet, periodisk renhold, rydding 
på verkstedet, maling av resepsjonen, maling av nytt gjerde og hagearbeid. john slettahjell har 
vært ansvarlig for hagen, og har lagt ned et ukesverk på dette arbeidet utenom invitert dugnad. 

Lunsjpause på en dugnad. foto: elena Pérez
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Reiser
rebeka helena Blikstad har vært på årsmøte og nordisk konferanse til norske Kunstforeninger 
22.-24. april i oslo. 

Huset 
den gamle bispeboligen i Bispegata 9 A har siden 1997 vært i TKfs 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 kommunale kulturskole. huset er vakkert, med 
egen hage og med nidarosdomen som nabo.

huset er krevende grunnet sin høye alder, og har dermed jevnlig behov for reparasjoner og 
oppgraderinger. 

Brannsikring
Trøndelag brann- og redningstjeneste har gitt TKf pålegg om bedre brannsikring av Bispegata 
9 A, utover heldekkende direkte varslingsanlegg, som ble installert i 2016. Brannteknisk rapport 
fra CoWi (2007) ble oppdatert i 2016 i forhold til ulike tekniske løsninger på overrislingsanlegg. 
Anlegget forutsettes finansiert før 2020. 

Bygningsmessige tegninger er oppdatert som grunnlag for bl.a. branntekniske tegninger.

Arbeidet med oppgradering av elektriske anlegg i 2. etasje ble påbegynt i 2017. første etappe 
har bestått av ny stigeledning og skifte av sikringsskap, samt av ny infrastruktur på to kontor. 
samtidig er infrastrukturen på råloftet helt skiftet, med ny belysning og nye stikkontakter.

Toalettforhold
Besøkende i Bispegata 9 A har i lengre tid hatt dårlige toalettforhold grunnet betydelige luktprob-
lemer. i 2017 er publikumstoalettene i kjelleren ombygd, med finansiell støtte fra nordenfjelske 
Bykreditts stiftelse som støtter veldedige og allmennyttige formål.

Kontorområdet
i tillegg til ny infrastruktur på to kontor, er utdaterte ledninger tatt ned i gangen og hele området 
er malt. samtidig har vi skiftet sanitærinnredning på de lille toalettet i 2.etasje. siden vi nå har to 
personer til som trenger arbeidsplass, bruker vi det lille rommet ved resepsjonen som kontor.

ArtScene Trondheim
Vi fortsetter å leie ut et kontor i 2.etg til Artscene Trondheim, et nettmagasin for billedkunstkri-
tikk i Trondheim ledet at marit K. flåtter. Vi er svært fornøyd med samarbeidet så langt, som 
oppfattes som positivt, organisk og uproblematisk.   

medlemmer raker løv i hagen. foto: rebeka helena Blikstad
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siden høsten 2016 har TKf har skapt en rekke medlemsarrangement, disse utgjør det vi beteg-
ner den sosiale kalenderen. hensikten med den sosiale kalenderen er å styrke vårt felleskap og 
støtte opp om kunstinteressen til våre medlemmer. 

Medlemmer
Vi hadde 560 registrerte medlemmer ved utgangen av 2017. gjennom å få lagt inn epostadresser 
til stadig flere medlemmer, når vi nå ut til det enkelte medlem langt enklere enn vi gjorde tidligere. 
Vi har også lagt opp rutiner for å endre epostadresser det ikke kan leveres til, det er fortsatt 
nokså langt frem til at medlemmer husker å melde endringer i epostadressen sin til oss. 

Vi fortsetter med egen medlemspris for studenter på kr 200 og 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 har gått over til å sende kun digitale medlemskort til alle vi har epostadresse på. dersom noen 
ønsker medlemskortet på giro-papir, printer vi på forespørsel ut på giro. 

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. med medlemsdag ønsker vi å bidra 
til å øke interessen og forståelsen for kunst og kultur i byen. 

medlemsdagene i 2017 har vært: 

mandag 16 januar. Trondheim Kunstmuseum. utstilling Lars Tiller og roar Wold 
onsdag 22. mars, sparebank1 smns samling. 
Torsdag 23. mars, kunnskapsdugnad hos TKf. 
onsdag 7. juni (2 grupper), Trondheim Kunstmuseum, utstilling gruppe 5
onsdag 30. august, Kunsthall Trondheim. gruppeutstillingen noe beveger seg sakte i en annen 
retning

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

Tema for 2017 var «den antroposene byen». Kunstforenings kunstneriske råd ønsket at med-
lemmene skulle visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt forholdet mellom naturen og 

byen. Vi ønsket bidrag som tematiserer forholdet mellom naturen og byen med utgangspunkt i 
mange forskjellige tema, for eksempel sosialt, politisk, natur og kultur, arkitektonisk osv. 

Sosial kalender

Privat omvisning i sparebank1 smns kunstsamling ved eli Arnstad. foto: elena Pérez

museumspedagog Øyvind rongevær Kvarme ønsker velkommen til gruppe 5 utstillingen.  
foto: elena Pérez



12 13

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 gjorde vi en vri med loddtrekningen, som vi fortsatte med i 2017. i tillegg til uttrekning av 
de medlemmene som kunne velge gevinst i rekkefølge, ble gevinster trukket på et lodd som alle 
tilstedeværende medlemmer fikk utdelt i døra. med dette ønsket vi at medlemslotteriet skulle bli 
en dag hvor medlemmer også møtes. 

Medlemslotteriet 2016 - vinnere trukket på lodd i døren: 
 
Medl. nr. Navn Kunstner og verk

1501 Anne i. udbye Anne helga henning, slow flow (2016-17), Blyant på 
papir, 20x17 cm

913 steinar nygaard Barbro Tiller, ruter (2015), silketrykk, 37x48 cm

1977 greta Tvete Vollan Bjørn Bratsberg, fra en reise i (2017), digitalt trykk, 
44x37 cm

244 Knut Loe dønnessen elling reitan, Allegori 3 (2015), litografi, 42x59 cm

484 ragnhild setsaas eli stav og guro Angell gimse, om grevlinger, venner- 
og sånt (2017), bok

126 Anne Aaker eli stav og guro Angell gimse, om grevlinger, venner 
- og sånt (2017), bok

1602 ragna Thiis Pål hermansen, norsk naturfotografi – i et historisk 
perspektiv (2016), bok

1613 Brit Paulsen Tone engberg, gul energi (2016), håndlaget silketrykk, 
42x32 cm

Medlemslotteriet 2016 - vinnere trukket på medlemsnummer 
 
Medl. nr. Navn Kunstner og verk
846 inger marie Wanvik mari sørensen, svarte natta (2012), linoleumstrykk, 

45x38 cm

1103 Per erlandsen Bertil Palmar johansen, og bakom kommer høsten 
iii (2017), olje på lerret, 100x50 cm

1980 sølvi j. dahlen Lauvsnes may Lise hoel, Time fades away (2016), litografisk 
trykk, 55x70 cm

1056 randi og rolf erik hoaas Brit Paulsen, Venniner (2014), akryl på lerret, 90x70 
cm

Medl. nr. Navn Kunstner og verk
856 Kerstin gjesdahl noach Barbro m.Tiller, gjenstridig flora (2013), bok

1780 solbjørg With ulrika T. Pihlstöm, Zon 3 (2016), broderi på fotografi, 
34 x 25 cm

1205 grethe elisabeth 
gutschmidt

Lorents Aage nagelhus, norsk musikk og musikkens 
epoker (2004), bok x 2

1985 Terese samuelsen roar Øhlander, en spurv på en snor (2015), bok

1577 john Arild johansen Thor Thorsen, Kråker (2011), fotografi, 54x44 cm

1581 helga marie hoel eli stav og guro Angell gimse, om grevlinger, venner 
- og sånt (2017), bok

1607 Christian schreiner Bjørg eigard, nyretning (2013), trådgrafikk, 17x17 cm

864 marit Lehto Lehn eli stav og guro Angell gimse, om grevlinger, venner 
- og sånt (2017), bok

744 Per morten Lieskar may Britt myhr, i see my fear (2013), mixed media 
collage og akryl, 
51x71 cm

243 Kjell remman egil Bauck-Larssen, Besserwisser (2017), trykk/hånd-
kolorert P/T), 80x60 cm

1782 Pål ulseth siv Brobakken, magical Trondheim 1 (2017), blyant-
tegning på papir, 42x52cm

1998 Aslaug Bjørke Angelo evelyn, nature (2003), katalog

397 margot Lian Tønseth Lorents Aage nagelhus, samhandling (2015), linosnitt, 
69x52 cm

1994 Anna reitbakken sidsel W Vintervoll, Time (2015), akryl på lerret, 40x40 cm

Trondhjems Kunstforening takker alle medlemmer som har gitt gevinster til 
Medlemslotteriet 2017. Her er en kort beskrivelse av dem1:

Bertil Palmar johansen (1952) er fiolinist og komponist. nominert til Trondheims bykunstner i 
2017. maler.

Bjørg eigard (1959) er husflidshåndverker som har utviklet metoden trådgrafikk  
http://www.tradgrafikk.no

1 noen av kunstnerne har hjemmesider eller facebooksider som presenterer egen aktivitet. her 
har vi tatt med de sidene vi har funnet på digitale medier.

http://www.tradgrafikk.no
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Bjørn Bratsberg (1941) er utdannet og har virket som lærer i tegning, form og farge. samtidig 
har han utviklet seg som billedkunstner, med galleri QA på hjemgården Ådal Østre i forradalen, 
hegra. http://forraporten.no/om-forradal/galleri-qa

Brit Paulsen (1944) er lærer ved barnehagelærerutdanninga dmm. maler mennesker i lek og 
samhandling. 

egil Bauck-Larssen (1955) er skulptør med atelier i Brattørveita 10, Trondheim www.bauck.no
eli stav (1939) gikk over fra keramikk til maling, og nå som forfatter og illustratør, med atelier 
på galleri fjøset på gimsan. Boka er skrevet sammen med datter guro Angell gimse (1971) 
https://www.facebook.com/gallerifjosetPagimsanelistav

elling reitan (1949) er lektor i språkfag, og har utviklet sin egen stil som billedkun-
stner med intense farger og mange teknikker. hans bilder selges internasjonalt.  
http://www.ellingreitan.com/no/

Lars Andreas dybvik (1971) er prisbelønt naturfotograf og medlem av norsk naturfotografers 
forening, foreningen har gitt ut bok om norske naturfotografer. http://uskarp.no/

Lorents Aage nagelhus (1935) er musiker, forfatter og billedkunstner http://nagelhus.no

mari sørensen er ingeniør ved nTnu og har utviklet interessen sin for grafikk gjennom flere kurs 
ved heimdal kunstskole.

may Britt myhr (1960) er siv.ing ved universitetet i stavanger.

may Lise hoel (1960) maler bilder fra en kvinnes liv. hun har atelier i Cotignac, frankrike og 
rosenborggata 22, Trondheim www.maylisehoel.no

sidsel W Vintervoll (1960) er mediegrafiker som har utviklet seg til akrylmaler  
https://www.vintervollmalerier.com/

siv Brobakken (1970) er utdannet master i formgiving, kunst og håndverk, og er billedkunstner 
og pianolærer http://sivbrobakken.com/

Thor Thorsen (1943) har alltid vært fascinert av å forevige opplevelser med fotografier. menneskers 
liv og historien er ofte tema. 

Tone engberg (1966) er Art director og designer i reklamebransjen.

i 2017 hadde vi 11 utstillinger. 

1.etg
14.01 - 26.03 Bente haarstad, foto
30.03 - 28.05 Anne-sophie Blytt (+ 2.etg), maleri
01.06 – 20.08 ragnhild ohma, maleri
24.08 – 26.11 Anne helga henning (+ 2.etg), installasjon og maleri
01.09 - 23.09 jødisk kulturfestival
02.12 – 21.01 desemberutstilling 2017

2.etg
14.01 - 19.02 mari meen halsøy, verv
30.03 - 14.05 Anne-sophie Blytt (+ 1.etg) maleri 
01.06 - 15.06 sebastian makonnen Kjølaas, konsept 
24.08 - 24.09 Anne helga henning (+ 2.etg), tegning og konsept
05.10 - 05.11 roddy Bell + ulrika Pihlström, skulptur og maleri
16.11 - 10.12 Lona hansen, collage og installasjon

Nøkkeltall

Antall besøkende

Totalt i 2. etasje (utstillinger, arrangement og omvisninger): 2150

omvisning /workshop/skoleklasser/andre 405

Antall omvisninger i 2.etasje (i egen regi) 5

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

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

http://forraporten.no/om-forradal/galleri-qa
www.bauck.no
https://www.facebook.com/GalleriFjosetPaGimsanEliStav
http://www.ellingreitan.com/no/
http://uskarp.no/
http://
www.maylisehoel.no
https://www.vintervollmalerier.com/
http://sivbrobakken.com/
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Plakater 2017

1.etasje/Café Ni Muser

16.01 - 06.03
Bente Haarstad / Båatsoe – Sørsamisk reindrift i Midt-Norge / foto

Bente haarstad fulgte den sørsamiske reindriften som fotograf i over 15 år. Til tross for at samene 
er europas eneste minoritet med urfolkstatus, får de lite oppmerksomhet i storsamfunnet. den 
sørsamiske reindriften holder stort sett til i fjellområdene; beiteområdene strekker seg fra elgå 
i hedmark i sør, og nordover til saltfjellet i nordland og tilsvarende område på svensk side av 
riksgrensen. hovedtyngden av bildene i denne utstillingen var fra reindrift i Trøndelag.

reindriften er en arealkrevende, naturbasert næring og ressursgrunnlaget blir stadig mindre. 
noen av de største utfordringene reindriften står overfor er derfor knyttet til tap av beiteareal 
og flyttleder; på grunn av utbygging av hytter og veger, vindkraftindustri og gruver. Til tross for 
mange trusler og at reindrift er hardt arbeid, så er det også store gleder i yrket, som er mer et 
levevis enn en jobb. dette er noe av det utstillingen tar opp og formidler.

Bente Haarstad (1956, Selbu) er både dokumentarfotograf og journalist. Hun har skrevet om 
billedkunst som kulturjournalist i Adresseavisen, og har tidligere stilt ut sine fotografier i blant 
annet Neadalen Kunstforening og Trondhjems Turistforening. Hun har fulgt den sørsamiske 
reindriften i over 15 år. 

sørsamisk gamme, sommerboplassen til saanti sijte, essand reinbeitedistrikt, i skarpdalen 
mellom Tydal og meråker. foto: Bente haarstad

Utstillingerne våre
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01.04 - 14.05 i 2.etg.01.04 - 28.05 i 1.etg 
Anne-Sophie Blytt / maleri 

i utstillingen ved Trondhjems Kunstforening viste Blytt en rekke fargestudier, i ulike materialer og 
av forskjellig størrelse. utstillingen visete en rekke små, intime papirarbeider satt opp mot store 
lerret, til dels massive og monumentale. Arbeidene, og deres plassering i rommene skapete en 
dialog med husets arkitektur. dette utfordret maleriets mulige størrelser i et rom og de stemninger 
som skapes i dialogen mellom verk og rom. dette var første gang at Trondhjems Kunstforening 
åpnet hele huset for én kunstner.

Anne-Sophie Blytt (1953, Bergen) er utdannet fra Vestlandets Kunstakademi. Hun har vært 
tilknyttet Galleri JMS i Oslo og Galleri Langegården, Bergen. Videre har hun hatt separatutstill-
inger over hele Norge bl.a. i Kunstnerforbundet og i Stavanger, Christianssands, Tromsø og 
Bergen Kunstforeninger. Blytt er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Bergen 
Billedgalleri og til private samlinger. Hun bor og arbeider i Bergen.

Anne-sophie Blytt, installasjonsbilde. foto: Kathrine s. skarsholt

03.06 - 20.08
Ragnhild Ohma / En fremmed ved mitt bord / maleri

i utstillingen «en fremmed ved mitt bord» møtte vi malerier av ragnhild ohma. damer, menn, 
unge og eldre, i dempede farger, med nyanser av grått og brunt sitter rundt bordet. noen smilte, 
noen så alvorlige ut. Verkene til utstillingen ble valgt ut med tanke på den fysiske konteksten de 
vises i, på Café ni muser ved Trondhjems Kunstforening. motivene kretset rundt ulike spisesitu-
asjoner, hvilket gjør at betrakteren og de avbildete personene befant seg i lignende situasjoner. 

Ragnhild Ohma (f.1980) har sin utdannelse fra Oslo, Bergen og Helsinki, og fullførte sin Master 
i Kunst i 2008. Hun har hatt en rekke utstillinger, bl.a. ved Vestfossen Kunstlaboratorium, 
Kunstnersenteret Møre og Romsdal, Galleri Brandstrup, Galleri GAD, Galleri s.e og The Drawing 
Room i London. Ohma er innkjøpt av ulike offentlige instanser og private samlere, og hun 
har gjort offentlig og privat utsmykking, samt mottatt ulike stipender og legater.03.09-02.10
Jødisk Kulturfestival 2016
Utstilling

ragnild ohma, installasjonsbilde. foto: Kathrine h.s. skarsholt
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24.08 til 24.09 i 2.etg
24.08 til 26.11 i 1.etg/Café ni muser
Anne Helga Henning / Kan dette være en dør? / installasjon og tegning 

i utstillingen presenterte henning to store arbeidslinjer. i 2.etg presenterte hun sitt arbeid som 
atelierista i barnehager, skoler og helse- og omsorgsinstitusjoner. her ble prosjekter som er laget 
i samarbeid med barn, elever og pasienter vist. På Café ni muser viste hun egne tegninger, utført 
i 2016 og 2017 som tematisk dreier seg om vår påvirkning på naturen og naturens påvirkning på 
oss. Tegningene var laget i en periode hvor flere av hennings prosjekter innenfor læringsinstitus-
jonene tok utgangspunkt i natur / spesifikke steder / materialer hentet fra naturen. utstillingens 
tittel, “Kan dette være en dør?”, viste til muligheten for å gå inn i noe annet og kanskje ukjent, 
og til nysgjerrigheten som kan oppstå på eget initiativ eller som følge av en invitasjon fra andre.

Anne Helga Henning (f. 1968) er billedkunstner som bor og jobber i Trondheim. Henning 
fokuserer på to linjer i sitt arbeid: tegning / installasjon og skulptur og sosialt engasjert kunst, 
hvor hun jobber som kunster i offentlig institusjoner som for eksempel barnehager, skoler 
eller helse og omsorgsinstitusjoner. Hun har tilleggsutdanningen “atelierista” fra Reggio 
Emiliainstituttet i Stockholm, og spesialiserer seg på estetiske prosesser som inngang til 
utforskende prosesser blant barn, elever og pasienter i helsevesenet.

03.09 - 02.10
Jødisk kulturfestival 2017 / Utstilling

i utstillingen “en rose er en rose er en rose” utforsket vi og forsøkte å gjenskape gamle dagers 
litterære salonger med åpning av utstilling, samtale og tekster om fenomenet. salongen var 
stedet der tidens tanker og ideer utviklet seg før etermedienes tid. 

03.12-15.01.2018
Desemberutstilling 2017

Vi inviterte medlemmene til å delta i desemberutstilling 2017 med følgende oppfordring: 

Tema: PossiBLe fuTures: den antroposene byen 

nye områder som Brattøra, ranheim og Lilleby er under utvikling og universitetscampus skal 
flyttes. denne ekspansjonen skaper debatt og flere grupper har engasjert seg i spørsmål om parker 
som nidarø og høgskoleparken, samt for å gjøre tungt trafikkerte områder som innherredsveien 
«grønne». På et nivå handler disse kontroversene om formingen av morgendagens Trondheim.

På et annet nivå, synliggjør disse debattene interessante spenninger mellom by og natur. i en 
stund nå, har byen blitt sett på som et kultivert rom der naturer av forskjellig slag lukkes ute 
til fordel for menneskeskapte infrastrukturer som bygninger, veier, kloakk og elektrisitetsnett. 
diskusjonene om fremtidens Trondheim viser imidlertid at idéen om byen som et utelukkende 
menneskelig rom er i ferd med å endres.

endringer er i emning. en rekke vitenskapsfolk hevder at vi har entret en ny epoke, Antroposen, 
der mennesket har blitt en naturkraft som former grunnleggende naturprosesser, som for ek-
sempel klima, heller enn å formes av naturprosessene. dette innebærer at naturen må tas med i 
beregning i saker der den tidligere ble utelatt. Kort sagt: der vi før bygde byer for å beskytte oss 
selv mot naturen og dens farer, må vi nå vise omsorg for naturene vi har makt til å ødelegge, men 
som vi samtidig er avhengige av. spørsmålet blir da: hva er en god by? for deg? for andre? 
hva må inkluderes i en god by? hvilke naturer kan integreres i en by? Kort sagt, hvordan kan 
vi se for oss den antroposene byen?

Til desemberutstilling 2017 ønsket Trondhjems Kunstforenings kunstneriske råd at medlemmene 
skulle visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt forholdet mellom naturen og byen. Vi 
ønsket bidrag som tematiserer forholdet mellom naturen og byen med utgangspunkt i mange 
forskjellige tema, for eksempel sosialt, politisk, natur og kultur, arkitektonisk osv.

sms-fanfare av Bertil Palmar johansen, spilt av tre hornister fra Trondheim kommunale kultur-
skole på åpningen av desemberutstilling. foto: inger marie Bakken
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2.etasje

14.01 - 19.02
Mari Meen Halsøy / Wounds / tekstil

i prosjektet Wounds reparerer mari meen halsøy krigens sår i Beiruts bybilde ved bruk av billed-
vev. Wounds er et stedsspesifikt og relasjonelt prosjekt i kontinuerlig utvikling, og har pågått 
siden 2010. Wounds setter fokus på de langvarige og negative konsekvensene av konflikter 
som fører til krigshandlinger. samtidig uttrykker vevnadene menneskers utholdenhet og vilje til 
å gå videre - maktesløsheten avløses av møysommelig gjenoppbygging.

Mari Meen Halsøy (f. 1978) er opprinnelig fra Skien, men deler nå sin tid mellom Oslo og 
Beirut. Hun er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo og er Høgskolekandidat i billed-
vev fra Høyskolen i Oslo. Kunstnerisk jobber hun research-basert, og tar utgangspunkt i 
samfunnsmessige og sosialpolitiske forhold. Mari har hatt en rekke utstillinger i Norge og i 
Libanon, og hennes verk har blitt innkjøpt av Norsk Kulturråd og Innkjøpsfondet for norsk 
kunsthåndverk. I 2014 ble Mari tildelt Anne og Jakob Weidemanns stipend for to verk fra 
WOUNDS som ble vist på Høstutstillingen.

mari meen halsøy, Wounds. installasjons bilde foto: susann jamtøy

01.04 - 14.05 i 2.etg.
01.04 - 28.05 i 1.etg 
Anne-Sophie Blytt / maleri 

i utstillingen ved Trondhjems Kunstforening viste Blytt en rekke fargestudier, i ulike materialer og 
av forskjellig størrelse. utstillingen viste en rekke små, intime papirarbeider satt opp mot store 
lerret, til dels massive og monumentale. Arbeidene, og deres plassering i rommene skapte en 
dialog med husets arkitektur. dette utfordret maleriets mulige størrelser i et rom og de stemninger 
som skapes i dialogen mellom verk og rom. dette er første gang at Trondhjems Kunstforening 
åpner hele huset for én kunstner.

Anne-Sophie Blytt (1953, Bergen) er utdannet fra Vestlandets Kunstakademi. Hun har vært 
tilknyttet Galleri JMS i Oslo og Galleri Langegården, Bergen. Videre har hun hatt separatutstill-
inger over hele Norge bl.a. i Kunstnerforbundet og i Stavanger, Christianssands, Tromsø og 
Bergen Kunstforeninger. Blytt er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Bergen 
Billedgalleri og til private samlinger. Hun bor og arbeider i Bergen.

03.06 - 25.06
Sebastian Makonnen Kjølaas / Om tørre ting / mixed media

i utstillingen «om tørre ting» ble publikum invitert til en reise gjennom de mørke norrøne myter, 
med guder og helter, for å føle på ideen om det norske. med akvareller, leire og humor kom-
menterte sebastian makonnen Kjølaas samfunnets underliggende vanvidd. med valget av disse 
to svært ulike materialene understrekte også Kjølaas tørkingens essensielle rolle i kunsten.

Sebastian Makonnen Kjølaas (f. 1985) mottok Norske Kunstforeningers debutantpris under 
Høstutstillingen 2015. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, og var blant annet 
initiativtaker til det KORO-støttede prosjektet Wittgenstein on Vacation i 2015, sammen med 
Marianne Bredesen og Siri Hjorth. Han bor og jobber i Oslo, og han er hovedlærer i kunst 
ved Prosjektskolen.
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24.08 til 24.09 i 2.etg
24.08 til 26.11 i 1.etg/Café ni muser
Anne Helga Henning / Kan dette være en dør? / installasjon og tegning 

i utstillingen presenterte henning to store arbeidslinjer. i 2.etg presenterte hun sitt arbeid som 
atelierista i barnehager, skoler og helse- og omsorgsinstitusjoner. her ble prosjekter som var 
laget i samarbeid med barn, elever og pasienter vist. På Café ni muser viste hun egne tegnin-
ger, utført i 2016 og 2017 som tematisk dreier seg om vår påvirkning på naturen og naturens 
påvirkning på oss. Tegningene var laget i en periode hvor flere av hennings prosjekter innenfor 
læringsinstitusjonene tok utgangspunkt i natur / spesifikke steder / materialer hentet fra na-
turen. utstillingens tittel, “Kan dette være en dør?”, viste til muligheten for å gå inn i noe annet 
og kanskje ukjent, og til nysgjerrigheten som kan oppstå på eget initiativ eller som følge av en 
invitasjon fra andre.

Anne Helga Henning (f. 1968) er billedkunstner som bor og jobber i Trondheim. Henning 
fokuserer på to linjer i sitt arbeid: tegning / installasjon og skulptur og sosialt engasjert kunst, 
hvor hun jobber som kunster i offentlig institusjoner som for eksempel barnehager, skoler 
eller helse og omsorgsinstitusjoner. Hun har tilleggsutdanningen “atelierista” fra Reggio 
Emiliainstiuttet i Stockholm, og spesialiserer seg på estetiske prosesser som inngang til 
utforskende prosesser blant barn, elever og pasienter i helsevesenet.

22.09 - 23.09
Kompasset mellom oss / Anne Helga Henning

denne performancen er TKf sitt årlige samarbeid mellom Teaterhuset Avantgarden Bastard – 
Trondheim internasjonale scenekunstfestival 2017 og Trondhjems Kunstforening.

hvorfor blir ting som de blir? hvem er det egentlig som bestemmer? i Kompasset mellom oss 
inviterer billedkunstner Anne helga henning deg til å bli med og skape et kunstverk.

gjennom lek og samarbeid undersøkte deltakerne hvordan vi opplever verden gjennom samspillet 
mellom å føle og å huske. med et par enkle, men spennende instruksjoner, ble fragmenter satt 
sammen til en større helhet.

05.10-05.11
Roddy Bell og Ulrika T. Pihlström

roddy Bells prosjekt «The effect is the shadow of the Cause» var en visuell utforskning i årsak 
og virkning, og hvordan en forandring i vår rasjonelle forståelse av hva som er årsak og virkn-
ing kan åpne opp nye områder av spekulasjoner. i utstillingen i Trondhjems Kunstforening pre-
senterte han tre verk der forholdet mellom årsak og virkning påvirkes: fotografiske “or Trondhjems 
Kunstforening, og er kalt “stuart and the daimonion”. her ble videoprojeksjon, materialer og lyd 
brukt i form av en dialog mellom en ung mannlig stemme og hans indre stemme, personifisert 
gjennom en buktalerdukke på en Beckettsk måte, mens de venter på at «noe» skal skje.

sebastian makonnen, installasjonsbilde - foto: susann jamtøy
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ulrika Pihlströms arbeider har ofte et politisk budskap, i form av tekst og bilder. i en kombinasjon 
av egne verk med referanser til samtiden, lånte hun og sampler video og billedmateriale fra ulike 
media, og satt sammen til en ny kontekst. i utstillingen i Trondhjems Kunstforening presenterte 
hun to linjer arbeid. en dreide seg om temaet landskap, mens den andre presenterer forskjellige 
stykker inspirert av det berømte politiske maleriet “guernica” av Pablo Picasso.

Roddy Bell er britisk, født in Syrium, Burma i 1951 og har vært bosatt i Norge siden 1978. Han 
arbeider med skulptur, tegning, trykk, installasjon, lyd og tekster. Han er medlem av Norske 
Billedkunstnere, Norsk Billedhoggerforening og Tegnerforbundet. Han er professor emeritus 
i tegning og form på Institutt for landskapsarkitektur, NMBU, Ås. Utstillingen er støttet av 
Bildende Kunstneres Prosjektstøtte og Bildende Kunstneres Hjelpefond

Ulrika T. Pihlström, født i Ørebro, Sverige i 1964, har studert ved Kunstakademiet i Trondheim 
og på Konstfack i Stockholm. Hun bodde i Norge i perioden 1993-2011. Fra 2011 har hun 
bodd i Skåne, Sverige og arbeider som kunstner både i Norge og i Sverige. Hun er medlem 
av Norsk Billedhoggerforening.

Kompasset mellem oss: et felles kunstverk er skapt. fra performancen. foto: Teater Avant 
garden (TAg)

Kunsthistoriker og kurator maria Veie sandvik tv. ble invitert til å holde åpningstale.  ulrika T. Pihlström th. 
foto: elena Pérez
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Lona hansen. installasjonsbilde. stedssensitiv installasjon av tråd og spiker. foto: susann jamtøy

16.11 – 10.12. 2017 
Lona Hansen / Untitled Incisions / Installasjon og collage

i utstillingen på Trondhjems kunstforening viste hansen en stedssensitiv midlertidig installasjon 
og collage. Arbeidene var en undersøkelse av møtepunktet mellom immateriell og konkret form, 
fravær og tilstedeværelse, det subtile og monumentale. Tittelen refererte til kunstnerens subtile 
inngrep, både i billedflaten og i rommet, og hvordan disse motsetningene skapte forstyrrelser 
og dermed også oppdagelser.

Lona Hansen (f. 1988 i Oslo) bor og arbeider i Oslo. Hun har bachelor i billedkunst fra 
Kunstakademiet i Trondheim (2012) og mastergrad i kunst fra Kunst- og designhøgsko-
len i Bergen (2014). Hun har tidligere deltatt i utstillinger ved bl.a. Gråmølna/ Trondheim 
Kunstmuseum, Hordaland kunstsenter, One Night Only / UKS og Stiftelsen 3,14. Hansen har 
mottatt en rekke stipend og hennes arbeid har blitt innkjøpt av NTNU.

Formidling
Vi har ikke hatt ressurser til å prioritere formidling i 2017. Likevel har vi tatt imot flere klasser fra 
både videregående skoler og høyere utdanning:
To klasser fra kunstfag på institutt for lærerutdanning, nTnu
en klasse fra masterstudenter fra dronning mauds minne barnehagelærerutdanning
Tre klasser fra Trondheim katedralskole fra fagene medier og kommunikasjon samt spansk
en klasse fra spansk ved Byåsen videregående
studenter fra nTnu besøkte oss under ”fadderuka”, og ”uKA”. 

Klubb Kanin på TKf. fra koncerten. foto: Thor egil Leirtrø
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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 låne rommet gratis. 
noen eksempler på pop up arrangement i 2017 er folkemusikkonserter, politiske debatter og 
korte faglige seminarer. Ved å tillate 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: 

07. februar: Soptsestalledh - Samtale om reindrift i dag
i anledning jubileet Tråante 2017 inviterte vi til samtale om reindriften i dag: hva er utfordringene 
og hva er gledene ved samisk reindrift? og hvordan ser fremtiden ut for dette unike yrke og 
livsform?

med utgangspunkt i Bente haarstads utsiling samtaler ellinor marita jåma (leder av norsk 
reinsdriftsamers Landsforbund), unni fjellheim (leder for gåebrien sijte og gründer av bedriften 
fjellvilt), og Bente haarstad om gleder og utfordringer med den sørsamiske livsformen.

17. februar: Klubb Kanin
Klubb Kanin arrangerte konsert med støymusikk med CAm (Anders Børup, mads Bech Paluszewski-
hau og Claus Poulsens) som en del av en norge-turné. i tillegg spilte daneel aka swamps up 
nostrils med Ada mathea hoel, og martin Palmer spilte med Linn halvorsrød.

21. juni. Starmus Art Crawl
under starmus festivalen var vi en del av denne Art Crawl. den hadde den følgende rute: 
• Café ni muser/Trondheim kunstforening (Bispegata 9)
• nidarosdomen (Kvinnenes minnekapell)
• Trondheims minnested etter 22. juli (Tordenskioldsparken)
• spareBank 1 smn, søndre gate 4
Vi hadde omvisning for to grupper med 30 deltakere i hver i begge utstillingene, ragnhild ohmas 
A stranger at my table og om tørre ting av sebastian makonnen Kjølaas. 

26. og 27. juli. Filmbussen
i samarbeid med midtnorsk filmsenter og Venneforeningen for Krisesenteret i Trondheim ble 
våre lokaler og nære omgivelser gjort om til innspillingssted for kortfilmene Zombie og Kløvertre 
i regi av filmbussen. 12 barn og unge deltok sammen med 5 profesjonelle instruktører hvor jon 
Vatne var filmfaglig koordinator.

2. og 3. august, Babyforestilling: Verken fugl eller fisk, av Teater Fot.
høstprogrammet begynte allerede i juli, med vårt første samarbeid med olavsfestdagene som 
var en babyforestilling. elena Pérez var dramaturg for den. forestillingen skulle vises andre 
visningssteder etterpå. 

Litt om forestilling: forestillingen handlet om en gjeng med rare og forunderlige dyr som på hver 
sin måte møter den sanselige verden, barnepublikummet, musikken og hverandre. en er glad, 
en annen er redd og en er veldig nysgjerrig. sammen med musikerne og skuespillerne fikk barna 
og deres ledsagere en annerledes og leken opplevelse i et stemningsfullt rom rundt et spille-
område som underveis er i forvandling. medvirkende: rohey Tallah, siri gjære, Tor haugerud, 
gunhild hjerta og siri schnell juvik.

02 og 03. september. Litterær salong
i forbindelse med jødisk kulturfestival, og inspirert av de litterære salongene som oppstod i 
frankrike, hvor mennesker møttes hjemme hos hverandre for å diskutere litterære begivenheter 
eller andre tema, ble våre lokaler omgjort til en slik salong. Vert for salongen var vanligvis en 
kvinne, slik var det også hos oss. 

salongens opprinnelse, gertrude stein, Alice Toklas og andre personer i salongens verden ble 
løftet fram. med blant andre førsteamanuensis Trude Kolderup, nTnu og forlegger Karen hagen, 
som har utgitt Alice B. Toklas kokebok.

06. september: Debatt: kunstens rolle i dagens utdannings- og velferdssystem
hva er kunstens og kunstneres rolle i dagens utdannings- og velferdssystem? hvordan kan kunst 
inkluderes i barnehager, skoler og helseinstitusjoner? hva er kunstens og kunstneres bidrag i 
disse offentlige sfærene, og hvordan kan det verdsettes av de involverte aktørene? 

Trondhjems Kunstforening hadde den glede å invitere til en tverrfaglig debatt om disse spørsmålene. 
Vi inviterte ottar michelsen, leder av sosialistisk Venstreparti i Trondheim, odd håpnes, daglig 
leder ved nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og Tone Pernille Østern, 
professor i kunstfagdidaktikk ved institutt for lærerutdanning, nTnu.

15. september: Kulturnatt 2017.  Kunstnersamtale med Anne Helga Henning 
hva er lekens rolle når kunstnere inviterer deltakere til å delta i et kunstverk? hvordan kan man 
invitere deltakerne på en måte som er åpen og forførende, men som samtidig har en klar hensikt 
og retning? hva er egentlig en “Atelierista” og hvilken stilling har dette nye yrket i samfunnet i dag?

dette er noen av spørsmålene vi vil ta opp i diskusjonen mellom Anne helga henning, sophia 
efstathiou og elena Pérez. samtalen er organisert som en del av Anne helga hennings utstilling 
«dette være en dør?» på Trondhjems Kunstforening fra 24.08 - 24.09 2017. samtalen foregikk 
på engelsk.
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fra Anne helga hennings refleksjoner. foto: rebeka helena Blikstad

Media

om Kunstneren mari meen halsøy “Alle hun møter har opplevd å miste noen av sine kjære” 
skrevet av Kai Kristiansen i Adressa, 15.01.2017: 
https://www.adressa.no/kultur/2017/01/15/Alle-hun-m%C3%B8ter-har-opplevd-%C3%A5-
miste-noen-av-sine-kj%C3%A6re-14058365.ece

om fotograf Bente haarstad ”dokumenterer sørsamisk reindrift” skrevet av ingar Lien i selbyggen, 
22.01.2017: http://selbyggen.no/dokumenterer-sorsamisk-reindrift/

om Kunstneren Anne-sophie Blytt ”hårfin balanse” av gustav s. Borgersen i Artscene Trondheim, 
18.04.2017:  http://www.trondheimkunsthall.com/news/haarfin-balanse

om kunstneren ”utstilling om tørre ting som brød” i Adressa, 06.06.2017. (på papir)

om kulturinstitusjoner i Trondheim “her kan du oppleve kunst i Trondheim” skrevet av Annemona 
gran i Adressa, 20.06.2017: https://www.adressa.no/pluss/kultur/2017/06/20/her-kan-du-
oppleve-kunst-i-Trondheim-14900616.ece

om kunstdebatt i forhold til Anne helga hennings utstilling ”Kunst er mer enn stygt og pent” av 
Annemona gran i Adressa, 07.09.2018: http://adressa.alda.no/bestillpluss?5&artrefid=1526
7007&aviskode=Adr&targeturl=https%253A%252f%252fwww.adressa.no%252f%253fse
rvice%253dpaywallredirect%2526articleurl%253dhttps%253A%252f%252fwww.adressa.
no%252fpluss%252fkultur%252farticle15267007.ece

om kunstneres Lona hansen ”Att teckna i rummet – ett samtal med Lona hansen” av 
marit Aronsson i Art scene Trondheim, 29.11.2017: http://trondheimkunsthall.com/news/
Att-teckna-i-rummet-ett-samtal-med-Lona-hansen

sosiale media 
i 2017 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.

i 2017 mottok vi finansiering fra norske Kunstforeninger for å modernisere websiden, og startet 
opp arbeidet. 

https://www.adressa.no/kultur/2017/01/15/Alle-hun-m%C3%B8ter-har-opplevd-%C3%A5-miste-noen-av-sine-kj%C3%A6re-14058365.ece
https://www.adressa.no/kultur/2017/01/15/Alle-hun-m%C3%B8ter-har-opplevd-%C3%A5-miste-noen-av-sine-kj%C3%A6re-14058365.ece
http://selbyggen.no/dokumenterer-sorsamisk-reindrift/
http://www.trondheimkunsthall.com/news/Haarfin-balanse 
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2017/06/20/Her-kan-du-oppleve-kunst-i-Trondheim-14900616.ece 
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2017/06/20/Her-kan-du-oppleve-kunst-i-Trondheim-14900616.ece 
http://adressa.alda.no/bestillpluss?5&artRefId=15267007&aviskode=ADR&targetUrl=https%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252Fpluss%252Fkultur%252Farticle15267007.ece
http://adressa.alda.no/bestillpluss?5&artRefId=15267007&aviskode=ADR&targetUrl=https%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252Fpluss%252Fkultur%252Farticle15267007.ece
http://adressa.alda.no/bestillpluss?5&artRefId=15267007&aviskode=ADR&targetUrl=https%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252Fpluss%252Fkultur%252Farticle15267007.ece
http://adressa.alda.no/bestillpluss?5&artRefId=15267007&aviskode=ADR&targetUrl=https%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252Fpluss%252Fkultur%252Farticle15267007.ece
http://trondheimkunsthall.com/news/Att-teckna-i-rummet-ett-samtal-med-Lona-Hansen 
http://trondheimkunsthall.com/news/Att-teckna-i-rummet-ett-samtal-med-Lona-Hansen 
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Open Call 2017
 
i slutten av 2017 åpnet vi for utstillingsplass til 2019/2020.  her er utlysningsteksten: 
Trondhjems Kunstforening (TKf) har ambisjon om å være et aktuelt og modig visningssted som 
tilbyr varierte utstillinger av høy kvalitet innen norsk samtidskunst. Vårt kunstneriske råd vurderer 
alle innkomne søknader og er åpne for stedsspesifikke arbeider, tverrkunstneriske prosjekter, 
større separatutstillinger og gruppe-/kollektivutstillinger.

Info om huset og visningsrommene: Vi holder til i Bispegata med nidarosdomen som nabo. 
huset vårt ble bygd på 1850-tallet og følger datidens europeiske arkitektoniske trender der 
murbygninger med delikate pussornamenter var i fokus. huset har gjennom dets historie blitt 
brukt av ulike institusjoner til ulike formål. det har vært bispebolig og har huset barnehagelære-
rutdanning og Trondhjems første musikkskole. Trondhjems Kunstforening tok over og gjorde 
det til visningsrom for kunst i 1997. den lange og spennende historien til huset og arkitekturen 
inngår ofte i dialog med kunsten som vises. dette gjør Trondhjems Kunstforening til spesielt 
spennende utstillingslokaler. 

Vi har visningsrom i to etasjer: i første etasje der Café ni muser holder til, og i andre etasje der 
det kun er gallerirom. de ulike etasjene byr på ulike opplevelser: den første tilbyr en sosial at-
mosfære der man kan se på kunst mens man tar en kopp kaffe, mens andre etasje har en mer 
refleksjonsorientert, estetisk atmosfære. i begge etasjene kan kunst vises på veggene, men det 
er kun i andre etasje det er mulig å vise romlige kunstverk (for eksempel installasjoner). 

det er derfor viktig at du inkluderer hvilken etasje du ønsker å vise din kunst i når du søker om 
utstillingsplass. det er også mulig å stille ut i hele huset dersom man har stor nok produksjon 
eller prosjekt. Ta gjerne en titt på http://tkf.no/tidligereutstillinger.htm eller https://www.face-
book.com/pg/trondhjemskunstforening/photos/ for å se på lokalet og andre utstillinger. se 
plantegninger på neste side. 

søkere får støtte til frakt av kunst (én vei) og profesjonell hjelp med montering. i andre etasje er 
det vanligvis mulig med en ukes monteringstid, unntatt første utstilling etter jul og første etter 
sommerferien da det er mulig med inntil tre uker. i kaféen er to-tre dagers montering det vanlige. 

Om søknaden: søknaden må inneholde: 
Kort prosjektbeskrivelse (maks 1 side) 
maks 10 bilder/skisser av relevant materiale 
oppdatert CV 
Alt skal være samlet i en pdf-fil. ¨ 

søknad sendes til: post@tkf.no eller postboks 1762 sentrum, 7416 Trondheim Frist: 15.januar 
2018

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 populær 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 høy 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.

Trondhjems Kunstforenings visjon er, i tråd med kunstforeningens ånd, å skape fellesskap 
gjennom kunst. Vi forstår “kunst” som et bredt begrep som inkluderer både kunstnerisk praksis 

Ideologi, visjon og strategi (2017-2020)

http://tkf.no/tidligereutstillinger.htm 
https://www.facebook.com/pg/trondhjemskunstforening/photos/
https://www.facebook.com/pg/trondhjemskunstforening/photos/
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og kunstrelaterte aktiviteter drevet av så vel amatører som profesjonelle 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 forenin-
gen 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 kaféen 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 kaféen). 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 kaféen, 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 samarbeidspartnere videreføres samtidig som programmet søker å etablere nye. Vi fort-
setter å samarbeide med jødisk kulturfestival hvert år i september, et samarbeid som startet 
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) 

1 første utstilling etter jul og første utstilling etter sommerferie.

Planer for framtiden

Vi fortsetter med vår kunstneriske kalender og sosiale kalender i 2018-2020. Vårt mål er å 
forbedre de sidene TKf er svake på, mens vi fortsetter moderniseringen av foreningen uti fra 
vår strategiske plan og kunstneriske strategi. 

for å kunne gjøre dette tar vi sikte på å få økt finansiering gjennom offentlige tilskudd (norsk 
Kulturråd og Trondheim kommune), slik at vi kan drive en stabil og robust virksomhet i framtiden. 

Vi ønsker å forbedre arbeidsforholdene for alle som arbeider med produksjon av utstillinger, starte 
med vederlag til kunstnere, honorar til montør, dokumentasjonsfolk, etc. dette er en prioritet for 
oss, og for å oppnå dette må vi søke økte offentlige midler. 

for å ivareta forpliktelsene som ligger i å eie en gammel, ærverdig eiendom, må vi søke økt 
finansiell støtte både fra private kilder som stiftelser/legater/fond og fra offentlige støtteordninger 
for ivaretakelse av kulturminner.

elena Pérez og inger marie Bakken
18. april 2018
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Regnskap
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Våre samarbeidspartnere
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Baksiden av Trondhjems Kunstforening. foto: elena Pérez


