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Forord 
 

Årsmeldingen gir en samlet oversikt over de ulike aktivitetene som var i foreningen i 2018, 
samt en oversikt over våre satsinger framover. Vi ønsker at flest mulig kan få kjennskap til hva 
vi kan tilby og benytte seg av våre aktiviteter. 

Også i 2018 har vi styrket foreningen på tre områder: det kunstfaglige, det økonomiske og 
oppgradering av eiendommen. 

Utstillingen "Åpent hus" var en stor satsing for oss. Gjennom å åpne huset og vise en del av 
alle de skattene vi hadde funnet på loftet og i verkstedet under rydding, fikk byens befolkning 
unike innblikk i foreningens og husets historie. I løpet av utstillingen hadde vi flere 
arrangement som kunstnersamtale, foredrag og mimring med tidligere beboere i huset. 

Formidling til barn og unge har vært en av kunstforeningens satsingsområder i 2018. Vi har i 
løpet av 2018 inngått samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole og to videregående 
skoler, slik at elever kan komme på omvising og bli inspirert til å skape sin egen kunst hos oss. 
Rett etter jul og rett etter sommerferien har vist seg å være spesielt attraktive 
besøksperioder. Vi har også kunnet tilby møte med en kunstner i hans atelier for noen 
grupper. 

Arrangementet medlemsdag er populært. Det er alltid fullbooket enten vi har kunstomvisning 
i eget lokale, hos andre kulturaktører eller hos institusjoner som bruker kunst til å gjøre 
hverdagen bedre for de som har anledning til å oppleve kunsten. 

Økonomisk har 2018 driftsmessig gått bra, årets negative resultat henger samen med 
gjennomført større gravearbeid for å legge nye avløpsrør og for å etterkomme offentlige krav.  
Arbeidet er finansiert med kommunalt garantert låneopptak. Større bygningsmessige 
kostnader er det vanskelig å finne plass til innenfor driftsbudsjettet, men det finnes ulike 
kilder å søke på. Kulturrådet har finansiert ny galleribelysning i andre etasje, et arbeid som 
også har medført utskifting av det elektriske anlegget og maling av tak i etasjen.  Vi fortsetter 
arbeidet med å få oppgradering av eiendommen over flere år. 

 

Trondheim, 24. april 2019 

 

Michael B Kahn 
Styreleder 
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Foreningen  
 

Styret  
Styret har bestått av (med valgperiode i parentes): 
 
Michael Kahn, styreleder (styremedlem 2014-2016, 2016-2018, leder 2018-2020) 
Markus Lantto, styremedlem (2016 – 2018, 2018-2020) 
Ulla Angkjær Jørgensen, styremedlem (2016 – 2018, 2018-2020) 
Mona Sprenger, styremedlem (2017-2019) 
Inger Marie Bakken, varamedlem (2014-2016, 2016-2018, 2018-2020) 

Jan Olav Straume, varamedlem (2018-2020) 
 
Inge Five takket av som styreleder i 2018 etter 4 år i funksjonen. 
 
Inger Marie Bakken har vært fritatt fra styrevervet den tiden hun har fungert som daglig 
leder. 
 
Styret hadde 5 møter i 2018. 
 
Kunstneriske råd har bestått av (med valgperiode i parentes): 
 
Johan Börjesson, direktør for Trondheim Kunstmuseum, (2015-20171, 2016-2018, 2018-
2020)) 
Tore Reisch (2017-2019) 
Anne Tove Huse, billedkunstner (2018-2020) 
Beate Gjersvold, billedkunstner/kunsthistoriker (2018-2020) 
Elena Pérez, kunstviter og daglig leder av TKF og dermed fast medlem (2016-) 
 
Kunstneriske råd har hatt tre møter i 2018. 
 

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 hatt foreldrepermisjon i 10 måneder. 
Inger Marie Bakken, som er samfunnsviter, har vært ansatt i 50 % stilling som daglig leder i 10 
måneder, og Rebeka Helena Blikstad, som har en mastergrad i kunsthistorie og utdanning 
innen hotelladministrasjon, har vært tilsatt som kunstnerisk leder i 50 % stilling i 9 måneder.  
 
Diana Lindbjerg Jørgensen, billedkunstner med mastergrad fra KIT, og Kathrine H. S. Skarsholt, 
masterstudent i kunsthistorie ved NTNU har fortsatt som galleriverter. I tillegg til å være 
gallerivakt, utfører de ulike oppgaver knyttet til markedsføring, sosiale medier, oppdatering av 
nettsiden og kommunikasjon med medlemmer gjennom programmet «styreweb».  
 
Rebeka Helena Blikstad har jobbet som kasserer i 20 % stilling. Hun har også vært engasjert 

                                                 
1 Johan Börjesson ble valgt i 2015. og har fungert siden - men dessverre avglemt i protokollen. Derfor ble han valgt igjen i 

2016. 
 



 5 

som kurator på prosjektet "Åpent hus" som hadde utstillingsåpning 27. mai. 
 
Enrique Roura Pérez ble ansatt som aspirant i november 2017 gjennom Kulturrådets aspirant-
ordning, først i 50% stilling og fra juli 2018 i 80 % stilling. Han er utdannet kunstner og 
arkitekt, og monterer utstillinger, utvikler og gjennomfører formidling til barn og unge samt 
utforsker muligheten til å bruke de enkelte elementene i huset. 
 
Montører i 2018 har vært Martin Palmer, Diana Lindbjerg Jørgensen, Anita Wollamo 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.  
 
Inger Marie Bakken har i tillegg til vikariatet utført frivillig arbeid tilsvarende 25 % stilling med 
å hjelpe til med gjennomføring av den kunstneriske og sosiale kalenderen. 
 
Kunstneriske råd: I 2018 har Kunstnerisk råd hatt to møter i forbindelse med juryeringen av 
innkomne søknader til Open call for perioden 2019-2020 (søknadsfrist 15. januar) og ett møte 
for innkomne søknader til desemberutstillingen.  
 
Billedkunstner Anita Wollamo har montert én utstilling som frivillig. 
 

Dugnad  
I 2018 gjennomførte vi tre dugnader hvor vi sendte invitasjon til samtlige medlemmer, 
dugnadene ble gjennomført over fire dager. 
 
Arbeidsoppgavene vi inviterte til var dels knyttet opp til utstillingen Åpent Hus, dels til 
ferdigstillelse av gallerirommene i andre etasje etter skifte av galleribelysning. Oppgavene var 
periodisk renhold, rydding på loftet inklusive bortkjøring til gjenbruk og resirkulering samt 
maling av radiatorene i gallerirommene.  
 
I tillegg er hagearbeid utført gjennom dugnad hele sommerhalvåret. John Slettahjell har vært 
ansvarlig for hagedugnad og har lagt ned et ukesverk på dette arbeidet utenom invitert 
dugnad.  
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(Medlemmene vasker og maler radiatorene. Bildet TKF) 

  

Reiser 
Rebeka Helena Blikstad har vært på årsmøtet til Norske Kunstforeninger 25. april på 
Gardermoen og påfølgende studietur til Dresden og Berlin 26.-29. april 2018. 
 

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.  
 
Oppgradering av elektrisk anlegg 
Arbeidet med oppgradering av elektriske anlegg i 2. etasje har fortsatt med ny 
galleribelysning i 2018. I den forbindelse er hele det elektriske anlegget skiftet ut i 
gallerirommene, og takene malt. Dette arbeidet er finansiert av Norsk kulturråd.  Det er 
bevilget midler fra Adolf Øiens fond for utskifting av elektrisk anlegg Back stage, som 
innbefatter kjøkken, toalett, korridor og ganger. Arbeidet vil bli gjennomført i 2019.  
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Større gravearbeid i hagen  
Et avløpsrør gikk tett i mai 2017, og det ble med en gang konstatert brudd i røret. På dette 
tidspunkt forelå det et kommunalt pålegg om utkobling av en slamkum, som det nevnte 
avløpsrøret viste seg å gå ut i. Det var dessuten grunn til å tro at tidligere benyttet oljetank 
ikke var håndtert forskriftsmessig, enten fjernet eller sanert.  
 
Et større gravearbeid ble derfor gjennomført høsten 2018 for å legge nye avløpsrør og for å 
etterkomme offentlige krav. Rørfornying ut til offentlig avløpsnett ble av praktiske årsaker 
gjennomført våren 2019. Siden grunnen er fredet, ble det samtidig foretatt arkeologiske 
undersøkelser. Arbeidet er finansiert med kommunalt garantert banklån.  
 
ArtScene Trondheim 
Vi fortsetter å leie ut et kontor i 2.etg til ArtScene Trondheim, et nettmagasin for 
billedkunstkritikk i Trondheim ledet at Marit K. Flåtter. Vi er svært fornøyd med samarbeidet 
så langt, som oppfattes som positivt, organisk og uproblematisk.    
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SOSIAL KALENDER 
 

Siden høsten 2016 har TKF har skapt en rekke medlemsarrangement, disse utgjør det vi 
betegner den sosiale kalenderen. Hensikten med den sosiale kalenderen er å styrke vårt 
felleskap og støtte opp om kunstinteressen til våre medlemmer.  
 

 
(Medlemmene spisser kake i Tkf før omvisning i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum den 1.februar under 
medlemsdag. Foto: TKF)  

  

Medlemmer 
Vi hadde 525 registrerte medlemmer ved utgangen av 2018. Gjennom å systematisk 
registrere epostadressen til et økende antall medlemmer, og sende felles melding, når vi ut til 
det enkelte medlem langt enklere enn vi gjorde tidligere. Det er nokså langt fram til at det 
enkelte medlem husker å melde endringer i epostadressen sin til oss, vi har derfor lagt opp til 
å ringe medlemmer når vi ikke kan levere til registrert epostadresse.  
 
Vi har fortsatt 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 ut på forespørsel. 
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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 2018 har vært:  
 

• Torsdag 1. februar, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Tone Vigeland. Smykker - 
skulptur - objekt 

• Onsdag den 14. februar, TKF, Andre premisser med kunstnersamtale 

• Tirsdag den 10. april, Statoil Rotvoll  

• Onsdag 18. april, Trondheim Kunstmuseum, Killi Olsen New York 1983, invitert av 
Heimdal kunstforening 

• Torsdag 7. juni, TKF, Åpent hus med omvisning av kurator 

• Tirsdag den 11. september, Equinor Stjørdal 

• Onsdag den 28. november, TKF, Solsang 
 

 
(Medlemsdag i Statoil Rotvoll, tirsdag den 10. april. Foto: TKF)  

 

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, 
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grafikk og tekstil.  
 
Tema til Desemberutstillingen lyses ut hvert år i mai/juni, og søknader sendes inn i 
månedsskiftet september/oktober. På den måten har medlemmer tre-fire måneder til å 
forberede et kunstverk ut i fra temaet.  
 
Medlemmene ble i 2018 invitert til å leke seg fram til en tolkning av ordet og handlingen 
«Lek».  
 

Medlemslotteri  
Hvert år nær den 17. desember, og som en markering av Trondhjems Kunstforening stiftelse i 
1845, holder vi et kunstlotteri for medlemmene våre. I 2018 loddet vi ut kunst bl.a. fra 
utstillingen Åpent hus og andre utstillinger samt innkjøpte verk.  
 
I 2018 fortsatte vi med å trekke ut gevinster på lodd i døra i tillegg til uttrekning av vinnere på 
samtlige medlemsnummer. som kunne velge gevinst i den rekkefølge medlemsnummeret ble 
trukket ut. Når vi startet med lodd i døra i 2016, ønsket vi at medlemslotteriet skulle bli en 
dag hvor medlemmer også møtes. Verdien på gevinstene var totalt på 21 000. 
 
 
Vinnere på medlemsnummer 2018 og verk valgt av medlemmene: 
 
1. Torill Mordal (1771) - Kenneth Nygaard, Isolalunga 43/100 (1994), litografi, 42 x 72 cm 
 
2. Pål Hjelm Hansen (201) - Frederic Prawucki, Spark (2011), Collage, 52 x 52 cm 
  
3. Rita Irene Romulslie (1956) - Roar Øhlander, En spurv på en snor (2015), bok 
  
4. Bjørg Svengård (2064) - Gutengut (Marius Amdam), Uten tittel (2001), tegning og 

maling på papir, 53 x 74 cm 
 
5. Trond Lykke (621) - Gutengut (Marius Amdam), Uten tittel (2001), tegning og maling 

på papir, 53 x 74 cm 
 
6. Marit Stegavik (199) - Roar Øhlander, En spurv på en snor (2015), bok 
 
7. Jorunn Vassend Larsen (1913) - Vigdis Haugtrø, Solsang (2015), katalog 
  
8. Anne Grete Berg (2053) - Ellen Sofie Griegel, Shrine of Lost and Unwanted Elements 

18/200, artist book, (2016) 
 
9. Aslaug Bjørke (1998) - Anne-Karin Furunes, Into the image with light - med lys inn I 

bildet (2015), bok 
 
10. Karin Synnøve Ford (1654) - Anne-Tove Huse, snapfraheidi (2018), Ipad skissebok 

2017-2018  
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Verk trukket ut på lodd i døra 2018 og medlemmene som vant: 
 
1. Vigdis Haugtrø, Solsang (2015), katalog - Vigdis Helmersen (1984)  
 
2. Lisbeth Skranes Kveldsro 1/10 (2018), silketrykk, 23 x 23 uten ramme - Ole Georg 

Fallan (1794) 
 
3. Per Formo, 14 linjer (blå) (2018), digital print på papir, 60 x 60 cm - Gunnar Myhr (31)  
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KUNSTNERISK KALENDER 
 

 

Utstillingene våre 
 
 
VÅR  
25.01. - 11.03.  Line Anda Dalmar, Hilde Frantzen, Kristin Velle-George og Nina Bang Larsen 
(hele huset/ 25.01. - 25.02. i 2. et.) 
15.03. - 22.04.  Joakim Blattmann / Meta.Morf 2018 (2. et) 
17.03. - 29.04.  Bjørn Bratsberg (1. et.)  
03.05. - 06.05.  Crash Test Dummies / Bachelor 2.år, Kunstakademiet (2. et.) 
03.05. - 19.08.  Tian Miller (1. et.)  
27.05. - 17.06.  Åpent hus (2. et.)  
 
HØST  
23.08 - 25.11 / Per Formo (hele huset/ 23.08. - 23.09. i 2. et.)  
01.09 - 23.09 / Jødisk Kulturfestival (1. et.)  
11.10 - 04.11 / Marit Roland og Nina Grieg (2. et.)  
15.11 - 16.12 / Vigdis Haugtrø (2. et.)  
01.12 - 20.01 / Desemberutstilling 2018 (1. et.) 
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25.01 – 25.02 i 2. et.   
25.01 – 11.03 i 1. et.   
 

Line Anda Dalmar, Hilde Frantzen, Kristin Velle-George og Nina Bang Larsen 
Andre premisser 
 
I dette fellesprosjektet møttes fire kunstnerskap for å utforske forskjellige måter å 
samarbeide på: Line Anda Dalmar, Hilde Frantzen, Kristin Velle-George og Nina Bang Larsen. 
 
Noe av det verste en kan tenke seg som kunstner er å bli kopiert av andre, eller å ubevisst 
lage noe som ligner på noen andres arbeider. Denne gruppa hoppet ut i det med hodet først. 
Ved å åpne dørene mellom hverandres kunstnerskap på vidt gap blir kunstnerne gjennom 
hele prosessen tvunget til å arbeide på en annen måte, og med andre materialer og tema enn 
de er vant til. Dette skapte både utfordringer og inspirasjon, en øvelse i å miste kontrollen og 
bli nysgjerrig på andre sine arbeidsmetoder. Samarbeidets natur med vekslingen mellom det 
individuelle og det kollektive skaper spenning og dynamikk. 
 
Utstillingen viste 16 verk som ble stilt ut i begge etasjene i den gamle bispeboligen. Publikum 
ble invitert inn i fantasiverdenen til Nina Bang Larsen, i Hilde Frantzens undersøkelse av den 
fysiske følelsen mennesker har i møte med naturen. Videre møtte tilskueren Kristin Velle-
Georges trivielle og oversette objekter som manipuleres til det nesten ugjenkjennelig, der 
selve forvandlingen er poenget. Line Anda Dalmars reflekterer omkring hvordan vi opplever 
landskapet og omgivelsene rundt oss, hva som lagres i vår visuelle hukommelse og hva man 
søker seg til for å oppnå følelsen av tilhørighet, tilknytning og identitet. 
 
Nina Bang Larsen (f.1981 i Hardanger) bor og arbeider i Bergen og har mastergrad i kunst fra 
Universitet i Bergen. Hilde Frantzen (f. 1982 i Larvik) bor og jobber i Oslo. Hun har en 
mastergrad i kunst fra Universitet i Bergen. Line Anda Dalmar (f.1983 i Stavanger) er basert i 
Trondheim etter utdannelse ved Konstfack i Stockholm og Universitet i Bergen. Kristin Velle-
George (f.1977 i Bergen) bor og arbeider i Stavanger og har mastergrad i kunst fra Universitet 
i Bergen. 
 
http://www.lineandadalmar.com/    http://www.hildefrantzen.com/ 
 
http://www.kristinvelle-george.com/      https://www.ninabanglarsen.no/ 
 

http://www.lineandadalmar.com/
http://www.hildefrantzen.com/
http://www.kristinvelle-george.com/
https://www.ninabanglarsen.no/
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(Foto: Line Anda Dalmar) 
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15.03. - 22.04. i 2. et. 

 
Joakim Blattmann  
Treverk (8) // Meta.Morf 2018  
 
Som en del av Meta.Morf 2018 presenterte Joakim Blattmann utstillingen Treverk (8) i TKF 
sine lokaler. Treverk er en serie av lydinstallasjoner basert på opptak av de minste bevegelser 
inni trær. I utstillingen møtte publikum greiner og trær fra Trondheim og hørte opptak av lyd 
fra sevje og vann som siger gjennom røtter, opp og utover i greiner, lyd fra barken som tørker, 
fra veden som vrir seg.  
 
I konteksten til disse skulpturene er teknologi et verktøy som hjelper oss til å høre noe som 
ellers er utilgjengelig for sansene våre. På denne måten materialiserer lyder seg som vi ofte 
ikke er klar over, og gjør oss bevisst på det yrende og aktive livet inni levende organismer. Ved 
å kombinere lydteknologi, materialer fra naturen og mediet skulptur utforsker Blattmanns 
verk kompleksiteten ved det lydlige som omgir oss. Tilfeldighet og nøye planlagte systemer 
kombineres i en hybrid hvor natur og teknologi er i dialog, og hvor begge elementer er 
nødvendig for å nå deres fulle potensial. 
 
Joakim Blattmann (f. 1978 i Drammen) er en kunstner som arbeider ved krysset mellom lyd, 
skulptur og komposisjon. Han har en mastergrad (2012) fra Kunstakademiet ved NTNU. Hans 
siste soloutstilling var på Østre i Bergen (2016). Nylige utstillinger inkluderer DE MAUER 
ISTWAY i samarbeid med Clemens Wilhelm i Berlin (2017) og på EKKO-festivalen i Bergen i 
samarbeid med Ricardo del Pozo (2017). Blattmann deltar ofte i gruppeutstillinger, som 
Østutstillingen og Trøndelagsutstillingen. Han bor og jobber i Oslo. 
 
https://jblattmann.com/ 
 

 
(Foto: Joakim Blattmann) 

  

https://jblattmann.com/
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17.03. - 29.04. i 1.et. 

 
Bjørn Bratsberg  
Maleri og collage 
 
Bjørn Bratsberg er tegner, maler og grafiker. Denne separatutstillingen bestod av hans nyere 
arbeid med maleri og collage utført i en abstrakt stil. 
 
Materialene til Bratsbergs fargerike collager er skaffet til veie fra ulike steder på hans reiser i 
inn- og utland. Papirene har derfor ulik kvalitet, og fargene gjenspeiler det som er in eller 
tilgjengelig til forskjellig tid. Disse blir omdannet til et helhetlig fargespill på billedflaten.  
Akrylmaleriene har et strammere uttrykk, der geometriske figurer og farger som står i klar 
kontrast til hverandre får en sentral plass i komposisjonen. Likevel kan man kjenne igjen noen 
av de samme elementene i hans arbeid med collage. Strekene som har en rytme og tramper 
over platen. Bildene til Bjørn Bratsberg er ren komposisjon. Et spill mellom farge, form, linje, 
tekstur og struktur som settes i balanse eller spenning, og forteller oss ikke noe annet enn det 
vi selv legger på. 
 
Bjørn Bratsberg (f. 1941 i Hegra) bor og arbeider i Trondheim. Han er utdannet grafisk 
formgiver fra Trondheim yrkesskole, og har lærerutdanning fra Statens lærerhøgskole i 
forming, Oslo. Ved NTNU har han studert både form og farge og ved Kunstakademiet i 
Trondheim.  
 
Han har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Tromsø kunstforening, Stavanger 
kunstforening og Tegnerforbundet Galleri Oslo. Hans verk er innkjøpt av Trondheim 
kommune, Skaun kommune og Trøndelag fylke. I 2009 åpnet han sammen med kona Alice 
Bratsberg Galleri QA på hjemgården i Hegra. Han har vært formingslærer i Stavanger og i 
mange år ved Sundland skole i Trondheim, og senere lektor ved Brundalen videregående 
skole. 
 

 
  (Foto: Rebeka Helena Blikstad) 
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03.05. - 06.05. i 2.et. 

 
Sigrid Bjelland, Niklas Delin, Hilde Edvardsen, Jonas Greni, Madeleine 
Heyman, My Olsson, Kristine Petersson, Håvard Sagen, Simen Tyse, 
Kristine Wathne, Victoria Zahl. 
Crash Test Dummies / Bachelor 2. år, Kunstakademiet  
 
Crash Test Dummies var en 4 dagers utstilling med 11 bachelorstudenter som avsluttet sitt 
andre år på Kunstakademiet i Trondheim.  
 
Dette var første gang det ble arrangert 2. års bachelorutstilling i Trondheim. Kunstneriske 
manifestasjoner gjennom et stort utvalg av medier ble skapt i noen hektiske dager. 
 

 
(Foto: Nannah Klith Hougaard)  
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03.05. - 19.08. i 1.et.  

 
Tian Miller  
Hest er best: Retracing lines 
 
I Hest er best: Retracing lines presenterer Tian Miller en serie barndomstegninger filtrert 
gjennom voksenlinsens objektiv. Hennes forkjærlighet for hester kommer tydelig til uttrykk i 
disse detaljerte tegningene som er gjort i alderen 7 - 14 år. De forsiktige linjene og merkene 
hun tilfører over de opprinnelige tegningene er en måte å behandle inntrykk og følelser fra 
fortiden i nåtiden. Mer enn det, ved å sette seg ned og tegne over sine egne 
barndomstegninger, gjenskaper kunstneren en situasjon som skjedde mer enn 30 år tidligere. 
Kunstneren kan på denne måten gå utenfor seg selv og betrakte sitt arbeid som en outsider, 
samtidig som hun kan gjenkjenne seg selv i det.  
 
Tian Miller (f. 1971 i Oslo) jobber med grafikk, collage, tegning og tekstiler. Hun har en 
mastergrad fra Kunstakademiet ved NTNU, og bachelorgrad i grafikk fra Glasgow School of 
Art. Miller har hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger, blant annet på Galleri Parken i 
Risør, Atelier am Eck i Düsseldorf og Trondheim kunstmuseum. 
 
https://www.tianmiller.net/  
 
 

 
(Foto: Tian Miller) 

  

https://www.tianmiller.net/
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27.05. - 17.06. i 2.et.  
 

Åpent hus  
Kuratert av Rebeka Helena Blikstad 
Co-kurator på loftet Enrique Roura 
 
Åpent hus var en egenkuratert utstilling som sprang ut av ryddedugnader, og som fikk sin 
form etter det som ble funnet i huset.  
 
Under utstillingsperioden åpnet vi deler av huset som vanligvis ikke er tilgjengelig for 
publikum, som loftet, biblioteket og kjøkkenet. På loftet arrangerte vi en utstilling med 
utgangspunkt i det som fantes der. Hensikten var å fremheve husets arkitektur og gjenstander 
som ga oss innblikk i husets historie og bruk over tid. I kjøkkenet kunne man ta seg en kopp 
kaffe og betrakte signaturveggen med kunstnere som har stilt ut i TKF de siste 20 årene. På 
biblioteket kunne man sitte ned og utforske kunstboksamlingen vår eller se lysbilder som vi 
hadde funnet på loftet om Kristen Eik-Nes samlingen. Et av kontorene ble forvandlet til et 
kunnskapsverksted, der vi plasserte verkene som vi fortsatt visste lite eller ingenting om, og 
spurte publikum om hjelp til å identifisere dem.  
 
I gallerirommet viste vi et utvalg av kunstverkene vi hadde funnet på loftet og i verkstedet, 
samt gamle bilder fra tiden da Trondheim kommunale musikkskole (dagen kulturskole) og 
Barnevernsinstituttet (dagens Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærer-
utdanning) holdt til i huset, gamle plantegninger og gjenfunne arkitektoniske objekter. 
Informasjonslappene til kunstverkene var blant annet sitater fra kunstnerne da vi tok kontakt 
med dem og spurte om hvorfor vi hadde hatt verkene hos oss i mange år.  
 
Gjennom å åpne huset og vise en del av skattene vi hadde funnet på loftet og i verkstedet 
under rydding, fikk byens befolkning et unikt innblikk i foreningens og husets historie. I løpet 
av utstillingen hadde vi flere arrangement som kunstnersamtale, foredrag og mimring med 
tidligere beboere i huset. 
 
Rebeka Helena Blikstad (f. 1984 i Brasil) har en mastergrad i kunsthistorie fra NTNU (2013). 
Hun har jobbet blant annet som formidler ved Trondheim kunstmuseum og vært 
styremedlem i Heimdal Kunstforening. Siden slutten av 2016 jobber hun på TKF med ulike 
oppgaver i ulike prosjekt. 
 
Enrique Roura (f. 1988 i Mexico) har bakgrunn som arkitekt og har en mastergrad i kunst fra 
NTNU (2016). Han har hatt utstillinger blant annet på Galleri NEUF i Oslo og i RAKE 
visningsrom i Trondheim. Siden slutten av 2017 har han jobbet på TKF som montør, formidler 
og med den arkitektoniske utviklingen av bygget, gjennom Kulturrådets aspirantordning.  
 
Alle bilder: Lena Katrine Sokki 
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(Alle bilder: Lena Kathrine Sokki) 
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23.08. – 23.09. i 2. et. 
23.08. – 25.11. i 1. et.  
 

Per Formo  
Dobbelsyn – malerier og trykk 2017 – 18 
 
Per Formo arbeider med maleri, tegning, trykk og veggmaleri i en abstrakt geometrisk 
tradisjon. 
 
Han er genuint opptatt av det å se, og har viet sin kunstpraksis til å oppfordre oss til å 
utforske synserfaringen. Foran bildene til Per Formo må man se, og så se igjen - på en annen 
måte. Kunstneren ønsker å lage bilder som ikke er statiske, bilder som kan etablere en labil og 
flertydig visuell situasjon for derved å sabotere synets behov for gjenkjenning av entydig 
definerte enheter. 
 
Med utgangspunkt i definerte regler, skaper kunstneren verk innenfor en begrensende 
struktur. Bildene i utstillingen “Dobbelsyn” viser arbeider fra to ulike grupper bilder med 
arbeidstitlene “Linjevokabular” og “Proporsjonsmoduler” og kan forhåpentligvis fungere som 
en stimulans til å forsøke å betrakte alt på nytt og på nye måter. Ingen ting kan tas for gitt. De 
er også en oppfordring til å nyte synets gleder, lysten ved det synlige, skjønnheten i den 
synlige verden. 
 
Per Formo (f. 1952 i Trondheim) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1985-89) og 
er også utdannet musiker. Siden omlag 1990 har han utviklet serier av malerier basert på ulike 
typer forhåndsdefinerte strukturer eller prosedyrer.  
 
Formo har hatt over 20 egne utstillinger i Norge, og han har deltatt på gruppe- og 
kollektivutstillinger i Norge, Finland, Island, Australia og Nederland. Han har hatt 15 
utsmykkingsoppdrag i Norge, og han er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Norsk Kulturråd, 
Trondheim Kunstmuseum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Rogaland Kunstmuseum. 
 
http://www.performo.no/ 
 

 
(Foto: Per Formo) 

http://www.performo.no/
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01.09. – 23.09. i 1. et. 
 

Festivalutstilling – Jødisk Kulturfestival 
Skapelsen og det jødiske året  
 
Med årets utstilling har Jødisk Kulturfestival Trondheim 2018 ønsket å fremstille og finne 
uttrykksmåter for hvordan man kan se og oppleve den bibelske Skapelsen, syndefallet og 
Noahs Ark i den trønderske natur, gjennom en kameralinse.  
 
Utstillingen viser også hvordan de religiøse høytidene i det jødiske året kan feires og markeres 
i 2017/2018 i Trøndelag. 
 
Henriette Kahn har kuratert utstillingen. Skuespilleren Wenche Strømdahl leste tekster fra 
Bibelen under åpningen
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11.10 - 04.11. i 2. et 

 
Marit Roland  
Paper Drawing # 28 
og  

Nina Grieg  
Yonder 
 
Marit Roland arbeider med tegning på en helt annen måte enn det som er vanlig. I motsetning 
til strek som en todimensjonal linje på papir, manifesteres Rolands strek seg gjennom fysiske 
handlinger med romlig karakter. Hun tegner med istedenfor på papiret og lager på denne 
måten skulpturelle tegninger i utstillingsrommet.  
 
Marit Roland forholder seg til tegning som handling og idé, der det foranderlige og 
forgjengelige kontinuerlig undersøkes og utfordres.  
 
Det enkelte verk er resultat av en dialog mellom kunstneren, papirets egenskaper og rommet 
verket befinner seg i. “Det er en performativ og krevende prosess å sette opp et nytt verk ved 
de ulike visningsstedene. Jeg har ingen arbeider i reserve om noe skulle gå galt. Ved å jobbe 
på denne måten opplever jeg en ærlighet og sårbarhet jeg savnet da jeg i hovedsak drev med 
figurativ tegning. Verkets tilblivelse og fragilitet er like stor bestanddel av verkene som hva 
man fysisk ser i utstillingsrommet”, sier Roland.  
 
I Trondhjems Kunstforening møtte hun en helt ny utfordring siden det var første gang hun 
arbeidet i et rom hvor festemulighetene for hennes verk var så begrenset. Det var liten eller 
ingen mulighet til å bruke tak og begrensede muligheter til å bruke vegger til å feste papiret.  
 
Marit Roland (f. 1981 i Kristiansand) har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim (2012) 
og bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger i blant annet Akershus Kunstsenter, 
Haugesund Kunstforening, Galleri BOA, Møre og Romsdal Kunstsenter, Kristiansand Kunsthall, 
Tromsø Kunstforening og Museo D’Arte Contemporanea Villa Croce i Genova, samt deltatt i en 
rekke gruppeutstillinger, blant dem Høstutstillingen, Norsk Skulpturbiennale og Sørlandet 
Kunstmuseums jubileumsutstilling. Ved siden sin praksis som billedkunstner er Roland 
førsteamanuensis ved Institutt for visuelle og sceniske fag, Universitetet i Agder. 
 
https://maritroland.wordpress.com/ 
 

Nina Grieg har sin bakgrunn fra maleri, og har de siste årene jobbet parallelt med maleri og 
skulptur. Hun er opptatt av persepsjon, og referanser til natur og fysiske betingelser går igjen i 
hennes arbeid.  
 
Grieg undersøker mulighetene og begrensingene i måten vi erfarer omverdenen på, både 
kroppslig og mentalt. Gjennom brudd med formale rammer og tradisjonelle materialer 
utforsker hun mulighetene for å vise til noe man ikke nødvendigvis kan se, men sanse. 
 

https://maritroland.wordpress.com/
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I serien Yonder, som betyr fjernt men innen synsvidde, har hun tatt utgangspunkt i silhuetter 
av landskap. Prosjektet tangerer mellom å undersøke maleriske fremstillinger av silhuetter, og 
videre persepsjon av disse gjennom omforming til tredimensjonale, håndterbare objekter. 
Maleriene består av tjære på papir.  
 
Tyngdekraften er et viktig element i både maleriene og skulpturene, ved at de renner, henger 
eller står i spenn, og fungerer som et felles lodd og referanse til vår orientering i omverden. 
Grieg viser også nye støpte objekter i forlengelse av serien Yonder.  
 
Nina Grieg (f.1972) er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen i Bergen avd. Vestlandets 
Kunstakademi (1994-1998), kunstakademiet i Berlin og har mastergrad fra Goldsmiths College 
i London (1999-2000). Sin første separatutstilling holdt hun i 1999 i Bergen.  
 
Hun har hatt separatutstillinger i blant annet i Hordaland Kunstsenter, Galleri Neptun, Galleri 
Christinegaard, Ytter og Kunstgarasjen i Bergen. Hun har videre stilt ut på Aguéli Museet, 
Sverige, nottinghillartsclub og Stairwell Gallery, London. Hun har deltatt i en rekke 
gruppeutstillinger, blant dem Høstutstillingen, Galleri VOX, Kochi-Muziris Biennalens, India, 
EVA International Biennial, Irland og utstillinger i Polen og Serbia. Hun har utformet et 
kunstnerisk konsept til hotell Opus XVI, Bergen på hotellets sengegavler. 
 
http://www.ninagrieg.com/ 
 

 
(Foto: Marit Roland) 

http://www.ninagrieg.com/
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(Foto: Nina Grieg) 
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15.11 - 16.12. i 2. et 

 

Vigdis Haugtrø   
Solsang 
 
Trondhjems Kunstforening har gleden av å ønske Vigdis Haugtrø velkommen med en 
separatutstilling hvor hun presenterer både nye og eldre arbeider. 
 
I sitt kunstneriske virke utforsker Vigdis Haugtrø spenningen mellom natur og menneske, og 
hvordan disse gjensidig påvirker hverandre. Spesielt fokuserer hun på hvordan naturen 
påvirkes av menneskelig aktivitet, og omvendt, hvordan urbane omgivelser også påvirkes av 
naturens overraskende og uforutsette reaksjoner. 
 
Det ene hovedarbeidet i utstillingen, Solsang, viser en serie tegninger av de 82 fugleartene 
som er på listen over utrydningstruede fugler i Norge. Et annet hovedverk Attgrodd er en 
installasjon av grantrær som - bokstavelig talt - invaderer galleriet. Andre arbeider 
presenterer ulike stadier i forholdet mellom menneske og natur. Takket være Haugtrøs 
poetiske språk på tvers av disse ulike mediene - de detaljrike tegningene og varsomme 
formasjoner av funnet materiale - kommer et subtilt rop om å ta vare på naturen fram  

 
Vigdis Haugtrø (f. 1974 i Steinkjer) bor og arbeider på Fosen. Hun ble uteksaminert fra Statens 
kunstakademi i Oslo i 2002. Hun har vært artist-in-residence i Reykjavik (Island), Helsinki 
(Finland) og Kitakata (Japan) og har utstilt nasjonalt og internasjonalt. Hun har hatt mange 
nasjonale oppdrag med kunst i det offentlige rom. Hennes siste utsmykkingsarbeid "Strategi 
for pollinering" åpnet nylig i Stokkbakken omsorgssenter, Åsen. 
 
http://www.haugtroe.com/  
 
(Foto: Vigdis Haugtrø) 

          

http://www.haugtroe.com/
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01.12.18 - 20.01.19 i 1. et. 
 

Lek 
Desemberutstillingen 2018 
 
Tema for utstillingen i 2018 var «Lek». Medlemmene ble invitert til å leke seg fram til en 
tolkning av ordet og handlingen. Vi ønsket bidrag som ser på lek som noe ubevisst, 
terapeutisk, prosessuelt, samfunnsaktuelt, pedagogisk, kroppslig, relasjonelt, intellektuelt, 
politisk, uhåndterlig, ødeleggende, eller reparerende. 

Kunstnere: Aina Flatjord-Nilsen, Anne Grete Berg, Bente Riseth alias GLORIA FABEL, Billie 
Thackwell, Bjarne Stenberg, Brit Paulsen, Else Hofsli, Gunn Adria Jensen, Halldis Sagmo, 
Ingigerd Husbyn, Jane Wenstrand, Klara Dille Skistad, Line Valsjø, Lisbeth Skranes, Maria 
Tjåland Ødegård, Marit By, May Britt Myhr, Sidsel W. Vintervoll, Therese Myran, Thomas 
Pahr, Toril G. Oksvold, Tovemerete Stjern, Trond Are Berge, Trond Rømo, Trygve Skogrand, 
Vigdis Helmersen. 

Mer om temaet lek: 

Filosofen Friedrich von Schiller skriver i sine brev om lekedriften. Med det mener han at i 
leken er mennesket fritt. Det lekende mennesket er fritt gjennom estetiske utøvelse – for 
eksempel skriving, maling, skulpturering, dansing, og å spille teater. I disse handlingene er det 
ikke et skille mellom kreativ og kognitiv handling. Det fantasifulle og det intellektuelle i 
mennesket går sammen, og gir oss evnen til å skape noe som ikke fantes fra før. Lekedriften 
gjelder både voksne og barn. Det er enklere for barn å nå leken, fordi leken har ingen 
forpliktelse i seg. Det er innbilning og gøy. Som voksne er det lett å gå seg bort i Skogen av 
Forpliktelser, og dermed glemme leken. 

Barnet derimot lærer seg om verden gjennom lek. Det er nysgjerrig på alt og ser på enhver 
situasjon som en arena for lek. Det nysgjerrige mennesket er også derfor en viktig del av 
leken. For å leke må man ta sjanser på å utforske det man ikke vet hva er. Man må gå på stier 
som man ikke har gått før, og la nysgjerrigheten drive en framover, både fysisk og psykisk. I 
det lekende mennesket kulmineres nysgjerrighet, fantasi, og intellekt på en gang. Hans-Georg 
Gadamer mener at lek også kan skje i strukturerte situasjoner og omgivelse til tross for forbud 
– lek er en prosess som «bare skjer» mellom mennesker. Lek er derfor noe vi mennesker alltid 
befinner oss i, ikke noe vi kan planlegge eller avgrense. 

Psykoterapien jobber også med lek, gjennom kunst- og uttrykksterapi. I denne typen terapi 
skal leken og fantasien bidra til og ha som mål med å oppnå psykisk endring og utvikling. 
Leken blir i denne sammenhengen et ufarlig rom hvor man kan utforske sine egne psykiske 
mønstre og avtrykk, og i tur sin egen identitet. I leken er ingenting rett og galt, og blir dermed 
et fristed for vanskelige tema. Det som kjennes uvirkelig får et uttrykk gjennom kunstøvelse, 
og på den måten kan det bli lettere for mennesker å håndtere sine egne tanker, opplevelser, 
og følelser.   
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Nøkkeltall 
 
Antall besøkende 
 
Totalt i 2. etasje (utstillinger, arrangement og omvisninger):    3098 
Omvisning /workshop/skoleklasser/andre        461 
Antall omvisninger i 2.etasje (i egen regi)          12 
              (i regi av andre)              
 
Totalt i 1. etasje (Café Ni Muser): I gjennomsnitt 200 besøkende hver dag, dette blir over 
70.000 besøkende i løpet ett kalenderår.  
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Formidling 
I 2018 har vi hatt formidling, spesielt til barn og unge, som et av kunstforeningens 
satsingsområder. Med aspirantstillingen fikk vi en ekstra ressurs i staben og dermed mulighet 
til å utarbeide pedagogiske opplegg tilpasset ulike aldersgrupper knyttet de ulike utstillingene.  
 
Vi har i 2018 valgt å inngå samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole og to 
videregående skoler, slik at elevene kan komme på omvising og skape sin egen kunst hos oss. 
Vi har også kunnet tilby møte med en kunstner i hans atelier for noen grupper. 
 
Elevgruppene fra visuell kunst på kulturskolen har vært i alderen 7-18 år og kommet med 
læreren sin.  Gruppene har stort sett vært nokså homogene aldersmessig, men også enkelte 
med mer spredning i alder. 
 
Elevene fra Charlottenlund videregående skole og Thora Storm videregående skole har gått 
på Kunst, design og arkitektur på studieforberedende utdanningsprogram og Design og 
håndverk på yrkesfaglig utdanningsprogram. Disse to skolene er de eneste i byen som tilbyr 
nevnte fag. Noen av klassene har vært så store at vi har valgt å dele dem i to grupper, for å 
sikre utbyttet av formidlingen.  
 
I januar/februar 2018 inviterte vi elevene til utstillingen Andre premisser med Line Anda 
Dalmar, Hilde Frantzen, Kristin Velle-George og Nina Bang Larsen, i mars/april 2018 til Joakim 
Blattmanns utstilling Treverk (8) og i august/september 2018 til utstillingen Dobbelsyn med 
Per Formo. Høsten 2018 var interessen fra skolene så stor at vi dessverre ikke hadde kapasitet 
til å kunne ta imot alle som ønsket å komme. 
 
I tillegg har hatt flere arrangement for å fordype oss i utstillingenes ulike temaer, som 
foredrag, kunstnersamtale og omvisninger. 
 

 
(Formidling i Per Formos utstilling. Foto: TKF) 
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Arrangement 
KonsertGalleriet arrangerer konserter på mandager i kafeen i første etasje.  Konsertene er 
dels et samarbeid med arrangører som TrondheimFOLK og Transform, dels er konsertene 
egenproduserte. https://www.facebook.com/KonsertGalleriet/ 
 
Gitarklubben arrangerer klubbkvelder i peisestua i andre etasje 2-3 ganger i året. 
 
I tillegg huser Bispegata 9 A et stort utvalg av små og uformelle arrangementer på pop up-
basis. Disse finner oftest sted i gallerirommet i Café Ni Muser, og arrangeres i regi av aktører 
som låner rommet gratis. På denne måten, 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 uttrykke 
sine idéer, prosjekter og bekymringer til et større publikum. 
 
De fleste arrangementene i andre etasje er kunstrelaterte. Dels er det arrangement helt i 
egen regi, dels samarbeid med andre og dels er det andre aktører som avholdet arrangement 
i våre lokaler.  I 2018 deltok vi både på Kulturnatt og Trondheim Open kunstbiennale. 
 
 
14. februar: Samtale om utstillingen "Andre premisser" 
Vi inviterte til samtale mellom Line Anda Dalmar, én av fire kunstnerne bak utstillingen Andre 
Premisser og kunsthistoriker Ulla Angkjær Jørgensen, førsteamanuensis ved Institutt for 
kunst- og medievitenskap, NTNU.   
 
I utstillingen møtte vi arbeidet til fire kunstnere, men det var ikke enkelt å se hvem som har 
laget hva.  
 
«Ghosting» er kjent fra ulike kunstarter, også billedkunst.  Michelangelo og Rubens hadde 
assistenter som malte for dem. Olafur Eliasson og Elmgreen & Dragset har også ansatte som 
jobber for dem.  Når fire unge kunstnere har satt seg inn i hverandres kunstnerskap og 
produsert verk som om de var den andre, kan det virke forvirrende og provoserende samtidig 
som utstillingen er lekende og vekker nysgjerrighet. Hvorfor oppleves utstillingen slik, hva står 
på spill for kunstnerne og hva oppnås med denne arbeidsformen? 
 
12. og 17. april: Mindful Morgen på Treverk (8)  
I utstillingen Treverk (8) av Joakim Blattmann fikk publikum se greiner og trær fra Trondheim, 
mens de hørte opptak av lyder fra trær som suger til seg vann, holder på å tørke eller har små 
bevegelser på grunn av vinden samt lyder av små dyr som beveger seg på trærne.  Dette er 
ultralyder som uten teknologisk hjelp er umulig å høre.  
  
Vi inviterte til morgenyoga i utstillingen, inspirert av opplevelsen å være blant greiner og trær 
og høre lyder de produserer. Utstillingen ga en helt egen ro, der oppmerksomheten på en 
naturlig måte ble i øyeblikket. Være, lytte, puste. 
 
Arrangementet var i samarbeid med Zenit Yoga. 
 

https://www.facebook.com/KonsertGalleriet/
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(Foto: Rebeka Helena Blikstad) 

 
17. april: Klubb Kanin – konsert 
Klub Kanina rrangerte 5 konserter i 3 med 
Sindre Bjerga + Martin Palmer 
Ada Mathea Hoel + Bernt Isak Wærstad 
IMPROV QUARTET (MAYBE QUINTET) 
 

 
(Foto. Klubb Kanin)  
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27. mai: Gammel arkitektur + samtidskunst = SANT? 
Vi inviterte Trondheims byantikvar Mette Bye og leder for Oslo Kunstforening Marianne 
Hultman, med leder av Litteraturhuset i Trondheim Trond Åm som moderator. 
 
I Trondheim er det flere bygninger som har blitt tatt i bruk til andre formål enn det de ble 
bygget for. De nye aktivitetene representerer en utfordring både for virksomheten og den 
gamle arkitekturen. På den ene siden må den nye aktiviteten tilpasse seg de eksisterende 
forholdene i det gamle huset for å kunne drive. På den annen side må huset og arkitekturen 
også tilpasses den nye aktiviteten, og risikerer å miste sin arkitektoniske arv i 
moderniseringsprosessen. 
 
Huset er ikke en hvit kube bygget for å forsvinne i bakgrunnen av kunstverket uten å forstyrre 
det. Tvert imot er huset et meget tilstedeværende element som kunstverket er tvunget til å 
forholde seg til og inngå en dialog med. Hvilke muligheter og utfordringer finnes det i å vise 
samtidskunst i et gammelt hus? Hvordan påvirker husets arkitektur og detaljer kunsten på 
den ene siden? Og hvordan påvirker kunsten vår opplevelse av arkitekturen på den andre? 
 

 
(Close up av byantikvar Mette Bye: Foto: TKF)  
 

28. mai: Omvising i utstillingen Åpent hus med kurator 
Vi arrangerte omvisning med Rebeka Helena Blikstad, kurator for utstillingen. Hva ble funnet 
på huset, hva vises i de ulike lokalene og hvordan opplevdes det å kuratere en slik utstilling. 
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(Foto: TKF)  

 
7. juni: Tilblivelsen av et kunstpublikum 
Vi inviterte kunstsosiolog Dag Solhjell til å snakke om utviklingen av et kunstinteressert 
publikum og etableringen av kunstforeninger i Norge, landets første kunstinstitusjoner som 
også har vært kunstfeltets mest demokratiske og desentraliserte.  
 
Kunstforeningene var et kollektivt og demokratisk svar på hvordan et publikum kunne få 
tilfredsstilt sin kunstinteresse. De første kunstforeningene ble etablert i Christiania (1836), 
Bergen (1838) og Trondhjem (1845). De tidlige kunstforeningenes hovedvirksomhet var 
utstilling av kunstverk, innkjøp av kunst til utlodning blant medlemmene, og etter hvert også 
innkjøp til egen kunstsamling. Trondhjems Kunstforening var frem til 1990-tallet den fremste 
og mest profesjonelle av landets kunstforeninger, fordi den også hadde klart å bygge opp 
landets største private samling. 
 
Solhjell fulgte foreningens historie innenfor den større nasjonale historien. Hvorfor mistet 
Trondhjems Kunstforening sitt hus og sin samling? Og hvor ble det demokratiske elementet i 
kunstformidlingen? Er det forsvunnet i ulike typer profesjonelle kuratoriater? 
 
11. juni: Erindringer fra da DMMH holdt til i bispeboligen 
I samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) 
inviterte vi til en samtale med Sonja Kibsgaard og Kirsten Ryvarden som begge hadde tatt sin 
utdanning mens skolen i årene1954-1976 holdt til i Bispegata 9 A, og som senere fortsatte 
som lærere ved DMMH, for å få fram husets historie i den tiden da førskolelærere ble 
utdannet i huset. 
 
Hvordan har dette huset blitt brukt over tid og hva husker de som deltok den gangen fra både 
undervisning og andre aktiviteter? Hva slags betydning hadde selve bygningen for aktiviteten 
som har vært i huset var spørsmål vi stilte. 
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Over tid vokste DMMH og lærerne ble ansatt på heltid og antall klasser økte. Biskopens bad 
ble brukt til kjøkken og kontoret hans ble til bibliotek. Undervisning i fysisk aktivitet foregikk 
på ettermiddagene i lånte gymsaler.  I den store hagen ble det gitt opplæring i hagestell, der 
både planting av løk og luking av ugress var inkludert. Hver dag måtte elevene servere 
lærerne te.  
  
https://dmmh.no/hva-skjer/mimrekveld-i-dmmhs-gamle-lokaler 
 
14.  juni: Erindringer fra da Kulturskolen holdt til i bispeboligen 
I samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole inviterte vi til en samtale med Vidar 
Hjemås (død 12.18), Ragnhild Endseth Hagerup og Line Henriksen som alle tre har hatt sitt 
virke ved skolen mens den holdt til i den gamle bispeboligen og etter at den flyttet til 
Olavskvartalet. 
 
Henriksen var elev mens skolen holdt til i Bispegata 9 A og er nå avdelingsleder ved 
strykeseksjonen, Hagerup har vært lærer begge steder og Vidar Hjemås var inspektør før han 
senere ble rektor.  
 
Hvordan har dette huset blitt brukt over tid og hva husker de som deltok den gangen fra både 
undervisning og andre aktiviteter? Hva slags betydning har selve bygningen hatt for 
aktiviteten som har vært i huset? Ville vi gjerne vite. 
 
Trommesett ble undervist i kjelleren, trangt og klamt med håpløs akustikk.  Men moro, fikk vi 
høre. Omtrent der kakedisken står i kafeen, ble verket Basement Music for perkusjon for fem 
musikere komponert av komponist og fiolinpedagog Bertil Palmar Johansen. Søt musikk, 
ifølge komponisten. 
 
26. september: «TraducSon!» - en musikalsk og litterær oversettelseskveld 
Vi inviterte til fransk temakveld om oversettelse på språkdagen. 
 
Oversetter Gøril Eldøen, fortalte om sitt virke som oversetter. I foredraget tok hun 
utgangspunkt i Lydie Salvayres prisvinnende roman Ikke gråte, som hun selv nettopp har 
oversatt.  
 
Førstebibliotekar Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye, som har doktorgrad i fransk litteratur- og 
oversettelsesvitenskap fra NTNU, ga oss et musikalsk innblikk i de spennende utfordringene 
man møter som oversetter. Sammen med pianist Mary-Ann Landrø framførte hun jazzsanger 
som hun selv har oversatt fra engelsk til fransk. 
 
28. september: Association Internationale du Theatre pour I’Enfance et la Jeunesse (ASSITEJ)  
Seminar for fremme av barn og unges rett til å oppleve god scenekunst. 
 
29. September: Baby Becomings 
I samarbeid med Teater Fot inviterte vi babyer og smårollinger sammen med sine voksne til 
en musikalsk teaterforestilling med skuespiller Siri Schnell Juvik og musikerne Siri Gjære, Tor 
Haugerud og Sunniva Hovde. 
 

https://dmmh.no/hva-skjer/mimrekveld-i-dmmhs-gamle-lokaler
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Alle satt benket på myke ullpledd, som utgjør en slags lekeplass eller territorium for 
skuespilleren og musikerne. Med rytmer og sang henvendte kunstnerne seg til de minste, og 
reisen gjennom ulike sanselige verdener kunne begynne. Kostymer og scenografi, som består 
av lag på lag av ulike mønster, farger, materialer og følelser, ble avdekket. 
 
Forestillingen beveget seg nedover, alltid til noe nytt og annet, transformerte fra himmel til 
jord, fra gressing som ble til kiling og latter, som ble til en dans som ble til en fisk som flyr, og 
til oppdagelser av skatter på havets bunn.  
 
Forestillingen er en del av Småkunstfestivalen, og ble spilt to ganger samme dag. 
 
14. september: Kulturnatt 2018 i Trondhjems Kunstforening - lettbeint omvisning 
Vårt bidrag til Kulturnatt 2018 var å holde utstillingen til Per Formo "Dobbelsyn. Malerier og 
trykk 2017-18" åpen i 13 timer! Vi inviterte publikum til å se, mys, gå tett på eller stå på hodet 
foran Formos malerier og trykk. 
 
Vår gallerivakt og masterstudent i kunsthistorie Kathrine H. S. Skarsholt holdt en lettbeint 
omvisning tre ganger i løpet av åpningstiden, siste gang midnatt, hvor vi lekte med 
synssansen. 
 
Kafeen i første etasje, hvor også Per Formo stilte ut bilder hadde nattåpent. 
 
19. september: Kunstnerpresentasjon og omvisning med Per Formo 
Vi inviterte til omvisning og kunstnerpresentasjon i utstillingen Dobbelsyn, med Per Formo 
som er både musiker og billedkunstner. 
 
Med sine sterke, talende farger og gjennomtenkte linjer og former, oppfordret han oss til å 
leve i det visuelle for en stund. Per Formo fortalte om sitt kunstnerskap og hvordan han 
havnet der han er i dag.  
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(Foto: Rebeka Helena Blikstad)  

 
27. oktober: Kladeisen - Terje Tjøme Mossige og Marianne Kjærsund 
Danseforestillingene var i regi av DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge og 
presentert under Trondheim Open kunstbiennale 2018, i samarbeid med TKF.  
 
Forestillingen er en duo og en abstrakt danserisk verk av og med dansekunstnerne Terje 
Tjøme Mossige og Marianne Kjærsund. 
 
"Med kroppene våre bukserer vi en schvær kladeis. Denne bråker, lager mye tørr lyd. Vi 
presser, løfter, haler og drar. Vi romsterer. Både den og vi hvelver ukontrollert avgårde. 
Stopper opp, tørr stillhet. Armene forflytter luft, undersøker nøye og ser på alle detaljene. 
Fuktige hofter smyger seg mellom kladeisens tørre irrganger. Vi blir som morild, lyser opp, 
flyter og skyver oss bortover. Hardhendt endrer vi form på kladeisen. River biter av den, 
plasserer de et sted og sier sannheter til hverandre for å takle livet." 
 
Forestillingen ble spilt to ganger samme dag. 
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(Danseforestillingen "Kladeisen" i TKF under Trondheim Open. Foto: Nadia Caroline Andersen) 

 
31. oktober: Marit Roland og Nina Grieg i samtale med Gustav Svihus   
Vi inviterte vi til en samtale mellom kunstnerne Marit Roland og Nina Grieg og kunsthistoriker 
Gustav Svihus Borgersen, som en del av kunstbiennalen Trondheim Open. 
 
Marit Rolands verk er resultat av en dialog mellom kunstneren, papiret, som hun tegner med 
og ikke på, sine egenskaper og rommet verket befinner seg i. Nina Grieg har jobbet frem mer  
romlige verk i møtet mellom det to- og tredimensjonale, hvor plassering i rommet 
underbygger spenningen i arbeidet.  
 
Begge kunstnerne omtalte utstillingsrommet som en ressurs og en begrensning. Hvordan verk 
møter rom og hvordan de to kunstnerne jobber seg inn i utstillingsrommet, sto sentralt i 
samtalen og kan kanskje overføres til hvordan vi alle forholder oss til og erfarer våre visuelle 
rammer. 
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(Foto: TKF)  

 
21. november: Best practices for prosjektutvikling - ekstern finansiering for forskning og 
kunstnerisk praksis 
Sammen med NTNU og Teaterhuset Avant Garden inviterte vi til et regionalt seminar med 
formål å bidra til å styrke teatervitenskap gjennom å bygge nettverk og presentere en del 
«best practices» som kan inspirere til økt samarbeid og til utvikling av prosjektideer på tvers 
av institusjonsgrensene.  
 
Innledere var professor Svein Gladsø (Kunst- og medievitenskap, NTNU), professor Vigdis 
Aune (Kunst- og medievitenskap, NTNU), professor Tone Pernille Østern (Institutt for 
lærerutdanning, stipendiat NTNU), førsteamanuensis Lise Hovik (Dronning Mauds Minne 
Høgskole for barnehagelærerutdanning) og Edvine Larssen (Program for kunstnerisk 
utviklingsarbeid, PKU/ Kunstakademiet, NTNU ). 
 
Seminaret fokuserte på muligheten for å hente inn finansiering både for akademiske, 
utviklingsorienterte og kunstneriske prosjekter med oppfølging gjennom presentstasjoner av 
prosjekter som har oppnådd finansiering bl.a. fra Forskningsrådet, Kulturrådet og 
programmet for kunstnerisk forskning. Presentasjonene vil omfatte teoretiske/historiske, 
anvendte, utviklings- og utdanningsrettede, tverrfaglige og kunstforsknings-prosjekter. Etter 
presentasjonene arrangeres det en møteplass for prosjekter der deltakerne kan diskutere 
egne prosjektideer og finne potensielle samarbeidspartnere.  
 
16. desember: Finissage og kunstnersamtale Vigdis Haugtrø og Eline Bjerkan 
Vi inviterte til en samtale mellom kunstner og kunstkritiker for å utdype blant annet temaene 
bærekraft, landskapsendringer og levemåter, tema relatert til utstillingen.  
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Arrangementet markerte samtidig den siste dagen for Haugtrø's utstilling "Solsang". 
 
Finnisagen var en unik mulighet til å se fuglene opplyst av det spesielle desemberlyset som 
kom inn gjennom de store vinduene i bygget. 
 

Media 
 
Om Line Anda Dalmar, Hilde Frantzen, Kristin Velle-George og Nina Bang Larsen og 
utstillingen Andre premisser «- Vi hermer ikke»,skrevet av Marte Stoksvik  i Adressa, 
31.01.2018 
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2018/01/31/%E2%80%93-Vi-hermer-ikke-
15955545.ece 
 
Om Line Anda Dalmar, Hilde Frantzen, Kristin Velle-George og Nina Bang Larsen og 
utstillingen Andre premisser «De andres metode», kritikk av Gustav S. Borgersen i 
ArtSceneTrondheim 5. 2.2018 http://trondheimkunsthall.com/news/De-andres-metode 
 
 
Om Joakim Blattmanns utstilling «Treverk (8)», kunstnerisk leder Rebeka Blikstad intervjuet 
av Laura-Ann Morrisen, The List, 05. 05.2018 
https://issuu.com/thelisttrondheim/docs/the_list_issue_2018_vol-2 
 
 
Om utstillingen Åpent hus, kuratert av Rebeka Helena Blikstad «Kunstforeningens historie 
foldes ut», skrevet av Gustav S. Borgerseni  AstSceneTrondheim 25.05.2018 
http://trondheimkunsthall.com/news/Kunstforeningens-historie-foldes-ut 
 
 
Om utstillingen Åpent hus, kuratert av Rebeka Helena Blikstad «Da brannvesenet forlangte 
at loftet skulle ryddes dukket mange gamle kunstskatter opp», skrevet av Kjersti Lunden 
Nilsen i Trondheim 24, 13.06.2018 
https://trondheim24.no/kunst/brannvesenet-forlangte-loftet-ryddes-dukket-gamle-
kunstskatter/ 
 
Om Per Formo og utstillingen «Dobbelsyn – malerier og trykk 2017 – 18» mellom innsikt og 
utsikt, kritikk av Elene Bjerkan i ArtSceneTrondheim, 30. 08.2018 
http://trondheimkunsthall.com/news/Mellom-innsikt-og-utsikt 
 
Om Per Formo og utstillingen «Dobbelsyn – malerier og trykk 2017 – 18», « Utforsker hva 
som skjer når vi ser og ser, og ser enda en gang» skrevet av Annemona Grann i Adressa 25. 
08.2018 
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2018/08/25/Utforsker-hva-som-skjer-n%C3%A5r-vi-
ser-og-ser-og-ser-enda-en-gang-17390721.ece 
 
Om Marit Roland og utstillingen ”Paper Drawing # 28 og Nina Grieg og hennes utstilling 
«Yonder» ”Å måle med blikket”, skrevet av Annemona grann i  Adressa 4. 11.2018 

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2018/01/31/%E2%80%93-Vi-hermer-ikke-15955545.ece
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2018/01/31/%E2%80%93-Vi-hermer-ikke-15955545.ece
http://trondheimkunsthall.com/news/De-andres-metode
https://issuu.com/thelisttrondheim/docs/the_list_issue_2018_vol-2
http://trondheimkunsthall.com/news/Kunstforeningens-historie-foldes-ut
https://trondheim24.no/kunst/brannvesenet-forlangte-loftet-ryddes-dukket-gamle-kunstskatter/
https://trondheim24.no/kunst/brannvesenet-forlangte-loftet-ryddes-dukket-gamle-kunstskatter/
http://trondheimkunsthall.com/news/Mellom-innsikt-og-utsikt
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2018/08/25/Utforsker-hva-som-skjer-n%C3%A5r-vi-ser-og-ser-og-ser-enda-en-gang-17390721.ece
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2018/08/25/Utforsker-hva-som-skjer-n%C3%A5r-vi-ser-og-ser-og-ser-enda-en-gang-17390721.ece
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https://www.adressa.no/pluss/magasin/2018/11/04/%C3%85-m%C3%A5le-med-blikket-
17799623.ece 
 
 
  

https://www.adressa.no/pluss/magasin/2018/11/04/%C3%85-m%C3%A5le-med-blikket-17799623.ece
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2018/11/04/%C3%85-m%C3%A5le-med-blikket-17799623.ece
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IDEOLOGI, VISJON OG STRATEGI (2017-2020) 
  
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 510 registrerte medlemmer per februar 2018 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 samtidskunst 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 
sosiale 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 
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gjennom kunst. Vi forstår "kunst" som et bredt begrep som inkluderer både kunstnerisk 
praksis 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 2019 - 2020 
 
Trondhjems Kunstforenings utstillingsprogram for 2019 og 2020 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 legges vekt på at utstillere 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 derfor redusert i 
begge etasjer. I 2019 har vi programmert 11 utstillinger, hvorav én går over begge etasjene, i 
2020 har vi programmert 9 utstillinger, hvorav én går over begge etasjene. 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 tidligere 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. Vi ser gjerne at vi to ganger i året2 
kan tilby kunstnere 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 meningsfull og interessant dialog mellom den enkelte utstilling og 
bygningen Bispegata 9A.  Samtidig er det meget krevende å stille ut i begge etasjene, slik at i 
både 2019 og 2020 vil det være én utstilling hvor vi får til dette. 
 
Når vi har ulike utstillinger i galleriet og kaféen, åpnes gjerne utstillingene 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 
fortsetter å samarbeide med Jødisk kulturfestival hvert år i september, et samarbeid som 

                                                 
2 Første utstilling etter jul og første utstilling etter sommerferie 
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startet i 2011, og Trondheim Elektroniske Kunstsenter – gjennom Meta.Morf. Biennale. Vi 
deltar også på Kulturnatt Trondheim. 

 

Planer for framtiden 
Vi fortsetter med vår kunstneriske kalender og sosiale kalender i 2019-2020. 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. I tillegg har vi 
behov for å øke kapasiteten vår, slik at vi blant annet kan fortsette med å tilby barn og unge 
omvisninger i våre utstillinger og dermed øke kunnskap og verdsettelsen av kunst.  
 
Det er både givende og krevende å eie en gammel, ærverdig eiendom med betydelig 
oppgraderingsbehov så vel innvendig som utvendig. Vi er derfor på jakt etter nye måter å 
skaffe midler på, i tillegg til å fortsette med å søke på både private kilder som 
stiftelser/legater/fond og offentlige støtteordninger for ivaretakelse av kulturminner. 
 
 
Elena Pérez, Rebeka Helena Blikstad og Inger Marie Bakken 
24. april 2019 
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Våre samarbeidspartnere: 
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Regnskap 
 
















