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Forord
Årsmeldingen gir en samlet oversikt over de ulike aktivitetene som var i foreningen i 2020, samt
en oversikt over våre satsinger framover.
Vi markerte 175-årsjubileet 17. desember 2020, blant annet med utgivelse av Det lange
perspektiv – Trondhjems Kunstforeningen 175 år, skrevet av journalist og historiker Per
Christiansen. Vesentlige deler av jubileumsprogrammet ble gjennomført som planlagt, innenfor
de gjeldende smitteverntiltak, men blant annet jubileumsmiddagen er utsatt på ubestemt tid –
til det igjen er mulig å samle mange mennesker.
Vi har valgt å bruke jubileet som grunnlag for et videre samarbeid med ulike institusjoner, slik
at vi framover kan bidra til å løfte fram kunst- og kulturfeltet i Trondheim.
Vi har fått gjennomført mesteparten av planlagte utstillinger og arrangement, selv om
oppslutningen fra publikum har vært svakere enn tidligere år. Vi var nedstengt for publikum i
knappe to måneder og måtte utsette to kunstutstillinger og en danseproduksjon.
For å gi ekstra kunstopplevelser etter nedstengingen, arrangerte vi tre pop-up utstillinger med
lokale kunstnere, og holdt sommeråpent.
Vi har fornyet leiekontrakten med Ni Muser, med en langsiktig kontrakt som gir eierne
muligheter og insitamenter til å investere i utvidelse av driften. Vi gleder oss til at verkstedet
og biskopens hage syder av liv.

Trondheim, 1. mars 2021

Inge Fottland
Styreleder
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FORENINGEN
Styret
Styret har bestått av (med valgperiode i parentes):
Inge Fottland, styreleder (2020-22)
Michael Kahn, styremedlem (2014-2016, 2016-2018, 2020-2022, styreleder 2018-2020)
Jan Olav Straume, styremedlem (2020-2022, varamedlem 2018-2020)
Bente Hofstad, styremedlem (2019-2021)
Anne Kristin Myrseth, styremedlem (2020-2021)
Trond Åm, varamedlem (2020-2021, styremedlem 2018-2020)
Torhild Hovdenak, varamedlem (2020-2022)
Styret har hatt åtte styremøter i årsmøteperioden.
Kunstnerisk råd

Kunstneriske råd har bestått av
Kristina C. Karlsen, billedkunstner (2020-2022)
Yngve Zakarias, billedkunstner (2020-2022)
Martin Palmer, kunstnerisk leder TKF, ex officio (2020-2021)
Kunstneriske råd som ble valgt på det korona-utsatte årsmøtet har hatt ett møte i 2020, i tillegg
hadde avtroppende kunstnerisk råd (som besto av Johan Börjesson, Beate Gjersvold, AnneTove Huse og Martin Palmer) ett møte våren 2020.

Ansatte
Elena Pérez er fast ansatt som daglig og kunstnerisk leder, men med permisjon for å arbeide
ved NTNU fra 1. mars 2020. Pérez er kunstviter, med en doktorgrad i kunst og teknologi fra
NTNU. Inger Marie Bakken, som er samfunnsviter, er tilsatt som vikar for daglig leder i perioden
1. mars 2020 – 9. september 2021.
Diana Lindbjerg Jørgensen, billedkunstner med mastergrad fra KIT, og Kathrine H. S. Skarsholt,
masterstudent i kunsthistorie ved NTNU fortsatte som galleriverter i 2020. Jørgensen avsluttet
i mars, Skarsholt i september.
Karina Hindrum Berg og Håkon Viksmo Lie, begge masterstudenter i kunsthistorie ved NTNU,
har vært gallerivakter fra henholdsvis oktober og november 2020. I tillegg til å være gallerivakt,
har de utført ulike oppgaver knyttet til markedsføring, sosiale medier, oppdatering av nettsiden
og produksjon av jubileumsboka Det lange Perspektiv – Trondhjems Kunstforening 175 år.
Montører i 2020 har vært Diana Lindbjerg Jørgensen og Martin Palmer, med bistand fra
Kathrine H. S. Skarsholt, Bella da Silva og Håkon Viksmo Lie som frivillige.
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Kunstnerisk råd. F.v.: Martin Palmer, Kristina C. Karlsen og Yngve Zakarias.

Kunstforeningens styre. F.v.: Torhild Hovdenak, Jan Olav Straume, Inger Marie Bakken (daglig leder), Anne Kristin Myrseth, og
Inge Fottland. Michael B. Kahn, Bente Hofstad, og Trond Grønli Åm var ikke tilstede.
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Frivillig arbeid og dugnad
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.
Anne Kristin Myrseth, Inge Fottland, Jan Olav Straume og Torhild Hovdenak har vært
gallerivakter, dels for å utvide åpningstiden fast en dag i uken, dels for å holde åpent sommeren
2020. Det samme har Kristina C. Karlsen fra kunstnerisk råd og Turid Mathiesen Kvålsvoll. Dette
har i alt på årsbasis vært på en stillingsandel på om lag 6 %.
Kunstneriske råd: I 2020 har Kunstnerisk råd juryert innkomne søknader til utstillingsperioden
2021-2022 (avtroppende kunstnerisk råd) og Desemberutstillingen.
Daglig leder: har utført frivillig arbeid på om lag 30 % på årsbasis utover den formelle
stillingsandelen.
Dugnad: Vi rakk å gjennomføre én dag med periodisk renhold (11. mars) før koronanedstenging. To medlemmer vasket ned peisestua. Vi inviterte til fortsettelsen 5. og 6. mai,
men det var nok for tidlig til at medlemmene hadde lyst til å gå ut blant andre.
Vertskap: Høsten 2020 rekrutterte vi frivillige til jubileumsvertskap, med korona- og brannvakt
samt kaffeservering under flere av arrangementene som oppgaver. Ti medlemmer har deltatt i
dette som utgjør en stillingsandel på om lag 4 % på årsbasis.
Hagearbeid: Noe hagearbeid er utført gjennom dugnad selv om plena er erstatta av heller. John
Slettahjell har vært ansvarlig for hagedugnad og har lagt ned to dagsverk på dette arbeidet.
Reiser
Inge Fottland deltok på årsmøtet til Norske kunstforeninger på Gardermoen i mai.

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 samtidig krevende grunnet sin høye alder.
Ved branntilsyn i mai 2019 ble det påpekt flere avvik, med varierende kostnader for å lukke.
Først i august 2020 ble det oppnådd enighet mellom brannvesenet og kunstforeningen, med
nødvendig bistand fra brannteknisk konsulent Cowi, om hvor mange mennesker som samtidig
kan oppholde seg i huset og hvordan brannvakter skal fungere.
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Innstallering av brannslokkeanlegg har vært et krav lenge, som det har vært økonomisk
vanskelig å få på plass. Fristen er nå satt sommeren 2021. Trondheim kommune bevilget
500 000 til dette arbeidet i januar 2020, vi avventer svar på søknad til andre finansielle kilder.
Avløpet fra publikumstoalettene gikk tett i juli 2020, det viste seg at røret var knekt og ikke
kunne stakes opp. Takket være positive samarbeidspartnere ble arbeidet utført umiddelbart,
inklusive arkeologisk utgraving og omkobling av høyspentledninger. Arbeidet ble i hovedsak
finansiert innenfor rammen av det kommunalt garanterte banklånet vi hadde fått i 2019, selv
om banken krevde at kommunen formelt måtte fornye vedtaket om garanti.
I gallerirommet i 1. etasje ble galleribelysningen våren 2020 skiftet ut til samme standard som
i gallerirommene i 2. etasje. Oppgraderingen er finansiert gjennom privat gave, og skjedde
samtidig som Ni Muser AS gjorde omfattende arbeid med oppgradering av kafeen inkludert
nytt inventar i serveringsområdet, nye golvflis, sliping og maling av golv og maling av tak og
vegger etc. i alle rom.
Café Ni Muser
Leiekontrakten med kafeen ble fornyet høsten 2020, slik at det nå er mulig å satse langsiktig,
og utvide virksomheten, for driverne av kafeen.
ArtScene Trondheim
Vi har fortsatt å leie ut et kontor i 2.etg til ArtScene Trondheim, et nettmagasin for
billedkunstkritikk i Trondheim ledet at Marit K. Flåtter. Vi er fortsatt svært fornøyd med
samarbeidet, som oppfattes som positivt, organisk og uproblematisk.

Regionalt samarbeid med andre kunstforeninger
Vi har samarbeidet med kunstforeningene i Skaun, Steinkjer og Stjørdal om å utvikle grunnlaget
for fylkessamarbeid mellom de om lag 20 kunstforeningene i Trøndelag.
Vi ser at regionalt samarbeid kan være en mulighet til å få økt fokus på kunstnerøkonomien,
slik at det kan bli mulig å dekke utstillingskostnader og betale honorar til kunstnere som stiller
ut hos oss.
Fire medlemmer fra TKF deltok på stiftelsesmøtet av Trøndelag fylkeskunstforening på Stjørdal
den 24. oktober 2020, Per Formo fra vår forening ble valgt inn i styret som ledes av Ragnhild
Kvalø fra Steinkjer kunstforening.
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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.

Medlemmer
Vi hadde 425 registrerte medlemmer ved utgangen av 2020.
Vi har egen medlemspris for studenter på kr 200 og ordinær medlemspris på kr 500. Nye
medlemmer kan 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.

Medlemsdag
Med medlemsdager ønsker vi å
bidra til å øke interessen og
forståelsen for kunst og kultur i
byen.
Medlemsdag
er
et
arrangement som kombinerer
kunstopplevelser med sosialt
samvær.
Vi
inviterer
våre
medlemmer 4-6 ganger per år,
gjerne til kafe/kake før en privat
omvisning hos oss selv, andre
kunstinstitusjoner,
private
samlinger eller i offentlig rom. I
2020 har vi for første gang invitert
til kaffe og kunstfilm i samarbeid
med Trondheim kino, noe som har
vist seg populært tross i koronarestriksjoner.

Fra medlemsdag på Galleri Dropsfabrikken, utstillingen Begynnelser
med Solrunn Rones. Foto: Inger Marie Bakken.

Medlemsdagene i 2020 har vært:
2. februar kl. 18.00 - 19.00 på Galleri Dropsfabrikken med utstillingen Begynnelser med Solrunn
Rones.
11. juni kl. 1800 Bispegata 9 A, 1. etasje, samtale mellom kunstnerne Grethe By Rise og Kjersti
Stokke og Martin Palmer i utstillingen Atelier Dora 25 år.
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Fra samtale mellom Grethe By Rise, Kjersti Stokke og Martin Palmer i forbindelse med utstillingen Atelier Dora 25 år.
Foto: Inger Marie Bakken.

21. september Kunstneren og tyven på Prinsen kino etter kaffe i Bispegata 9A i Nina Skarsbøs
utstilling STEIN/BRUDD.
12. november Frida Kahlo på Prinsen kino etter kaffe i Bispegata9 A i utstillingen Living with
Dinosaurs.

Desemberutstillingen
Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige, juryerte medlemsutstilling, og
vises på veggene i hele 1.etasje i kafeen i desember og januar. Hvert år skifter temaet, og gir
oss innblikk i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk gjennom foto, maleri, tegning, grafikk,
keramikk og tekstil.
Tema til Desemberutstillingen ble lyst ut 14. juli, med søknadsfrist 1. oktober med temaet farge.

Medlemslotteriet
Hvert år, så nær stiftelsesdatoen 17. desember som mulig, holder vi et kunstlotteri for
medlemmene våre. I 2020 ble loddtrekningen foretatt på selve stiftelsesdagen, som en del av
175årsmarkeringen.
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I år valgte vi å spørre medlemmene om å bidra med verk som gevinster i medlemslotteriet. Vi
er svært glad og takknemlig for alle gevinster som ble gitt. Tusen takk til alle bidragsytere!
Verdiene på gevinstene var totalt på kr 89 200.
Vinnere på medlemsnummer i 2020 og valgte gevinster
1

Terje Røysing Aune (2023) - Bjørn Bratsberg, Blått landskap (2013), Collage, 45 x 37 cm

2

Ingar Rudolf Ottemo (600) - Greta Aune Jotun, Visning, Akryl på lerret, 79 x 59 cm

3

Astrid B Hynne (146) - Birgit Cold, Manarola (2008), Tusjtegning, akvarell, 52 x 52 cm

4

Mette M Handberg (1643) - Martin Bjørshoel, Katt (2019), Akryl på lerret, 40 x 40 cm

5

Viktoria Sandor (687) - Lorents Aage Nagelhus, Adam og Eva, 2/50 (1984), Linosnitt,
59 x 50 cm

6

Signe Sagfjæra (1257) - Billie Thackwell, Traces of Mind (2019), Tegning på polaroid,
25 x 45 x m

7

Ann Karin Trang (1317) - Elling Reitan, Det aftenrøde fjellet, 102/140, Litografi, 85 x 67 cm

8

Elin Aina Amundsen (259) - Roald Stevik, Dyb fjord, 25/55 (2015), Giclée, 60 x 69 cm

9

Eli Strøm (1090) - Anne Myrseth, Tiden det tar (2020), Mixed media, 31 x 31 cm

10

Maria Roos Tiller (1951) - Anne Myrseth, Historien om det rød og hvite, den dagen du forlot
meg II (2020), Mixed media, 31 x 31 cm

11

May Remmem (1839) - Per Formo, Linjefigur 6, 2/50 (2018), Digital print på papir, 60 x 44 cm

12

Thor Thorsen (1743) - John Slettahjell Uten tittel (2010), Akryl, kull på lerret, 36 x 36 cm

13

Berit P Løfsnæs (618) - Elin Helene Granbo, Vinterdis (2020), Tekstil. Vevd i ull & lin,
34 x 34 cm

14

Greta Tvete Vollan (1977) - Per Formo, Linjefigur 6, 3/50 (2018), Digital print på papir,
60 x 44 cm

15

Solbjørg With (1780) - Lisbeth Wollmann Galåen, Minutt for minutt V (2020), Akvarell og
collage på mdf, 20 x 20 cm

16

Sigrid Husø Haugtrø (1921) - Kristina C Karlsen, Rope (2019), Litografi, 59 x 39 cm

17

Ellen Sofie Griegel (1969) - Elisabet Alsos Strand, Havmannens Rike II, 3/130 (2003), Litografi,
26 x 32 cm

9

18

Kalle Eriksson (136) - Martin Palmer, Rust #14 (2020), Rust fra nedbrent båthus på papp,
49 x 38 cm m ramme

19

Åsmund Myrbostad (24) - Anne Marie Eggen, Holde sammen, Akryl på papir, 43 x 33 cm

20

Margrete Sætre Hanssen (2020) - Lisbeth Wollmann Galåen Minutt for minutt VI (2020),
Akvarell og collage på mdf, 20 x 20

21

August Schmidt (1962) - Vigdis Helmersen, Par les toilettes, 1/30, Grafisk blad av foto på papir
med struktur, 33 x 34 cm

22

Ann-Margrit Harkjerr (701) - Anne-Karin Furunes, Into the Image with Light (2015), Bok

23
24

Bente Hofstad (310) - Bertil Palmar Johansen, Ute ved kysten (2020), Olje på lerret, 2020,
72 x 71 cm
Torill Mordal (1773) - Anne Marie Eggen, Berøring, Akryl på papir, 43 x 33 cm m ramme

25

Grete Samstad (1450) - Hege R Silderen, Festningen, 5/20 (2020), Giclée, 20 x 20 cm

26

Harald Setsaas (1102) - May Britt Myhr, Homo Ludens Deus 2.0 (2018), Mixed media på lerret,
50 x 70 cm

27

Sigmund Sunde (609) - Tovemerethe Stjern, Myrull (2016), Akryl, 34 x 45 cm

28

Kristen I Apalset (1867) - Greta Tvete Vollan, Kunstkalender (2020), Kalender

29

Erna og Odd Smistad (972) - Wenche Ødegård, Hommage a Picasso, Kulltegning, 76 x 76 cm

30

Eli Børresen (300) - Barbro Tiller, Gjenstridig Flora (2013), Bok

31

Magni Kjernli (1818) - Barbro Tiller, Gjenstridig Flora (2013), Bok

32

Mette Helseth (1331) - Per Christiansen, Astrid Wallster Holdbakk (2005), Bok

33

Roar Follestad (1914) - Sidsel W Vintervoll, Hyttklokka (2017), Akryl, 50 x 25 cm

34

Kirsten Oxaal (205) - Barbro Tiller, Gjenstridig Flora (2013), Bok

35

Jens Rohloff (843) - Per Christiansen, Astrid Wallster Holdbakk (2005), Bok

36

Torbjørn Aksel Fredriksen (443) - Tone Engberg, Syv søsken II, 7/30 (2018), Giclée, 25 x 25 cm

37

Kjersti Gjesdal Noach (856) - Per Christiansen, Astrid Wallster Holdbakk (2005), Bok

38

Peter Stokstad (2134) - Lorents Aage Nagelhus, Norsk musikk, (2004), Bok

39

Marianne Broch (2083) - Lorents Aage Nagelhus, Musikkens epoker (2004), Bok
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Ekstrapremier – 5 jubileumsbøker trukket ut på medlemsnummer
Per Christiansen, Det lange perspektiv -Trondhjems Kunstforening 175 år (2020), Bok:
• Bodil Margareth Hovset (276)
• Thomas Pahr (2054)
• Therese Myran (1912)
• Elisabeth Westad Lunde (2018)
• Bertil Palmar Johansen (1525)

Terje Røysing Aune, som ble trukket ut til å velge gevinst først, sammen med gallerivakt Karina H. Berg. Foto: Inger Marie
Bakken.
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KUNSTNERISK KALENDER
Utstillinger
I 2020 gjennomførte vi ti utstillinger i våre gallerirom, i tillegg hadde Jødisk Kulturfestival sin
tradisjonelle utstilling over vel to uker. (Her merket med *.)

Vår
01.02. – 19.04.
26.03. – 29.03.
29.04. – 14.06.
29.04. – 14.06.
16.05. – 14.06.
11.06. – 12.07.
18.06. – 16.08.
16.07. – 13.08.

Høst
20.08. – 29.11.
05.09. – 20.09.
20.08. – 11.10.
17.10. – 29.11.
05.12. – 17.01.
05.12. – 17.01.

Helene Førde, Underseas Perspective, installasjon og foto (hele huset)
Stocos, Piano & Dancer II, interaktiv dans (utsatt) (2. et)
Hannah Clarkson, Whisper it Loud, skulptur (utsatt) (2. et)
Signe Marie Andersen, The Breakers Café, foto (utsatt) (1.et)
Atelier DORA, Atelier DORA 25 år, maleri og tegning (pop up utstilling)
(1.et)
Lorents Aage Nagelhus, maleri og grafikk (pop up utstilling) (2.et)
Andrea Galiazzo, In Broad Daylight We Posed, silketrykk på papir (1.et)
Trøndelag Bildende Kunstnere, maleri, skulptur, collage, broderi, trykk,
glassmaleri, tegning (pop up utstilling) (2.et)

Elisabeth Alsos Strand, flytende, tresnitt (1.et)
Jødisk kulturfestival, Bilder av fotograf Mr Yoshi, foto (1. et) *
Nina Skarsbø, STEIN/BRUDD, skulptur og veggarbeid (2.et)
Margarida Paiva, Living with Dinosaurs, foto/video (2. et)
Desemberutstillingen 2020, foto, maleri, tegning, keramikk, trykk og
tekstil (1.et)
Jubileumsutstillingen, maleri, vev, trykk (2.et)
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01.02. – 19.04. (08.03. i 2. etasje)

Helene Førde
Underseas Perspective
Hovedtemaet var havet og dets ressurser. Utstillingen problematiserte havet som en ressurs
som gir oss mat og arbeid, men som også må beskyttes mot oss å for ikke bli ødelagt. Havet er
fullt av muligheter, men ekstremt sårbart. Hvordan skal vi gripe dette an? Hva er den beste
måten å gå videre på?
Temaet er høyaktuelt i Trondheim med byens kysthistorie og «havrom» som ett av
universitetets store satsningsområder, men også globalt da mange nasjoner ser mot havet for
å finne nye bærekraftige ressurser. Utstillingen og Førdes tverrfaglige arbeidsform er et
eksempel på hvordan kunstnere kan bidra til samtaler om hvordan vi på en bedre måte kan ta
vare på havet.
I første etasje i kafeen, presenterte Førde foto som hun hadde tatt på tokt i Norskehavet med
forskningsskipet Helmer Hanssen i 2018. Toktet var en del av prosjektet Sea Patches finansiert
av Norges Forskningsråd (2017-2020). På ekspedisjonen undersøkte forskere fra ulike disipliner
dyreplankton, en svært viktig næringskilde for organismer i havet. Tittelen på serien med
fotografier ‘Måle fargen på havet’ refererte til et av forskerteamets mål med toktet, som var å
finne dyreplanktonets rødfarge for å kunne spore migrasjonen under vann.
I andre etasje viste Førde tre nye installasjoner, som både var inspirert av forskningstoktet hun
deltok på og av samtaler med havforskere, samt hennes interesse for og studier av havet.
I arbeidet frem mot denne utstillingen, hadde Førde møter og samtaler med forskere på SINTEF
og NTNU, hvor hun også fikk låne utstyr som var med i utstillingen.
Helene Førde (f 1974, Førde i Hordaland) har en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i
Bergen fra 2014. Hun fullførte samme år det toårige nordiske masterprogrammet Nordic Sound
Art.
Hun har deltatt i en lang rekke utstillinger i både inn- og utland. Siden 2016 har marine
materialer og temaer preget hennes arbeider og blant annet ført til utstillingene ‘Skvalpesonen’
(2017) på Møre & Romsdal Kunstsenter, hvor hun jobbet skulpturelt med blant annet den lokale
tang og tare, samt utstillingen ‘Natural Capital’ (2018) på utstillingsstedet KRAFT i Bergen, hvor
installasjonen var laget med salt og vann.
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Helene Førdes installasjon Centre of Gravidity, i peisestuen. Foto: Kathrine H. S Skarsholt.
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Stocos - Piano & Dancer II (26.03. – 29.03.)
Utstillingen ble utsatt med ett år, grunnet covid-19-restriksjoner.
Vi skulle vise et interaktivt dansestykke for en danser og et mekanisk piano med kunstnere fra
Madrid, ES.
I Piano & Dancer II samhandler to disipliner, musikk og dans, for å skyve hverandres grenser,
støttet av toppmoderne teknologi som er utviklet etter kunstneriske behov. Resultatet er en
hybridform: en finkomponert danseforestilling, men også et musikkstykke av høy kvalitet.
Piano & Dancer II er kuratert og produsert av Trondhjems Kunstforening i samarbeid med
Meta.Morf 2020.
https://www.stocos.com/en/

Hannah Clarkson - Whisper it Loud (29.04.-14.06.)
Utstillingen ble utsatt med ett år, grunnet covid-19-restriksjoner.
Skulpturene til Hannah Clarkson tar for seg det menneskelige behovet rundt det å finne ly, både
fysisk og emosjonelt. Kunstneren reflekter rundt hva det betyr å finne ly og å lengte etter det,
gjennom å se på følelsene av trygghet og beskyttelse, men også fangenskap og tap.
Dette gjenspeiler seg også i bygningsmaterialene hun bruker, nemlig zink, stål, og takpapp. Hva
skjer når byggematerialer blir mykt opp, skalert ned, og kroppsliggjort i skulpturer?
Hannah Clarkson (f.1991, Cambridge, UK) pendler mellom London, Stockholm, og Cambridge.
Hun har en bachelor fra Ruskin School of Art i Oxford i 2013, og en master fra Konstfack i
Stockholm fra 2017.
https://www.hannahclarkson.co.uk/

Signe Marie Andersen - The Breakers Café (29.04-14.06.)
Utstillingen ble utsatt med ett år, grunnet covid-19-restriksjoner.
Signe Marie Andersen jobber med iscenesatt foto. Hun har tidligere konstruert motiver, blant
annet med seg selv som objekt, den senere tid har hun ofte funnet motivene i virkeligheten.
Fotografiene som var planlagt hos oss var fra kaféer i Europa, og fokuserer på ensomheten som
finnes i fellesskapet vårt. Dette illustrerer det hun oppfatter som et splittet Europa, der
fellesskapsfølelsen er på vei ned. Gjennom fotografiet har hun også klare henvisninger til det
historiske Europa med referanser til barokkens lysbruk.
Signe Marie Andersens kunstnerskap er sterkt preget av hennes oppvekst med teater.
Signe Marie Andersen (f.1968, Oslo) bor og jobber i Oslo. Hun har en masterutdanning fra
Kunsthøgskolen i Bergen i 1998 innenfor fotografi.
http://www.signemarie.no/
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16.05. – 14.06.

Hallgerd Suul Brobakke, Grete E. Gilstad, Hilde Karlsen, Wenche Kystad, Marit
Lehto Lehn, Emmy Myklebust, Karin Remmen, Grethe By Rise og Kjersti Stokke
Atelier Dora 25 år
Vi valgte å bidra til gjenåpningen av kulturfeltet gjennom samarbeid med lokale kunstnere for
å komme kjapt i gang etter den to måneder lange nasjonale covid-19-nedstengingen våren
2020.
Vi inviterte Atelier Dora til å markere sitt 25-årsjubileum med en pop up-salgsutstilling i kafeen
i 1. etasje.
Atelier Dora er et atelierkollektiv bestående av ni kunstnere som holder til på Nyhavna i
Trondheim, like ved bunkeren Dora. Uttrykkene spenner over et vidt felt, selv om maling er
grunnleggende. Vi har samarbeidet tidligere med Atelier Dora, de markerte også sitt 15-års
jubileum hos oss, med utstilling i 1. etasje
I året utstilling viste kunstnerne maleri og tegninger.

https://www.facebook.com/Atelier-Dora-244832735554912

Markering av Atelier Doras 25-årsjubileum. Foto: Inger Marie Bakken.
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11.06. – 12.07.

Lorents Aage Nagelhus
Vi valgte å bidra til gjenåpningen av kulturfeltet gjennom å samarbeide med lokale kunstnere
for å komme kjapt i gang etter den to måneder lange nasjonale covid-19-nedstengingen våren
2020.
Vi inviterte Lorents Aage Nagelhus til å vise nye og eldre verk i gallerirommene i 2. etasje.
I denne pop up salgsutstillingen viste Nagelhus fem store malerier fra 2019/2020 i sin nye serie
Fra maleriets univers – en serie han har oppnådd nasjonal anerkjennelse for.
Videre viste han grafikk, både tidligere og helt ny hvor han kommenterer en lokal strid om
skiløyper.
Der grafikken hans er preget av figurative motiv, går Nagelhus inn i det abstrakte i maleriene
sine. I disse prøver han å samle kunnskapen sin både som kunster og musiker, og vi kan se både
hovedtema, sidetemaer, klanger, og rytmer.

Lorents Aage Nagelhus (f. 1935, Overhalla) er maler og grafiker, i tillegg til musiker, komponist
og forfatter. Han har i sitt yrkesaktive liv vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
ved lærerutdanningen 1980-2004, forfatter av en rekke fagbøker i musikk, og kunstner.
Hans første utstilling i Trondhjems Kunstforening var 1946, da han var bare 11 år gammel. Han
debuterte på Høstutstillingen i 1980, og etter dette har han hatt flere separatutstillinger med
grafikk og maleri. Han er kjøpt inn av Trøndelag fylke, og flere offentlige og private samlinger.
http://www.nagelhus.no
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I andre etasje viste nye og eldre verk i 2 etasje. Foto: Kathrine H. S. Skarsholt.

Nagelhus i utstillingen. Foto: Inger Marie Bakken.
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18.06.-16.08.

Andrea Galiazzo
In Broad Daylight We Posed
Andrea Galiazzo interesserer seg for hvordan kunsttyveri kan være en del av kulturhistorien, og
presenterer dette gjennom reproduksjoner i silketrykk på papir av stjålne kunstverk som
Rembrandt, van Rijn, Vincent Van Gogh, Edgar Degas, George Braque, Claude Monet, Pablo
Picasso, og Piet Mondrian. Dette har også vært aktuelt i Norge i forbindelse med tyveriene fra
Munchmuseet i 2004.
I tillegg til reproduksjonene besto utstillingen også av lydklipp og blekkprint av et fotografi.
In Broad Daylight (2015-2017). De 26 bildene er reproduksjoner av stjålne kunstverk, hentet
fra nyhetssendinger og blåst opp til sine originale dimensjoner. For å håndtere denne spektrale
tilstedeværelsen, blir kopiene ofte beskåret, gjort uskarpe, utvasket. Et eksemplar av hvert
trykk har blitt tilbudt som donasjon til de respektive museer som har vært offer for tyveriene,
som en symbolsk kompensasjon for dette tapet.
Seven Minutes of Unreported Thefts (2018). 706 lydklipp fra nyhetsjingler spilles av med syv
minutters mellomrom. Dette gjenspeiler at gjennomsnittlig 75000 kunstgjenstander blir
rapportert stjålet hvert år, ett hvert syvende minutt. Dette antallet regnes for å være bare en
brøkdel av den totale mengden stjålne kulturelle gjenstander, siden det meste ikke blir
rapportert.
In Broad Daylight We Posed (2020). Et blekkprint av et gruppebilde, tatt av Olga Schmedling,
viser kunstneren som poserer med tre venner foran Y-blokka i Oslo. Øyeblikksbildet er trykt i
tjuefire eksemplarer og vises i uventede hjørner av bygningen, i dialog med de utstilte verkene
og arkitekturen.

Galiazzo (f 1983 Camposampiero, IT) bor og arbeider i Oslo. Han har bachelor i visuell kunst fra
IUAV Universitetet i Venezia (IT) fra 2007, og master fra samme universitet i 2009.
I 2013-2014 studerte han ved High Institute of Fine Art, HISK, Geent (BE).
Han har vært en del av kollektivet The Young Italian Artist. Siden 2005 har han stilt ut
internasjonalt. Hans kunstneriske praksis omhandler overføring av minner, ment som en
transformativ prosess der tilfeldigheter og misforståelser spiller en viktig rolle. Ved å bruke et
bredt spekter av medier kombinerer han personlige erfaringer med refleksjoner over
grunnleggende forestillinger i kunsthistorien, som autentisitet og eierskap.
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Fra utstillingen. Foto: Kathrine H. S. Skarsholt.

Fra utstillingen. Foto: Kathrine H. S. Skarsholt.
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16.07 – 13.08.

Trøndelag Bildende Kunstnere
Mens Norge sommeren 2020 var et av landene som endelig var inne i en periode med gradvis
gjenåpning, så hadde pandemien satt betydelige spor på mange ulike arenaer.
Uten å bagatellisere konsekvensene for den enkelte som ble smittet, så tydeliggjorde effekten
av viruset hvor sårbart mange deler av samfunnet er – dette gjelder ikke minst kunstfeltet, når
visningsrom og institusjoner lukkes ned og økonomien stopper opp.
For billedkunstnere har en avlyst utstilling stor personlig betydning. Publikum har på sin side
erfart at et samfunn uten levende kultur er et fattigere samfunn.
Med dette som bakteppe inviterte Trondhjems Kunstforening medlemmene i Trøndelag
Bildende Kunstnere til en pop-up-utstilling i 2.etasje. Galleriene i 2. etasje er vanligvis stengt for
utstillinger midt på sommeren, men vi ønsket i 2020 å benytte muligheten til å vise verk fra
avlyste utstillinger og et tverrsnitt av produksjoner fra det profesjonelle kunstfeltet i Trøndelag.
Verkene som ble vist spente over et vidt spekter av medium som maleri, skulptur, collage,
broderi, trykk, glassmaleri, tegning.

Kunstnerne som stilte ut
Märit Aronsson, Torhild Aukan, Gard Aukrust, Leticia Balzi, Kristin Johanne Berg, Annika Borg,
Bjørn Bratsberg, Carlos A. Correia, Inga Dalsegg, Hasan Daraghmeh, Lisa Edetun, Per Ellef
Eltvedt, Tore Engen, Liv C. Fjellsol, Mishi Foltyn, Per Formo, Beate Gjersvold, Irene Gulbrandsen,
Grete Hagen, Heidi-Anett Haugen, Vigdis Haugtrø, Knut Erik Wessel Halvorsen, Linn Halvorsrød,
Anne-Tove Huse, Alexandra Jegerstedt, Kristina C. Karlsen, Turid M. Kvålsvoll, Karin Aurora
Lindell, Birgit Kvamme Lundheim, Ann Lundstrøm, Tian Miller, Per Stian Monsås, Anne Myrseth,
Marian Roodenburg, Yanir Shani, John Slettahjell, Knut Sveen, Anita Wollamo, Ingunn Ystad.
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Fra utstillingen. Foto: Kathrine H. S. Skarsholt.

Fra utstillingen. Foto: Kathrine H. S. Skarsholt.
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20.08. – 29.11.

Elisabet Alsos Strand
Flytende
Inspirert av estetikk og filosofi fra Øst-Asia antyder Elisabet Alsos Strand i sin utstilling flytende
i kafeen i 1. etasje essensen ved det flytende møtet mellom vann, farge og papir. Hun benytter
seg av japanske tresnitt-teknikker, der fargen som preges inn i papiret blir tilsynelatende en del
av papiret, samtidig som papirets kvaliteter skinner igjennom flatene.
Landskapet i Nord-Norge og elementer fra naturen er ofte utgangspunkt for arbeidene hennes.
Horisontens uendelighet, fjellene, og trærnes vertikale linjer knytter an til eksistensielle
spørsmål om tilhørighet, lengsel, tilpasning og oppbrudd.
Elisabeth Alsos Strand ønsker å invitere publikum til en opplevelse av ro og refleksjon.
Elisabet Alsos Strand (f.1963, Mo i Rana) bor og arbeider i Trondheim. Hun har en master fra
Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen 1991, før hun fikk et stipend for å studere
i Polen.
I 2015 tok hun doktorgraden sin ved Kunstakademiet Jan Matejko i Polen på den japanske
tresnitt-teknikken mokuhanga. Hun har pedagogisk utdanning fra NTNU. Strand er kjøpt inn av
blant annet Norsk Kulturråd, flere norske kunstmuseer og kommuner, Tama Art University
Museum Tokyo, og Krakow Internasjonale Trienniale.

http://www.elisabet.no/

Fra utstillingen. Foto: Karina H. Berg.
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05.09. -20.09.

Jødisk kulturfestival
Bilder av fotograf Mr Yoshia
Denne utstillingen er en ny vri på klassisk fotografi i møte med graffiti. Mr Yoshia er en
profesjonell fotograf som lever av å reise verden rundt med noen av verdens største musikere.
Han har jobbet med artister som Justin Bieber, The Weeknd, Lady Gaga, Arianna Grande og Post
Malone og tatt bilder av artistene på og utenom scenen.
I tillegg er Mr Yoshia velkjent for sin gatekunst gjennom 25 år. Gatekunsten hans har vært å se
rundt om i hele verden, både på bygninger og på bilder i private hjem.
I denne utstillingen laget spesielt for Jødisk kulturfestival viste han frem bilder fra festivalen i
2019, tilført hans egen kreative stil til hvert av bildene.
Yaniv Yoshia (født 1981, Jerusalem, IL) har bodd mesteparten av livet i Sydney, AU. Nå har han
sitt kunst- og fotografistudio i Trøndelag, hvor han bor med familien sin.

Instagramkonto @yoshi2406

Mr. Yoshis gatekunst. Brukt med tillatelse av kunstner.
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20.08. -11.10.

Nina Skarsbø
STEIN/BRUDD
Skarsbø jobber med skulptur og installasjon, og har vært opptatt av forholdet mellom natur og
kultur – spesielt representasjonen av natur og menneskers plass i naturen.
De siste par hundre år har forestillinger om naturen vært at natur er oppstått, mens kultur er
til gjengjeld alt laget av mennesker. Naturen er i endring med oss mennesker, og vi mennesker
forandrer naturen. Begreper som natur og kultur synes å være utilstrekkelige for å forstå oss
selv i det teknologiske samfunnet vi lever i. Dette er aktuelt med tanke på hvordan vi nå kjenner
naturen i stor skala på kroppen, både på individ og samfunnsnivå, enten i form av
genmanipulasjon, klimaforandringer, eller pandemien.
Skarsbøs blikk på menneskets plass i og bearbeiding av naturen folder seg ut i materialvalg, og
materialene som blir benyttet spiller en stor rolle. Hun bruker overraskende materialer til å
fremstille polygon som ofte minner om både arkitektur og landskap. Ofte tar hun bearbeidede
materialer fra naturen som hun jobber videre med for å tillegge det skulpturelle kvaliteter som
peker tilbake til sin originalitet.
I utstillingen STEIN/BRUDD viste hun både veggarbeider og skulpturer presentert på sokler,
støpt i epoxy, pigment og marmorsand.
Nina Skarsbø (f.1984, Trondheim) bor og arbeider i Oslo. Hun har en bachelor i kunst fra Kunstog designhøgskolen i Bergen fra 2013. I 2016 gikk hun ut fra Kunsthøgskolen i Oslo med en
master i utøvende kunst. Hun fikk debutantprisen på Trøndelagsutstillingen i 2013. De senere
årene har hun stilt ut i både Norge, Danmark, og Kina, og har i tillegg blitt kjøpt inn av blant
annet
Trondheim
kommune.
https://www.nskarsbo.com

Fra utstillingsåpningen. Foto: Karina H. Berg.
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Fra utstillingen. Foto: Karina H. Berg.

Fra utstillingen. Foto: Karina H. Berg.
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17.10 – 29.11.

Margarida Paiva
Living with Dinosaurs
I utstillingen viste Margarida Paiva fotografier og film som omhandler barndom, dyr, lek, og
animisme. Tittelen Living With Dinosaurs tar utgangspunktet i kunstnerens sønns lidenskap for
dinosaurer og hva det innebærer å leve i en fantasiverden.
Videoen Dino (2018) viser ulike dinosaurleketøy mens vi hører et barn leker i bakgrunnen.
Barnet har autisme og hans rare vokallyder oppfattes som et uforståelig språk, men de gir
mening for barnet. Med bruk av de ulike lydnyansene bygges det opp en historie med
dinosaurer. Gjennom leken gir filmen et blikk i autismens univers.
Soul Blindness (2019) er en sort-hvitt video filmet i skogen med både utstoppede og levende
dyr. Inspirert av gamle animistiske oppfatninger der planter, dyr og steder alle har en distinkt
åndelig essens, handler filmen om vår stadig manglende evne til å erkjenne at andre dyr er
bevisste vesener med følelser som ligner våre.
Fotografiene viser dyr og lekedyr fanget i en melankolsk og sårbar verden. Utstillingen kretser
rundt begrepet animisme, både som en eldgammel tro og som en periode i tidlig barndom der
barn tror at alt i verden er levende, og at lekene deres har følelser og bevissthet. I denne
sammenhengen er å leve med dinosaurer å leve i en verden der både levende og imaginære
vesener blir tatt i betraktning som likeverdige og nærværende.
Margarida Paiva (f. 1975, Portugal) er en billedkunstner bosatt i Oslo. Hun har masterutdanning
fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2007, og har vist sitt arbeid både i utstillinger og internasjonale
filmfestivaler, bl.a. på ROM Kunst + Arkitektur, Oslo Interkulturelt Museum, Trafo Kunsthall,
Nordnorsk Kunstnersenter, Akershus Kunstsenter, Galleri F15, Galleri BOA, MELK Galleri, Screen
City Biennial og Grimstad Kortfilmfestival. I utlandet har hun vist sine filmer i Kassel
Dokumentarfestival, Kino Der Kunst i München, og Werkstatt der Kulturen i Berlin, m.fl.
https://margaridapaiva.net/
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Margarida Paiva under åpningen. Foto: Håkon Viksmo Lie

Margarida Paiva ved siden av utstillingens plakatbilde. Foto: Håkon Viksmo Lie.

Fra utstillingen. Foto: Håkon Viksmo Lie.
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05.12 – 17.01.2021

Desemberutstillingen 2020
Farge
Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige juryerte medlemsutstilling. Hvert
år skifter temaet, og gir oss innblikk i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk gjennom foto,
maleri, tegning, trykk, keramikk og tekstil. I år har kunstnerisk råd valgt temaet farge.
Hva betyr egentlig farger for oss? Farge står sentralt i kunsten, ikke bare som et estetisk
element, men også som idé: Farger komplimenterer, harmonerer og skiller seg fra hverandre.
Noen farger forsterker hverandre. Andre kan virke påtrengende. Hvordan fargene og deres
forhold til hverandre oppleves, er ofte et spørsmål om personlige preferanser. De kan
fremprovosere sterke følelser – ro, glede, uro. Ikke minst, hva gjør fravær av farger med oss?
Hvilke tanker, idéer og opplevelser kan man uttrykke gjennom samspill og kontraster som
oppstår mellom fargeflater i billedspråket?
Disse og mange andre spørsmål har deltakerne i årets medlemsutstilling kontemplert over, og
vi var stolte over å presentere et fargerikt spekter med arbeider av følgende kunstnere:
Martin Bjørshoel, Alice Bratsberg, Aase-Hilde Brekke, Katarzyna Anna Chrzanowska, Anna
Dahlø, Monica Donovan, Tone Engberg, Elin Helene Granbo, Kristina Helland-Hansen, Vigdis
Helmersen, Else Hofsli, Marit Hofstad, Bertil Palmar Johansen, Kjersti Mortensen, Therese
Myran, Dominik Mysiak, Coby Omvlee, Thomas Pahr, Justyna Samoluk, Jørgen Sellevold, Eli Stav,
Jan Olav Straume, Thor
Thorsen, Billie Thackwell
og Jane Wenstrand.
Desemberutstillingen
2020 inngikk i år som en
del av et større faglig og
kulturelt program i
forbindelse
med
Trondhjems
Kunstforenings
175årsjubileum.
Fra åpningen. Musikalsk innslag fra kulturskolen. Foto: Håkon Viksmo Lie.
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Fra Gallerirommet. Foto: Inger Marie Bakken.

Fra åpningen av Desemberutstillingen. Foto: Håkon Viksmo Lie.
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05.12 – 17.01.2021.

Jubileumsutstilling
Trondhjems Kunstforening feiret 175-årsjubileet med en egen jubileumsutstilling.
Utstillingen viste verk av 9 elever fra Kulturskolens lørdagsskole for visuell kunst, sammenstilt
med tre kunstnere som har hatt stor betydning både for Trondheim som kunstby og som aktive
medlemmer i Trondhjems Kunstforening: Roar Wold (1926-2001), Ove Stokstad (1939-2018)
og Astrid Wallster Holdbakk (1929-).
Lørdagsskolen er et undervisningstilbud for elever i alderen 13 – 18 år som tas inn etter søknad.
Tilbudet skal gi de mest motiverte elevene faglig og personlig utvikling innen billedkunst, og kan
forberede elever som vil søke videre studier innen kunst og estetiske fag.
Trondhjems Kunstforening takker Ragnar Wold, Petter Stokstad og Astrid Wallster Holdbakk for
utlån av verk til utstillingen.
Elevene fra Kulturskolen: Helên Anine Karlsen - 13 år, Idunn Rognebakke Krogstie - 17 år, Jakob
Lundgren-Meland - 16 år, Ema Malina - 16 år, Linnea Maria Persson - 16 år, Ellinor Rymoen
Rørtveit - 15 år, Sanna Charlotte Røskaft - 15 år, Juni Pape Skjærvold - 15 år, Sara Freyja
Tolchard - 14 år.
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Styreleder Inge Fottland holder tale under åpningen. Foto: Håkon Viksmo Lie.

Kulturskolens elever som deltok i utstillingen sammen med lærer Ann Lundstrøm. Foto: Håkon Viksmo Lie.
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Nøkkeltall

Antall besøkende
Totalt i 2. etasje (utstillinger, arrangement og omvisninger):
2064
dessverre en betydelig nedgang fra 2019 hvor det var 3 098 besøkende. Galleriet,
og publikum, har måttet tilpasse seg smittevernreglene
Hvorav omvisning /workshop/skoleklasser/andre
Antall omvisninger i 2.etasje

150
12

Totalt i 1. etasje (Café Ni Muser): I gjennomsnitt 200 besøkende hver dag i et normalår, dette
blir over 70.000 besøkende i løpet ett kalenderår. Dessverre har kafeen vært stengt i knapt 2
måneder som en følge av korona-restriksjoner, og hatt begrenset etterspørsel i og åpningstider
senhøstes grunnet smittevernhensyn.
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Formidling
Det gode samarbeidet vi har utviklet med Trondheim kommunale kulturskole og de to
videregående skolene i byen som underviser i kunst, design arkitektur/design og håndverk,
Charlottenlund og Thora Storm, var planlagt videreført i 2020. Vi hadde også planlagt å
videreutvikle drama som metode for formidling av visuell kunst, et prosjekt i samarbeid med
NTNU hvor Arne-Sigurd Fagerli skrev sin masteroppgave «Drama som møtepunkt mellom
visuell kunst og ungdom» og hvor elevene var delaktig i utviklingen av metoden.
Norske kunstforeninger hadde gitt oss støtte til dette videreutviklingsarbeidet, slik at det kunne
være mulig å legge ned tilstrekkelig forarbeid og etterarbeid i tillegg til to timers
omvisning/formidling hver gang vi hadde besøk av en skoleklasse.
Arbeidet ble satt på vent når smitteverntiltakene slo inn.
I året 2020 har vi derfor kun hatt to formidlingsoppdrag til barn og unge; én klasse fra
Charlottenlund videregående skole og én gruppe fra Andungen barnehage.
Vi startet året med å invitere ulike aktører knyttet opp til havbruk til omvisning i Helene Førdes
utstilling. Grupper fra NTNU og SINTEF deltok samt kunstklubben på Equinor.
Den kulturelle spaserstokken har besøkt oss engang hvor vi inviterte, med temaet Naturen og
vi, til omvisning i utstillingene til Nina Skarsbø i 2. etasje og Elisabet Alsos Strand i 1. etasje.
Utstillende kunstnere har formidlet sine verk gjennom kunstnersamtaler flere ganger.
8. juli fortalte Lorens Aage Nagelhus om sin kunst i samtale med Martin Palmer, 11. november
var det Elisabet Alsos Strands tur til å presentere sin kunst, også i samtale med Martin Palmer.
Lorens Aage Nagelhus var til stede i utstillingen sin stort sett hver åpningsdag og møtte gjestene
med gode historier fra sitt eget arbeid.
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Arrangement
KonsertGalleriet arrangerer vanligvis 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 vanligvis klubbkvelder i peisestua i andre etasje 3-4 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.
2020 har vært et vanskelig år for kulturarrangementer, dels fordi mye har vært uforutsigbart
og dels fordi smittevernreglene gjør at få har kunnet samles. Derfor har det blitt avholdt langt
færre arrangementer i 2020 enn i et «normalår».
De fleste arrangementene i andre etasje er vanligvis 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.
18. september Kulturnatt 2020 – origamikurs
Takket være gallerivakt Kathrine H.S. Skarsholt har vi kunnet utvikle innholdet i vårt bidrag
under kulturnatt fra år til år. I Nina Skarsbøs utstilling tok vi i 2020 utgangspunkt i hvordan
omforming påvirker materialer og holdt en origami-workshop. Vi hadde satt opp omvisning
hver time mellom 20-01 og mulighet for drop-in. Omvisningen varte i omkring 10 minutter, og
etter dette kunne man velge mellom 8 ulike papirfigurer å brette, som en selvfølgelig kunne ta
med hjem.
Målet var å lage figurer - gjerne dyr - uten å klippe i papiret. Papir var tidligere en luksusvare,
noe som betød at papirbretting var reservert for spesielle anledninger. Kulturnatt er en spesiell
anledning som bare finner sted én gang i året, der byens kulturliv går sammen under en
minifestival i fellesskap.
Kafeen i 1. etasje var også nattåpen.
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Arrangement i forbindelse med jubileumsutstillingen desember 2020
På ulike måter gikk vi nærmere inn på kunstnerskapet til Astrid Wallster Holdbakk, Ove Stokstad
og Roar Wold i løpet av jubileumsutstillingen.
8. desember samtalte Kristina C. Karlsen og Randi Nygaard Lium om Astrid Wallster Holdbakks
kunst i utstillingen.
9. desember holdt Beate Gjersvold foredrag om Ove Stokstad på Trondheim kunstmuseum
etter at Johan Børjesson hadde hatt en omvisning i den faste samlingen i museet.

Fra Beate Gjersvolds foredrag på Trondheim kunstmuseum. Foto: Inger Marie Bakken.

6. januar hadde vi invitert til finissage med en samtale mellom Ragnar Wold og Martin Palmer
om Roar Wold. Av smittevernhensyn ble samtalen endret til en videosamtale som ble lagt ut på
facebook.com/trondhjemskunstforening 17. januar.
Andre arrangement i forbindelse med jubileumsmarkeringen
10. desember holdt Åshild Adsen foredrag om Hannah Ryggen og Hans Ryggen i Hannah Ryggen
salen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.
15. desember samtalte Carlos A. Correia og Martin Palmer om kunstforeningene som
visningssted i dag i kafeen i 1. etasje i Bispegata 9 A.
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På stiftelsesdagen 17. desember lanserte vi jubileumsboken Det lange perspektiv – Trondhjems
Kunstforening 175 år i kafeen i 1. etasje i Bispegata 9 A. Lanseringen var en samtale mellom
forfatter Per Christiansen og Inge Fottland mens vi spiste bløtkake og drakk kaffe. Samtalen ble
tatt opp på video og er lagt ut på facebook.com/trondhjemskunstforening 29. januar 2021.

Lansering av jubileumsbok. Foto: Inger Marie Bakken.
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Den nye jubileumsboken og foregående utgivelser fra TKF. Foto: Karina H. Berg.

14. desember hadde vi forberedt arrangementet Forent for kunst? i Kunstarken,
Kunstakademiet i Trondheim. Florian Schneider med digitale gjester og eksperter skulle belyse
kunstforeningenes rolle i sin samtid og dagens utfordringer for samtidskunsten. Arrangementet
ble utsatt grunnet sykdom.
Utsatt jubileumsfeiring i påvente av mulighet til å samle mange mennesker
Flere arrangement som skulle foregå i Sparebank1 SMNs lokaler den 16. og 17. desember ble
utsatt allerede i november da muligheten til å samle mange mennesker forsvant. Sparebanken
og kunstforeningen hadde et nært samarbeid i 48 år, før kunstforeningen bygde sitt eget hus
og fikk museet på plass. Det var derfor naturlig for oss å markere selve stiftelsesdagen sammen
med banken.
Disse arrangementene vil bli gjennomført når covid-19-restiksjonene opphører:
• Omvisning i Sparebankens kunstsamling, ved Håkon Bleken, Håkon Gullvåg, Kjell Erik
Killi Olsen med flere.
• Foredrag i Amfiet, Sparebank 1 SMN, Hva gjorde Trondhjems kunstforening relevant i
1845, og hva kan gjøre den relevant i dag? Foredrag av Øyvind Storm Bjerke. Håkon
Bleken, Håkon Gullvåg, Kjell Erik Killi Olsen deltar.
• Festmiddag i Banksalen, Sparebank1 SMN. Festtale ved Øyvind Storm Bjerke. Musikere
fra Trondheim Symfoniorkester.
Jubileumskomiteen bestod av Åshild Adsen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Johan
Börjesson, Trondheim kunstmuseum, Inge Fottland, Trondhjems Kunstforening og Fredrik
Shetelig, NTNU. Det er naturlig å fortsette samarbeidet mellom disse ulike institusjonene i
årene fremover.
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Media
Om Helene Førde og utstillingen Underseas perspective, «Subtil havaktivisme», kritikk av Sara
Noelani Müller i ArtScene Trondheim 11.02.2020 https://artscene.no/2020/02/11/subtilhavaktivisme/
Om Helene Førde og utstillingen Underseas perspective, «Hverdagsmagi», skrevet av Gustav
Borgersen i Adressa 01.03.20
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2020/03/01/Hverdagsmagi-21152512.ece
Om Andrea Galliazo og utstillingen In Broad Daylight, «Alle disse bildene er stjålet», skrevet av
Gustav Borgersen i Adressa 28.06.20
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2020/06/28/Alle-disse-bildene-er-stj%C3%A5let22129627.ece
Om TBK-utstillingen, «Ren presisjon», skrevet av Gustav Borgersen i Adressa 28.08.2020,
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2020/08/28/Ren-presisjon22445301.ece?rs8887021613222169342&t=1
Om TBK-utstillingen, «Akkurat slik ser kanskje et minne ut?», skrevet av Gustav Borgersen i
Adressa 02.08.2020 https://www.adressa.no/pluss/magasin/2020/08/02/Akkurat-slik-serkanskje-et-minne-ut-22379090.ece
Om TBK-utstillingen, «Lenge leve bilder som dette!», skrevet av Gustav Borgersen i Adressa
09.08.2020 https://www.adressa.no/pluss/magasin/2020/08/09/Lenge-leve-bilder-somdette-22408311.ece
Om Lorents Aage Nagelhus, «Som 11-åring hadde han sin første utstilling i Trondheim. 75 år
senere er han med på åpningen av Nordens største kunstmuseum», skrevet av Annemona
Grann i Adressa, 27.08.20 https://www.adressa.no/pluss/kultur/2020/08/27/Som-11%C3%A5ring-hadde-han-sin-f%C3%B8rste-utstilling-i-Trondheim.-75-%C3%A5r-senere-erhan-med-p%C3%A5-%C3%A5pningen-av-Nordens-st%C3%B8rste-kunstmuseum22564025.ece?rs7765491612455483338&t=1
Om Nina Skarsbø og utstillingen STEIN /BRUDD og Elisabet Alsos Strand flytende, «Mektige
steiner og flyktige farger» minikritikk av Siri Vinterly skrevet i ArtScene Trondheim
15.09.2020https://artscene.no/2020/09/15/mektige-steiner-og-flyktige-farger/
Om Elisabet Alsos Strand og utstillingen flytende, «Papiret er ikke bare papir her», skrevet av
Gustav Borgersen i Adressa 20.09.2020
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2020/09/20/Papiret-er-ikke-bare-papir-her22660886.ece
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«Gammel og ung i 175 år. Om Trondhjems Kunstforening», skrevet av Per Christiansen i Kunst
Pluss, nr. 3 2020, Norske Kunstforeninger
Om Trondhjems Kunstforening 175 år, «Her har kongen alltid vært medlem, og vant stadig
gevinster i medlemslotteriet», skrevet av Annemona Grann i Adressa, 17.12.2020
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2020/12/16/Her-har-kongen-alltid-v%C3%A6rtmedlem-og-vant-stadig-gevinster-i-medlemslotteriet23160087.ece?rs5843001612455718572&t=1
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NETTVERKSBSYGGING OG SAMARBEID FOR Å LØFTE KUNSTFELTET
Vegen framover – strategi 2020-2025
I dag er hovedutfordringen, slik vi ser det, å synliggjøre det samlede visuelle kunstfeltet i
Trondheim, slik at hele bredden og alle nyanser i feltet vises, samtidig som de ulike aktørene
kan både forsterke og utfordre hverandre.
På denne måten kan omfanget av mulige kunstopplevelser, kvaliteten på kunsten som er
tilgjengelig og den samfunnsmessige betydningen av det å oppleve billedkunst øke. Helt fersk
forskning bekrefter at mennesker blir friskere av å gå på kunstutstilling, dette er én av de
positive sidene for samfunnet. Vi har stor tro på at satsing på kunst i det offentlige rom, ute og
inne, vil gi store effekter på trivsel og helse.
Byen vår har et stort mangfold av viktige aktører innenfor kunstfeltet og har potensiale til å bli
en av de viktigste kunstbyene i Norge. Der er vi ikke i dag, men det er dit vi skal komme.
Kunstforeningen vil være med på å løfte fram kunstfeltet ved å være nettverksbygger. I
forbindelse med jubileumsmarkeringen har vi aktivt begynt å samarbeide med ulike aktører.
Trondhjems Kunstforening er en medlemsforening for alle som er opptatt av billedkunst.
Mennesker er opptatt av kunst av ulike grunner, noen som utøvere av en profesjon, noen som
utøvere av en kjær hobby og noen som interessert i kunst fordi opplevelsen er givende for den
enkelte, uavhengig av om en utøver kunsten selv. Vi vil fortsette å ivareta medlemmene våre,
og utvikle nye attraktive opplevelser. Vi ønsker også langt flere medlemmer, i ulike aldre, og
lanserer juniormedlemskap.
Medlemmer som ønsker å stille ut på den årlige Desemberutstillingen, velger ut hvilke verk de
vil melde på for juryering. Langt flere ønsker å delta enn det er plass til. Det er ikke alle søknader
som kan gå inn, så det gjelder å prøve flere ganger. Denne muligheten til å stille ut for våre
medlemmer, vil vi fortsette med.
Alle medlemmer er automatisk med i det årlige kunstlotteriet, som avholdes i desember. Denne
tradisjonen har fulgt oss i 175 år, og vil bli videreført.
Medlemsdag er et populært arrangement, enten innholdet er å se på og oppleve kunst, delta
på interne workshops eller å gå på kunstfilmer på kino sammen, som vi har begynt med i 2020.
Det sosiale aspektet forsterkes så langt det er mulig av en kopp kaffe.
Medlemmene er også viktig for foreningen når det gjelder å holde det store, verneverdige huset
og foreningen i gang. Dugnader arrangeres ved behov, og i 2020 har vi fått en gruppe med
frivillige som tar vertskapsrollen, blant annet for å ivareta korona- og brannvaktfunksjoner.
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Frivillige er gallerivakter en dag i uka, tre dager er det kunst/kunsthistoriestudenter som møter
publikum. På denne måten får vi til utvidet åpningstid med en blanding av frivillighet og
profesjonelle.
De fleste utstillingene på huset blir til etter at kunstnere søker om å få stille ut, på Open Call.
Kunstnerisk råd går gjennom søknadene og programmering skjer for to år i gangen. Dette vil vi
fortsette med.
Vi arbeider for å kunne honorere kunstnerne som stiller ut hos oss, slik at de i likhet med andre
folk får lønn for arbeidet sitt. Det er usikkert hvilket offentlig nivå som vil finansiere en slik
ordning. Vi velger å involvere fylkeskommunen i dette arbeidet, gjennom fylkeskunstforeningen vår som vi var med å stifte høsten 2020.
Sommeren 2020 arrangerte vi tre pop-up utstillinger med lokale kunstnere, for å bidra til å fylle
tomrommet som hadde oppstått etter nedstenging av kulturlivet i byen. Én av disse
utstillingene var en sommerutstilling i samarbeid med Trøndelag Bildene Kunstnere. Vi ønsker
å fortsette med sommerutstillingen, og gjerne i samarbeid med andre kunstforeninger i fylket.
Vi ønsker videre at kunstnere skal finne kafeen og gallerirommene attraktive som samlingssted
for uformelle møter og diskusjoner om kunst.
Vi ønsker å øke salget av kunst, både fra den enkelte utstilling og fra Lillegalleriet, hvor vi tar
enn kunst som kan være egnet som gave ved anledninger eller til seg selv. Sammen med Bodø
kunstforening og Kulturmeglerne er vi med i et prosjekt som svarer på Kulturrådets oppfordring
om å utvikle gode metoder for å øke salget av kunst, til beste både for kunstnerne og
kunstforeningene.
Foreningen vil satse på å få våre fremtidige generasjoner til å engasjere seg i kunst. Til å stille
ut på jubileumsutstillingen vår inviterte vi ungdommene på kulturskolens lørdagsskole. De skal
skape ny kunst framover. Det er viktig for oss at barn og unge kan bli glad i kunst. Vi ønsker å
utvikle spesielle tilbud til de som er juniormedlemmer.
Vi har inngått langsiktig leieavtale med Café Ni Muser. Vi er nå sikret drift av kafeen vår i 1.
etasje, uteservering og festmiddager i 2. etasje når det ellers passer inn i utstillingsprogrammet.
Trondhjems Kunstforening er så heldig å være nabo til Nidarosdomen, som er et flott sted både
å stille ut kunst og å møtes. Beliggenheten er ideell for videreutvikling av nye aktiviteter. Her
ønsker vi i årene framover å være en toneangivende arena for samtidskunst, bidra til at kunst
gir et samfunn som oppleves rikere, gi barn og unge mulighet til å bli glad i kunst og være en
møteplass for kunstnere og kunstinteresserte.
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VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

JØDISK KULTURFESTIVAL
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