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FORORD
Årsmeldingen gir en samlet oversikt over de ulike aktivitetene som var i foreningen i 2021, samt
en oversikt over våre satsinger framover.
Vi fikk gjennomført alt vi hadde planlagt av utstillinger. Siden det var visse utfordringer deler av
året med å samle publikum, ble flere utstillinger åpnet uten vanlig utstillingsåpning, andre
ganger inviterte vi til utstillingsåpning, men med begrenset antall. Jevnt over var det lite folk i
byens sentrum.
Vi brukte de mulighetsrommene som var, og kan se tilbake på gode møter mellom mennesker
og kunst.
Vi fikk arrangert jubileumsfestmiddagen - siste del av 175års-jubileet - i november i Banksalen.
Middagen og øvrige program ga gode opplevelser til alle som var til stede.
Vi har jobbet iherdig for å skaffe finansiering til brannslokkeanlegg, uten at vi ennå er kommet
helt mål.
Vi gleder oss til å normalisere driften i foreningen, og er klar til å ta tak i de utfordringene vi har
etter to år med reduserte muligheter.

Trondheim, 28. mars 2022
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)
Anne Kristin Myrseth, styremedlem (2020-2021, 2021-2023)
Therese Myran styremedlem (2021-2023)
Torhild Hovdenak, varamedlem (2020-2022)
Carlos Alberto Da Fonseca Correia, varamedlem (2021-2023)
Styret har hatt ni styremøter i årsmøteperioden.
I tillegg har styret og kunstnerisk råd deltatt på ei prosjektsamling om bruk av verktøyet ART –
Aktuell - Relevant – Tilgjengelig i februar. Prosjektet er initiert av Kulturrådet og «målet er å
styrke markedet for kjøp av kunst i foreningene og kunstnernes inntekter, nå ut til nye
publikumsgrupper og dermed styrke oppslutningen og kunnskapen om visuell kunst i
samfunnet.» I pilotprosjektet har Bodø kunstforening, Norske kunstforeninger,
Kulturmeglerne og kunstkonsulent Ellen M Fodstad deltatt sammen med oss.
Kunstnerisk råd

Kunstneriske råd som ble valgt på årsmøtet i 2020:
Kristina C. Karlsen, billedkunstner (2020-2022)
Yngve Zakarias, billedkunstner (2020-2022) – utmeldt 17.08.2021
Martin Palmer, kunstnerisk leder TKF, ex officio (2020-2021) – sluttet i stillingen som
kunstnerisk leder i september 2021)
Til å vurdere søknadene til medlemsutstillingen supplerte styreleder kunstneriske råd med
Carlos Alberto Correia (billedkunstner og varamedlem til styret) og Håkon Viksmo Lie
(masterstudent i kunsthistorie og gallerivakt TKF).

Ansatte
Elena Pérez sluttet i stillingen som daglig leder i september 2021 etter 5 ½ års tilsettingsperiode.
Hun hadde permisjon for å arbeide ved NTNU i perioden mars 2020 – september 2021.
Inger Marie Bakken, som er samfunnsviter og var med i styret i perioden 2014-2020 med
permisjon i de periodene hun har vært vikar, har vikariert for daglig leder i 2018 og i 2020-21,
samt vært daglig leders assistent i 20 % stilling i 2019. Inger Marie Bakken er midlertidig tilsatt
som daglig leder i perioden september 2021-september 2022.
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Martin Palmer, som er master fra NTNU, KIT, var tilsatt som kunstnerisk leder i perioden mai
2020 - september 2021 mens Perez hadde permisjon, men takket nei til forlengelse av
tilsettingsperioden grunnet øvrig arbeidsmengde.
Håkon Viksmo Lie, masterstudent i kunsthistorie ved NTNU har fortsatt som gallerivakt i 2021
og Oda Parelius Austnes, master i kunsthistorie fra NTNU har vært gallerivakt siden januar 2021.
Karina Hildrum Berg, masterstudent i kunsthistorie ved NTNU, var gallerivakt til hun ble
sykmeldt i februar 2021.
I tillegg til å være gallerivakt, har de utført ulike oppgaver knyttet til markedsføring,
fotografering, sosiale medier, oppdatering av nettsiden.
Martin Palmer monterte utstillingene i 2021 inntil han avsluttet som kunstnerisk leder. Senere
har Rune Folgerø montert med bistand fra Oda Parelius Austnes og Håkon Viksmo Lie.

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
2021. Kristina C. Karlsen fra kunstnerisk råd og Ann Lindström har også bistått som gallerivakter.
Dette har i alt på årsbasis vært på en stillingsandel på om lag 6 %.
Kunstneriske råd: I
Desemberutstillingen.

2021

har

Kunstnerisk

råd

juryert

innkomne

søknader

til

Daglig leder: har utført frivillig arbeid på om lag 20 % på årsbasis utover den formelle
stillingsandelen.
Dugnad: Vi inviterte til dugnad 10. august for å utføre periodisk renhold. 3 medlemmer deltok.
Vi har vurdert det slik at det har vært vanskelig å få ut medlemmer til dugnad grunnet
smittesituasjonen resten av året.
Vertskap: Høsten 2020 rekrutterte vi frivillige til jubileumsvertskap, med korona- og brannvakt
samt kaffeservering under flere av arrangementene som oppgaver. Flere av de frivillige til
vertskap har også bidratt i 2021, Dette utgjør anslagsvis en stillingsandel på 5 %.
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.
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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.
Innstallering av brannslokkeanlegg har lenge vært et krav fra brannmyndighetene, som det har
vært økonomisk vanskelig å få på plass. Trondheim kommune bevilget kr 500 000 til dette
arbeidet i januar 2020, og Stiftelsen UNI ga oss kr 500 000 i februar 2021. Andre
finansieringskilder som Kulturrådets arenaprogram og en privat stiftelse har avslått søknadene
våre. Vi er i dialog med Trondheim kommune om ytterligere støtte, budsjettvedtakene i
desember 2021 gir føringer for en mulig løsning.
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. Koronaepidemien har vanskeliggjort
forutsigbar drift store deler av året, noe som også har påvirket foreningens likviditet og
generelle økonomi.
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 godt fornøyde med
samarbeidet.

Samarbeid med andre kunstforeninger
Vi samarbeidet med kunstforeningene i Skaun og Steinkjer, fylkeskunstforeningen i Trøndelag
og Trøndelag Bildende Kunstnere om sommerutstillingen 2021. Den startet hos oss, ble flyttet
til Kimen, Stjørdal og avsluttet på Bautaen, Skaun.
Inge Fottland deltok på digitalt årsmøte til Norske kunstforeninger i april. Inge Fottland og Jan
Olav Straume deltok på utsatt årsmøte i Trøndelag Fylkeskunstforening i september på
Ørlandet.
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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 423 registrerte medlemmer ved utgangen av 2021.
Vi har egen medlemspris for ungdommer på kr 100, 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.
Ungdomsmedlemskapet ble opprettet i 2021, og vil avholdt to ungdomsarrangement høsten
2021. Mange av ungdomsmedlemmene søkte på medlemsutstillingen.
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
Det har bydd på utfordringer å avholde arrangement i 2021. Vi valgte å satse på samarbeidet
med Trondheim kino, siden kinosalene var romslige og hadde faste stoler noe som ga anledning
til å samle flere.
Medlemsdagene i 2021 har vært:
✓ 13. januar 2021: Visning av kunstfilmen Leonardo the works på Prinsen kino og kaffe/te
på Ni Muser først for å få god avstand mellom deltakerne.
✓ 15. september: Medlemsdag med visning av kunstfilmen Min Rembrandt på Prinsen
kino og kaffe/te på Ni Muser først. Det var også anledning til å se på Jødisk kulturfestival
sin utstilling - Og Gud skapte kvinnen (tegninger) og Hasan Daraghmehs utstilling In
Search of the Place (video/foto) som begge ble vist i 1. etasjen samt Mona Orstad
Hansens utstilling I kjelleren luktet det alltid iskrem (maleri, silketrykk og
installasjon) som ble vist i 2. etasje.
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Desemberutstillingen
Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige, juryerte medlemsutstilling, og
vises i 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.
Påmelding til Desemberutstillingen ble lyst ut 14. juli, med søknadsfrist 1. oktober. Årets tema
var farge.

Medlemslotteriet
Hvert år, så nær stiftelsesdatoen 17. desember som mulig, holder vi et kunstlotteri for
medlemmene våre. I 2021 ble loddtrekningen foretatt på selve stiftelsesdagen.
I år var gevinstene Enrique Rouras bok 1853 Words, fra utstillingen While Sorting out Nails som
høsten 2021 ble vist i 2. etasje.
Vinnerne ble (her gjengitt i stigende nummer-rekkefølge):
886 Anna Marie Strøm
1157 Jarle Drageset
1654 Karin Synnøve Ford
2144 Tone Berg
2145 Øystein Sørdal
Ekstrapremier – 5 eksemplar av Per Christiansen, Det lange perspektiv -Trondhjems
Kunstforening 175 år (2020). Vinnerne ble (her gjengitt i stigende nummer-rekkefølge:
626 Aksel Sundby
1534 Anne Piro/Harald Volan
1576 Kjell Tore Kirketeig
2102 Vegard Fossbakken
2111 Katarzyna Anna Chrzanowska

7

KUNSTNERISK KALENDER
Utstillinger
I 2021 gjennomførte vi tolv utstillinger i våre gallerirom. I tillegg hadde andreklassen på
NTNU, KIT en studentutstilling, Trondheim kommunale kulturskole hadde elevutstilling og
Jødisk Kulturfestival arrangerte sin tradisjonelle utstilling over vel to uker. (Her merket med *.)

21.01. – 21.02.
21.01. – 25.04.
11.03. – 11.04.
15.04. – 18.04.
22.04. – 30.05.
29.04. – 13.06.
18.03. – 21.03.
03.06. – 10.06.
17.06. – 19.09.
26.06. – 08.08.
04.09. – 19.09.
19.08. – 19.09.
23.09. – 28.11.
07.10. – 14.11.
18.11. – 09.01.
04.12. – 16.01.

Karoline Sætre, Grensen er en strek er en tanke, (2. etasje)
William Nicolaysen, The Nostalgia of the Infinite, (1. etasje)
Øyunn Hustveit, Dvale, (2. etasje)
Syntese, (KIT BFA2)* (2. etasje)
Hannah Clarkson, Whisper it Loud, (2. etasje) (Utsatt fra 2020)
Signe Marie Andersen, The Breakers Cafe, (1. etasje) (Utsatt fra 2020)
Stocos – UTSATT på ubestemt tid
Elevutstilling, Trondheim kommunale kulturskole – Art is Me* (2. etasje)
Hasan Daraghmeh, In search of the Place, (1. etasje)
TBK Sommerutstilling (2. etasje)
Jødisk kulturfestival* - Og Gud skapte kvinnen, (1. etasje)
Mona Orstad Hansen, I kjelleren luktet det alltid iskrem, (2. etasje)
Kjersti Lande, Om hauger om tomrom, (1. etasje)
Enrique Roura, While sorting out Nails, (2. etasje)
Ingjerd Hanevold, Smykker naturligvis, (2. etasje)
Desemberutstillingen 2021, Natur, (1. etasje)

Antallet som kunne være til stede på arrangement, var i lange perioder begrensende for
ordinære utstillingsåpninger. I stedet inviterte vi publikum til å oppleve kunsten i den ordinære
åpningstiden. Våre fem siste utstillinger ble annonsert med utstillingsåpning.
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21.01-21.02.

Karoline Sætre
Grensen er en strek er en tanke
Karoline Sætre arbeider med stedsspesifikke prosjekter.
Arbeidene hennes kretser rundt tilhørighet, orientering og
relasjoner
Utstillingen i Trondhjems Kunstforening var en installasjon
som kretset rundt tre lokasjoner i midtbyen i Trondheim.
Konfrontert med flere fysiske grenser i rommet, ble
publikum stilt i posisjoner som kunne tenkes å være både
utenfor og innenfor. Gjennom tekst og tegning forsøkte
kunstneren å kartlegge rom i byen, men også rom som
finnes i en selv. Hver av de tre lokasjonene representerte en
bestemt følelse som på ulike vis skapte avstander. Publikum
ble introdusert for følelsene og stedene gjennom et
kartverk og objekter i utstillingsrommene.

Foto: Anders S. Solberg

Karoline Sætre (1992), har bodd og arbeidet i Oslo, nå har hun base i Trysil. Hun har en bachelor
fra NTNU, Kunstakademiet i Trondheim (2016) og en master fra Malmø Konsthøgskola (2019).
Hun har deltatt på separatutstillinger og gruppeutstillinger som Gymsal (LKV, Trondheim) 2020
Sætre er også en del av duoen Kvae og Bark, et samarbeid med Øyvind Novak Jenssen. Nylige
prosjekter inkluderer deltakelse på festivalen Open Out (Tromsø) og residency på Surnadal bilag
(Surnadal).
https://karolinesaetre.com/
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Foto: Anders S. Solberg
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21.01-25.04.

William Nicolaysen
The Nostalgia of the Infinite
William Nicolaysen viste store oljemalerier på lerret. Han forteller om utstillingen:
«Hendelsen 11. september 2001 gjorde et sterkt inntrykk. Jeg ønsket å gi uttrykk for den
pessimismen jeg følte oppsto som en følge av det som skjedde. Det blei billedgjort i et nærmere
abstrakt uttrykk, med former som bar i seg en trussel eller ondskap. I maleprosessen over flere
år skjer den forandringen at bildene mine gradvis blir mer figurative.
Den pessimistiske tilstanden har i grunnen satt seg fast. Og jeg fant inspirasjon i hvordan
Georgio de Chirico og Edward Hopper indirekte fortalte om det som var en dårlig følelse, en
metafysisk angst.
De siste årene har bildene gått mot en utvikling hvor bygninger fremdeles er motiv og det
tekniske uttrykket er det samme, men at det opprinnelige temaet ikke alltid er like poengtert.
Jeg finner fram til bygninger som har noe melankolsk, truende eller refererende til f.eks. en
hendelse. Det kan også være en bygning eller fasade som har en egenart, et avvik. Alle
motivene er hentet fra inn- og utland gjennom studiereiser.
Bildene er ikke overdramatisert, heller alminneliggjort i et strengt og nøkternt uttrykk. Og
teknisk distinkte, "hard edge". Det gir et billeduttrykk som blir ønskelig distansert og
fremmedgjørende realistisk.»

William Nicolaysen (1954, Kåfjord) bor og arbeider i Bergen. Han er utdannet ved Vestlandets
kunstakademi (1979), samme år debuterte han på Høstutstillingen. Hans malerier er kjøpt inn
av blant annet Nasjonalmuseet.
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Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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11.03. – 11.04.

Øyunn Hustveit
Dvale
Hustveit skaper installasjoner, ofte med tekstiler. Landskapsmotivet står sentralt hos Hustveit,
og hun fokuserer på spenningen mellom den taktile nærheten til det fysiske objektet, og
avstanden til et fjerntliggende og utilgjengelig motiv eller innhold.
Utstillingen Dvale rørte ved både formale problemstillinger som bruken av positivt/negativt
rom, og abstrakte begrep som avstand, fravær og tomhet.

Øyunn Husveit (1985, Vinje) bor og arbeider i Oslo. Hun har mastergrad fra NTNU,
Kunstakademiet i Trondheim (2014). Hun har blant annet stilt ut på Trøndelagsutstillingen i
2017, og har i flere år fått tildelt stipend fra Bildende Kunstneres Vederlagsfond.

https://www.oyunnhustveit.com/

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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15.04. – 18.04.

Syntese (KIT BFA2)
Studentene fra andreklassen ved NTNU, Kunstakademiet i Trondheim ble invitert inn i
Trondhjems Kunstforening for sammen å skape en utstilling av deres individuelle verk.
Utstillingen ble gitt tittelen Syntese og studentene stilte selv som gallerivakter med ekstra lange
åpningstider.
Studentene sier dette om utstillingen:
«Syn- (med, sammen med) og – tese (setning, plassering, stilling) Sammenfatning eller
forbindelse av enkeltheter til en helhet.
Hvordan nærmer du deg noe? Mennesket har kommet fra naturen men er det eneste vesenet
som ikke ser seg selv som en del av den. Erkjenner ikke at vi er en del av en større helhet. Tenker
at vi ikke hører hjemme her. Legger asfalt og bygger byer. Skaper kunstige versjoner av
eksisterende fenomen. Vi vil gjerne forestille oss at vi står i syntese med naturen. Men bare ved
å uttrykke seg oppstår det en avstand. Å føre noe sammen. Minimere avstanden, nei, snarere
opprettholde avstanden og samtidig sammenføye. Intensjoner samlet i et felles rom. Nærme
seg naturen gjennom mennesket og mennesket gjennom naturen.»
De utstillende studentene var:
Alexander Crilles Tønnesen, Dag Olav Kollveit, Elise Dypvik, Gustaf-Emanuel Berglund, Ingeborg
Pedersen, Ingunn Schumann Mosand, Jetta Frost, Johannes N. Högbom, Maiken Hauksdatter
Lyng Østerhagen, Meerke Vekterli, My Bengtsson, Sofie Månsson, Siri Vinterly
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Foto: TKF/Inger Marie Bakken
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22.04. - 30.05.

Hannah Clarkson
Whisper it Loud
.
Utstillingen utforsket samspillet mellom 'å ta vare på' og 'å beskytte mot', og foreslo alternative
tenkemåter for ly, menneskehet og hjem gjennom skulptur, installasjon, tegning og tekst.
I skulpturene tok Clarkson den menneskelige formen og vride den. Usammenhengende lemmer
ble viklet rundt seg selv og trukket i lange utringinger ut av veggene, i en underlig dans av
selvbevisst glamour og utsøkt smerte. Arbeidene brukte arkitektoniske materialer som
ventilasjonsrør, kombinert med tekstiler og kasserte plagg for samtidig å fremheve og
fremmedgjøre kjente former knyttet til mennesker og hjem. Ventilasjonsrøret symboliserer
pusten, Trondheims mange former for tilflukt og kroppslige opplevelser av ly. Dikt med
synonymer for ly var brodert og brent inn i stoff, og skapte fiktive fortellinger om hva dette lyet
kan bety. I mellomtiden var skjoldlignende kropper brettet fra stålplater, både en hindring og
en hjelp til deres egen bevegelse og migrasjon.
Med skulpturene fulgte tegninger, som skulle forstås som en eksplosjon i et tomt rom, et arr
på overflaten av materialet. Papir er ikke den eneste overflaten for tegning; her kan det også
være kroppen som er kuttet i hektiske rutenett og linjer. Tegnede bevegelser, som sømmer,
forvandler det som er ment som en beskyttende hud til et sted med arrdannelse og utsmykning;
skisser kunstneren laget på sykehus var kombinert med gamle anatomiske tegninger for å
formidle den syke kroppens ubehagelige skjønnhet.
Hannah Clarkson (f. 1991 i Cambridge, UK) har en mastergrad fra Konstfack i Stockholm, SE
(2017). Hun bor og arbeider i Stockholm, London og Cambridge. Hennes tverrfaglige
kunstneriske praksis konsentrerer seg om materialitet, narrativitet og empati, ved hjelp av et
bredt spekter av materialer og metoder. Hun har tidligere stilt ut i Stockholm, London, Athen,
Venezia og München. I tillegg til utstillingene har hun også publisert en rekke katalogtekster,
essays, dikt og noveller.
https://www.hannahclarkson.co.uk
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Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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18.03.-21.03.

Stocos
Piano & Dancer II
Forestillingen ble først utsatt fra mars 2020 i ett år, grunnet covid-19-restriksjoner. Det ble
heller ikke mulig å gjennomføre den i 2021, grunnet stor usikkerhet om muligheten til å reise
mellom ulike land. Nå er den utsatt på ubestemt tid.
Vi skulle vise et interaktivt dansestykke for en danser og et mekanisk piano med kunstnere fra
Madrid, ES kuratert og produsert av Trondhjems Kunstforening i samarbeid med Meta.Morf
2020.
Piano & Dancer ble første gang utviklet som et prosjekt under Horizon 2020. Vår versjon skulle
være tilpasset et mindre lokale. Danseren får pianoet til å spille gjennom sensorer som følger
danserens bevegelser. I forestillingen samhandler 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.

https://www.stocos.com/en/page/piano-dancer/
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29.04. – 13.06.

Signe Marie Andersen
The Breakers Cafe
Signe Marie Andersen presenterte fotografier fra kaféer blant annet i Europa og USA, og
fokuserte 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.
Andersen jobber med iscenesatt foto, men istedenfor å konstruere motivene finner hun dem i
virkeligheten. Hun kaller dette å jobbe utenfra og inn. Hun bruker tilstedeværelsen sin og
sansene for å oppdage scener fra byrommet for å formidle stemninger i samtiden. Dette står i
kontrast til klassisk iscenesatt fotografi som hun mener er å jobbe innenfra og ut, ved at man
selv iscenesetter motivet.
Da hun stilte ut i kaféen brukte hun rommet både i og utenfor bildene til å speile hverandre.
Gjester ved et kafébord spilte sammen og ble en del av fotoet.
Andersens nye fotobok Visitors, med tekst av forfatteren og dramatikeren Arne Lygre, var en
del av utstillingen,

Signe Marie Andersen (f.1968) bor og jobber i Oslo. Hun har en mastergrad fra Kunsthøgskolen
i Bergen i fotografi (1998). Hun er representert i Galleri Riis, der hun også har hatt flere
utstillinger og boklanseringer. I tillegg til utstillinger flere steder nasjonalt, har hun blant annet
stilt ut på biennaler i Tokyo, San Fransisco, Basel, Gdansk, København og Västerås. Fire av
fotografiene hennes er kjøpt inn av Nasjonalmuseet.
http://www.signemarie.no/
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Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie

Begge foto nederst: Signe Marie Andersen
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03.06.21 – 10.06.2021

Elever fra Kulturskolen
i Trondheim
Art is Me
Som en del av Kulturskolefest
viste vi utstillingen Art is Me,
med verk fra over 150 elever
fra
forskjellige
undervisningssteder
i
Trondheim. Utstillingen viste
et bredt spekter av teknikker. I Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
tillegg til maleri var skulptur,
keramikk, collage, tegning og videokunst.
Selv om utstillingen viste verk av mange elever med forskjellige lærere, ble den likevel opplevd
som en helhet.
Dessverre kunne ikke utstillingen vises for publikum på grunn av koronarestriksjoner. Men
kulturskolen flyttet undervisningen til kunstforeningen, slik at elevene i alle gruppene fikk sett
den. Foreldre og annet publikum måtte nøye seg med fotodokumentasjon av utstillingen.

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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Foto: TKF/Inger Marie Bakken
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17. 06.- 19.09.

Hasan Daraghmeh
In Search of the Place
Hasan Daraghmeh jobber primært med film, videoinstallasjoner og fotografering. Kameraet er
alltid utgangspunktet. Daraghmehs kunstnerskap utforsker forholdet mellom individ og sted
gjennom fokus på hukommelse, tid og rom i forhold til den digitale æraen vi lever i.
Utstillingen besto av verk fra to ulike serier som var produsert mellom 2020-2021, og var en del
av det pågående prosjektet «TimeScapes».
Gjennom verkene som ble vist, forsøkte Daraghmeh å spore hukommelsen gjennom steder når
flere lag av tid innad i en tidsramme opprettes. Ved å bruke offentlige og urbane rom som har
iboende motsetninger og er gjennomsyret av dialektiske forhold mellom historie, autoritet,
arkitektur og hverdagslige gjøremål, dekonstruerer og oppløser kunstneren de ulike lagene av
virkelighet og vår tilstedeværelse på disse stedene ved hjelp innrammede digitale bilder.
Hasan Daraghmeh (f. 1983, Palestina) bor og arbeider i Trondheim. Han har mastergrad fra
NTNU, Kunstakademiet i Trondheim (2018). Han har også en MA i billedkunst fra
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), en BA i visuell samtidskunst fra International Academy of Art,
Palestina (IAAP), samt bachelorgrad i medievitenskap og fotografi fra universitetet i Birzeit
(BZU).
Daraghmeh har vist verkene sine på en rekke utstillinger og høstet strålende kritikker. Nasjonalt
har han stilt ut blant annet på Trøndelagsutstillingen i 2020, hvor han vant kritikerprisen og
samme året debuterte han på Høstutstillingen. Han har hatt separatutstilling i Lisboa, og deltatt
på kollektivutstillinger og festivaler blant annet i den Haag, Graz, Madrid, Birzeit, London,
Budapest.
https://www.hasandaraghmeh.com
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Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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26.06. – 08.08.

Trøndelag Bildende Kunstnere Sommerutstilling
46 kunstnere fra Trøndelag Bildende Kunstnere deltok i sommerutstillingen, som også ble vist i
Stjørdal Kunstforenings visningssted Kimen kulturhus 14. - 22. august og i Skaun Kunstforenings
visningssted Bautaen kulturhus 28. august - 4. september.
Utstillingen ble produsert i samarbeid med Trøndelag Fylkeskunstforening.
Utstillingen viste et tverrsnitt av produksjoner fra det profesjonelle kunstfeltet i Trøndelag med
ulike uttrykk som maleri, collage, trykk, foto, vev og skulptur. Ingen andre steder i Trondheim
ble så mange kunstnere vist samtidig.
Sommerutstillingen 2020 var en pop up utstilling, for å bidra til at publikum etter den første
korona-nedstengningen igjen kunne oppleve kunst. Vi valgte å videreføre sommerutstillingen
også i 2021 etter samme opplegg, med åpen innsending.
Kunstnerne som deltok var Torhild Aukan, Leticia Balzi, Kjersti Berg, Kristin Johanne Berg,
Ingeborg Bodzioch, Annika Borg, Bjørn Bratsberg, Bella da Silva Buxbom, Inga Dalsegg, Lisa
Edetun, Per Ellef Eltvedt, Tore Engen, Hanna Fauske, Liv C. Fjellsol, Mishi Foltyn, Beate
Gjersvold, Reidun Gravelseter, Irene Guldbrandsen, Linn Halvorsrød, Mette N. Handberg, HeidiAnett Haugen, Alexandra Jegerstedt, Kristina C. Karlsen, Anna Liljekrantz, Aud Lilleengen,
Veslemøy Lilleengen, Randi Nygaard Lium, Birgit Kvamme Lundheim, Ann Lundstrøm, Per
Lysgaard, Thea Meinert, Marianne Mo, Kari Elise Mobeck, Per Stian Monsås, Anne Kristin
Myrseth, Per Arild Mørseth, Maria Roodenburg, Inga Lill Røsberg, Hilde Schønborg, Dan
Skjæveland, John Slettahjell, Håvard Stamnes, Elisabet Alsos Strand, Ragna Thiis, Rachel Wolfe
og Anita Wollamo.
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Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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09.08. – 19.09.

Mona Orstad Hansen
I kjelleren luktet det alltid iskrem
Mona Orstad Hansen arbeider med abstrakt
maleri, ofte i kombinasjon med enkle skulpturelle
objekt, relieff og grafikk. Forholdet mellom dybde
og flate er en av de fundamentale
problemstillingene i maleri. Ved å ta maleriene ut
i et romlig format blir skillelinjene mellom det
todimensjonale og tredimensjonale utydelige.
Publikum må være oppmerksomme, og bevege
seg i rommet for å se de ulike delene.
Hun tok i utstilling sin i kunstforeningen
utgangspunkt i arkitektoniske detaljer og
geometriske former fra omgivelsene. Enkelte av
formene ble repetert, og viste interesse i det som
avviker; formale nyanser og forskyvninger som
oppstår.

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie

Enkelte av arbeidene delvis speilte og gikk i samspill med lokalene. Ved å la blindrammen bli en
del av verket ble også veggen bak og gulvet under inkludert og skillet mellom verk og omgivelser
løst opp.
Maleriene i utstillingen var malt med pigment og bindemiddel, som påført i tynne lag kan minne
om akvarell.
Mona Orstad Hansen (f. 1976, Stavanger). Hun bor og arbeider i Stavanger. Hun har studert ved
Kunstakademiet i Trondheim (5-års student, 2001) og har en Bachelor med First Class Honours
Degree, fra Gray’s School of Art i Aberdeen (1999). Mona Orstad Hansen debuterte på
Høstutstillingen i 2007, og deltok for femte gang i 2020. Hun har deltatt på mange separat- og
kollektivutstillinger nasjonalt, og også stilt ut i Aberdeen, Edinburgh, Berlin og Stockholm.
https://www.monaorstad.com/
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Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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09.08. – 19.09.

Jødisk kulturfestival
Og Gud skapte kvinnen
Utstillingen viste 12 unike tegninger som skildrer 13 kvinneskikkelser med en helt spesiell
karakter og historie innen jødedommens hellige skrifter.
Blyanttegninger med enkle, men tydelige nyanser i svart-hvite farger, ga et unikt uttrykk til
personlighetene man ønsker å formidle. Blyanttegningene balanserer mellom den feminine
skjønnheten, jernviljen og kvinnenes oppgave her i livet. De bibelske historiene bak personene
danner bakgrunn og miljø rundt dem. Dette bidrar til at vi forstår tegningene innen en bibelsk
tematikk.
Kunstnerne har benyttet to grafiske hovedteknikker: grafisk skyggelegging og feathering.
Anna Rosenblum (Odesa, UA)ble uteksaminert fra Grekov Odessa Art School og fortsetter å
utvikle teknikkene sine. Kunstneren har stort engasjement for grafisk kunst. Irina Barnholtz
(Odesa, UA) har eksamen fra Institutt for kunst ved Odessa State Academy of Civil Engineering
and Architecture. Elvira Melmann startet sin kunstneriske reise på den jødiske skolen i Riga, LV
hvor hun fikk undervisning i tegning som inspirerte henne til å utvikle sin kunstneriske stil på
egen hånd.
https://www.jkfest.no/

Fra utstillingen – den bibelske figuren Sippora.
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23.09. – 28.11

Kjersti Lande
Om hauger og tomrom
Arbeidene i utstillingen kretset
rundt begrepsparet hulrom og
haug. Temaet knytter seg til
kunstnerens oppvekst i nærheten
av Kongsberg Sølvverk, som med
sine tilhørende rester og spor etter
gruvedrift har gjort dype inntrykk.
Kjersti Lande er nysgjerrig på hva
som kan befinne seg inne i mørket. Fra en korona-begrenset åpning. Foto: TKF/Inger Marie Bakken.
Fra ruinene etter virksomheten kan
både slagg og verdifullt materiale graves frem.
Tegne- og grafikkverktøy har for Lande fungert som graveredskaper for å undersøke utvalgte
fotografiske motiver av grotter, hull, gruver, groper og hauger. Med dem har hun utvunnet
trykk og tegninger. Motivene siles ut fra kunstnerens stadig voksende arkivsamling, bestående
av både funnede og hennes egne fotografier. Lande har latt en collageaktig tilnærming danne
nettverk mellom farger, former, materialer og teknikker.
Via gjengivelsene har Lande utført delvis imaginære utgravninger av hva som kan befinne seg
der lyset ikke når frem. Som en kontrast til det mørke og massive viser hun arbeider hvor hun
har invertert hule- og grottefotografier. Den negative versjonen av fotografiet hentet fram lys
og åpninger i de mørkeste delene av motivet, slik at flere tilnærmet skjulte detaljer kommer til
syne. Målet hennes har vært å skissere en idé om hva stedet og materialet hun gjenskaper kan
ha opplevd. Kunstneren har forestilt seg hva hun kunne sett med steinene sine øyne, fra da
jorden formet dem for ufattelig lang tid siden og deretter til menneskenes bearbeiding.
Kjersti Lande (1982, Kongsberg) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet master i kunst,
fagområde grafikk fra Kunsthøgskolen i Oslo (2014). Hun har vist sine verk på en rekke nasjonale
utstillinger, blant annet separatutstilling i Tegnerforbundet, Oslo. Hun har også deltatt på en
gruppeutstilling i Paris og flere gruppeutstillinger i Sverige.

https://kjerstilande.com/
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Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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07.10. – 14.11.

Enrique Roura
While Sorting out Nails
Utstillingen er resultatet av en lang prosess som startet i 2018 mens Enrique Roura jobbet som
kulturaspirant i Trondhjems Kunstforening. Han satt igjen med et arkiv med bilder, historiske
dokumenter, tekster og minner. Han satt også igjen med en utfyllende arkitektonisk beskrivelse av
bygningen i form av arkitektoniske tegninger som inneholder konstruktive detaljer, materialbruk og
størrelser. Med denne informasjonen har kunstneren skapt fortellingene som ga utstillingen form.

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie

Enrique Rouras intensjon var å navigere i ulike tema som faller inn under begrepet arkitektur. Fra et
historisk perspektiv til et mer personlig perspektiv, var kunstneren interessert i å undersøke
betydningen av å ta vare på bygningen. Ved å fokusere på byggets arkitektoniske opprinnelse, prøvde
han å konfrontere opprinnelsen med hvordan bygget fremstår nå, og hadde til hensikt å synliggjøre
overlappingen mellom tankene om kulturarv og «fremgang».
Utstillingen bestod av fire forskjellige verk. Verkene var skapt ved bruk av digitale teknologier, som for
eksempel 3d-modellering, CNC, fotokopiering og utskriftstekniker for store format. Ved å gjøre dette
ble verkene satt inn i en spesifikk tidskontekst, og verkenes materiale avslørte et av hovedtemaene i
utstillingen – et konfronterende forhold mellom fortid, nåtid og fremtid.
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Enrique Roura Perez (1988, Mexico City, MX) bor og arbeider i Oslo. Han har en master fra NTNU,
Kunstakademiet i Trondheim (2016) og er utdannet arkitekt fra Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) (2014). Enrique Roura har deltatt på flere separatutstillinger og kollektivutstillinger i
Norge, og en kollektivutstilling i Latvia. «While Sorting out Nails» er hans første store separatutstilling.
https://enriqueroura.com/

Fra nedmonteringen av utstillingen. Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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18.11 – 09.01.

Ingjerd Hanevold
Smykker naturligvis
Ingjerd Hanevolds utgangspunkt er at smykker tilhører
vårt ordløse språk; en fabulerende forlengelse av
ansiktsuttrykk og gester. Smykker kan speile naturen i
oss og omkring oss. De appellerer til vår instinktive
fornemmelse av hverandres vesen som for eksempel
nær eller distansert, åpen eller gåtefull, tydelig eller
antydende. Smykker er et personlig valg og en del av
fortellingen om hvem vi er eller ønsker å bli oppfattet
som.
Utstillingen viste smykkekunstneren Ingjerd Hanevolds
utforskning av naturens prinsipper for tilblivelse,
konstruksjon og vekst. Hanevold inviterte publikum til
en vandring mellom utsøkte smykkearbeider,
inspirasjonskilder og personlige fortellinger. I dette
spenningsfeltet kunne den enkelte betrakter finne sin Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
egen vei og oppdage nye sammenhenger.
I «smykker naturligvis» kom vi tett på en rekke modige kvinner som har valgt å bruke smykker fra Ingjerd.
De har blitt oppfordret til å skrive om sine personlige tanker og erfaringer som smykkebærere. I sine
åpne og ærlige tekster forteller de hvordan smykkene får dem til å føle seg verdsatte, sterke, sensuelle,
tydelige, frie og opprørske. Mange knyttet viktige livshendelser og minner til smykkene.

Ingjerd Hanevold (1955, Asker) bor og arbeider i Asker. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (1981)
og videre i New York (1982). Hun har hatt utstillinger i en rekke land i Europa og Asia, samt USA. I tillegg
til egen praksis som smykkekunstner har hun vært professor ved HDK i Göteborg og Kunsthøgskolen i
Oslo. Hun er innkjøpt av
Kunstindustrimuseene
i
Oslo, Bergen og Trondheim,
Röhsska Museet, Göteborg,
Louvre Musèe des Artes
Decoratifs, Paris, Swiss
National Museum, Zurich og
Kunstgewerbemuseum,
Berlin.

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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04.12 – 16.01

Desemberutstillingen 2021
Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforenings årlige, juryerte medlemsutstilling. Utstillingen vises
i kafeen i 1.etg. Hvert år skifter temaet, og gir oss innblikk i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk
blant våre medlemmer. Årets tema var Natur.
Medlemmene ble invitert til å visualisere sine tanker, følelser og refleksjon rundt det overordnede
temaet, med særlig fokus på naturens kraft. Kunstnerisk råd vurderte alle påmeldte arbeider, og valgte
ut verkene ut ifra søkerens personlige uttrykk og bruk av teknikk, samt utstillingen som helhet.
Medlemmene benyttet seg av mange ulike kunstneriske uttrykk; oljemaleri, akrylmaleri, collage, foto,
vev, steingods, broderi på lerret, botanisk trykk, blyant, tusj, kritt og bok. De fleste stilte ut ett verk, noen
få stilte ut to eller tre. Etter at kunstforeningen opprettet medlemskap for ungdom i 2021, deltok også
flere av foreningens yngre medlemmene på utstillingen.

De 31 medlemmene som stilte ut var:
Alice Bratsberg, Alma Sande, Anlaug Åkre Elven, Anna Dahlø, Anne Myrseth, Bente Brochmann, Camilla
Rose Gjertsen, Camilla Vavik Pedersen, Cecilie Lysholm, Dominik Mysiak, Ekaterina Vasileva, Elin Helene
Granbø, Elin Rødahl Thingnes, Ema Malina, Eva Hakvåg, Gunn Mari Grøttum, Helen Eliassen, Ingalill
Røsberg, Julie Richstad, Juni Pape Skjærvold, Lars Andreas Dybvik, Leticia Balzi, Lucia Myrhaug, Marit
Ranes, Martin Bjørshoel, May Remmen, Monica Larsen Donovan, Peter Stokstad, Thomas Pahr, Thor
Thorsen, Toril Oksvold

Fra åpningen. Foto: TKF/Inger Marie Bakken.
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Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie

Foto: TKF/Håkon Viksmo Lie
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Nøkkeltall

Antall besøkende
Totalt i 2. etasje (utstillinger, arrangement og omvisninger):
1949
noe som dessverre er en liten nedgang fra 2020 (2064) og en stor nedgang fra 2019 (3 098)
besøkende.
Hvorav omvisning /workshop/skoleklasser/andre
Antall omvisninger i 2.etasje

180
6

Dessverre har kafeen vært stengt i flere perioder som en følge av korona-restriksjoner, og har
ellers hatt langt færre besøkende enn de 70 000 som vanligvis besøker kafeen årlig.
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Formidling
Vi ønsker å videreutvikle 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.
Samarbeidet med kulturskolen resulterte i 2021 i elevutstillingen, mens det ikke var mulig å
gjennomføre ordinære formidlinger grunnet smitteverntiltak. En gruppe elever fra
Charlottenlund videregående skole har vært på omvisning.
Et nasjonalt kurs «Taktilt møte med sanselig kunst», arrangert av Hørselsrådet, besøkte oss
under olsok. Kursets deltakere hadde funksjonelle variasjoner, fra praktisk nedsatt syn og hørsel
til at restsanser forekom. Kunst og kulturelle begivenheter og aktiviteter er oftest basert på
sanselige opplevelser og derfor i betydelig grad valgt bort av døvblinde.
Deltakerne hadde med tolk/ledsager som bidro til å gjøre kunstopplevelsen mulig. Vi hadde fått
tillatelse fra to kunstnere til at deltakerne kunne berøre kunsten, ledsagerne tolket kunsten
f.eks. ved berøringer på kroppen. Besøket ble opplevd meget spennende og interessant fra alle
deltakerne og ga mulighet for diskusjoner dem imellom i etterkant.

Kari Kristine Engan med tolk. Foto: Knut Loe Dønnessen.
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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
2021 ble det en gitarkveld
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.
6. januar hadde vi invitert til finissage med en samtale mellom Ragnar Wold og Martin Palmer
om Roar Wolds kunstnerskap. Samtalen ble endret til en videosamtale som ble lagt ut på
facebook.com/trondhjemskunstforening 17. januar.
8. august avsluttet vi sommerutstillingen med kunstnersamtale med Ragna Thiis (1940) og Linn
Halvorsrød (1980). Thiis er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1961) og
ved Statens kunstakademis maleravdeling (67). Thiis er kjent for sin utsmykning i Vadsø kirke.
Halvorsrød har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim og arbeider parallelt med

Fra kunstnersamtalen 8. august. Foto: Vigdis Helmersen
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musikk og visuell kunst. Hun har akkurat ferdigstilt en utsmykning på Ole Vig videregående
skole.
14. august var det vielse i galleriet, før bryllupsgjestene gikk videre til Pilegrimsgården. 21.
august var det konfirmasjonsmiddag.
11. september inviterte vi ungdomsmedlemmene på pizza før gallerivakt Oda Pareliussen
Austnes tok dem med på en omvisning i Mona Orstad Hansens utstilling.
18. september Kulturnatt 2021 med omvisninger fram til midnatt i Mona Orstad Hansens
utstilling. Det var dessverre langt færre ute denne kvelden enn vanlig.
2. oktober viste vi videoer fra Høstutstillingen til ungdomsmedlemmene våre. I tillegg fikk de
samtale med kunstneren Enrique Roura som var i ferd med å montere utstillingen sin.
19. oktober, 26. oktober og 2. november ble det arrangertkurs i kunstkritikk i regi av Norsk
tidsskriftforening i samarbeid med Kritikerlaget
4. og 5. november inviterte NTNU samarbeidspartnere til et seminar om Animal Ethics for
Sustainability: Clean Food, Biodiversity and Sustainable Development for å utvikle vitenskapelig
og humanistisk ekspertise på bærekraftig dyreetikk. Kunst og performancebaserte øvelser ble
brukt til å fasilitere refleksjoner rundt temaene.
10. november ble kurs i akttegning arrangert av Tekna.
30. november ble jubileumsfesten
gjennomført i Banksalen med
utmerket middag, vakker musikk,
spennende foredrag og gode
hilsninger.
Trio Lunas minikonsert var en gave
fra Trondheim Symfoniorkester &
Opera, professor Øyvind Storm
Bjerke holdt festtalen med tittel
«Har Trondhjem Kunstforening en
fremtid?» og skuespiller Marianne
Meløy var den som ledet oss
gjennom kvelden.
Sparebank1
SMN, vår tidligere samboer
gjennom 48 år, muliggjorde det
flotte arrangementet.

Fra festmiddagen. Foto: Vigdis Helmersen.
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4. desember var alle medlemmer med følge invitert på julebuffet i kafeen etter åpning av
Desemberutstillingen.

41

Media
Om William Nicolaysens utstilling The Nostalgia of the Infinit. «Den italienske byen er kanskje
gjort litt strengere enn den er» Gustav Borgersen i Adressa 24.01.21
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2021/01/24/Den-italienske-byen-er-kanskje-gjort-littstrengere-enn-den-er-23337405.ece?rs6707111644083506474&t=1
Om William Nicolaysens utstilling The Nostalgia of the Infinit. «Usentimentalt tilbakeblikk» av
Tommy Olsson i Klassekampen 07.04.21
https://klassekampen.no/utgave/2021-04-07/usentimentalt-tilbakeblikk
Om Signe Marie Andersens utstilling The Breakers Café. «Et tilfeldig øyeblikk eller en nøye
planlagt
scene?»
Gustav
Borgersen
i
Adressa
11.04.21
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2021/04/11/Et-tilfeldig-%C3%B8yeblikk-eller-enn%C3%B8ye-planlagt-scene-23758699.ece
Om utstillingen Syntese (KIT BFA). «Dette skjer når en kunststudent finner en telefon i søpla»,
Annemona Grann i Adresseavisen, 17.04.21.
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2021/04/17/Dette-skjer-n%C3%A5r-en-kunststudentfinner-en-telefon-i-s%C3%B8pla-23813098.ece?rs4442991647061511905&t=1
Om utstillingen Syntese (KIT BFA., «Ja, du leste riktig: et vevd fotografi», Gustav Borgersen i
Adresseavisen, 25.04.21 https://www.adressa.no/pluss/magasin/2021/04/25/Ja-du-leste-riktiget-vevd-fotografi-23827281.ece?rs7562331647061853852&t=1
Om Signe Marie Andersens utstilling The Breakers Café. «Alene sammen», Minikritikk av Aksel
Langum Øien i ArtScene Trondheim, 10.05.21
https://artscene.no/2021/05/11/alene-sammen/
Om Signe Marie Andersens utstilling The Breakers Café. «Signe Marie Andersen – Kafeen som
scene», intervju med Märit Aronsson i ArtScene Trondheim, 20.05.2021
https://artscene.no/2021/05/20/signe-marie-andersen-kafeen-som-scene/
Om stjålne skulpturer. «Jeg får vondt i magen hver gang jeg kjøter forbi», Anne Berit Fagernes
i Adresseavisen, 13.06.21.
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2021/08/08/En-detalj-forandrer-hele-bildet24370480.ece?rs7150541647062179655&t=1
Om TBK Sommerutstilling. «En detalj forandrer hele bildet», Gustav Borgersen i Adresseavisen
08.08.21.
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2021/08/08/En-detalj-forandrer-helebildet-24370480.ece?rs7150541647062179655&t=1
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Om Hasan Daraghmehs utstilling In Search of the Place. “Pixlen som materiale», Minikritikk,
Joen Vedel i ArtScene Trondheim, 02.08.2021 https://artscene.no/2021/08/09/pixlen-sommateriale/
Om Mona Orstad Hansens utstilling I kjelleren luktet det alltid iskrem. «Fra etasjen under
underetasjen», Tommy Olsson i kunstkritikk.no, 17.09.21. https://kunstkritikk.no/fra-etasjenunder-underetasjen/
Om Enrique Rouras utstilling While Sorting out Nails. «Nøysom kunst» Minikritikk, Peik Elias
Greaker i ArtScene Trondheim,19.10.2021 https://artscene.no/2021/10/19/noysom-kunst/
Om Ingjerd Hanevolds utstilling Smykker naturligvis. «Slik ble en LP av Jahn Teigen til et ikonisk
smykke»,
Annemona
Grann
i
Adresseavisen,
17.11.21
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2021/11/17/Slik-ble-en-LP-av-Jahn-Teigen-til-et-ikonisksmykke-24828133.ece
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TKF ER EN MØTEPLASS MELLOM MENNESKER OG KUNST GJENNOM Å
VÆRE AKTUELL, RELEVANT OG TILGJENGELIG
Vegen framover – strategi 2022-2026

TKF ønsker å være en møteplass, først og fremst mellom mennesker og kunst, men også en
møteplass mennesker imellom.
Mange har et nært forhold til kunst, inkludert visuell kunst. Kunst inngår i hverdagen og gir livet
glede. Kunst gir opplevelser og engasjement, og nye utstillingssteder og utstillinger oppsøkes
aktivt.
Kunst kan også oppleves som vanskelig tilgjengelig, og at en får lite igjen av å se på, og oppsøke,
kunst. En stor andel av befolkningen sier at de forstår seg ikke på kunst, det er ikke noe for dem.
Vi ønsker at flere mennesker skal kunne få kjenne gleden av å oppleve kunst og bli engasjert.
Dersom vi får til å begeistre nye publikumsgrupper, blir det enda flere som får gode
kunstopplevelser. Opplevelser som beriker livet, gjør godt og forsterker livskvaliteten.
Vi vil bygge videre på erfaringene vi gjorde oss med å utvide publikumspotensialet i 2021. Vi
var med som pilot for å prøve ut en metode for å styrke oppslutningen om visuell kunst i
kunstforeningene gjennom å nå ut til et større publikum og på sikt øke salget av kunst1.
Grunnelementene i modellen vi jobbet med, ART-metoden, er at kunsten skal være aktuell,
relevant og tilgjengelig for å kunne engasjere og berike publikum.
Vi kom et lite stykke på veg i 2021, men har fortsatt en veg å gå.
Vi har i lengre tid ønsket et samarbeid med Olavsfest, som årlig foregår i naboområdet til
kunstforeningen. Olavsfest sitt tema for årets festival er «Håp», et tema som alltid er aktuelt
for menneskeheten og det enkelte menneske. I tillegg til kunstutstillingen i andre etasjen,
inneholder programmet vårt mange samtaler, pop up kunstterapi og uteaktiviteter med
samskaping, både med street art og kunst i hagen for barn og unge.
Vi ønsker også å være en attraktiv arena for personer som ofte ikke kan nyte sanselige opplever
på ordinær måte. Vi vil videreføre samarbeidet som er startet med at døvblinde kan oppleve
kunst, bare vi tilrettelegger for det.
Vi ønsker å være et modig og aktuelt visningssted. Vi ønsker å vise aktuell kunst og
kunsthåndverk som appellerer til ulike publikumsgrupper, siden forskjellige grupper engasjeres
av varierende typer utstillinger.

1

Kunstrådgiver Ellen Marie Fodstad og Kulturmeglerne var våre faglige guider og Bodø kunstforening var den
andre pilotforeningen. Kulturrådet var initiativtaker til prosjektet.
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Vi ønsker vise kunst som engasjerer et bredt publikum, men vi ønsker også ha enkelte
utstillinger som er vanskeligere tilgjengelig og appellerer til de som er på jakt etter helt nye
opplevelser. Vi ønsker at utstillingene skal oppleves som relevante for den tiden vi lever i og at
kunstnere har lyst til å stille ut hos oss. Vi viser primært samtidskunst av kunstnere i Norge og
øvrige nordiske land, den geografiske begrensningen gis av fraktkostnader.
Vi vil få inn aktuelt materiale til markedsføring fra kunstnerne i god tid, slik at vi kan skape
forventninger til den enkelte utstilling på sosiale media
Vi ønsker at publikum skal kunne finne kunst og ta med seg hjem, enten det er til private hjem
eller til arbeidsplasser og offentlige areal.
Framover vil vi derfor satse mer på salg av kunst, blant annet gjennom et enda mer bevisst
forhold til hvem som lar seg engasjere av de ulike utstillingene og utstillingenes salgspotensial,
men også gjennom en oppgradering av salgsarealet vårt i Lillegalleriet. Vi endrer også nettsiden
vår til å kunne ta imot henvendelser om kjøp av konkret kunst.
Vi vil også invitere lokale bedrifter og mulige kjøpere til frokostmøter, slik at de kan bli kjent
med den kunsten vi formidler.
TKF er en møteplass for medlemmene i foreningen. TKF er også en møteplass mellom
mennesker, både der mennesker sammen kan oppleve kunst, diskutere kunst og ta en kopp
kaffe. Medlemsdag har blitt arrangert gjennom flere år. Kaffe og kunst kan foregå i egne lokaler
eller at medlemmer samlet besøker andre lokaler for å oppleve kunst. Vi vil fortsette med dette.
I 20-21 utvidet vi møteplassen med å inkludere Kaffe og kinofilm. Faste seter var et kriterium
for å kunne møtes i perioder og felles opplevelser av kunstfilm, ble populært. Dette vil vi også
tilby videre, i samarbeid med Trondheim kino.
Vi ønsker å fremme kreativitet. Medlemmene kan søke om å stille ut kunstverk på den årlige
medlemsutstillingen, noe som er svært populært. Eneste kravet for å melde seg på er betalt
medlemskontingent, så er det opp til juryen å vurdere de påmeldte verkene. Om lag halvparten
av de som melder seg på, blir antatt av kunstnerisk råd. Og det er langt fra de samme hvert år.
Vi ønsker at Trondhjems Kunstforening også skal være en attraktiv arena for ungdommen. Både
for å vise egen kunst og oppleve visuell kunst. I 2021 etablere et eget medlemskap for juniorer,
de har samme rettigheter og plikter som alle andre medlemmer og i tillegg inviterte vi
ungdomsmedlemmene to ganger høsten 2021 til egne arrangement tilpasset aldersgruppen.
Slike arrangement har både en faglig del og en sosial del. Ungdommene har fått omvisning i en
av utstillingene, sett videoprogram beregnet for ungdom fra Høstutstillingen og fått mulighet
til å samtale med en kunstner som var i ferd med å montere utstillingen sin. Slike
ungdomsarrangement fortsetter vi med.
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Ungdommene søkte også i et betydelig antall på medlemsutstillingen, og ble antatt. Yngste
medlem som stilte ut var 7 år. De deltok også, sammen med sine foreldre, på
jubileumsfestmiddagen, hvor vi hadde med tegnesaker til de yngste som alternativ til å høre på
foredrag og hilsningstaler. Barn og unge er fremtiden til kunstforeningen. Samtidig vil foreldre,
besteforeldre og andre venner og slektninger bli introdusert til kunstforeningens utstillinger
gjennom ungdommene, og slik bli nye publikumsgrupper hos oss.
Vi ønsker også å utvikle samarbeidet med Trondheim kulturskole og de videregående skolene
som underviser i relevante fag. Arbeidet med å utvikle en modell for å oppleve billedkunst
gjennom drama i samarbeid med NTNU stoppet opp under pandemien, dette arbeidet vil vi ta
opp igjen når samfunnet har stabilisert seg slik at det er mulig å planlegge med klassebesøk.
Trondhjems Kunstforening ønsker at byens studenter skal oppleve kunstforeningen som en
attraktiv arena, både for å oppleve kunst og stille ut selv, derfor har vi eget studentmedlemskap.
Studentene ved NTNU, Kunstakademiet i Trondheim skal oppleve foreningen som et attraktivt
utstillingssted. Vi viderefører at andreklassen kan lage sin egen kunstutstilling i våre lokaler, i
samarbeid med oss.
Kunst for å åpne opp for egne følelser er et nytt samarbeidsområde for oss. Brukere av
rusenheten har tidligere hatt kortvarige pop up utstillinger i kafeen mellom andre utstillinger.
Nå har de engasjert kunstterapeut, som også selv er kunstner, til å jobbe sammen med
brukerne, noe som har gitt en stor interesse for å skape visuelle uttrykk som åpner opp for
refleksjon og følelser.
For deltakerne er det å uttrykke seg gjennom kunst blitt viktig, og deres glede og engasjement
har berørt oss. Deres kunst er relevant for rusmisbrukerne som stiller ut, men også for nær
familie og nære venner som kan oppleve hva mennesker som de kjenner godt, men kanskje
ikke kjenner likevel, uttrykker gjennom kunsten sin.
Vi ønsker å gi gode totalopplevelser. Vi viser kunst i to etasjer, hvorav den ene etasjen samtidig
inneholder husets kafé som også brukes som konsertlokaler på mandagskveldene og til blant
annet språkkafeer. Det er også mulig, innenfor de rammene den enkelte kunstutstilling gir, å
avholde seminarer og workshops i våre utstillingslokaler, i begge etasjene.
Vi har startet med omvisninger i den aktuelle utstillingen i andre etasje hver søndag, på et
tidspunkt som er koordinert med omvisningene i Trondheim kunstmuseum. Slik er det mulig å
oppleve to kunstomvisninger og et kafébesøk i Bispegata på søndag formiddag.
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