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Styret kan se tilbake på et aktivt år i 2010 med  
behandling av mange aktuelle saker.  Våre viktigste 
oppgaver har vært strategisk arbeid, samt utføring 
av kontroll- og støttefunksjon.

Det siste året har vi som tidligere år jobbet strategisk 
for å styrke SKINNs organisasjon og driftsgrunnlag. 
Den økonomiske situasjonen for SKINN har vært i 
positiv utvikling også i 2010. Det offentlige drifts-
tilskuddet må fortsatt ekspandere for å nå målset-
ningen om å etablere en flerårig (2-3 år) rullerende  
utstillingsplan, som skal gi befolkningen i Nord-
Norge flere muligheter til å oppleve profesjonell 
samtids-kunst der de bor. Målsetningen for styrking-
en omfatter også å gi en planmessig kompetanse-
utvikling  i kunstformidlingsnettverket i Nord-Norge. 

Etter snart 35 års virksomhet er SKINN fortsatt 
unik i sitt slag. Virksomhetsområdet er forankret i 
den turnébaserte formidlingen som også omfatter  
samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design. SKINN er dermed, i tillegg til å være en 
tilrettelegger for arrangørnettverket i Nord-Norge,  
et regionalt ledd i det nasjonale landsdekkende  
programmet. 

Kunstforeningene i Nord-Norge etablerte i sin tid 
SKINN og de utgjør også i dag  hovedandelen av 
medlemsmassen. Mandatet og engasjementet fra 
medlemsnettverket bekrefter SKINN sin virksomhet 
og relevans. Kunstforeningene har hatt en viktig  
posisjon og vært et godt redskap i formidlingsar-
beidet i mange tiår. Utviklingen av lokale arenaer 
for visning av visuell kunst er noe vi mener er helt  
nødvendig for at kunsten skal nå frem dit folk bor, 
både i og utenfor byene. 

Internasjonalisering er en av våre strategiske  
retninger.  Styret har i 2010 tatt de første stegene til 
å starte et internasjonalt samarbeid med Island og 
på Nordkalotten. 
  
I de siste månedene har SKINN diskutert og  
levert uttalelser til to offentlige utredninger. Det ene 
er innspill til den kommende stortingsmeldingen 
om det visuelle kunstfeltet i Norge og det andre 
er høringsutkastet som de nordnorske fylkeskom-
munene har utarbeidet til en strategisk plan for  
styrking av det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge.   
Vi ser med spenning fram til hva disse offentlige 
dokumentene ender opp med av innhold og tiltak. 
Begge meldinger/planer vil gi viktige ramme-
betingelser for den videre utviklingen av kunst- 
formidlingsfeltet i landsdelen, og for SKINNs rolle og 
aktivitet i forhold til dette.

Til slutt vil vi takke medarbeiderne i SKINN for et 
godt samarbeid i året som har gått! Styret vil jobbe 
for at 2011 skal være det året hvor vi får styrket den 
turnébaserte kunstformidlingen i landsdelen - både 
på den frivillige og den profesjonelle arenaen.

1
STYRELEDERS
FORORD
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Etter å ha utvidet fra to til tre ansatte høsten 
2009, har fokuset vært å utvikle kvalitet i arbei-
det for de ulike virksomhetsområdene. Med økte  
ressurser er vi kommet godt i gang med å styrke den  
etablerte virksomheten som i all hovedsak er  
rettet mot medlemsnettverket. Samarbeidet med 
de lokale visningsarrangørene er avhengig av ett  
kontinuerlIg nettverksarbeid. 

I 2010 organiserte SKINN et nettverk av 26 ulike 
visningssteder fordelt over hele Nord-Norge,  
hvorav fem var nyrekrutteringer. Kompetanse- 
utvikling i nettverket ble tilbudt både gjennom det 
årlige fagseminaret og formidlerkurs knyttet til to 
nye utstillingstilbud. 

Utstillingsaktiviteten i 2010 har omfattet flere vis-
ninger enn året før. En årsak til den positive utviklin-
gen er at vi har hatt ett utstillingstilbud mer enn 
året før. En aktiv jobbing med nettverksutvikling for 
å inkludere flere aktuelle steder i turnèrutene har 
også gitt resultater. Det er først og fremst museer og 
profesjonelle gallerier som er nye lokale arrangører i 
SKINNs nettverk. Flere av disse har egne formidlere 
og har derfor muligheten til å bygge opp en mer 
kontinuerlig kompetanse på kunstformidling.  

Ny utstillingsproduksjon i 2010 var Uten Ramme; 
nye rom. Det er et ambisiøst prosjekt, spesielt med 
hensyn til at det har et utradisjonelt turnéformat 
med tre kunstnere på turnè . Prosjektet er finansiert 
gjennom et betydelig i prosjekttilskudd. på ca. 1,1 
million. En viktig intensjon med prosjektet har vært 
å engasjere og inspirerer de lokale visningsstedene 
gjennom at kunstnerne produserer utstillingen  
på det enkelte sted.  Det kan å gi oss ny og nyt-
tig informasjon om arrangørnettverket som vil få  
betydning både for nye turnéproduksjoner og tiltak 
for arena-utvikling. 
Samarbeid med Nasjonalmuseet har etablert seg 
som et viktig tilbud til arrangørnettverket i lands-
delen. Det bidrar ikke bare til et økt utstillingstilbud, 
men også til økt mangfold i tilbudet. 

Det var ca. 11 000 registrerte besøkende på  
utstillingene i 2010 på små og store visningssteder 
i Nord-Norge. Med hensyn til publikumsutvikling 
så blir gruppen barn og unge godt varetatt, og vi 
har igangsatt nye tiltak for det voksne publikum.  
Erfaringen viser at det tar tid og ressurser å skape 
økt oppmerksomhet og interesse hos publikum.

I arbeidet for å øke interessen for og skape debatt 
om kunst har vi tatt mer aktivt i bruk flere media.  
Det gjør vi gjennom SKINNs eget blad som har hatt 
et storoppsving i 2010. Intensivert markedsførings-
arbeid har gitt merkbar mer medieoppmerksomhet 
for Uten Ramme, nye rom. Til den utstillingen har 
SKINN  for første gang opprettet en blogg.  Det ble 
iverksatt nye tiltak i markedsføring og guidet tilbud 
for utstillingen GIERDU i forbindelse med at den var 
sommerutstilling i Tromsø kunstforening. Det result-
erte i et markant økt besøkstall i forhold til tidligere 
års sommerutstillinger. 

Samarbeid med andre produsenter og aktører har 
vært et viktig element også i 2010, blant annet 
gjennom etablering av Kunstnett Nord-Norge og 
planlegging av nye samarbeidsutstillinger for 2011 
og 2012.

Med styrket administrasjon, økning av antall  
visningssteder, utvikling og bruk av flere media,  
i samarbeid og politisk satsning på det visuelle  
kunstfeltet, åpner det for videre positiv utvikling 
av potensialet i SKINN og videre ut i medlemsnett-
verket. 

2
DAGLIG LEDERS 
FORORD
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I alt var fire utstillinger i regi av SKINN på turné i 
Nord-Norge i 2010. Utstillingene har blitt vist på 26 
steder i Nord-Norge og hadde et samlet publikum 
på 10 645. 

3.1 TURNÉ
(fjorårets resultat i parantes).
I alt var 4 utstillinger (3)  i regi av SKINN på turné 
i Nord-Norge i 2010. Utstillingene har blitt vist på 
26 (21) steder i Nord-Norge og hadde et samlet  
publikum på 10 645 (8 893), herav 5 206 (6 143) barn 
og unge. Det ble kjøpt inn 78 (94) formidlingsdager  
til DKS i de tre nordlige fylkene. Færre antall  
innkjøpte formidlingsdager i 2010 forklarer det  
lavere besøkstallet for barn og unge i året som gikk. 

Lokale arrangører
Kunstforeninger dominerer som lokale  
arrangører, men også private gallerier, kulturkon-
torer og noen få museer har vært visningssteder.  
En markant forandring skjedde med utstillingen Oil 
Rich N&N, hvor fire av syv lokale arrangører var 
museer. Det er ikke tvil om at også min-
dre museer kan være gode visnings- 
arenaer for kunst. I tillegg er det en fordel med  
relevante lokaler og fast ansatt personale med god  
formidlingskompetanse på stedet. Erfaringene fra 
denne turnéen var så positive fra de mottakende 
museenes side at vi ser at antallet potensielle lokale 
arrangører kan utvides betraktelig fremover innenfor 
dette segmentet.

Evaluering
Det er viktig å få tilbakemelding på  de utstill-
inger SKINN sender på turné. Det sikrer vi gjennom  
rapportskjema som fylles ut av lokal arrangør og 
formidlere etter endt utstilling. Formidleren leverer 
også evalueringsskjema til besøkende lærer. 

Alle våre utstillinger har fått gode tilbakemeldinger fra 
publikum, skoleklasser og lokale arrangører. For flere 
av de lokale arrangørene ble utstillingen Gierdu en 

utfordring  med sine mange og store kasser. Noen 
visningssteder har opplevd utstillingen som meget 
krevende å håndtere. Men monter og spesial- 
designet utstillingsutstyr krever plass.

3
TURNÉ 
UTSTILLING 
FORMIDLING

Gierdu 9 56 97 1 788 34 226 3 118 5 132

Contemporary Memory 8 23 75 1 311 6 73 297 1 681

Oil Rich N&N 7 18 64 1 255 4 72 66 1 393

Uten Ramme; Nye rom 2 17 31 852 2 24 1 563 2 439

SUM 26 114 267 5 206 46 395 5 044 10 645

UtsElling

Antall 

omvisninger 

voksne

med antall 

voksne 

Øvrig 

publikum

med antall 

elever

Antall skole‐ 

omvisninger

Antall  visnings‐

steder

Antall 

omvisnings‐

dager

SUM besøk

Samlet statistikk for SKINNs turnéer 2010

Formidling av utstillingen Contemporary memory, Victor Lind på Andenes
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3.2 UTSTILLINGER
Gierdu -bevegelser i samisk kunstverden / sirdi-
mat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis er en egen-
produksjon i samarbeidsprosjekt mellom RiddoDu-
ottarMuseat – De Samiske Samlinger og SKINN. 
Utstillingen har vært underveis i Nord-Norge fra 
våren 2009. Den ble i 2010 vist på 9 steder i de tre 
nordlige fylkene og fortsetter på vandring ut over 
våren 2011. 

Utstillingens tematikk har vært gjenspeilet i semi-
narer, utstillingsturné, formidling til DKS, foredrag og 
en publikasjon.  

Utstillingen omfatter 23 kunstverk fra De Samiske 
Samlinger, hovedsaklig verk fra de siste 15 år. Den er 
kuratert med henblikk på å vise sammenhenger og 
fokusere på hva som beveger seg i samisk kunstver-
den.  Konservator Irene Snarby, RiddoDuottarMuseat 
- De Samiske Samlinger og daglig leder i SKINN, 
Eva Skotnes Vikjord, har vært kuratorer for utstill-
ingen og redaktører for publikasjonen. Utstillingen 
ble innkjøpt til DKS i Nordland (13 dager), DKS Bodø  
(7 dager), og DKS Finnmark (2009).

 
Contemporary Memory av Viktor Lind 
ble vist på 8 steder våren 2010.  Utstillingen er 
produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitek-
tur og design og var et nytt samarbeidsprosjekt i 

2009. Utstillingen viser videoverkene Oslo by Night –  
The Stars (2006), og Alt for Norge (2002) og er en 
del av Nasjonalmuseets landsdekkende program. 

I utstillingen møter vi et minnesmerke over fortidens 
hendelser, men også en advarsel om nåtidsaktuelle 
problemstillinger knyttet til migrasjon, fremmedfrykt, 
rasisme og folkemord. Utfordringene er like aktuelle 
i dag og angår store befolkningsgrupper verden over. 
Her kommer spørsmål om skyld, ansvarsfraskrivelse 
og passivitet, kontra humanitært engasjement. 
 
Det ble innkjøpt 22 formidlingsdager til DKS Nord-
land og 7 til DKS Bodø.

Oil Rich N&N, av den nigerianske fotogra-
fen George Osodi, startet sin turné høsten 2010 
og ble vist på 7 steder. Turneen fortsetter ut våren 

2011.  Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design og er del av Nasjonal-
museets landsdekkende program. 

I Oil Rich N&N sammenligner George Osodi den 
norske oljeindustrien med Nigerias.  Osodi er opptatt 
av hverdagslivet der oljeproduk-sjonen foregår. Hans 
dokumentasjon av det oljerike deltaet sør i Nigeria 
har ført til et omfattende verk som tar for seg de 
ekstreme forholdene i regionen, både samfunns- og 
miljømessig. 
To projektorer viser to slideshows samtidig, hver 
på 250 bilder. Fotografiene fra Norge ble gjort  
under opphold i Stavanger; Oslo og Lofoten i 2008. 
Fargebildene bidrar med et ekstra lag virkelighet og 
tilstedegjør fotografiene. Osodi er ikke ute etter å 
sjokkere, men legger heller til rette for at besøkeren 
kan gjøre seg opp sin egen mening.

3
TURNÉ 
UTSTILLING 
FORMIDLING

Rana kunstforening 9.1. ‐ 31.1. 23 7 21 19 344 0 0 0 22 0 366

Hamarøy Galleri 13.2 ‐ 14.3.  5 2 8 8 169 2 20 0 16 50 255

Narvik kunstforening 27.3. ‐ 25.4  6 5 19 19 449 0 0 0 40 0 489

Kunstforeninga ETS 8.5. ‐ 6.6. 27 1 5 5 64 0 0 0 0 0 64

Tromsø kunstforening 18.6. - 15.8. 50 27 0 0 0 0 0 30 104 2 096 2 200

Harstad kunstforening 28.8. - 26.9. 20 3 3 3 31 0 0 1 5 0 36

Bodø kunstforening 9.10. - 30.10 14 8 29 29 542 0 0 2 15 272 829

Árran Lulesamisk senter 15.11. - 5.12 23 3 8 8 158 2 11 1 24 350 543

RidduDuottarMuseat 17.12. - 31.12. 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350

SUM 168 56 93 91 1 757 4 31 34 226 3 118 5 132
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Besøksstatistikk Gierdu 2010

Alstahaug kunstforening 16.1. 24.1. 9 3 10 171 0 0 10 171 0 0 13 184

Hamarøy Galleri 30.1 - 7.2. 10 2 6 98 0 0 6 98 1 12 32 142

Galleri Espolin 13.2 - 21.2. 9 2 6 138 0 0 6 138 1 13 44 195

Øksnes kunstforening 27.2. - 7.3. 9 4 15 231 2 24 17 255 1 15 35 305

Sortland kunstforening 20.3. - 4.4. 16 5 11 209 9 172 20 381 0 0 15 396

Lødingen kunstforening 10.4. - 18.4. 9 3 4 94 2 22 6 116 1 20 0 136

Harstad kunstforening 24.4. -2.5. 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 148 158

Andøy kunstforening 8.5. - 16.5. 9 3 6 92 4 60 10 152 1 3 10 165

SUM 80 23 58 1033 17 278 75 1 311 6 73 297 1 681
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Besøksstatistikk Contemporary Memory av Victor Lind 2010
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Utstillingen ble kjøpt inn til DKS Nordland  
(20 dager), DKS Finnmark og DKS Troms (2011). 

 
Uten Ramme; nye rom er en egenprodu-
sert utstilling i samarbeidsprosjekt mellom Tromsø  
kunstforening og SKINN. Utstillingen åpnet i okto-
ber i Tromsø kunstforening og fortsatte deretter til 
Galleri Nord-Norge i Harstad. Kuratorer for utstill-
ingsprosjektet er Eva Skotnes Vikjord, daglig leder i 
SKINN og Svein Ingvoll Pedersen, intendant i Tromsø 
kunstforening. Prosjektet har mottatt støtte fra Norsk 
Kulturråd og FRITT ORD. 

Uten Ramme; nye rom problematiserer forståelsen 
av maleriets utvidede felt, i den forstand at mer og 
mer tas inn under begrepet maleri. Siden ca 1960 
har det vokst frem andre uttrykksformer som video, 
foto, konseptuel skulptur og installasjonskunst – ut-
trykksformer som hver for seg og til ulike tider har 
tatt mye av oppmerksomheten bort fra maleriet. 

Utstillingen kretser om to tematiske hovedlinjer: 
Den ene er en utforskning av maleriets utvidete 
felt, med utgangspunkt i det abstrakte, modernis-
tiske maleriet. Den andre er en utforskning av rom 
og arkitektur. Verkene lages i, og for, stedet de 

vises. Moes ombygninger av rommet, Lyches vegg-
malerier og lysobjekter og Morells kombinasjoner av 
veggmalerier og objekter i ulike varianter artikulerer, 
forandrer og utforsker bestemte rom 

Utstillingen har en omfattende formidling med work-
shop og dialogbasert omvisning samt lærerveiled-
ning laget av Lita Ellingsen, formidlingsleder Tromsø 
Kunstforening.  

Deadline TV har produsert en filmdokumentar av den 
kunstnerlige prosessen i Tromsø Kunstforening. Det 
er også laget en foredragsserie på temaet det mod-
erne maleriet med Mari F. Sundet, kunsthistoriker, 
Vestfossen Kunstlaboratorium. I Tromsø hadde  
foredraget 25. tilhørere, Harstad 5.  

En blogg er opprettet hvor kunstnerne har lagt ut 
bilder fra produksjonen av kunstverk for de ulike 
visningsstedene (www.sekunst.no/utenramme). 
Publikasjon som skal dokumentere prosjektet vil 
foreligge i etterkant.

Utstillingen er innkjøpt til DKS Troms (9 dager)  
og DKS Nordland og DKS Finnmark (2011).

3.3 FORMIDLING
Formidlerne har hatt omvisninger i totalt 114 dager 
for 267 skoleklasser og 46 voksengrupper.

SKINNs formidlingsarbeid er tuftet på norsk kultur-
politikk om å nå ut til flest mulig. I Nord-Norge er 
dette særlig viktig i et stort geografisk landskap uten 
statlige institusjoner.

SKINN tilbyr dialogbasert formidling tilrette-
lagt for både barn, unge og voksent publikum.  

Samtalen eller dialogen er en viktig nøkkel til  
formidling av samtidskunst. 

Trening på å møte kunst, og sette ord på det en ser 
og opplever er viktig for å ta del i samtidskunsten, 
og for å senke terskelen til den visuelle kunstens 
verden for nye generasjoner.

Gjennom mange år har SKINN brukt lokale og  
regionale formidlere som ressurser i dette viktige  
arbeidet.  I året som gikk var det engasjert til  
sammen 17 formidlere, herav 7 freelance kunstnere. 

3
TURNÉ 
UTSTILLING 
FORMIDLING

Pe#er Dass‐museet, A‐haug. 11.‐19.9. 9 3 12 243 0 0 12 243 1 3 0 246

Vega kn, barne og u‐skole 25.9. ‐ 3.10. 4 1 4 80 0 0 4 80 0 10 0 90

Brønnøy kn, Kunst  & kaos 9. ‐17.10. 9 6 15 405 0 0 15 405 2 54 0 459

Salten museum, Straumen 23. ‐ 31.10. 7 2 6 112 0 0 6 112 0 0 0 112

Vefsn museum 6. ‐ 14.11. 5 0 1 13 0 0 1 13 0 0 56 69

Galleri Espolin, Kabelvåg 20. ‐ 28.11. 9 3 10 60 1 9 11 69 0 0 10 79

Sortland museum, Sortland 4. ‐ 12.12. 5 3 15 333 0 0 15 333 1 5 0 338

SUM 48 18 63 1 246 1 9 64 1 255 4 72 66 1 393
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Besøksstatistikk Oil Rich N&N, George Osodi 2010

Tromsø kuns+orening 23.10. ‐ 19.12. 50 10 13 382 4 82 17 464 2 24 1 431 1 919

Galleri Nord‐Norge, Harstad 30.11. ‐ 28.11.  20 7 10 268 4 120 14 388 0 0 132 520

SUM 70 17 23 650 8 202 31 852 2 24 1 563 2 439
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Besøksstatistikk Uten Ramme; nye rom 2010
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Den Kulturelle Skolesekken
Samtlige utstillinger med formidlingstilbud fra SKINN 
i 2010 ble innkjøpt av Den Kulturelle Skolesekken 
(DKS), i  Nordland med 55 dager, DKS Bodø 14 dag-
er, og Troms 9 dager.  Den Kulturelle skolesekken 
har blitt den viktigste kanalen for å nå ut til barn og 
unge. Utstillinger som ikke blir innkjøpt til DKS får 
heller ikke nevneverdig publikum fra skolene.

DKS organiseres og koordineres ulikt i fylkene.  
I DKS Nordland koordinerer fylkets koordinator alle 
produksjoner som kjøpes inn og legger informasjo-
nen inn i den felles turnékalenderen k-sys, unntatt 
produksjoner fra SKINN. I DKS Bodø, Troms, Finnmark 
og Alta  koordineres SKINNs produksjoner av den  
regionale og lokale DKS-koordinator.

Nordland er det fylke som har flest visningssteder 
og den største skolesekken. SKINN må i Nordland 
selv kontakte alle skolene i nærmiljøet til den lokale 
utstillingsarrangør for å organisere formidlingen. På 
noen steder er det god hjelp fra kommunens/sko-
lens egen DKS-kontakt, men dette er meget person-
avhengig, og ikke minst ressurskrevende for SKINN. 
Her er SKINN særbehandlet i forhold til andre tilby-
dere til DKS Nordland.  

Fra workshop «Uten Ramme; nye rom» med elever i Harstad.
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4.1 FAGSEMINAR 
SKINN driver med kompetanseutviklende arbeid 
med et fast årlig fagseminar i tillegg til praktiske 
og teoretiske kurs i tilknytning til ulike prosjekter 
og tema.

«Hvordan holde glød» - inspirasjon og 
motivasjon i arbeid med kunstformidling
Fagseminar ble arrangert 16.-18. april på 
Grand hotell i Harstad med spørsmål omkring 
- Hvordan kan vi sammen skape en felles plattform 
for hvordan vi tenker og utøver kunstformidling. 
Seminarets foredragsholdere tok for seg områdene 
innenfor kommunikasjon, -internt, og eksternt. 
Foredragsholdere var: Mona Fure, coach i Fure Con-
sulting, Jan-Roger Eriksen, daglig leder i Chili Harstad 
og Ola Manne Løkholm, direktør i Harstad Kulturhus.
Harstad Kunstforening feiret samme helg 75-års 
jubileum og SKINNs årsmøte- og seminardeltakere 
deltok i markeringen på mottakelse, og åpning av 
jubileumsutstilling i Galleri Nord-Norge.
Til tross for at askeskyen fra Island skapte  
problemer for flytrafikken denne helga var det totalt  
59 deltakere på seminaret.

4.2 FORMIDLERKURS
Oil Rich N&N, George Osodi
Formidlerkurs til utstillingen Oil Rich N&N med 
George Osodi ble arrangert i Bodø, Mediegården 
2. september.  Tolv formidlere deltok fra alle tre 
fylkene. Stine Elisabeth Johansen fra Nasjonal-
museet og Pia Lidvall fra SKINN var kursledere. 
Kunstneren selv, George Osodi, var tilstede. Osodis 
fortelling om sin egen bakgrunn og kunstnerskap 
var svært engasjerende for deltakerne på kurset. 

Uten Ramme; nye rom
Formidlingskurset til utstillingen Uten Ramme; nye 
rom ble arrangert i Tromsø kunstforening den 20. 
oktober. 10 formidlere deltok fra hele Nord-Norge. 
Kursledere var Tangsprell v/Aggi Peterson og 
Therese Bakkevoll, Tromsø. Lita Ellingsen, formi-
dlingsleder i Tromsø kunstforening, hold foredrag 
om maleriet i de siste 100 år.

4
FAGSEMINAR
KURS

George Osodi forteller fra sitt kunstneriske virke i Nigeria.Full konsentrasjon for deltakerne på Fagseminar i Harstad 2010. På bildet ser vi Biger Blikø, Siv Reidun Sandnes, 
og med ryggen til Edel Maria Brynjulfsen

Fra workshop «Uten Ramme; nye rom» med elever i Harstad.
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Gjennom hele året har alle SKINNs utstillinger 
vært godt synlige i pressen, og det har vært jobbet  
aktivt med pressemeldinger og annonsering til  
utstillingsstedene.

5.1 SKINN BLAD
SKINNBlad er en informasjonskanal for kunst og 
kunstformidling i landsdelen, og gis ut 4 ganger i 

året. Det er et gratis abonnementsblad, hvor med-
lemmer og samarbeidspartnere kan profilere  utstill-
inger  og formidlingsaktivitet. Bladet blir distribuert i 
vårt nettverk av medlemmer, privatpersoner, kunst- 
og kulturinstitusjoner, offentlige instanser og poli-
tikere, sentralt og regionalt i hele Norge.  Bladet 
hadde ved siste nummer i desember et opplag på 
2200. En økning på 800. 
Vi har opprettet et lite nettverk av gode skribenter, 
og vår avtale om annonsesalg via Polarfakta har 
gjort det mulig å kjøpe kunstkritikk i alle utgavene i 
2010.  SKINN mottar mye positiv respons på bladet 
og har en jevn strøm av nye abonnenter.

5.2 WEB
www.SKINN.org  
er en aktiv informasjonskanal som ble jevn-
lig oppdatert i 2010. Det har blitt lagt ned mye  
ressurser i utvikling av ny versjon av nettsiden. Denne  
forventes ferdigstillet i 2011.

www.gallerinett.no 
er et verktøy for produsenter, kunstnere, og  
utstillingsarrangører som planlegger utstillinger i 
landsdelen, samt publikum for å finne utstillings-
steder. Nettstedet åpnet 1. september 2008. Det 
har vært arbeidet med å videreutvikle nettsiden 
med flere utstillingssteder gjennom invitasjoner 
til alle som ikke allerede er representert på siden. 
Tilbudet til våre medlemmer har fram til september 
vært gratis. Gallerinettverk.no hadde pr 31.12.2010 
oppført 24 aktører i Nord-Norge. SKINNs arbeid for å 
utvide gallerinettverket til å inkludere de resterende 
gallerier, museer og kunstforeninger i landsdelen 
resulterte i en økning i Nordland på 2, Troms 4 og 
Finnmark 1, totalt 7.

www.sekunst.no/utenramme 
Blogg ble etablert for utstillingen Uten Ramme; nye 
rom høsten 2010. På denne siden kan man følge 
kunstnerne på turné og se kunstverkene som blir 
laget til de enkelte stedene i turnéen. Intensjonen 
er at et større publikum skal få tilgang til utstill-
ingen og få innsikt i kunstnernes idégrunnlag og 
arbeidsprosess.

5.3 MEDIA/DEBATT
SKINN har utformet pressemeldinger og  
annonser for utstillingsturnéne i nettverket.  
Gjennom hele året har utstillingene fått god media-
dekning i landsdelens aviser.  GIERDU 15 omtaler, 
Victor Lind 22 omtaler, og Oil Rich N&N 9 omtaler. 
I tillegg har utstillingen Uten Ramme; nye rom fått 
4 avisomtaler, kritikk på kunstloftet.no v/Amalie 
Marie Selvik, Kunstforum nr 4, kunstkritikk.no  
v/Joakim Borda og omtale på NRK2 i programmet 
Nasjonalgalleriet (film på: http://www.sekunst.
no/utenramme/?p=394) i tillegg til lokalsendinger 
på NRK Nordland og Troms.

Debattinnlegg sendt alle aviser  
i Nord-Norge:
22.03.2010: Kunstprosjektet Uten Ramme;  
nye rom har fått kr. 790 000. fra Norsk kulturråd  
(23.03 AN, m.flere)
07.09.2010: Samarbeid for den nordnorske  
kunstscenen, Lisbeth Glanfield (Finnmark Dagblad,  
AN 08.09 m. flere)
04.05.2010: SKINN - Se Kunst i Nord-Norge, SKINN 
har skiftet navn (11.05 AN m.flere)
10.12.2010: Kunst og publikum, Eva Skotnes Vikjord 
(Kronikk AN 11.12, m. flere)

5.4 INFORMASJON TIL  
MEDLEMMER OG NYHETSBREV
Det ble sendt ut 8 elektroniske nyhetsbrev i løpet 
av året. I tillegg ble det sendt ut informasjon om 
utstillingstilbud 2011/2012, medlemskap, og info i 
forhold til utgivelsene av SKINNblad.

5
MEDIA
INTERNETT
PRESSE

Fra Nasjonalgalleriet på NRK 2.
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6.1 MEDLEMMER
Medlemmer i SKINN er kunsformidlingsledd/aktør-
er som arbeider på ideelt og profesjonelt grunnlag. 
Kunstforeningene driver formidlingsarbeid basert på 
frivillig ideelt grunnlag og det nedlegges betydelig 
antall dugnadstimer i arbeidet med å formidle  
utstillinger av profesjonell kunst. Aktiviteter for publi- 
kum, medlemmer, samt formidling til barn og unge.  

Kunstforeninger med ansatt personale
Tromsø, Bodø og Harstad kunstforeninger har ansatt 
intendant. I Tromsø er det to 100 % stillinger, mens 
Bodø har en 100% stilling. Harstad Kunstforen-
ing hadde frem til sommeren en 50% stilling.  
Galleri Nord-Norge ble sommeren 2010 overtatt 
av Harstad Kulturhus som har en 30% stilling som  
intendant.

Medlemmer over 3 fylker
SKINNs medlemmer fordeler seg over tre fylker. 
Medlemmer som i perioder er uten særlig aktiv-
itet har mulighet for å betale redusert kontingent. 
SKINN hadde pr 31.12. 2010 26 medlemmer, hvorav 
20 er kunstforeninger, 4 kulturkontor/kommuner og  
2 institusjoner. SKINN er representert i 15 kom-
muner i Nordland, 7 i Troms og 6 i Finnmark.

Nordland 
15 medlemmer, herav 14 kunstforeninger,  
1 kulturkontor/kommune. 

Alstahaug Kunstforening
Andøy Kunstforening
Svolvær Kunstforening 
Bodø Kunstforening
Fauske Kunstforening
Hadsel Kunstforening
Hamarøy Kunstforening
Lødingen Kunstforening
Mosjøen Kunstforening
Narvik Kunstforening
Rana Kunstforening
Saltdal Kunstforening
Sortland Kunstforening
Øksnes Kunstforening
Sørfold kommune
 

Troms
6  medlemmer, herav 3 kunstforeninger, 1 kultur-
kontor/kommune og 2 institusjoner. 

Festspillene i Nord-Norge
Salangen kulturkontor
Kunstforeningen ETS
Tromsø Kunstforening
Samtidsmuseet for nordlige folk
Harstad Kunstforening

Kunstforeningen i ETS er en interkommunal  
kunstforening som dekker kommunene: Evenes,  
Tjeldsund og Skånland.

Finnmark
6 medlemmer, herav 3  kunstforeninger,  
1 kulturkontor og 2 institusjoner. 

Alta Kunstforening
RiddoDuottarMuseat, De Samiske samlinger
Hammerfest Kunstforening
Nordkappmuseet
Tana kulturkontor
Vadsø Kunstforening

Vi har som et rekrutteringstiltak i 2010 tilbudt og 
arrangert utstillinger til Petter Dass-museet, Vega 
kommune, Sortland museum og Salten museum 
avd. Straumen. Disse regner vi kommer inn som 
medlemmer 2011.

6.2 STØTTEMEDLEMMER I SKINN
Støttemedlemmer i SKINN er alle som ønsker 
støtte arbeidet med kunstformidling og holde seg 
informert om virksomheten.SKINN hadde totalt 53 
støttemedlemmer i landsdeleni 2010. I forhold til 
året før ble antall støttemedlemmer øket med 12 
fordelt slik:

Nordland fylke: 34
Troms fylke: 9 
Finnmark fylke: 10

Nordland
Ballangen kommune 
Hamarøy kommune 
Hamarøy kommune
Bindal kommune 
Beiarn kommune 

Bodø kommune 
Bø kommune 
Fauske kommune 
Evenes kommune 
Gildeskål kommune 
Meløy kommune 
Lødingen Kommune 
Narvik Kommune 
Rana kommune 

Saltdal kommune 
Tysfjord kommune 
Vefsn kommune 
Vestvågøy kommune 
Vågan kommune 
Øksnes kommune 
Røst kommune 
Brønnøy kommune 
Galleri Espolin 
Nordnorsk Kunstnersenter
Galleri Bodøgaard 
Nordland Teater 
Nordland kunst og filmfagskole
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
Høgskolen i Nesna 
Bodø Kulturhus
Àrran Lulesamisk Senter 
Nasjonalt Senter for kunst og kultur i opplæringen
Galleri Lofotens Hus 
Nordnorske Bildende Kunstnere

6
NETTVERK
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Finnmark
Alta kommune 
Hammerfest kommune 
Tana kommune 
Vadsø kommune 
Gamvik Museum
Nordkappmuseet
Samisk Kunstnersenter 
Nordnorsk Filmsenter 
Høgskolen i Finnmark 
Varanger Samiske Museum

Troms
Harstad kommune
Lenvik kommune 
Skånland kommune 
Kvænangen kommune 
Kvæfjord kommune 
Torsken kommune 
Traastad Samlinger 
Nordnorsk Kunstmuseum 
Perspektivet Museum 

6.3 SAMARBEIDSNETTVERK
Kunstnett Nord-Norge
SKINN er grunnlagt på en idè  om ressursutnyttelse 
gjennom samarbeid, og har lang tradisjon med å  
arbeide sammen om  produksjon, turné, og på  
andre faglige områder.

SKINNs arbeidsmøte for stratgiutvikling i Tromsø 
28 april i 2008 samlet alle formidlingsaktørene i 
landsdelen, i tilegg fylkeskommunene og Nasjonal-
museet for kunst. I dette møtet ble SKINN opp-
fordret til å ta initiativ til en årlig Kunstnettsamling. 
SKINN inviterte til det første møtet I Bodø 11.  
august 2010.
I møtet deltok 8 av 14 inviterte aktørene med  
til sammen 16 deltakere. Målet for den første  
samlingen var å komme frem til en enighet om hva, 
og hvordan vi skal samarbeide.

Det ble opprettet en interimgruppe med seks  
institusjoner for å jobbe videre med utvikling av 
Kunstnett i Nord-Norge. SKINN ble oppnevnt som 
en av denne gruppen.  Det ble arrangert et nytt 
møte i Tromsø 15. oktober 2010.

Deltakere i Kunstnett er kunstformidlingsaktører 
som produserer og formidler kunst på profesjonelt 
nivå og som bidrar i hele landsdelen. Det innebærer 
at man har ansatt fagpersonell og har offentlige 
driftsmidler.  

6.4 SAMARBEID UTSTILLING  
OG FORMIDLING
Nasjonalmuseet for kunst
SKINN fortsetter samarbeidet som ble etablert i 
2006 med koordinering og formidling av museets 
utstillinger til SKINNs gallerinettverk.  SKINNs 
egenandel er i hovedsak koordinering og formidling 
av utstillingene. I det landsdekkende programmet 
til Nasjonalmuseet fungerer SKINN som et regionalt 

nav i Nord-Norge og i 2010 bidro samarbeidet til 15 
turnèstopp og ca.3 500 besøkende. Nasjonalmuseet 
dekker i hovedsak kostnadene i samarbeidet, mens 
SKINN har fått inntekter til formidling fra DKS. 

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS)
Høsten 2010 ble det inngått samarbeid med NNKS 
om turnering av deres prosjekt; «EXPEDITION OF 
PRINTMAKERS» NYE TRYKK. Bakgrunnen for pros-
jektet er et ønske om å løfte frem håndverket i 
grafikkteknikker som etsning, tresnitt, litografi og 
silketrykk. Ustillingen vil inneholde 28 innrammede 
verker. med 6 kunstnere fra Norge og 6 fra  
Polen. Ustillingen skal turnére fra høsten 2011 til 15  
visningssteder.

SKINN
Den Nordnorske Kunstutstilling
(v/Bodø Kunstforening)

Nordnorsk Kunsternsenter
(LIAF)

Festspillene i Nord-Norge
(Galleri Nord-Norge)

Nordnorsk Kunstmuseum

Pikene på Broen

RiddoDuottarMuseat - De samiske samlinger
Samisk Kunstnersenter

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

FORMIDLINGSAKTØRER MED 
OFFENTLIG STØTTE OG 
LANDSDELSANSVAR
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Tromsø Kunstforening
Prosjektsamarbeidet Uten Ramme; nye rom ble 
startet høsten 2009 og hadde turnéåpning i Tromsø 
Kunstforening 22. oktober 2010. Prosjektet eksperi-
menterer med tradisjonelle turnèformater for å gi 
publikum i Nord-Norge muligheten til å oppleve 
kunstformer og kunstnerisk praksis de ellers har få 
muligheter til å møte. Kunstnerne Josefine Lyche, 
Lars Morell og Anders Slettvoll Moe var på turné til 
Tromsø og Harstad i 2010, og arbeidet vel en uke 
på hvert sted i forkant av åpning av utstillingen. 
Egenandeler er i hovedsak prosjektledelse og frivil-
lig innsats i arrangørleddet. Det er registrert 2439 
besøkende. Prosjektet fortsetter å turnére i 2011 til 
7 steder.

RiddoDouttarMuseat  
- De Samiske samlinger
GIERDU-bevegelser i samisk kunstverden /sirdi-
mat sámi duodje- jadáiddamáilmmis åpnet i Ham-
merfest i februar 2009. GIERDU er egenproduksjon  
i samarbeid med RiddoDuottarMuseat-De Samiske 
Samlinger. Utstillingen har vært vist på 9 steder  
i 2010 og det er registrert i overkant av 5000 
publikummere. 

Reine 
Kultursenter

Arran Lulesamisk senter

Andøy kunstforening

Øksnes kunstforening

Tana kulturkontor

Sortland kunstforening
Sortland museum

Galleri Nord-Norge v/Harstad kulturhus
Harstad Kunstforening,  Sør-Troms museum
Festspillene i Harstad

Salangen kulturkontor

Tromsø Kunstforening
Perspektivet
Tromsø museum

Nordkappmuseet
Gamvik museum

Hammerfest kunstforening
Gjennreisningsmuseet

Alta kunstforening

Lyngen kulturkontor RiddoDuottarMuseat
fagenhet for kunst

Samtidsmuseet for nordlige folk

Svolvær kunstforening

Alstadhaug kunstforening
Petter Dass-museet

Mosjøen kunstforening
Vefsn Museum

Bodø kunstforening
Galleri Bodøgaard
Norsk Luftfartsmuseum

Sørfold kommune
Fauske Kunstforening

Lødingen Kunstforening

Saltdal Kunstforening

Meløy kommune

Rana kunstforening

Vega kommune

Galleri Espolin

Gildeskål kulturkontor

ARRANGØRNETTVERK
SKINN
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Åpning av Uten Ramme; nye rom i Tromsø Kunstforening

Presseklipp

Formidlerkurs George Osodi Oil Rich N&N, i Mediegården, Bodø. Fra venstre 
Pia Lidvall, Sigrid Hernes, Nina Jo Melbøe, Eirin Edvardsen.  
Bak: Janne Juvi Rasmussen.

SKINN deltar på Kritikersalong i Tromsø i februar. Dag Solhjell innleder på 
temaet «Er Nord-Norge en kritikerfri sone?»

Formidlerkurs Uten Ramme; nye rom i 
Tromsø

Workshop med skoleelever 
- Uten Ramme; nye rom i 
Tromsø

ET LITE BLIKK PÅ 2010
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Gierdu bevegelser i samisk kunstverden i Tromsø Kunstforening 
sommeren 2010.

Gierdu bevegelser i samisk kunstverden på Ura skole i Sandnessjøen

SKINN årsmøte og fagseminar 2010 i Harstad. Adelheid Kristiansen leder første samling i Kunstnett Nord-Norge.

4 kultur TIRSDAG 8. FEBRUAR 2011  AVISA NORDLAND

FAUSKE: Kinoen i Fauske ønsker å vise mer filmer på tidspunkter
spesielt tilpasset eldre, Kinosjef Jan Helge Johansen har også tidli-
gere sørget for det, ut fra at det er mange eldre som ikke våger seg
ut på kveldene og som da ikke kommer seg på kinoforestillinger de
gjerne skulle fått med seg. I 2011 er målet å gjennomføre senior-
forestillinger annenhver måned, eller når det er filmer som egner
seg spesielt. Nå skal filmen «Honning» vises 17. februar. Den hand-
ler om seks år gamle Yusuf og hans far, birøkteren Yakup. De er
sammen i skogen, som representerer mystikk for lille Yusuf.

Mer kino for eldre 
OSLO: Kulturdepartementet har oppnevnt Mari-
anne A. Olsen, konservator ved Perspektivet Mu-
seum i Tromsø, til medlem til Norsk Kulturråd.
Hun blir det eneste nordnorske medlemmet av
Norsk Kulturråd i den nåværende sammenset-
ningen av rådet. 

Marianne A. Olsen er historiker fra Universite-
tet i Tromsø og har vært ansatt som konservator
ved Perspektivet Museum i Tromsø siden 1997. 

Nordnorsk kulturrådsmedlem

I flere dager har de
tre unge kunstnerne
stått i med hammer,
sag og malerrull for å
gjøre lokalet om til et
kunstverk.

Dag Pettersen 48 13 16 23
dp@an.no

SALTDAL: Vegger er bygd om, alt
er forandret. 

Ut av et hull veggen strøm-
mer det lys lateksmaling. Bak
veggen har en av kunstnerne
skjult en boks maling som det
renner ut av.

– Helt fantastisk, sier Wenche
Johansen etter at Josefine Lyche,
Anders Sletvold Moe og Lars
Morell har bygd om
og malt hele lokalet.

– Lite sprut, sier
Anders. Meningen
var at malingen
skulle renne en stri
strøm nedover veg-
gen og splæsje ut
over gulvet.

I Tromsø sprutet
det så både fotografer og publi-
kum fikk maling på seg. 

Kristine Farstad og Wenche
H. Johansen i kunstforeningen
tipper at folk vil få seg en kjem-
peoverraskelse når de besøker
årets Blåfrostutstilling.

Hver for seg har de tre tilført
lokalet sin egen idé om form og
lys.

Blåfrostutstilling. «Uten ram-
me- ny rom» åpner onsdag
kveld og skal være åpen for pu-
blikum i tre uker, hver torsdag
og lørdag etter Blåfrostfestiva-
len.

Kunstnertrioen har ikke unn-
gått å legge merke til at det har
vært liv og røre enn vanlig på ro-
lige Rognan de siste dagene.

Utstillingslokalet i det gamle
bakeriet har de satt stor pris på.

Små dimensjoner. – Det er jo et
lite, men veldig hyggelig rom vi
har fått å boltre oss på. 

Arbeidet er tilpasset dimen-
sjonene i dette lokalet, sier Jose-
fine Lycke. Hun har eget atelier i
Oslo, og har nylig avsluttet en
vegg på 250 kvadratmeter i kul-
turhuset i Kristiansand.

På Rognan har færre kvadrat-
meter å montere sine installa-
sjon, som består av mange mo-
saikkfliser.

– Platons diamant, sier hun
om ideen bak de ulike geome-

triske formene på
innerveggen.

Kunstnerne job-
ber hver for seg,
men felles for dem
alle utforsker det
abstrakte maleriets
grenser og mulig-
heter.

Lars Torell er
også kunster med eget atelier i
Oslo. Anders Sletvold Moe job-
ber med kunst i Malmø.

Besøker ni steder. Det kunst-
neriske prosjektet er et Skinn-
prosjekt. 

Rognan er tredje sted på ru-
ten av totalt 9 stoppesteder. Tid-
ligere åpninger har vært i Trom-
sø og Harstad.

Hvert lokale eller hvert rom
er unikt og ulikt, derfor må vil
planlegge først både fargevalg,
rommets utforming og lysvirk-
ning.

Nytt ro

Grense-
sprengende
Blåfrost-
utstilling.

Nye vegger. Kunstforeningen på Rognan har fått helt nye vegger
som det skjuler overraskelser seg bak. 

Bak maskene skjuler
det seg to elever fra
videregående skole på
dekorasjonsoppdrag.

Dag Pettersen 48 13 16 23
dp@an.no

SALTDAL: Jentene jobber med ster-
ke malinger og farger og må ha
masker.

Lise Othelie Andreassen og Mi-
riam Johansen fikk oppdraget
med å dekorere eller «tagge» to
vegger i Blåfrostkafeen på Drage-
slipen for bare to uker siden.

Allerede i dag skal de være fer-
dig.

Begge er elever på Saltdal
videregående skole og går tredje
året på studiespesialiserende
formgiving, med Bjørnar Meisler
og Mona Hermansen som lærere.

Foto og tagging. Klassekamerat
Mathilde Hals Karlsen har tatt en
rekke makrobilder av gamle saker
og ting fra Drageslipen som skal
dekorere neon av veggene.

– Vi har jobbet en del med å
tegne utkast og skjære ut sja-
blonger slik at vi kan spraye ma-

lingen rett på veggen.
Teknikken gjør at vi er veldig

spente når vi tar bort maskingen
og sjablongen. For vi vet jo ikke
hvordan resultatet er blitt før ma-
lingen er tørka, sier de to skoleele-
vene.

Sjablonger i flere lag gjør nok
at det er litt nerver ute og går,
medgir lærer Bjørnar Meisler.

Dame på veggen. Den pene
dama på veggen har på seg en far-

gerik kjole med flagrende gevan-
ter i grått og rødt.

Etter hvert som hun kom til,
vanket det mange lovord fra an-
dre som jobber i den hektiske inn-
spurtsfasen fø Blåfrostfestivalen.  

– Vi tenkte straks på at vi måtte
gjøre noe som ble litt røft og som
skulle passe inn i lokalet. For dette
var jo en gang et skipsbyggeri. Så
vi kom jo ganske snart fram til far-
gevalget, sier Lise Othelie og Miri-
am.

Tagging og maskerade
For og nåtid. Lise Othelie Andreassen og Miriam Johansen dekorerer blåfrostveggene med tankevekkende
ord. Begge foto: Dag Pettersen

Tagging. Lise Othelie Andreassen og Miriam Johansen sprayer rødt på
Blåfrostveggene.

SALTDAL: I år er det Ungdommens
Kulturmønstring (UKM) som åpner
Blåfrostfestivalen. Kan hende var
det den æren som gjorde at da på-
meldingen ble avsluttet forleden,
var det over 100 påmeldte til UKM

Saltdal. Camilla Olsen, barne- og
ungdomskonsulent i Saltdal kom-
mune, lover en festivalåpning med
smell i:

– Vi lover at det blir en festival-
åpning med et brak. Utstilling og
konserter står på programmet, for-
teller Olsen.Kjetil Aleksander Bjelvin (17)

100 påmeldte til UKM

1 DAG TIL BLÅFROSTFESTIVALEN  

5kulturAVISA NORDLAND TIRSDAG 8. FEBRUAR 2011

BODØ: Torsdag markeres oppstar-
ten på Kulturreisen, skriver
Landsdelsutvalget (LU). 

Det er leder i LU og fylkesråd-
sleder i Nordland, Odd Eriksen,
som foretar den offisielle åpning-
en i Lofotkatedralen i Kabelvåg, i
forbindelse med Lofoten Interna-

sjonale Kammermusikkfest
(LINK).

Festivalens grunnidé har vært
å føre sammen artister på inter-
nasjonalt nivå for å gi kammer-
konserter i en avslappet atmo-
sfære, og med Lofotens spektaku-
lære omgivelser som bakgrunn. 

Nå blir LINK også rammen for
åpningen av pilotprosjektet Kul-
turreisen, som første festival ut
blant deltakerne.

Kulturreisen består av ni uni-
ke og varierte festivaler fra Nord-
Trøndelag i sør til Finnmark i
nord. 

Starter Kulturreisen i Lofoten
BODØ: Etter suksessen på Bodø
Jazz Open reiser jazztrioen Hoff/
Acuna/Mathisen på turné til
Peru i mars. 

Peru er Alex Acunas hjem-
land, og trioen skal spille flere
konserter blant annet i Lima.

Etter Bodøkonserten har 
trioen turnert i Sverige. 

Jazztrio til Peru

om uten ramme

Obs nymalt! Litt av en jobb! Lars Morell, Josefine Lyche og Anders Sletvold Moe har malt om og dekorert kunstforeningens lokaler. Begge foto: Dag Pettersen

1 DAG TIL BLÅFROSTFESTIVALEN
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7.1 ORGANISASJON
I 2010 vedtok årsmøtet å endre navnet fra Samor-
ganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge til Se 
Kunst i Nord-Norge, samtidig ble det godt etablerte 
varemerket SKINN beholdt. Med navneendringen er 
fokuset mer rettet mot formålet, som er å fremme 
og organisere kunstformidling, slik at flest mulig i 
landsdelen får muligheten til å oppleve profesjonell 
kunst. 

Parallelt med intern organisasjonsutviklingen har 
fokuset vært rettet mot den politiske satsningen på 
det visuelle kunstfeltet. SKINN har svart på offentlige 
høringer, samt deltatt i konferanser, møter og  
offentlige debatter omkring det visuelle kunstfeltet. 

7.2 STRATEGIUTVIKLING
Styret satte i gang et strategiutviklingsarbeid for 
SKINN i 2007. Behovet for å styrke SKINN er nettopp 
med bakgrunn i et uttrykt behov for profesjonali- 
sering av kunsttilbudet i Nordland, Troms og 
Finnmark fylker. Virksomheten i SKINN gir uttrykk for 
et felt som naturlig danner en helhet for å ivareta 
kunstformidling til et krevende geografisk nettverk. 

Målsetningen er at SKINN med en styrket posis-
jon som regionalt nav skal kunne bidra betydelig 
i utviklingen av det regionale visuelle kunstfeltet i 
Nord-Norge. Strategiperioden er satt til 2008-2012. 
Styret vedtok strategidokumentet 7. oktober 2008. 

I 2010 har styret fortsatt den strategiske jobben for 
å styrke SKINNs organisasjon og driftsgrunnlag. Den 
offentlige økningen av tilskuddet så lang har bid-
ratt til at arbeidet med styrking av de eksisterende  
virksomhetsområdene  er kommet godt i gang.

Det gjenstår å styrke turnèvirksomheten innbefattet 
utstillingsproduksjon, formidling og arenautvikling. 
Målsetningen om å etablere en flerårig (2-3 år) 
rullerende utstillingsplan, som skal gi befolkningen 
i Nord-Norge tilgang til å få oppleve profesjonell 
samtidskunst der de bor. Det omfatter også en plan-
messig kompetanseutvikling i kunstformidlingsnet-
tverket i Nord-Norge.

Det offentlige driftstilskuddet må fortsatt ekspandere 
for å oppnå de strategiske målsetningene fullt ut.

7.3 OFFENTLIG TILSKUDD 
SKINNs drift er basert på stat og fylkesmidler.   
Bevilgningen fra Kulturdepartementet i 2010  
utgjorde kr. 1 881 000 og Nordland, Troms og 
Finnmark fylkeskommuner utgjorde kr. 777 000.  

Prosjekttilskudd , medlemskontingenter, annonse-
inntekter  utgjorde kr. 2 105 414. Inkludert heri er et 
enganstilskudd fra Kulturdepartementet på kr. 250 
000 til nettverksutviklig for turnè i nordområdet. 
Midlene kom på slutten av året og overføres for å 
igangsette tiltak i 2011.

7.4 KULTURAVTALEN MEL-
LOM NORDLAND, TROMS OG 
FINNMARK FYLKESKOMMUNER.
F.o.m. 1.11.94 kom SKINN med i kulturavtalen  
mellom de tre nordligste fylkeskommunene. 
Det innebærer et styrket samarbeid med fylkeskom-
munene. Det er en forutsetning at Bodø kommune 
som vertskommune skal dekke kontorsted for SKINN.  

Det ble igangsatt arbeid med evaluering av Den  
Nordnorske kulturavtalen i 2008. Den videre pros-
essen i dette arbeidet fortsatte i 2009 hvor vi ble 
invitert til å presentere virksomheten, målset-
ninger og strategi.  Det ble politisk vedtatt i de 
tre fylkeskommunene å styrke dett visuelle kunst-
feltet i Nord-Norge.  Den Nordnorske Kulturavtalen 
har frem til i dag  bare vært en statisk økonomisk  
samarbeidsavtale mellom fylkeskommunene.

SKINN deltok i dialogkonferanse 3. november 2010 i 
Tromsø hvor fylkene presenterte 8 strategiske punk-
ter.  Etter konferansen leverte SKINN v/styret skrift-
lig innspill til de 8 strategiske punktene. En strategi 
for styrking av det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge 
ble vedtatt og sendt ut til høring med høringsfrist 
15. februar 2011. Styret i SKINN leverte høringssvar 
innen fristen.

Nordland fylkeskommune er vertsfylkeskommune 
for SKINN.  Det innebærer budsjett og regnskaps-
oppfølging. I hht. Til avtale i tilsagnsbrevet ble det 
avholdt budsjett og regnskapsmøte i første kvartal 
2010.

7.5 STYRET 
Styret har hatt følgende sammensetning 
i beretningsperioden:
Finnmark fylke:
Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest
Vara: Randi Sjølie, Vadsø
Troms fylke:
Styremedlem:Arild Moe, Finnsnes
Vara: Kjetil Nilsen, Harstad

Nordland fylke:
Styremedlem: Lisbeth Glanfield, Bodø  
Vara: Harold Hansen, Narvik
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7.6 VALGKOMITÉ
Per Jan Pedersen leder -Troms fylke
Siv Reidun Sandnes -Nordland fylke
Irene Snarby -Finnmark fylke fratredt november.

7.7 ANDRE VERV/ UTVALG
SKINN er representert i styret for Nordnorsk  
Kunstmuseum; styremeldem Wenche Stenvoll  
Vara: Lisbeth Glanfield.
SKINN har en representant i:
representantskapet til Festspillene i Nord-Norge: 
Eva Skotnes Vikjord. 
Regional innstillingskomité for utstillingsstipend, 
Norsk kulturråd: Eva Skotnes Vikjord.

7.9 ADMINISTRASJON
Personal: Eva Skotnes Vikjord er daglig leder i 100% 
stilling. Ritha Johansen i 100% stilling som infor-
masjonskonsulent, Pia Lidvall  100 % stilling koordi-
nator utstilling og formidling.

7.10 ÅRSMØTET  
Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist 
avholdt i  Harstad 17. april 2010, 14 delegater var 
tilstede.  Totalt var det 59 deltakere på årsmøte. 

7.11 MØTER/KONFERANSE
Administrasjonen har deltatt på: 
Kritikersalongen, Nord-Norge en kritikerfri sone?, 
Norsk Kritikerlag, Nordnorsk kulturpolitisk konfer-
anse om Internasjonal kultursatsning i Nord, Kul-
turdepartementets Innspillskonferanse Kultur og 
sosial inkludering, Nordland fylkeskommunes Di-
alogkonferanse om styrking av det visuelle kunst-
feltet, Norsk kulturråds konferanse Kunst for alle? 
Om kunst og publikum. DKS-konferanse, DKS Nor-
dland, Formidlersymposium-og seminar, Nasjonal-
museet for kunst, arkitektur og design, Nord-Norsk 
Museumsseminar, Nordland Fylkeskommune, 
Produksjonsseminar, Nord-Norsk kunstnersenter, 
Kunsttorg og Produksjonsseminar, Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design.

Uten Ramme; nye rom, Tromsø -“Realization of the 
Ultimate Reality” Josefine Lyche

Foto Frank Ludvigsen
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8.1 VIRKSOMHETENS ART
SKINN- Se Kunst i Nord-Norge er basert på norsk 
kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig  med  
profesjonell kunst. SKINN er en landsdelsinstitusjon 
for kunstformidling som organiserer et nettverk av 
frivillige og offentlige lokale aktører.  Kontorsted er  
i Mediegården Storgata 13/15 i Bodø.

SKINNs virksomhet  er i hovedsak turnébasert og 
innbefatter utstillingsproduksjon og formidling, av 
samtidskunst. Dessuten omfatter virksomheten 
kompetanseutvikling for kunstformidling, gjennom 
årlige fagseminar samt opplæring og engasjement 
av kunstformidlere for turné. SKINN driver et om-
fattende informasjonsarbeid igjennom sin hjemme-
side www.skinn.org, sekunst.no,  Gallerinettverk.
no som er en informasjonsbase om visningsarnaer, 
samt utgivelse av en rekke trykksaker som lær-
erveiledninger, utstillingskataloger og ikke minst 
SKINNBlad. SKINNs virksomhetsområde er definert 
på fem felt, som totalt dekker det turnébaserte  
formidlingsfeltet. 

8.2 ORGANISASJON OG DRIFT
Etter å ha utvidet fra to  til tre ansatte høsten 2009, 
har de ulike virksomhetsområdene kunnet utdypes. 
Dette har bidratt til å styrke noen av grunnpilarene, 
men  samtidig fremheves svakheten med  at turnè-
virksomheten er basert på prosjektmidler.  
Turnélegging av vandreutstillinger krever betydelig 

ressurser og kompetanse i form av planlegging og 
logistikk. SKINN er den aktøren i landsdelen som 
besitter denne kompetansen og har den erfaringen 
som kreves. Etterspørselen av turnerende utstill-
inger er større enn kapasiteten, noe som tilsier at 
potensialet for utvikling er stor. Den videre driften 
vil avhenge av  tilstrekkelig tilvekst i ressursbasen 
for å skape ro og forutsigbarhet for å øke kapasitet 
og kompetanse.

1. Utstillingsproduksjon for turné samt  
turnévirksomhet (forrige års siffer i parantès)
SKINN turnerer  egne utstillinger, samarbeidsutstill-
inger med andre produsenter, og har et samarbeid 
med Nasjonalmuseet for koordinering og formidling 
av deres utstillinger i Nord-Norge. 
I 2010 hadde SKINN 4 (3) utstilingsturnéer i arena-
nettverket i Nordland, Troms og Finnmark fylke. To 
av disse var SKINNs egenproduksjoner; GIERDU-
bevegelser i samisk kunstverden og Uten Ramme; 
nye rom. De to øvrige var produksjoner fra Nasjonal-
museet for kunst. Utstillingene ble turnert  til 26 
(21) visningssteder i Nordland, Troms og Finnmark.  
Ca.11 000 (9000) publikum har besøkt utstillingene. 

2. Publikumsutvikling - tilrettelagt
 formidling for ulike publikumsgrupper
SKINN har jobbet med formidling tilrettelagt for Den 
Kulturelle Skolesekken til samtlige 4 utstillinger i 
2010. DKS kjøpte 78 dager for formidling (94). Det 
forklarer også at antall skoleelever på i alt 5200 
er lavere for 2010 enn 2009 (6100).  Det ligger 
et større potensiale for utnyttelse av utstillingene, 
men dette avhenger av DKS prioriteringer. Det ble 
også iverksatt tiltak for det voksne publikum som 
guidede omvisninger og forelesninger. Det er regis-
trert ca. 2200 publikummere som deltakere i disse 
tiltakene. Vår erfaring er at man i  fokusering på 
tilbud til barn og unge  har tapt det voksne publikum 
av syne. SKINN vil i det videre arbeidet også priori-
tere det voksne publikum.

3. Kompetanseutvikling  
SKINN jobber med kompetanseheving innenfor  
kunstformidlingsfeltet gjennom praktiske og teor-
etiske kurs og seminarer. SKINN arrangerte et fag-
seminar i mars 2010 i Harstad. Det ble arrangert 
to kurs for formidlere. Formidlernettverket ekspan-
derer og flere visningssteder har egne formidler.

4. Informasjon spesifikt om kunst  
og kunstformidling
SKINNBlad er en informasjonskanal for kunst og 
kunstformidling i landsdelen, rettet mot formidlings-
nettverk og publikum. Bladet har fire utgaver i året.  
I 2010 ble innholdet utviklet til å omfatte profe-
sjonell kunstkritikk. Opplaget ble økt fra 1400 til 
2200. Nettstedet www.gallerinettverk.no  åpnet 
2008 og er kontinuerlig under utvikling. I 2010 ble 
det utvidet med 7 steder, per i dag  er 24 visnings-
arenaer presentert.  
Hjemmesiden www.skinn.org. er en sentral infor-
masjonskanal med oversikt over utstillingsturneer, 
arrangementer og kjernevirksomheten. Det ble 
sendt ut 8 nyhetsbrev i 2010, 4 flere enn målset-
ningen. Ny hjemmeside er under utvikling og vil bli 
lansert høsten i 2011.
Nettstedet www.sekunst.no er en nyetablering 
knyttet opp mot utstillingen Uten Ramme; nye rom.  
Her kan publikum følge med i utviklingen av den 
stedsspesifikke kunsten på de ulike visningsstedene.

5. Nettverksutvikling 
SKINN arbeider i flere forskjellige nettverksstrukturer 
for produksjon, turnè, faglig samarbeid og lignende. 
I 2010 organiserte SKINN 26 medlemmer. Det har 
tilkommet fem nye mottakersteder av utstillinger.  
Antall støttemedlemmer, (kunst og kulturinsti- 
tusjoner) i 2010 øket til 53 (41) 

Kunstnett Nord-Norge. SKINN arrangerte Kunst-
nettsamling i Bodø 11. august 2010. De 16 deltakere 
representerte formidlingsaktører med offentlig 
støtte og landsdelsansvar. Tema: for samlingen var 
”Hvordan kan vi oppnå våre mål bedre gjennom sa-
marbeid”. Det ble opprettet en interimgruppe med 
seks institusjoner for å jobbe videre med utvikling 
av Kunstnett i Nord-Norge. SKINN ble oppnevnt som 
en av denne gruppen. 

8.3 PERSONAL OG  
ARBEIDSMILJØ
SKINN hadde ved årets utløp tre fast ansatte, alle 
tre kvinner. I tilknytning til de ulike utstillingene var 
17 kunstformidlere i engasjement.  Organisasjonens 
personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på 
alle områder. Styret består av tre personer, hvorav 
to er kvinner. Det er en representant for hver av 
fylkene Nordland, Troms og Finnmark. 
Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som 
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Foto © George Osodi fra utstillingen Oil Rich N&N

bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne 
forbindelse. Ansatte har ikke vært utsatt for ulykker 
eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt ar-
beid. Sykefraværet har i året vært totalt på 75 timer. 
Fraværet utgjør  1,5  %  av den totale arbeidstiden i 
organisasjonen i regnskapsåret.

8.4 STYRET
Styret har i 2010 avholdt fire ordinære styremøter, 
ett styreseminar og  fem telefonmøter.

8.5 ØKONOMISKE FORHOLD
(forrige år i parantés):
Differansen mellom omsøkt  offentlig økning og  
innvilget økning pr. 1.1. 2010 var kr. 3.5 mill. Totalt 
fikk SKINN  2,7 mill. i stat og fylkestilskudd i 2010.  
I tillegg bidrar Bodø kommune til husleie, som  
i 2010 var kr. 160 000.  Offentlig tilskudd i 2010 
var kr. 2,9 mill. (2,2 mill). Det innebærer en økning  
i offentlig tilskudd med kr 700 000. 
Driftsinntekter i 2010  var kr. 4 923 414.(3 577 145), 
driftsutgifter  2010  var kr. 4 882 981  (3 536 308). 
Driftsoverskuddet i 2010 ble kr. 59 319  (52 994).

SKINN har gjennom de to siste årenes økonomiske 
økning kommet i gang med å styrke grunnpilarene 

i institusjonen. Det gjenstår å styrke den mest sen-
trale pilaren som er turnèvirksomheten innbefattet 
utstillingsproduksjon, formidling og arenautvikling. 
Turnéproduksjonen som skal sikre tilbud av høy 
faglig kvalitet til arrangørnettverket, avhenger av  at 
målsetningen om økte driftsmidler oppnås ihht. til  
SKINNs strategiplan 2008-2012.

8.6 DISPONERING AV  
ÅRETS RESULTAT
Styret foreslår at årets overskudd på kr. 59 319 i sin 
helhet skal gå til styrking av egenkapitalen.

8.7 YTRE MILJØ
Organisasjonen driver ikke virksomhet som foru-
renser det ytre miljøet.

8.8 ANDRE FORHOLD
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for 
å bedømme organisasjonens stilling og resultat 
som ikke fremgår av regnskapet og balansen med 
noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang  
inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning 
ved bedømmelse av regnskapet.

Bodø den 12 mars. 2011 

Styreleder 
Wenche Stenvoll 

  
Styremedlem 
Arild Moe

Styremedlem 
Lisbeth Glanfield   

Daglig leder 
Eva Skotnes Vikjord
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  Note  2010  2009

Offentlige tilskudd
Statstilskudd   1 881 000  1 381 000

Nordland, Troms og Finnmark   777 000  617 300

Tilskudd Bodø Kommune   160 000  141 185

Sum offentlige tilskudd   2 818 000  2 139 485

Egeninntekter
Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd Sparebanken N.N   0  20 000

Medlemskontingenter   79 000  71 000

Prosjekttilskudd  1  1 748 944  825 258

Andre Inntekter  6  277 470  521 402

Sum andre inntekter   2 105 414  1 437 660

Lønnskostnader m.m.  2  1 650 297  1 250 826

Revisjonshonorar  3  29 688  13 125

Husleie   160 000  141 185

Styre- og kontaktmøter   244 270  114 956

Årsmøte og kunstfaglig seminar   167 139  121 020

Utstilling og formidling  4  2 352 692  1 486 548

Annen driftskostnad   278 896  408 648

Sum driftskostnader   4 882 981  3 536 308

Driftsresultat   40 433  40 837

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt   24 688  19 906

Annen rentekostnad   57  2 842

Annen finanskostnad   5 746  4 908

Resultat av finansposter   18 885  12 157

Resultat før skattekostnad   59 319  52 994

Ordinært resultat   59 319  52 994

Ekstraordinære inntekter og kostnader
Årsoverskudd (Årsunderskudd)   59 319  52 994

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital   59 319  52 994

Sum overføringer   59 319  52 994

9
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Eiendeler  Note  2010  2009

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer  7  15 520  121 185

Andre fordringer   23 247  18 096 

Sum fordringer   38 767  139 281

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.  5  1 853 442  1 096 143

Sum omløpsmidler    1 892 209  1 235 424

Sum eiendeler   1 892 209  1 235 424

Egenkapital og gjeld 
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Egenkapital   516 241  463 248

Årets resultat   59 319  52 994

Sum egenkapital   575 560  516 241

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld   58 155  107 593

Skyldig offentlige avgifter   136 333  137 068

Annen kortsiktig gjeld  8  1 122 160  474 522

Sum kortsiktig gjeld   1 316 649  719 182

Sum gjeld   1 316 649  719 182

Sum egenkapital og gjeld   1 892 209  1 235 424

Bodø, 11.03.2011, Styret i SKINN Se Kunst i Nord-Norge

9
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2010

Wenche Stenvoll

Styreleder
Lisbeth Glanfield

Styremedlem

Arild Moe

Styremedlem

Eva Skotnes Vikjord

Daglig leder
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Uten Ramme; nye rom. Kunstnerne jobber intensivt før åpning på Rognan. Foto: Bjørn S. Fridtjofsen
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VEDTEKTER
§ 1. SKINN – Se Kunst i Nord-Norge
SKINN – Se Kunst i Nord-Norge er en sam-
menslutning for kunstformidling i Nord-Norge,  
på ideelt og profesjonelt grunnlag.

§ 2. Formål 
SKINNs - formål er å organisere og fremme  
kunstformidling i Nord-Norge.

§ 3. Medlemmer
Medlemmer kan være kunstformidlingsledd/- 
aktører som arbeider på ideelt og profesjonelt 
grunnlag. Godkjent medlemskap i SKINN skal følges 
av kontraktformular. Støttemedlemmer kan være 
alle som vil støtte SKINN i arbeidet med kunst-
formidling og holde seg orientert om virksomheten.

§ 4. SKINNs høyeste organ
SKINNs høyeste organ er årsmøte, som fortrinnsvis 
avholdes innen utgangen av mars hvert år.  
Medlemmer som har betalt kontingent innen 
årsmøte har stemme-rett.

§ 5. Årsmøte
Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers 
varsel.
Forslag til dagsorden med sakspapirer skal være 
utsendt minst 3 uker før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom:
a) styret ønsker det.
b) 1/3 av SKINNs medlemmer ønsker det.
c) samtlige av SKINNs medlemmer i et fylke 
   ønsker det.

Ekstraordinært årsmøte behandler bare den/
sak/saker som ligger til grunn for innkallingen.

§ 6. Årsmøte behandler
Årsmøte skal :
- Godkjenne årsrapport og regnskap.
- Behandle revidert budsjett .
- Velge styre med vararepresentanter.
- Velge styreleder ved særskilt valg.
- Velge valgkomite.
- Velge SKINNs representant i kunstnerisk råd.
- Fastsette kontingenter for neste periode.

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet skal  
foreligge styret minst 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet kan vedta å sende en sak til 
uravstemning.
Årsmøtet kan vedta uttalelser/resolusjoner.

§ 7. Styret
Styret leder SKINN mellom årsmøtene.
- styret består av 3 medlemmer. Leder velges blant 
styrets medlemmer for et år av gangen. Styret 
skal ha medlemmer fra samtlige tre fylker. Valg av 
personlig vararepresentanter følger ordningen for 
styremedlemmer.

Styremedlemmene står på valg i slik rekkefølge : 
Finnmark, Troms, Nordland.

Valgperioden er 3 år med adgang til gjenvalg.  
Inntrer varig forfall blant vararepresentantene til 
styret i løpet av årsmøteperioden, skal styret i  
samråd med valgkomiteen utpeke en ny vara- 
representant som fungerer frem til neste årsmøte.

§ 8. Revisjon
Regnskapet skal revideres av registrert/- 
statsautorisert revisor.

§ 9. Kunstnerisk råd
SKINNs styre kan opprette et kunstfaglig råd eller 
knytte til seg ekstern kompetanse etter behov.

§ 10. Oppløsning
Ved oppløsning skal årsmøtet forvalte midlene til 
beste for nordnorsk kunstformidling.

§ 11. Vedtekter
Vedtektene kan endres på årsmøtet med 2/3  
flertall, ved 2. gangs behandling med simpelt  
flertall. Dersom 1/3 av medlemmene ønsker det, 
skal endringene skje ved uravstemning.

Vedtekter sist endret i årsmøte 17. april 2010.
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