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Forside 
Workshop og formidling i utstillingen Mitt Landskap i Bodø kunstforening. 
Skoleklasse foran verket av SIRI AUSTEEN, The light that gets lost reveals the beauty of the world (2016). Lydinstallasjon. 
(Foto: Ernst Furuhatt)

Fra samling i Kompetanseprogrammet Arenautvikling for visuell kunst i Nordland. 
(Foto: Marianne Bjørnmyr) 
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Ett år etter vårt 40 års-jubileum ble boken SKINN 
Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år 1976-2016, 
lansert i november 2017. Det er viktig å ha med seg 
historien i det videre arbeidet med å pådrive utvik-
lingen av kunstfeltet i landsdelen.

Styret har i 2017 fortsatt sitt strategiske arbeid fra 
2016, med ytterligere spissing av kjerneområder og 
nedslagsfelt. De viktigste strategiske grepene er å 
styrke vilkårene for produksjon og formidling av 
visuell kunst. Sentralt har fokus vært på oppbygging 
av produksjon – og kuratorkompetanse som vi har 
satt i verk gjennom kompetanseplattformen pilot-
prosjektet Arenautvikling for visuell kunst i Nordland. 
Piloter er kunstforeninger og gallerier i kulturhus 
og museum i Nordland. Programmet skal bidra til å 
styrke kompetansen med mål om flere kvalifiserte 
produksjonsarenaer for visuell kunst. Andre viktige 
faglige plattformer er SeKunstMagasin og 
Bodø Biennale. 

Suksessen med den første Bodø Biennale i 2016 ble 
drivkraften for utviklings- og planarbeid mot neste 
biennale i 2018.  SE KUNSTs styre vedtok i mars 2017 
å videreutvikle biennalen i samarbeid med BAREDANS. 
Dette er begrunnet i endring- og utviklingsbehov 
i retningen av en faglig plattform for formidling av 
visuell kunst. Det er sammenheng og et direkte 
resultat av at SE KUNST har vært endringsrettet 
over tid. Resultatet viser seg i biennalen, som invol-
verer et voksende fagmiljø og byens kunstarenaer i 
festivalen.

Det legges ned et stort arbeid i landsdelen for å gi 
publikum opplevelser av profesjonell kunst som hol-
der høy kvalitet. Mange virksomheter i kunstfeltet 
driftes med små offentlige tilskudd der aktiviteten 
må baseres på omfattende bruk av prosjektstøtte. 
Et felles problem for mange er at gode strategier 
utvikles, mens tiltak strander på grunn av uavklart 
finansiering. 

Vi trenger kunst og kultur også utenfor de største 
byene for å skape sterke og inkluderende samfunn, 
leve meningsfylte liv og forstå hverandre. Samtidig 
er det viktig å ha noen sterke regionale motorer i 
kunstfeltet, med ressurser til å utvikle og bygge kom-
petansen videre - til å jobbe tverrfaglig og ekspe-
rimentelt og som kan ha krefter til å løfte kunsten 
opp i det offentlige rom. Det er derfor inspirerende 
og utfordrende å være involvert i Bodø som søker 
om å bli Europeisk kulturhovedstad. 

For styret har fokuset vært spesielt rettet mot de 
endringsprosesser i kunstfeltet og ellers i samfunnet 
som påvirker virksomheten. Særlig i vårt eget geo-
grafiske landskap, hvor en ny regionreform vil danne 
nye samfunnsstrukturer.

Under reforhandlingen av Den nordnorske kulturav-
talen mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkes-
kommuner, ble flere kulturinstitusjoner tatt ut av 
avtalen, deriblant SE KUNST. Styret mottok i juni 
2017 beskjeden om at vi ble tatt ut, etter å ha vært 
inkludert i avtalen gjennom 23 år. 
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1. STYRELEDERS FORORD014

Fra samling i Kompetanseprogram 
Arenautvikling for visuell kunst i Nordland. 

(Foto: SE KUNST) 



Fra opprettelsen av Samorganisasjonen for kunstfor-
midling i Nord-Norge (SKINN) og frem til inkludering i 
avtalen i 1994, bidro alle tre fylkene til finansiering av 
organisasjonen. Vi går dermed inn i en helt ny æra 
nå som Finnmark og Troms fylker ikke bidrar med 
støtte lengre. Med virkning fra 1.1.2018 har Nordland 
fylkeskommune overtatt det regionale finansier-
ingsansvaret for SE KUNST.

Styret i SE KUNST mener det er beklagelig at fylkene 
ikke lengre tar et samlet ansvar for kunstformid-
lingen i landsdelen, gjennom SE KUNSTs landsdels-
dekkende arenanettverk. Strategien for visuell kunst 
i Nord-Norge frem mot 2020, som lå til grunn for 
siste avtaleperiode har da heller ikke lengre samme 
aktualitet. Den nye avtalen mangler det sentrale 
ledd i kunstfeltets verdikjede, møteplassen mellom 
kunsten og publikum ute i kommunene.

Vi vil avslutningsvis få takke Nordland fylke for å ha 
bidratt til forutsigbarhet og ro rundt SE KUNST sitt 
arbeide, da Troms og Finnmark fylker trakk seg fra 
samarbeidet. Gjennom nettverkssamarbeid med 
medlemmene og bidragsytere skal vi være i takt 
med samfunnet rundt oss, i takt med forventningene 
fra myndighetenes side - og i takt med behovet 
som finnes i landsdelen for økt kompetanse om 
produksjon, kunstformidling, kunstkritikk og informasjon.
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Trine Noodt
Styreleder i SE KUNST I NORD-NORGE



2. 1 Organisasjon
 
•  SE KUNST skal være et betydningsfullt kompe-
tansesenter med sterk identitet i Nord-Norge.
•  SE KUNST skal være en naturlig samarbeids-
partner for kunstforeninger, kulturhus/gallerier, 
kommuner, museer, faglig institusjoner m.m. 

Virksomhetsidé:
«Se Kunst i Nord-Norge tilbyr faglig kompetanse 
innen formidling av visuell kunst»       

Kjerneområder: 
•  Nettverksbygging og samarbeid
•  Kompetanseutvikling og profesjonalisering 
•  Informasjon- og opplysning
•  Rådgivning og veiledning

•  SE KUNST er en medlemsbasert organisasjon. 
Det øverste organ er årsmøtet. Medlemmene er 
kunstforeninger, kunst- og kunstsentre, museum 
og profesjonelle gallerier. 

Driftsmodell:
SE KUNST er en nettverksbasert institusjon for 
formidling av visuell kunst i Nord-Norge, basert 
i Bodø. SE KUNST representerer en infrastruktur 
for formidling og er unik ved at den utgjør 

et komplekst formidlingsapparat av offentlige 
og frivillige aktører som dekker hele landsdelen, 
totalt 52 medlemmer. 
 
Driften er finansiert av offentlig tilskudd. Daglig 
leder har det øverste faglige, administrative og 
økonomiske ansvar for driften overfor styret. 

Det kjøpes ekstern kompetanse på regnskap, 
redaksjonelt arbeid(Redaksjonssekretær) og 
grafisk design for SeKunstMagasin. 
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2. ORGANISASJON

Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) er et kompetansesenter som arbeider for å 
styrke og legge til rette vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst. 
Formålet er å organisere og fremme kunstformidling i Nord-Norge.

Virksomhetens formål og kjerneoppgaver
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2.2 Strategi

Høsten 2016 vedtok styret ny strategi for 2017- 
2020. Verdier for kjernevirksomhet ble bestemt 
til å kjennemerkes av:

•  Høy faglig kompetanse
•  Gode samarbeidsevner
•  Gode tilretteleggere
•  Høy profesjonalitet
•  Landsdelsperspektiv

Styret har fortsatt sitt strategiske arbeid fra 
2016, mot ytterligere spissing av kjerneområder 
og nedslagsfelt. Fokus har vært rettet mot de 
endringsprosesser i kunstfeltet og ellers i sam-
funnet som påvirker virksomheten. Spesielt vårt 
geografiske landskap, hvor en ny regionreform vil 
danne nye samfunnsstrukturer. Sentralt har fokus 
vært på oppbygging av produksjon – og kura-
torkompetanse. 

De viktigste strategiske grepene er prioritering 
av kompetanse, samt å utvikle andre faglige 
plattformer som SeKunstMagasin og Bodø Biennale.

2.3 Offentlig tilskudd 

SE KUNSTs offentlige driftstilskudd fikk endret 
status i 2017. Offentlig tilskudd til produksjon er 
avgjørende for en endring som bedre kan sikre 
bærekraft i utstillingsaktiviteten i vårt nettverks-
baserte formidlingsapparat i landsdelen.

Bevilgningen fra Kulturdepartementets budsjett 
i 2017 utgjorde kr. 2 200 000 (2 200 000) og fra 
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner 
kr. 894 000 (894 000).  Andre inntekter som 
momsrefusjon utgjorde kr. 300 409 (238 500), 
prosjektmidler utgjorde kr. 524 000 
 (738 105).  

Dugnadsarbeid i 2017 i parantes 2016, regis-
trert med totalt 404 (402) timer som er totalt 
inntektsberegnet til kr 362 376 (505 621).  
 

014
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2.4. Kulturavtalen mellom Nordland, Troms 
og Finnmark fylkeskommuner

SE KUNST ble i 1994 innlemmet i Den nordnorske 
kulturavtalen mellom Nordland, Troms og 
Finnmark fylkeskommuner. Avtalen ble 
reforhandlet og vedtatt i desember 2013 for 
perioden 2014-2017. Formålet med avtalen 
er å videreutvikle kultursamarbeidet i Nord-
Norge og er et planverk som skal fungere som 
et redskap for realisering av kulturpolitikken i 
regionen.  I landsdelsoppdraget for SE KUNST  
ligger det et ansvar for å videreføre og utvikle 
rollen som ressurs for arenanettverket 
med spesielt fokus på turnéapparatet og 
kompetanseutvikling i arenanettverket. 
I kulturavtalen som har forankring i Strategi for 
visuell kunst i Nord-Norge heter det:
 
«3.3. Utvikle turnéapparat og lokale arrangører
Vandreutstillinger er en effektiv måte å nå ut til 
lokalsamfunnene. Flere produserer og turnerer 
utstillinger i dag. Det er behov for en styrking 
av turnéapparatet for på en mer effektiv måte 
å nå ut med flere utstillinger og kunstprosjekter 
i alle tre fylkene.

«Fylkeskommunene i Nord-Norge ser behovet 
for en funksjon som spesielt skal bidra til 
å distribuere og formidle utstillinger for 
produsenter uten eget turnéapparat. Oppgaven 
med kompetanseheving for nettverket av 
lokale arrangører, innen arrangørkunnskap, 
formidling, media, markedsføring og 
publikumsbygging skal inngå som en del av 
oppdraget.»

«SKINN får ansvar for å videreføre og utvikle 
sin rolle som ressurs innen dette feltet som sitt 
landsdelsoppdrag.» 

Nordland fylkeskommune er 
vertsfylkeskommune for SE KUNST.

Landsdelsrådet for kultur startet i 2016 med 
reforhandling av Kulturavtalen som skal gjelde 
fra 2018. SE KUNST deltok i møte arrangert 
av Landsdelsrådet for kultur for alle aktører 
som er innlemmet i avtalen, under Festspillene 
i Harstad i juni. Her fikk vi anledning til å 
presentere vår rolle, utfordringer, strategier 
og strategiske valg.

Under reforhandlingen av Den nordnorske 
kulturavtalen i 2017 mellom Nordland, 
Troms og Finnmark fylkeskommuner, ble 
flere kulturinstitusjoner tatt ut av avtalen 
deriblant SE KUNST. Med virkning fra 1.1.2018 
har Nordland fylkeskommune overtatt 
det regionale ansvaret for SE KUNST. 
Driftstilskuddet størrelse er uendret. 

Styret i SE KUNST mottok i juni beskjeden 
om at vi går ut av avtalen f.o.m. 1.1.2018 etter 
å ha vært inkludert i avtalen gjennom 23 år. 
Fra opprettelsen av Samorganisasjonen for 
kunstformidling i Nord-Norge (SKINN) og frem 
til inkludering i avtalen 1994 bidro alle 
tre fylkene til finansiering av organisasjonen. 
Vi går dermed inn i en helt ny æra nå som 
Finnmark og Troms fylker ikke bidrar til 
støtte lengre. 
Styret i SE KUNST mener det er beklagelig 
at landsdelen ikke lengre tar et samlet 
ansvar for kunstformidlingen i landsdelen, 
gjennom SE KUNSTs landsdelsdekkende 
arenanettverk. Strategien for visuell kunst i 
Nord-Norge frem mot 2020, som lå til grunn 
for siste avtaleperiode har heller ikke lengre 
samme aktualitet. Den nye avtalen mangler 
det sentrale ledd i kunstfeltets verdikjede, 
møteplassen mellom kunsten og publikum 
ute i kommunene.



2.5 Styret 

Styret har hatt følgende sammensetning i 
beretnings perioden:

Finnmark fylke:
Styreleder: Trine Noodt, Alta 
Vara: Monica Milch Gebhardt, Vadsø

Troms fylke:
Styremedlem: Lise Dahl, Tromsø
Vara: Henrik Somdal, Tromsø

Nordland fylke:
Styremedlem: Mona Iglum, Mo i Rana 
Vara: Hanne Barvik, Meløy 

Styret avholdt 5 møter i 2017. 

2.6 Ansatte

Det faste personalet består av tre personer , 
tilsammen 3 årsverk.

Eva Skotnes Vikjord, daglig leder (100%)
Elise Hoedmakers,produsent/kurator (100%)
Mona Lundstedt, rådgiver med ansvar for 
informasjon og kommunikasjon (100%)

Redaksjonssekretær for  SeKunstMagasin, 
Amalie Selvik, ansatt på oppdragsavtale.

I perioden juni 2016- mars 2018 var Marianne 
Bjørnmyr prosjektleder i 40 % stilling i 
pilotprosjektet Arenautvikling for visuell kunst i 
Nordland.

2.7 Programråd

Monica Milch Gebhardt, Vadsø kunstforening
Marianne Bjørnemyr, Bodø kunstforening
Mona Iglum, Rana kunstforening
Elise Hoedemakers, produsent/kurator, SE KUNST
Eva Skotnes Vikjord, daglig leder, SE KUNST

Mandat:
SE KUNST programråd oppnevnes av styret og 
består av 5 medlemmer. Fra medlemsnettverket 
2, ekstern faglig person 1,  SE KUNST 2, daglig 
leder og kurator/produsent

Programrådet er etablert som en ressursgruppe 
i organisasjonen og skal bidra til at SE KUNST 
ivaretar og utvikler sine faglige oppgaver på best 
mulig måte i forhold til medlemsnettverkets behov.

2.8  Valgkomité

Arild Moe, medlem Troms fylke 
Berte Tungodden Ynnesdal, 
medlem Nordland fylke 
Gry Fors, medlem, Finnmark fylke

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

2.9 Andre verv/ utvalg

SE KUNST er representert i styret for 
Nordnorsk Kunstmuseum; 
styreleder i SE KUNST, Trine Noodt, 
er oppnevnt styremedlem.

SE KUNST er representert i:
•  Regional innstillingskomité for 
utstillingsstipend, Norsk kulturråd: v/Elise 
Hoedemakers, produsent/kurator i SE KUNST.
•  Stormen Bibliotek, kunstnerisk råd for 
gallerirom v/Eva Skotnes Vikjord

2.10 Årsmøtet  

Årsmøtet er SE KUNSTs høyeste organ og
ble sist avholdt på i Tromsø 01. april 2017. 
17 delegater var tilstede, totalt var det  37 
deltakere på årsmøtet, herav 3 observatør. 
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3. LANDSDELSDEKKENDE TURNÉPROGRAM

Landsdelsoppdrag
Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) har i sitt landsdelsoppdrag formalisert i 
Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 v/ Nordland, Troms og Finnmark fylker, 
et ansvar for å bidra til kunstopplevelser. 

Avtalen slår fast at SE KUNST skal bidra til «å gi befolkningen i landsdelen et bredest mulig tilbud 
innen visuelle kunstopplevelser gjennom blant annet turné og formidling av utstillinger/produksjoner 
innenfor nettverket.» Virksomheten er også godt forankret i Stortingsmelding 23, hvor det bl.a. er 
beskrevet at «Vandreutstillinger er effektive når det gjelder å nå ut til lokalsamfunn.»

De utstillingsproduksjoner som turneres i SE KUNSTs arenanettverk er enten egenprodusert, en 
samproduksjon eller koordinering for en ekstern produsent. I hovedsak er turnéproduksjonene 
basert på prosjektmidler. SE KUNST har gjennom 10 år vært en samarbeidspartner for Nasjonal-
museet gjennom koordinering, turnering og formidling av deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge. 
Nasjonalmuseets landsdekkende program vil ha en betydelig redusert produksjon av vandre-
utstillinger frem til innflytting i nytt museumsbygg i 2020. Det vil derfor foreløpig ikke bli planlagt 
nye koordineringsoppdrag for Nasjonalmuseet. 
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Formidling til barn i Stormen bibliotek
foran Olav Christopher Jenssens 

verk “The Accordion Paintings, 
i utstillingen Mitt Landskap

(Foto: SE KUNST )
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3.1 Kunstprosjekter 2017

I 2017 har SE KUNST arbeidet med 3 kunst-
produksjoner: turné av jubileumsutstillingen 
Mitt Landskap, den tverrkunstneriske kunst-
festivalen Bodø Biennale, og biennalens festival-
utstilling 2018.

SE KUNST markerte sitt 40-års jubileum som 
landsdelsdekkende kunstformidler med en egen 
produsert jubileumsutstilling, Mitt Landskap. 
Formidlingsprogram ble utviklet av et faglig 
sammensatt formidlingslaboratorium; formid-
lingsseminar og fagseminar ble arrangert i for-
bindelse med utstillingsåpningen høsten 2016. 

I 2015 ble et samarbeid mellom SE KUNST 
og BAREDANS (Bodø Arena for Dansekunst) 
etablert som resulterte i den første utgaven av 
Bodø Biennale 2016, en tverrkunsternisk festival 
for visuell kunst, danskekunst og cross-over. 
I 2017 har fokuset vært på arbeid med infra-
struktur og videreutvikling av Bodø Biennale. 
SE KUNST har i samarbeid med BAREDANS 
arbeidet med kuratering og produksjon av pro-
grammet for den andre utgaven av festivalen i 
september 2018.

I 2017 inngikk SE KUNST et samarbeid med 
Bodø kunstforening og Stormen bibliotek om 
utvikling og produksjon av Bodø Biennale sin 
festivalutstilling 2018. Det er sammensatt et ku-
ratorium for prosjektet med ansvar for å utvikle 
tematikk og utvalg av kunstnerne. SE KUNST, 
Bodø kunstforening og Stormen bibliotek er re-
presentert i kuratorium ved følgende personer: 
Eva Skotnes Vikjord (daglig leder SE KUNST), 
Marianne Bjørnmyr (programråd, SE KUNST), 
Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent 
SE KUNST), Ingunn Milly Hansen (kunstnerisk 
råd, Bodø kunstforening), og kurator/produsent 
ved Stormen bibliotek (skiftende deltagere pga. 
stillingsutlysning og ansettelse).

Til Bodø Biennale sin festivalutstilling har vi 
invitert to kunstnere, Karin Blomgren (f. 1987, 
Stockholm) og Irene Nordli (f. 1967, Lørenskog). 
Blomgren og Nordli arbeider materialbasert, 
hovedsakelig med leire og keramikk. Med 
utgangspunkt i utstillingens tema stedsidentitet 
skal kunstnerne skape steds-spesifikke verk, 
Blomgren i Bodø kunstforening og Nordli i 
Stormen bibliotek (Stormen kunst). 

3.2 Utstillinger og tverrfaglige samarbeid

1. Produksjon av SE KUNST

Mitt Landskap 
Turné i Nordland  27.01 – 18.11.2017

SE KUNSTs jubileumsutstilling Mitt Landskap var 
en ny utstillingsproduksjon med premiere under 
kunstfestivalen Bodø Biennale høsten 2016. Her 
ble en stor utgave av utstillingen fordelt på tre 
visningssteder, Bodø kunstforening, Bodø dom-
kirke, og Stormen bibliotek. Utstillingen fortsat-
te i 2017 i et mindre turnéformat. 
Kuratorteamet for utstillingen er Eva Skotnes 
Vikjord (SE KUNST) og Torill Østby Haaland 
(Nordnorsk kunstnersenter).

Mitt Landskap sentrerer seg rundt den nord-
norske kunstneren Gunnar Tollefsen (f.1933, 
Vesterålen), og en yngre generasjon norske 
samtidskunstnere som inviteres inn i dialog med 
Tollefsens kunstnerskap.  Tollefsen er sen-
modernist og arbeider med abstrakte malerier, 
tegning, relieffer og skulpturer i tre. Han er kjer-
nekunstner i prosjektet blant en yngre generasjon 
kunstnere som jobber uttrykks- og sjangermes-
sig overskridende. Utstillingen speiler noen av 
endringene i kunsten i perioden 1976-2016 og 
bygger på en dialog mellom tradisjon og samtid 
innenfor abstrakte uttrykk, fra sen-modernisme 
til vår tids samtidskunst. Utstillingen omfatter 
maleri, skulptur, og lys- og lydinstallasjoner. 
Medvirkende kunstnere er: Gunnar Tollefsen 
(f. 1933), Siri Austeen (f. 1961), HC Gilje (f. 1969), 
Johanne Hestvold (f. 1988), Linn Halvorsrød (f. 
1980), Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Edvine 
Larssen (f. 1977), og Vemund Thoe (f. 1980). 

I 2017 har utstillingen turnert i Nordland i et va-
rierende format med Gunnar Tollefsen og ulike 
sammensetninger av de 7 andre medvirkende 
kunstnere. Produksjon var i samarbeid med alle 
pilotene i vårt kompetanseprogram Arenautvik-
ling for visuell kunst i Nordland. De hadde ansvar i 
de lokale produksjonene i samarbeid med 
SE KUNST. Utstillingen forandret seg fra sted 
til sted med ulikt utvalg av kunstverk og 
samtidskunstnerne.
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Turnésteder og medvirkende kunstnere:

•  Nordnorsk Kunstnersenter: 27.01 – 19.03.2017
Medvirkende kunstnere: Siri Austeen, HC Gilje, Linn Halvorsrød, 
Johanne Hestvold, Gunnar Tollefsen
•  Sortland kunstforening i samarbeid med Kulturfabrikken: 29.04 – 10.06.2017
Medvirkende kunstnere: Siri Austeen, HC Gilje, Gunnar Tollefsen
•  Alstahaug kunstforening i samarbeid med Kulturbadet: 26.08 – 06.10.2017
Medvirkende kunstnere: Edvine Larssen, Vemund Thoe, Gunnar Tollefsen
•  Rana kunstforening i samarbeid med Rana museum: 18.10 – 18.11.2017
Medvirkende kunstnere: Olav Christopher Jenssen, Vemund Thoe, Gunnar Tollefsen

Statistikk for utstillingen Mitt LandskapStatistikk for utstillingen Mitt Landskap: 

UTSTILLINGEN: Utstillingsperiode jan. - nov.  2017 
Antall utstillingssteder 4 
Medvirkende kunstnere 8 
FORMIDLING BARN & UNGE:  
Omvisninger for barn og unge 30 
Formidlingsdager i DKS 19 
Barn gjennom DKS 794 
Barn utenom DKS 43 
FORMIDLING VOKSNE:  
Foredrag med Gunnar Danbolt 3 
BESØKSTALL:  
Publikum totalt 2951 
ØKONOMI:  
Tilskudd Nordland fylkeskommune 45 000 NOK 
Tilskudd Norske kunstforeninger - frakt 5 000 NOK 
Tilskudd DKS Nordland 87 398,40 NOK  
NNKS egenandel  112 621,50 NOK 
Honorar og vederlag kunstnere 156 484 NOK 
Registrert frivillig arbeid -kunstforening 321 timer à 220,- per time = 70 620 NOK 
Registrert lønnet arbeid -kunstforening 260 timer à 231,- per time = 60 060 NOK 
 

 

 2. BODØ BIENNALE Tverrkunstnerisk samarbeidsprosjekt  
  
Bodø Biennale er en tverrfaglig kunstfestival som pågår over 4 dager. SE KUNST I NORD-NORGE og 
BODØ ARENA FOR DANSEKUNST har i samarbeid etablert en tverrfaglig biennale på bakgrunn av et 
tiltrengt løft på de respektive fagområdene i Bodø og regionen. Biennalen skal bidra til å styrke og 
etablere fylkeshovedstaden som et attraktivt knutepunkt for fagmiljø innen kunst. 

Suksessen med den første biennalen i 2016 ble drivkraften for utviklings- og planarbeid mot neste 
biennale i 2018. Programmets særegne karakter der danseforestillinger, kunstprosjekter, 
kunstnerstemmer i ettersnakk, workshops, faglige seminarer, konferanse med kritisk debatt, fikk god 
mottakelse, god oppslutning og oppfordringer fra fagfolk om å utvikle biennalekonseptet videre.  

Bodø Biennale 2016 ble startskudd for et langsiktig, systematisk og profesjonelt samarbeid innen 
kunstfeltet i regionen. Det langsiktige arbeidet til Bodø Biennale har som mål å sette Bodø by og 
regionen/landsdelen på kartet som en nyskapende arena for dansekunst og visuell kunst i Norge. 
Biennalen skal skape rom for kunstnerstemmer og kunstens rolle, hvor kunstnerne får 
samfunnsaktuelle utfordringer og får jobbe i nyproduksjoner vi initierer.  

Bodø Biennale er av Bodø kommune løftet frem som en viktig bidragsyter til å bygge kompetanse og 
interesse lokalt, ved å tilby profesjonelle kunstopplevelser skape debatt og utvikle nettverk lokalt.  
 

SE KUNSTs styret vedtok i mars 2017 å videreutvikle biennalen i samarbeid med BAREDANS. Dette er 
begrunnet i endring- og utviklingsbehov i retningen av en faglig plattform for formidling av visuell 
kunst. Det er sammenheng og et direkte resultat av at SE KUNST har vært endringsrettet over tid. 
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Formidling til barn og unge i Bodø kunstforening 
i forbindelse med utstillingen Mitt Landskap, 
foran skulptur av Gunnar Tollefsen. 
(Foto: Ernst Furuhatt)
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 2. BODØ BIENNALE 
     Tverrkunstnerisk samarbeidsprosjekt 
 
Bodø Biennale er en tverrfaglig kunstfestival som 
pågår over 4 dager. SE KUNST og BAREDANS 
(Bodø Arena for Dansekunst) har i samarbeid 
etablert en tverrfaglig biennale på bakgrunn av 
et tiltrengt løft på de respektive fagområdene 
i Bodø og regionen. Biennalen skal bidra til å 
styrke og etablere fylkeshovedstaden som et 
attraktivt knutepunkt for fagmiljø innen kunst.

Suksessen med den første biennalen i 2016 ble 
drivkraften for utviklings- og planarbeid mot 
neste biennale i 2018. Programmets særegne 
karakter der danseforestillinger, kunstprosjekter, 
kunstnerstemmer i ettersnakk, workshops, fag-
lige seminarer, konferanse med kritisk debatt, 
fikk god mottakelse, god oppslutning og opp-
fordringer fra fagfolk om å utvikle biennalekon-
septet videre. 

Bodø Biennale 2016 ble startskudd for et langsik-
tig, systematisk og profesjonelt samarbeid innen 
kunstfeltet i regionen. Det langsiktige arbei-
det til Bodø Biennale har som mål å sette Bodø 
by og regionen/landsdelen på kartet som en 
nyskapende arena for dansekunst og visuell kunst 
i Norge. Biennalen skal skape rom for kunst-
nerstemmer og kunstens rolle, hvor kunstnerne 
får samfunnsaktuelle utfordringer og får jobbe i 
nyproduksjoner vi initierer. 

Bodø Biennale er av Bodø kommune løftet frem 
som en viktig bidragsyter til å bygge kompe-
tanse og interesse lokalt, ved å tilby profesjo-
nelle kunstopplevelser, skape debatt og utvikle 
nettverk lokalt. 

SE KUNSTs styre vedtok i mars 2017 å videre-
utvikle biennalen i samarbeid med BAREDANS. 
Dette er begrunnet i endring- og utviklings-
behov i retningen av en faglig plattform for 
formidling av visuell kunst. Det er sammenheng 
og et direkte resultat av at SE KUNST har vært 
endringsrettet over tid. Resultatet viser seg i 
biennalen, som involverer et voksende fagmiljø 
og byens kunstarenaer i festivalen.

I arbeidet med videreutvikling av Bodø Bienna-
le ble det besluttet at biennalen organiseres 
som et matriseprosjekt. I 2017 har SE KUNST 
og BAREDANS arbeidet med infrastruktur og 
videreutvikling av Bodø Biennale og arbeidet med 
kuratering og produksjon av festivalens andre 
utgave september 2018. 

Ansatte i SE KUNST og freelancerne i 
BAREDANS deltok i kompetanseprogrammet 
Arenautvikling for visuell kunst i Nordland i regi av 
Utviklingskompetanse as og SE KUNST. En pro-
sessplan ble utarbeidet og biennalens formål ble 
definert som følgende: «Bodø Biennale skal bidra 
til utvikling og løft av det profesjonelle danse-
kunstfeltet og det visuelle kunstfeltet i Bodø. 
Biennalen skal være en arena for tverrfaglige 
samarbeid og produksjoner, og et attraktivt 
møtepunkt for publikum og fagmiljø.» Det har 
vært fokus på å søke ekstern finansiering for 
arbeidet med å videreutvikle infrastruktur, samt til 
å produsere programinnhold for biennalen 2018. 

3.3 Formidling  

SE KUNST engasjerer eksterne formidlere på de 
arenaene som ikke har egne ansatte formidlere. 
SE KUNST har gjennom mange år bygget opp et 
eget nettverk av lokale og regionale formidlere, 
fortrinnsvis kunstnere. Finansiering av formid-
ling til barn og unge dekkes i hovedsak av Den 
Kulturelle skolesekken eller Nasjonalmuseet ved 
dere utstillingsproduksjoner.

SE KUNST arrangerer seminar for formidlere i 
forkant av hver utstilling som turneres. Lærer-
veiledninger til utstillingene er forankret i de 
aktuelle læreplanene. I 2017 har vi samarbeidet 
med Den kulturelle skolesekken i Nordland. Det er 
en tydelig sammenheng mellom ekstern 
finansiering gjennom Den kulturelle skolesekken og 
formidlingsvolumet til publikum. 

Formidlingsprogram
Til utstillingen Mitt Landskap ble formidlings-
opplegget utformet i et Formidlingslaboratorium 
våren 2016 i samarbeid med Nordnorsk kunst-
nersenter. Lokale arrangører, formidlere og 
noen av de medvirkende kunstnere i utstillin-
gen deltok i laboratoriet gjennom idémyldring, 
workshops og gruppearbeid. Formidling 
til skoleklasser ble finansiert gjennom Den kultu-
relle skolesekken i Nordland. En formidlingsveiled-
ning med workshop ble utarbeidet i samarbeid 
med Nordnorsk kunstnersenter v/ kunstpeda-
gog Kristin Risan tilrettelagt for ungdomskolen 
og videregående skole. 
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Formidling ble gjennomført for 8. -10. klasse og 
for videregående skoler. Totalt deltok 794 elever 
i formidlingen gjennom DKS Nordland.

SE KUNST har i flere år hatt fokus på og støttet 
tiltak for å stimulere voksenformidling som en 
viktig del av publikumsutviklingen. I forbindelse 
med utstillingen Mitt Landskap ble det arrangert 
3 foredrag ved kunsthistoriker Gunnar Danbolt. 
Det enkelte turnéstedet hadde ansvar for arran-
gementet og gjennomføring.  Foredragene tok 
utgangspunkt i nordnorsk kunsthistorie, kunst-
utstillinger, og publikums møte med kunst med 
Mitt Landskap som tematisk referansepunkt. 

3.4 Landsdelsdekkende plan 2018

Produksjon SE KUNST

Mitt Landskap

I 2018 skal utstillingen turnere i Finnmark til 
Vadsø kunstforening og Alta kunstforening. 
Utstillingsformatet er lagt opp slik at utstillingen 
tilpasses det enkelte turnésted med ulike sam-
mensetninger av de medvirkende kunstnere og 
med Gunnar Tollefsen som kjernekunstner. 

Strategi for kommende produksjoner

SE KUNST skal være et ressurssenter for pro-
duksjon og formidling av visuell kunst og skal 
bidra til å skape profesjonelle kunstopplevelser 
i hele landsdelen. SE KUNST vil fremover styrke 
samarbeidet med arenanettverket. Vi vil fasili-
tere lokale produksjoner og involvere de lokale 
visningsstedene på en mer aktiv måte, for å 
styrke kompetansen i produksjon og støtte-
funksjoner for kunstnere. Turnéformatet for 
utstillingen Mitt Landskap der utstillingen 
tilpasses den enkelte arenaen utgjør del av 
denne strategien.

Bodø Biennale

Bodø Biennale arrangeres for andre gang 
6. – 9. september 2018.  Festivalprogrammet byr 
på danseforestillinger, kunstutstillinger, cross-
over produksjoner, workshops, kunstnersamta-
ler og symposium. Programmet har en tre-delt 
struktur: 
•  En programdel på visuell kunst som er kura-
tert og produsert av SE KUNST (blant annet en 
kunstutstilling som vi produserer sammen med 
Bodø kunstforening og Stormen bibliotek, og 
foredrag, kunstnersamtaler)
•  En programdel på dansekunst og er kura-
tert og produsert av BAREDANS (blant annet 
workshops, forestillinger, kunstnersamtaler)
•  En tverrkunsterisk programdel kuratert og 
produsert av SE KUNST og BAREDANS (blant 
annet cross-overproduksjoner, kunstvandring, 
symposium, workshops)



Workshop og formidling i Bodø kunstforening foran verket til HC Gilje, Speiling (2016). Foto:  Ane Øverås

Barn har latt seg inspirere og viser arbeid 
etter workshop og formidling av utstillingen Mitt Landskap

i Sortland kunstforening. Utstillingen turnérte i Nordland i 2017.
(Foto: Siri Tollefsen)
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4. KOMPETANSE OG RÅDGIVING

Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) har i sitt landsdelsoppdrag 2014 – 2017, 
formalisert i Den nordnorske kulturavtalen v/Nordland, Troms og Finnmark 
fylkeskommuner, et ansvar for arenautvikling. Avtalen slår fast at SE KUNST 
skal bidra til “Styrking av frivillig organisert og lokalt basert formidlingsapparat 
gjennom kompetanseheving innen arrangørkunnskap, formidling, media, 
markedsføring og publikumbygging.” 

Det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge er avhengig av gode formidlingsinstitusjoner og lokalt baserte 
formidlingsapparat. Kunstforeningene, museum, galleri i kunst og kunstsentre utgjør viktige arenaer 
i arbeidet med kunst og kunstformidling.  

I sin daglige virksomhet med tett kontakt med nettverket av utstillingsstedene i landsdelen gir 
SE KUNST råd og veiledning om kunst og kunstformidling. 

SE KUNST får stadig nye henvendelser for råd og veiledning om utstillingsteknisk og programinnhold 
hos utstillingsstedene.  Aktuelle områder for rådgivning:

• Kunst og Kunstnere
• Kuratering- og Produksjon
• Fysiske utstillingsrom 
• Støtteordninger
• Utstillingsprogram/Profil
• Formidlingsprogram
• Kunstplan for kunstarena



Fra samling i Kompetanseprogram 
Arenautvikling for visuell kunst i Nordland. 

(Foto: SE KUNST) 
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4.1. Fagseminar 2017

Et fast årlig fagseminar forankret i kjernedriften 
er basis for kompetansetilbudet til vårt 
arenanettverk, i tillegg til prosjektrelaterte kurs 
og seminarer.
Fagseminar 2017, Utvikling av lokale kunstarena 
ble avholdt i Tromsø 31. mars - 01. april. 
Målsettingen med seminaret var å inspirere 
i utviklingen av de lokale kunstarenaene.  
Målgruppen var alle som arbeider innenfor 
kunstfeltet på ulike nivåer.

Foredragsholdere: 
Per Gunnar Eeg-Tverbakk
Tittel: Kunstpublikum i endring - muligheter, grep, 
roller og oppfatninger
Eeg-Tverbakk jobber nå sammen med den 
spanske kuratoren Eva González Sancho i 
OSLO PILOT.

Unni Krogh
Tittel: SKINN 1976-2016 - 40 år som kunstformidler 
i Nord-Norge
Unni Krogh er historiker og forfatter av boken 
med samme tittel. I foredraget ga Krogh er bilde 
på den landsdels- dekkende kunstformidlingen 
gjennom 40 år, med boken som grunnlag. 

Knut Blomstrøm
Daglig leder Trafo Kunsthall i Asker
Tittel: Trafo Kunsthall 2006-2017. Syv år med 
dugnad, fire år med profesjonell drift
Foredraget belyste premisser og historikk for 
endringsprosessen for Trafo Kunsthall.

Maria Veie Sandvik
Tittel: Kunstforeningssuksess på 1-2-3
En effektiv innføring i konseptutvikling, 
kunstnersamarbeid, markedsføring og montering
Cand.philol Maria Veie Sandvik er kunsthistoriker 
og kulturentreprenør. 

Siste programpost i fagseminaret var et Case 
studie fra pilotene i kompetanseprogrammet
Arenautvikling for visuell kunst i Nordland. 

Antall deltakere på fagseminaret var 37. 

4.2. Kompetansebygging 
for lokale kunstarenaer

SE KUNST har initiert kompetanseprogrammet 
Arenautvikling for visuell kunst i Nordland. 
Hovedmålet var at kompetanseprogrammet 
skulle resultere i bærekraftig infrastruktur i 
regionens arenanettverk, og at deltakerne i 
programmet skal få økt metodekunnskap i å 
planlegge og lede kunstrelaterte prosjekter.

Det har i perioden 2016-2018 vært gjennomført 
en pilot. Målet med pilotprosjektet har vært 
å utvikle en modell for kompetansestyrking. 
Programmet er gjennomført i to deler, 
først med fokus på bærekraftig drift og 
organisasjonsendring og andre del med 
utstillingsproduksjon. Programmet har 
omfattet totalt åtte samlinger, hvorav fire ble 
gjennomført i 2017. Fagenhet om drift, Prosjekt- 
og prosessledelse ble arrangert i samarbeid 
med Utviklingskompetanse as. I det lå mulighet 
for å ta eksamen ved Høgskulen i Volda. 
Fagenhet om utstillingsproduksjon, Arrangør- 
og produsentkompetanse inkluderte samarbeid 
med aktører fra flere av Norges ledende 
kunstinstitusjoner blant annet Nasjonalmuseet. 

Deltakergruppene har tilegnet seg prosjekt- og 
prosessledese for å styre endringsprosesser. 
Deltakerne har utviklet nye strategier og 
kunstplaner, driftsmodeller, kunstnerisk profil 
og årshjul, publikumsutvikling og kunstfaglig 
profesjonalitet. Disse prosjektene ble i hovedsak 
gjennomført i 2017. I den andre delen av 
programmet har deltakerne jobbet med en 
kunstproduksjon sammen med inviterte 
kunstnere.

Det faglige programmet er satt sammen 
av fagdager, kurs-samlinger, verksteder, 
hjemmeoppgaver og praktiske oppgaver der 
planlegging, utvikling og kritisk refleksjon. 
Deltakere i programmet har vært nøkkelpersoner 
med en sentral rolle i utvikling av lokale 
kunstarenaer og omfatter både frivillige og 
offentlige aktører. 

Deltakende arenaer i 2017: Bodø kunstforening, 
Stormen bibliotek/kulturavdelingen i Bodø 
kommune, Rana kunstforening, Sortland 
kunstforening, Kulturfabrikken, Kulturbadet 
og Alstahaug kunstforening. (Samt Meløy 
kommune og Adde Zetterquist kunstgalleri som 
gjestearenaer). 
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Evalueringen av piloten har avdekket umiddelbare 
resultater som viser nye organisasjonsformer. Vi 
ser nytt engasjement rundt profesjonalisering og 
bevissthet rundt arbeid med kunstnere og økt 
kompetanse i forhold til produksjon. Det arbeidet 
som er gjort i pilotarenaene så langt, viser at 
det er nye endringsmodeller i utvikling blant 
annet gjennom honoreringer til kuratorarbeid 
og kunstfaglig kompetanse, større fokus på 
prosjektmidler som finansiering, omorganisering 
i styrer, bruk av ekstern kompetanse, utveksling 
av kompetanse internt i kommunale visningsrom. 
Det har vært fokus på innovasjon og nytenkning 
i det lokale arrangør- og formidlingsarbeidet. 
Utfordringer er snudd til muligheter gjennom 
bruk av midlertidige lokaler, utstillinger i uterom 
og kunstproduksjoner som prosjekt.

Oppbygging av kompetanseprogrammet og 
utprøving gjennom pilotene har gitt erfaringer 
som kan bidra til å utforme en modell for 
et kontinuerlig kompetanseprogram. Flere 
aktører i kunstfeltet arbeider prosjektbasert, 
med midlertidige prosjekter, gjestekuratorer 
og samarbeids-utstillinger/prosjekt. De faglige 
programdeler vi har produsert og kontaktnettet 
med en rekke fagpersoner gir et nytt grunnlag for 
videreføring av profesjonaliseringstiltak. 
 

(Foto: SE KUNST) 



 
5. INFORMASJON OG MEDIA

5.1. SeKunstMagasin

SE KUNST I NORD-NORGE er utgiver av det 
eneste kunstmagasinet basert i Nord-Norge. 
SeKunstMagasin etterstreber å være regionens 
omdreiningspunkt for formidling, synliggjøring, 
kunnskap og diskusjon om den samtidskunsten 
som produseres og vises i Troms, Nordland og 
Finnmark. 

Redaksjonen bestiller undersøkende artikler, 
kunstkritiske tekster, reportasjer og intervjuer 
skrevet av frilans kunsthistorikere, journalister, 
kunstkritikere og faste skribenter. Målet er å 
dekke aktuelle kunstprosjekter, utstillinger, 

aktuelle nyhetssaker og ulike formidlings-
prosjekter i de kunstarenaene som eksisterer 
i tettsteder, byer og i distriktene i de tre 
nordlige fylkene. I tillegg får medlemmer og 
samarbeidspartnere mulighet til å profilere egne 
utstillinger og formidlingsaktivitet i magasinet. 

Vi mener at magasinets dekning av kunstlivet i 
Nord-Norge har stor betydning for et regionalt 
publikum med stor appetitt for kultur. For et 
regionalt- og lokalt publikum er det nettopp 
denne samtidskunsten de mest sannsynlig 
besøker og er opptatt av å få mer kunnskap om. 
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Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) har i sitt landsdelsoppdrag 2014 -2017, 
formalisert i Den Nord-Norske Kulturavtalen v/Nordland, Troms og Finnmark 
fylker, et ansvar for informasjon om kunstformidling i landsdelen, bidra til sam-
funnsdebatt gjennom dagsaktuelle artikler i vårt magasin, kronikker og leser-
innlegg til dagspressen.
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KUNSTKRITIKK
«I TASTE THE FUTURE»,  
LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL
1. SEPTEMBER–1. OKTOBER 2017

To skritt frem og tre tilbake

✎ Hilde Sørstrøm  ▶  KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT
 Kjell Ove Storvik  ▶  Nordnorsk Kunstnersenter

Etter å ha reist med tidsmaskinen LIAF 2017 skjønner jeg at det kan  
lønne seg å sjekke bagasjen en ekstra gang før jeg reiser videre.

I anledning Lofoten Internasjonale Kunstfestival 2017 (LIAF) har en rekke 
internasjonale og norske kunstnere spekulert seg 150 år fram i tid. 
Oppgaven fikk de av kuratorene Heidi Ballet og Milena Høgsberg, og 
kunstnernes utgangspunkt var tettstedet Henningsvær i Vågan kommune 
i Lofoten. Det var også her i det lille fiskeværet med kun 460 innbyggere at 
årets biennale gikk av stabelen i september. Nordbrygga, Fredrikssenbruket 
og Trevarefabrikken ble benyttet som visningslokaler for kunstutstillingene. 
I tillegg ble også lokaler som Festiviteten, gatene og Henningsvær Stadion 
inntatt av kunstnerne.

Koreografi på banen
På Henningsvær Stadion sitter kunstner Daisuke Kosugi og deler  
ut audioguider til kunstpublikummet på LIAF. Kosugi sin lydvandring  
Good Name (Bad Phrase) består av flere forskjellige lydspor. Jeg og de andre 
deltakerne forsvinner inn i hvert vårt hørespill bestående av forskjellige 
historier som går i retning av det tragikomiske. Mellom historiene guides 
vi rundt på banen gjennom forskjellige beskjeder som «gå til nærmeste 
hvite strek» eller «gå til et sted hvor du føler du har passe avstand til andre 
mennesker». Andre lydspor igjen ber oss gå i takt med musikken.

Ettersom vi bestemmer selv når vi vil starte lydvandringen, og det er ulike 
lydspor som florerer til enhver tid, blir det alt annet enn en synkron handling 
mellom deltakerne. Det hele må se ganske sært ut fra sidelinjen. Der sitter 
Kosugi selv og beskuer spillet som utspiller seg. Jeg tenker først at vi ser 
ut som programmerte roboter under kunstnerens kontroll, men egentlig 
stemmer ikke det. For det som kan oppfattes som en kontrollert koreografi 
er heller et spill som formes av tid, sted og vår respons til beskjedene vi får 
på øret. På underfundig vis kommer det frem hvordan – som medspillere 
eller motspillere – bare er deler av et større nettverk hvor egentlig ingen har 
kontroll. Eller? Hvordan vil spillet utvikle seg i framtiden? Hvem har kontroll? 
På meg, på samfunnsutvikling, politikk og miljø? Hvem bestemmer ditt  
neste skritt?

For mye film
Science fiction-sjangerens enorme innflytelse i filmmediet er godt kjent. 
Så det er kanskje ikke så overraskende at en sentral del av utstillings-
programmet på Trevarefabrikken, Nordbrygga og Fredriksenbruket bestod 
av videoverk. Men nettopp fordi det er et naturlig valg er det også et litt 
kjedelig valg. Når det er sagt var det likevel flere filmer som var interessante. 
Et viktig bidrag var for eksempel Fabrizio Terranovas portrett av Donna 
Haraway som gav publikum mulighet til å bli kjent med teoretikeren og 
feministen som har inspirert flere av kunstnerne. Fascinerende var også 
samtalen som utspillet seg i filmen til Marysia Lewandowsoa og Neil 
Cumming. I deres Museum Futures: Distributed fra 2008 møter vi en journalist 
som intervjuer direktøren ved det Moderna Museet i Stockholm i år 2058. 
Filmen åpner for viktige spørsmål om hvordan teknologi og global økologi 
vil påvirke samlingsforvaltningen i museer og arkiver i framtiden.

Den typiske science fiction dystopien er tydelig tilstede i Ann Lislegaards 
tokanals 3D-animasjon Malstrømmen (2017) som vises på Trevarefabrikken. 
Gallegrønn lyssetting, hakkende lyd og en cyborg som dukker opp på to 
forskjellige skjermer iscenesetter framtiden nærmest som en psykologisk  
sci-fi thriller. På Fredriksenbruket tar Jimmie Durhams dystre komedie 
Smashing (2004) for seg byråkratiets hensynsløse maktbruk, der en mann i 
dress sitter å knuser gjenstander og signerer papirer. Hvorvidt han tilhører 
nær fortid, samtiden eller framtiden er ikke godt å si. Det gjør det imidlertid 
ikke mindre dystert.

Fra dystopi til utopi
Mens dreiningen mot det dystopiske råder på flere områder stiller heldigvis 
Tromsø Folkekjøkken opp og gjør et realt forsøk på å ta kontroll over 
framtiden. Liv Bangsund har vært primus motor bak kunstprosjektet siden 
2014 og i anledning LIAF har hun med seg tre kokkeassistenter. Omdøpt  
til Henningsvær folkekjøkken går konseptet dog ut på det samme –  
å samle mat utgått på dato fra matvarebutikker og invitere nærmiljøet til  
å tilberede et måltid sammen. Kanskje ikke en revolusjonerende tanke i dag, 
men satt i kontekst med science fiction-temaet til LIAF – som passende 
nok har gitt hele festivalen tittelen I Taste the Future – belyser folkekjøkkenet 

Marysia Lewandowsoa og Neil Cumming,  
Museum Futures: Distributed, 2008.

Eglé Budvytytés performance Liquid Power 
Has No Shame, 2017 ble presentert både som 

liveperformance i Henningsværs gater og  
som videoinstallasjon i Trevarefabrikken.

4   SeKunstMagasin

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2018–2021

Hva skjedde med  
det Nordnorske  
kultursamarbeidet?
Siden 1991 har Nordland, Troms og Finnmark hatt en fellesavtale om 
kultursatsing i landsdelen. Fra nyttår trer en ny og revidert avtale i kraft. 
Festspilldirektør Maria Utsi er redd den forteller mer om splittelse enn 
om fellesskap. Den bekymringen er hun ikke alene om. 

– Dette er veldig alvorlig. Ikke fordi det får økonomiske konsekvenser  
for oss. De utfordringene har løst seg. Dette handler om noe mye viktigere. 
Det handler om det generelle samarbeidsklima i Nord-Norge etter debatten 
om regionreformen. Den nye nordnorske kulturavtalen reflekterer at 
Nordland trekker seg vekk, sier Maria Utsi, direktør for en av de største 
kulturinstitusjonene i landsdelen; Festspillene i Nord-Norge. 

Festspillene har vært en årlig begivenhet siden 1965, og har utviklet 
seg fra en musikkfestival til en helårsdrevet institusjon med et mangfoldig 
kunst- og kulturuttrykk. Festspillene har blitt en betydelig arena for  
debatt, internasjonale perspektiver, og et møtested for kulturaktører  
fra inn- og utland. De omsetter for om lag 26 millioner kroner i året,  
og er i stor grad finansiert gjennom statlige tilskudd, kommunale  
tilskudd og Den Nordnorske Kulturavtalen. 

Kulturavtalens hensikt
Den nordnorske kulturavtalen definerer et forpliktende, økonomisk 
samarbeid for alle de tre nordnorske fylkene, og utløser betydelige statlige 
tilskudd. Avtalen har som visjon og mål å sikre at profesjonell kunst og 
kultur av høy kvalitet er tilgjengelig for alle. Samarbeidet skal videreutvikle 
kulturfeltet i landsdelen, satse internasjonalt og særlig i Nordområdene.  
Og sist, men ikke minst: avtalen skal bygge institusjoner som gjør det 
attraktivt for utøvere innenfor kulturfeltet å etablere seg i landsdelen. 

Nå er avtalen revidert og endret fordi Nordland fylkesting vedtok at 
de skulle redusere sin andel med én million kroner. Helt konkret betyr det 
at det som før var én felles avtale mellom de nordnorske fylkene og 14 
kulturinstitusjoner, har blitt til tre ulike avtaler. Den store fellesavtalen har 
fått et noe mindre omfang, og de tre fylkene står ikke lenger samlet bak alt. 
Nordland støtter noen institusjoner i eget hjemfylke alene, mens Troms og 
Finnmark har laget en tilleggsavtale for å fange opp dem som enten har falt 
helt ut under reforhandlingene, eller har fått tilskuddet redusert. Festspillene 
hører hjemme i sistnevnte kategori. 

Pengene er altså sikret gjennom tilleggsavtalen, men allikevel  
er Utsi bekymret. 

– Det er viktig å forstå at kulturavtalen har vært helt unik i nasjonal, 
og kanskje også internasjonal sammenheng. Nord-Norge har klart å ta 

strukturelle grep. Vi har gått sammen for å dekke landsdelsdekkende 
funksjoner i stedet for å slåss for hvert vårt. Det er utrolig smart, og har 
betydd mye for å styrke kulturlivet. Denne avtalen har blitt lagt merke til fra 
sentralt hold, og holdt fram som en helt riktig vei å gå. Husk at vi er en tynt 
befolket region, og hvis vi nå skal sitte på hvert vårt nes og kjempe for vårt, 
så mister vi en viktig plattform for utvikling. 

Denne bekymringen er ikke Utsi alene om. 

Uro i kunstfeltet
Den visuelle delen av kunstfeltet er nemlig også berørt av endringene i 
avtalen. Se Kunst i Nord-Norge er tatt ut, men fanget opp av Nordland fylkes 
egen avtale. Samisk senter for samtidskunst, som er lokalisert i Karasjok er 
tatt ut, men fanget opp av tilleggsavtalen mellom Tromsø og Finnmark. 
Trastad samlinger, som viser kunst laget av psykisk utviklingshemmede i 
hele landsdelen er tatt ut, men også de har blitt en del av tilleggsavtalen. 
Den Nordnorske Kunstutstilling (Nordnorsken) er tatt ut, men er nå en 
del av Nordlandsavtalen. Nordland kunst- og filmfagskole er tatt ut, og 
de økonomiske forpliktelsene er blitt overtatt av utdanningsavdelingen i 
Nordland fylke. Målet er at hele skolen skal flyttes inn i universitetssektoren.

Både Samisk senter for samtidskunst og Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) 
har uttrykt sin skuffelse i flere medieoppslag og leserinnlegg. Styreleder 
Trine Noodt i SKINN uttrykker det slik i avisa Finnmarken 9. juni i år:

– Reforhandling av avtalen gir en klar indikasjon på at Nordland vil 
redusere sitt engasjement i landsdelssamarbeidet. I motsetning ser vi at 
Troms og Finnmark styrker sitt kultursamarbeid i sin region og har inngått 
en sideavtale.

Daglig leder Eva Skotnes Vikjord i Se Kunst i Nord-Norge legger til at  
de ikke har mistet sitt regionale tilskudd.

– Vårt tilskudd er ikke redusert, fordi Nordland har overtatt hele 
ansvaret. Men vi har ikke fått noe klart svar på hvorfor vi er tatt ut av 
fellesavtalen. Det har ikke vært noen evaluering, og de tre fylkene har vidt 
forskjellige begrunnelser, sier Vikjord. Hun minner også om at Se Kunst i 
Nord-Norge har fulgt opp sitt landsdelsoppdrag, som er basert på fylkenes 
vedtatte strategi for visuell kunst i Nord-Norge fram mot 2020. 

– At landsdelssamarbeidet ikke lengre har forankring i en felles strategi 
for utvikling av kunstfeltet er et stort tilbakeskritt. Men Se Kunst i Nord-Norge 
fortsetter sitt strategiske arbeid for å videreutvikle kunstfeltet i landsdelen, 
spesielt med fokus på formidlingsarenaer. Samtidig gir endringen oss nye 
muligheter med tanke på satsningsområder og prioriteringer, forteller  
Eva Skotnes Vikjord.

✎ Anki Gerhardsen  ▶  Journalist Og Kritiker

Geir Tore Holm, Fughetta (2014)  
i Festspillutstillingen Subsistence under 

Festspillene i Nord-Norge 2017. Utsnitt.
Foto: Brian Adams/FINN
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ARCTIC CULTURE LAB — THE TOP OF THE ICEBERG MATTERS

Arctic Culture Lab ønsker å være nytenkende, og vil presentere kunst og 
kultur som kan involvere nye publikumsgrupper og skape en møteplass 
for alle. Utstillingslokalet Kulturbanken i Kjøllefjord er startet som et 
forprosjekt for å kartlegge behovet og interessen for kunstutstillinger 
blant lokalbefolkningen. 

I januar åpnet Arctic Culture Lab et nytt galleri i det gamle tomme 
Sparebankbygget i Kjøllefjord. Fremover skal det vises utstillinger som 
er tiltalende for alle aldersgrupper, og som tematiserer det som berører 
folk. Under navnet Kulturbanken har galleriet allerede presentert tre 
godt besøkte utstillinger, som har tiltrukket folk i alle aldere. I tillegg ble 
utstillingene en plattform som skoler har benyttet i undervisningen. 

Hjemmets viktighet
Første utstilling var fotoprosjektet Hemma (Home) av den svenske Oslo
baserte fotografen Charlie Fjätström (født 1987). Fjätström har fotografert 
hjemstedet Lillhärdal i Härjedalen hvor han flyttet ifra som 16åring. 
Nå holder hjembygden hans å sakte dø ut på grunn av stor fraflytting. 
Fotografiene i Hemma (Home) er en romantisk skildring av den utdøende 
svenske landsbygda, en plass som ikke lenger prioriteres og som innen  
kort tid vil være umulig å leve i. Fjätström hadde et problematisk forhold  
til hjembygden, men i sine fotografier hyller han allikevel naturen, stillheten 
og folket som valgte å bli boende på landet. Utstillingen ble bra besøkt av 
skoleklasser. Temaet opptar ungdommen og er viktig for en generasjon  
som er tvungen å flytte fra sin hjemplass for å ta videregående utdanning. 

Kulturbanken har i februar presentert enda en fotoutstilling. Iveta 
Vaivode (født 1979) er en fotograf fra Riga i Latvia som i seks uker bodde  
og arbeidet i Kjøllefjord før vi åpnet hennes utstilling Sverdliljer. 

Hennes nydelige serie med fotografier handler om å besøke plassen  
der hennes bestemor bodde, men hvor huset ikke lenger finnes. Utstillingen 

tilbød nye synsvinkler spesielt for besøkende grupper fra den lokale 
Norskopplæringen. Disse har selv stor forståelse av hvordan det er å tape 
sitt hjem og miste en hjemplass, og samtidig miste lokale tradisjoner og 
ritualer. Vaivodes utstilling er et godt eksempel på hvordan også kunsten 
har et ansvar for å reise spørsmål og initiere til diskusjon og forståelse 
mellom mennesker.

Kjønnsoppfattelse og toleranse
Galleriets tredje utstilling gav besøksrekord. Ikke bare under åpningen da 
mer enn 40 personer møtte opp, noe som er veldig bra for et lite sted som 
dette, men også hver eneste utstillingsdag var det mange besøkende til 
utstillingen som diskuterte det de fikk se. Utstillingen Bending Gender av 
den danske prisbelønte unge fotografen Lærke Posselt (født 1984) handler 
om kjønnsoppfattelsen og toleransen, mangfold og stereotyper. Det var 
spennende å se hvordan folk reagerte. Under åpningen arrangerte vi en 
lang fellesdiskusjon da man snakkede om toleransen. Dette engasjerte 
mange i publikum som plutselig fortalte om opplevelsen av samme 
utfordringer i sin familie eller sin vennekrets. Igjen opplevde vi at galleriets 
utstilling ble veldig godt mottatt av besøkende grupper med skoleelever,  
og som skapte mye frisk diskusjon. 

Kunst med fysisk interaktivitet
Det fjerde og neste utstilling kommer fra New York og er den amerikanske 
fotografen Jordan Matters prosjekt «Dancers Among Us». Denne gangen skal 
ikke publikum bare få se denne serien med fotografier av dansere, men vi 
skal oppfordre de besøkende gjennomføre danseposisjoner de ser på bildene. 

Kulturbanken er blitt et galleri hvor man opplever noe nytt hver uke.  
I mars skal vi evaluere tiltaket og se på mulighetene for videreutvikling.

Nytenkende  
galleriprosjekt i Kjøllefjord

✎ Flavia Devonas Hoffmann  ▶  Arctic Culture Lab
 Charlie Fjätström  ◆◆  Iveta Vaivode  ◆◆  Lærke Posselt  ◆◆  Flavia Devonas Hoffmann

Iveta Vaivode, Sverdliljer, 2011.
til venstre
Lærke Posselt, Gender Bender, 2015.

over
Besøkende i utstillingen Gender Bender.
Foto: Flavia Devonas Hoffmann
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KUNSTKRITIKK
PILE O’ SAPMIE
TROMSØ, 23.–28. JANUAR 2017

Det er siste uke i januar og to uker før det samiske hundreårsjubileet 
Tråante 2017 braker løs i Trondheim. Den 25 år gamle Jovsset Ánte 
Sara møter i Hålogaland tingrett i Tromsø, for å forsvare seg mot 
landbruksdepartementets krav om å redusere sin reinflokk, mot sin  
vilje, fra 116 til 75 reinsdyr. Utenfor tinghuset dukker det samtidig opp  
en kunstinstallasjon – et glassmonter med flere titalls reinsdyrskaller. 
Det kan kun bety én ting; Pile o’ Sapmie er i byen. Og de har en agenda. 

Hvem er Pile o’ Sapmie? Eller rettere sagt hva? Jo, det er tittelen på et 
stadig pågående politisk kunstprosjekt kuratert av kunstneren Máret Ánne 
Sara, som er Jovsset Ánte Saras søster. Prosjektet involverer en rekke 
samiske kunstnere, musikere, skuespillere og andre støttespillere som tar 
i bruk kunsten for å protestere mot det de opplever er den norske stats 
manglende anerkjennelse av samiske rettigheter. 

Inspirert av amerikansk historie
Pile o’ Sapmie er også tittelen på installasjonen med reinsdyrskallene 
som er laget av Máret Ánne Sara for å støtte brorens kamp mot staten. 
Kunstverket som tidligere vært vist utenfor Indre Finnmark tingrett i 2016 – 
da med hele reinhoder – har nå oppstått som hodeskaller i Tromsø.

Tittelen og verket er inspirert av et amerikansk fotografi fra 1870, 
kjent som Pile o’ Bones. Fotografiet viser en stabel med bisonskaller fra 
massenedslaktningen av bisonbestanden i SørCarolina. En handling utført 
av hvite amerikanere for å drive indianere vekk fra området. Ved å referere 
til denne hendelsen retter Máret Ánne Sara krass kritikk mot den norske 
statens behandling av samefolket. Kunstinstallasjonen med reinsdyrskallene 
som møter de involverte i rettsaken og forbipasserende ved tinghuset i 
Tromsø, fremstår for meg som en stille, men kraftfull protest. Opplevelsen 
av å bli formet etter andres behov manes frem gjennom den strategiske 
plasseringen av reinsdyrskallene hengende på rekke og rad i glassmonteret 
– hvor de absolutt ikke hører hjemme. Og når hun samtidig referer til den 

amerikanske historien og antyder at den nå gjentar seg i Norge,  
går hun ikke forsiktig fram.

Med røtter i fortiden
Jovsset Ánte Sara er ikke alene om å oppleve at levebrødet trues av statlige 
tiltak. Man trenger ikke å være samisk, noe jeg forøvrig ikke er, for å forstå 
at det finnes mange lignende historier om tidligere og pågående konflikter 
mellom tradisjonsnæring, og offentlige myndigheters reguleringer og 
inngripen på viktige beiteområder. Kamper som preger enkeltmennesker, 
familier og samfunn på et nivå som kan være vanskelig å ta innover seg.

At kampene som noen reindriftssamer gjennomgår i dag har røtter 
langt tilbake, blir tydelig i utstillingen Sápmi 1970–2017 – Bly manifestasjoner 
på Galleri Snerk. Utstillingen samlet grafiske verk av de samiske kunstnerne 
Arvid Sveen, Máret Ánne Sara, Hans Normann Dahl og Hans Ragnar 
Mathisen, samt en installasjon og tekstiltrykk av den samiske svenske 
kunstneren Anders Sunna. 

Utstillingen problematiserer først og fremst to ting; For det første 
at lite tyder på at noe har forandret seg hva gjelder samenes rettigheter 
siden Altautbyggingen på 1970 og 80tallet. Og for det andre; at ånden 
som preget den samiske protestkunsten, blant annet verkene til Masi
gruppen etablert på slutten av 1970tallet, lever i beste velgående gjennom 
dagens samiske kunstnere. Arvid Sveens tegning Finnmarksvidda, ka 
e det vi gjør fra 1978 (ikke en Masikunstner, forøvrig) er ett eksempel 
på at reindriftssamenes kamp har klare paralleller til fortiden. Med kull 
og blyant tegner Sveen et deprimerende bilde av industriutviklingen på 
Finnmarksvidda hvor gravemaskiner og kraftledninger gjør ødeleggende 
inngrep på viktige natur og beiteområder.

Aktivist eller terrorist?
I vinduskarmen står Anders Sunnas installasjon Sapmie Air Force med to 
hvite rypefigurer i tre dekorert med samiske bånd rundt brystet. Med en 

Kriger med  
kunsten og hjertet

✎ Hilde Sørstrøm  ▶  KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT
 Hilde Sørstrøm  ◆◆  «Pile O’Sapmie»  ▶  Tomi Guttorm

Viktor Pedersens performance Therianthrope. En hvit 
rein fra en annen verden besøker Tromsøs gater.
Foto: Hilde Sørstrøm 

Den tiltalte reindriftssamen Jovsset Ánte Sara og 
gerilja   kunstner Anders Sunna poserer ved graffiti  
verket Grab Em by the Pussy av Linda Zina Aslaksen  
og Anders Sunna.
Foto: Pile O’ Sapmie/Tomi Guttorm

Geriljateater i Tromsøs gater  
med sterk kritikk mot den norske stat.
Foto: Pile O’ Sapmie/Tomi Guttorm
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Kunstkritikk er et av satsningsområdene for 
SeKunstMagasin. Målet er å delta aktivt i å løfte 
frem meningsytringer om samtidskunsten 
som en del av den norske kunstoffentligheten. 
Kunstkritikk handler ikke bare om kritisk og 
analytisk refleksjon, men også om kompetanse-
heving av publikum og den regionale – og 
nasjonale selvforståelsen av kunst i Norge. 
Redaksjonen arbeider kontinuerlig for å opp-
rettholde kunstkritikk og kommentatorjour-
nalistikk som en viktig del av vår formidling 
av samtidskunst i Nord-Norge, og for at flere 
stemmer fra landsdelen får kommet til ordet. 

SeKunstMagasin har knyttet til seg dyktige skri-
benter, kritikere og journalister som har vokst 
frem i Nord-Norge. Gjennom publiseringsav-
taler leverer disse jevnlig saker til magasinet. 
Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Eva 
Skotnes Vikjord og redaksjonssekretær Amalie 
Marie Selvik, bosatt i Trondheim. Design og 
layout: Claudia C. Sandor, Oslo. Arbeidet med 
annonsesalget utføres av redaksjonssekretær.

SeKunstMagasin kommer ut fire ganger i året på 
papir og trykkes i et opplag på 1800. Magasinet 
publiseres også som digitalutgave via ISSUU.
com for distribusjon til et lesende publikum på 
nettsiden sekunst.no og videre formidling på 
sosiale medier som Facebook og Instagram. All 
kunstkritikk blir publisert med ekstra fotomate-
riale på nettsiden sekunst.no. 

Abonnement inngår i medlemskontingenten til 
institusjonene og er gratis for privatpersoner.
Magasinet distribueres bredt og ligge synlig 
fremme i hyllene hos kunstforeninger, muse-
er, biblioteker, gallerier, kunstsentre, kulturhus, 
kunstskoler m.fl. SeKunstMagasin blir derfor sett 
og lest av et stort kulturinteressert nordnorsk 
publikum, samt unge og etablerte utøvere og 
profesjonelle aktører innen kunst og kulturlivet 
lokalt og regionalt.

Lederartiklene i SeKunstMagasin i 2017:
Kunstfeltets verdikjede – offentlige rammevilkår 
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Unik kulturavtale i oppløsning 
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Kunstens arena – en viktig stemme 
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Spesialkompetanse 
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord

5.2. Media

Kronikker:
Det ble levert tre kronikker til lokale, regionale 
og noen nasjonale medier:
Kunstfeltets verdikjede – offentlige rammevilkår 
v/ daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Kunstens arena - en viktig stemme
v/ daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Om avtalen v/styreleder Trine Noodt og daglig 
leder Eva Skotnes Vikjord

Kronikkene ble tatt inn i avisa Nordlys, Nord-
norsk debatt, Avisa Nordland og Finnmark 
Dagblad.

SE KUNST har en viktig rolle i debatten omkring 
kunst og kunstens vilkår. Kronikken Kunstfeltets 
verdikjede – offentlige rammevilkår setter søke-
lys på den gjeldende offentlige kulturpolitikken. 
Artikkelen peker på at økte offentlige ramme-
bevilgninger til aktivitet er en forutsetning for 
at befolkningen skal få tilgang til kunstopple-
velser uavhengig av hvor i Nord-Norge de bor. 
De nasjonale politiske satsningene må tillegge 
produksjonsmidler inn i driftstilskuddene til de 
mindre institusjonene. 

I forbindelse med reforhandlingen av 
Den nordnorske kulturavtalen uttalte daglig leder 
seg til 26. mai til Avisa Nordland om bekymrin-
gene for at forslaget til ny kulturavtale resulte-
rer i et svekket samarbeid og ikke minst at det 
visuelle kunstfeltet blir den største taper.
Oppslaget i avisa ble fulgt opp med en kronikk 
om avtalen, ved styreleder og daglig leder. 

Mediaomtaler:
I forbindelse med lansering av boken SKINN 
1976–2016, Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 
40 år ble forfatter Unni Krogh og styreleder 
Trine Noodt invitert til Avisa Nordland for et 
kort intervju om boken.

Utstillingsprosjektet Mitt Landskap har i 2017 
turnert fire steder i Nordland. Det er registrert 
fire medieomtaler i lokal og regional presse.
Bladet Vesterålen 24.jan.: Gunnar Tollefsen i dialog
Helgeland Blad 25.aug. Ny utstilling i Kulturbadet
Helgeland Blad 28.aug.: Former og kontraster
Rana Blad 13.okt.: Satser på jubileumsutstilling
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5. 3 Medlemsinformasjon

Det er sendt ut 7 medlemsbrev i 2017 til sentrale 
personer i medlemsnettverket som tillitsvalgte og 
ansatte. Informasjon omfatter opplysninger om 
tiltak i formidlings-og nettverkssamarbeidet. 

Nyhetsbrev er adressert til medlemmer, kontakt-
nettverk, samarbeidspartnere, offentlige instanser. 
Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over hva som 
skjer i landsdelen av kunstutstillinger og arrange-
ment, og link til kunstkritikk og artikler i SeKunst-
Magasin. Nyhetsbrevet sendes ut 4 ganger i året og 
følger utgivelsesplan for magasinet.

5.4. Sosiale medier

sekunst.no
Nettsiden informerer om virksomheten og 
aktiviteten i SE KUNST. Nettsiden er delt i hoved-
kategorier som utstillingsturné, SeKunstMagasin, 
kompetanse og Aktuelt.  All informasjon som 
vedrører pågående utstillinger er tilgjengelig her. 
Visningsstedene kan enkelt laste ned faktaark, lærer- 
veiledninger, plakater og pressemeldinger til eget 
bruk. SeKunstMagasin er tilgjengelig på nettsiden i 
elektronisk utgave. Nettsiden har en oversikt med 
linker til diverse tilskuddsordninger. Bodø Biennale 
promoteres på sekunst.no forside.

Facebook
Facebook brukes aktivt for å dele informasjon med 
medlemmer og øvrige kontakter. Det legges ut 
informasjon om aktuelle saker, deler artikler om 
kunstprosjekt og kunstarrangement i landsdelen og 
promoterer SeKunstmagasin og kunstkritikk når nye 
utgaver kommer.

Instagram 
Instagram er en foto-delingstjeneste som gjør det 
mulig for brukere å ta et bilde, legge til enkle effek-
ter, og deretter dele det med andre Instagram-
brukere som er koblet til på det sosiale nettverket. 
Fra november 2017 har SE KUNST vært aktiv på 
Instagram.

Gallerinettverk.no 
Etter styrevedtak i februar 2017 ble gallerinettverk.no 
inntil videre lagt ned. 
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5.5 Jubileumsboken -
SKINN Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 
40 år  1976-2016 

PUBLIKASJON
Jubileumsboken SKINN - Kunstformidler i Nord-
Norge gjennom 40 år 1976-2016 av Unni Krogh, ble 
lansert i Bodø Kunstforening november 2017 av 
fylkesråden for kultur i Nordland, Aase Refsnes. 

Boken er omtalt av kunstsosiolog Dag Solhjell 
og betegnes som et meget godt innblikk på et 
område av kunstformidling og kunstpolitikk 
som det ikke finnes tilsvarende litteratur om. 
En enestående innføring spesifikt i nordnorsk 
kulturpolitisk historie og norsk kulturpolitikk i 
disse 40 år. 

Bokprosjektet har pågått over en treårs periode 
og har vært nyttig kunnskapskilde for styret og 
administrasjon i det pågående utviklingsarbeid. 

Unni Krogh har holdt foredrag om tema i 
Bodø(2016) og sist i Tromsø 2017. Forfatteren 
viser til at SE KUNST har vokst og styrket 
seg og er stadig en viktig aktør i nordnorsk 
kunstformidling. 
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(Foto: Helge Grønmo, Avisa Nordland)
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Boklansering i Bodø Kunstforening i november 2017.  
Musikalsk innslag ved Mary Auner

på cello fra Nordnorsk Opera og Symfoniorkester 
(Foto: SE KUNST)
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6. NETTVERK

6.1. Medlemmer

SE KUNST har et bredt nedslagsfelt i hele 
Nord-Norge med et medlemstall på 52.  Hoved- 
andel av medlemmer er i Nordland med 58 %, 
Troms 18 % og Finnmark 24 %. Medlemmene er 
i 3 hovedkategorier, hvorav 18 kunstforeninger, 
14 museum, 13 galleri i kunst og kunstsentre, andre 
medlemmer utgjør 7. Flere kommuner er i siste 
kategori og benytter ofte våre kompetansetilbud.

Nytt medlem i 2017 er Kulturfabrikken (kommu-
nal enhet i Sortland kommune).
I oktober 2017 ble Alstahaug kunstforening lagt ned.

SE KUNSTs medlemmer er kunstformidlings-
ledd/aktører som arbeider på ideelt og profe-
sjonelt grunnlag.  Av 18 kunstforeninger er 4 
hvilende, det vil si at de ikke har fungerende 
styre og ingen aktivitet. Av de 14 som er aktiv 
er det 12 som driver formidlingsarbeid basert 
på frivillig ideelt grunnlag, og det er et betyde-
lig antall dugnadstimer som legges i arbeidet 
med å formidle utstillinger av profesjonell kunst, 
aktiviteter rettet mot publikum, samt tilrettelagt 
formidling til barn og unge. 
Tromsø og Bodø kunstforeninger har ansatt 
intendant i 100 % stillinger, Tromsø har også en 
100 % kuratorstilling. 

Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) har i sitt landsdelsoppdrag 2014-2017, 
formalisert i Den Nord-Norske Kulturavtalen v/ Nordland, Troms og Finnmark 
fylker, et ansvar for utvikling av nettverk. 

SE KUNST er grunnlagt på en idé om ressursutnyttelse gjennom samarbeid og 
har lang tradisjon med å arbeide sammen om produksjon, turné og på andre 
faglige områder. SE KUNST har et nettverk som geografisk dekker hele den nord-
norske landsdelen, men omfatter også nasjonale samarbeidsaktører. Kunstfor-
midlingsarbeidet er i henhold til norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig.

 
Deltakere på fagseminaret 2017 i Tromsø besøkte “KYSTEN kultursenter “og fikk omvisning i flere kunstneratelier. 

(Foto: SE KUNST)
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Fagseminar og årsmøte i Tromsø i mars 2017. På besøk hos 
Nord-Norsk kunstmuseum som nettopp hadde mottatt pris 

som Årets Museum 2017. (Foto: SE KUNST)
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Statistikk for 2017 viser at kunstforeningene 
har hatt over 20 000 besøkende. Frivillig dug-
nadsinnsats på nesten 7000 timer viser et stort 
engasjement for kunst og kunstformidling. 
Museum, galleri og kunstsentre har hatt et 
besøkstall på ca. 100 000, og nesten 4000 
omvisninger i utstillinger innenfor sine fagfelt. 
Dette viser en interesse for å oppleve kultur i 
landsdelen.

Nordland 
32 medlemmer fordelt på :
13 kunstforeninger, 9 kunst- og kultursenter/
galleri, 6 museum, 1 institusjon/kultursamarbeid 
og 3 kommuner

Adde Zettequist kunstgalleri 
Andøy kunstforening
Alstahaug kunstforening (nedlagt oktober 2017)
Árran Lulesamisk senter
Bodø kunstforening
Brønnøy kommune
Fauske kunstforening (hvilende)
Galleri Espolin/Museum Nord
Gildeskål kommune
Hadsel kunstforening
Hamsun Galleriet / Hamarøy kommune 
Galleri Mileperlen /Hemnes kommune
Kulturbadet, Alstahaug kommune
Kulturfabrikken, Sortland kommune (ny i 2017)
Meløy kommune
Mosjøen kunstforening
Narvik kunstforening (hvilende)
Petter Dass-museet 
Rana kunstforening
Reine Kultursenter
Saltdal kunstforening (hvilende)
Salten kultursamarbeid
Sortland kunstforening
Stiftelsen Helgeland Museum 
Bodø bymuseum/Stiftelsen Nordlandsmuseet
Stormen Kunst (Galleri i Stormen bibliotek)
Svolvær kunstforening
Sørfold kommune
Vefsn museum 
Meieriet kultursenter Galleri/Vestvågøy kommune
Vestvågøy kunstforening (hvilende)
Øksnes kunstforening 

Troms
9 medlemmer fordelt på:
3 kunstforeninger, 2 galleri, 3 museum
og 1 Institusjon 

Festspillene i Nord-Norge
Galleri Nord-Norge/Harstad kulturhus 
Galleri Svalbard
Harstad kunstforening
Kunstforeninga i ETS
Midt-Troms museum
Senter for nordlige folk - Samtidsmuseum
Trastad Samlinger (Sør-Troms museum)
Tromsø kunstforening

Finnmark
12 medlemmer fordelt på:
4 kunstforeninger, 5 museum, 2 galleri og 
1 kunstsenter

Alta kunstforening
Arktisk Kultursenter AKS/Hammerfest kommune
Gamvik museum/Kystmuseene 
Gjenreisningsmuseet/Kystmuseene for Finnmark 
og Nord-Troms
Hammerfest kunstforening
Kjøllefjord kunstforening
Nordkappmuseet/Kystmuseene
RiddoDuottarMuseat
Samisk senter for samtidskunst
Galleri Martin/Tana kommune
Vadsø kunstforening
Varanger Samiske Museum

6.2. Støttemedlemmer

Støttemedlemmer i SE KUNST er alle som øn-
sker å støtte arbeidet med kunstformidling og 
holde seg informert om hva som skjer på kunst-
feltet i Nord-Norge. 

SE KUNST hadde totalt i 2017 31 støttemedlem-
mer fordelt i hele landsdelen, herav 21 kommu-
ner og 10 kunst-og kulturinstitusjoner.

Alta kommune
Alta Museum IKS
Andøy kommune
Beiarn kommune
Bodø kommune



ÅRSBERETNING . 31

Bø kommune
Evenes kommune
Fauske kommune
Flakstad kommune
Harstad kommune
Kunstakademiet i Tromsø
Kvalsund kommune
Lenvik kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune
Nesna kommune
Nordland Akademi for kunst og vitenskap
Nordland Teater
Nord Universitet
Nordnorsk Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstnersenter/LIAF
Nordnorske bildende kunstnere
Norsk Luftfartsmuseum
Pikene på Broen
Saltdal kommune
Sortland kommune
Sør- Varanger kommune
Torsken kommune
Vadsø kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune

6.3.Samarbeidsnettverk

Kunstnett Nord-Norge
KunstNett Nord-Norge ble etablert i 2010 etter 
initiativ fra SE KUNST I NORD-NORGE. Deltakere 
i Kunstnett er kunstformidlingsaktører kunstin-
stitusjoner med ansvar i hele landsdelen. Inten-
sjonen var et faglig nettverk for lederne i insti-
tusjonene. I tillegg ble kunstnerorganisasjonene 
i landsdelen invitert til deltakelse i noen møter. 
Intensjonen med Kunstnett var et faglig forum 
for utveksling av informasjon og behov, samt å 
være en samlet stemme i kunstpolitiske saker i 
Nord-Norge. Det ble avholdt 2 nettverksmøter 
årlig. Nettverket var uformelt og ble organisert 
på rundgang med fylkesvis ansvar. Nettverket har 
ikke vært aktiv siden 2014. 

Bodø kunstforening 
Den Nordnorske Kunstutstilling 
Festspillene i Nord-Norge 
RDM - De Samiske Samlinger 
Trastad Samlinger 
Galleri Nord-Norge 
Kunstakademiet i Tromsø 
Nordnorsk Kunstmuseum 

Nordnorsk Kunstnersenter 
Nord-Norske Bildende Kunstnere 
Norske Kunsthåndverkere avd. Nord-Norge 
Pikene på Broen 
Samisk Senter for Samtidskunst 
Se Kunst i Nord-Norge
Sør-Troms museum v/Trastad samlinger 
Tromsø kunstforening 
UiT Institutt for kultur og litteratur 
SDS – Samisk kunstnerorganisasjon 

Nordområdenettverk
I 2012-2013 etablerte SE KUNST nye nettverk i 
Nordområdene, definert til Russland, Finland, 
Sverige og Island. Dette ble igangsatt i forbindel-
se med utstillingen Gierdu og sammenfaller med 
regjeringens nordområdesatsing hvor SE KUNST  
er innlemmet, jfr. Kirke og Kulturdepartementets 
Mulighetens landsdel – handlingsplan for kultur i 
nordområdene pkt. 1.4.1.  ”å legge forholdene bed-
re til rette for kunstnere og kunstformidling slik 
at landsdelen får vitale og profesjonelle fagmiljøer 
og institusjoner for visuell kunst på internasjonalt 
nivå.”

Nasjonalt nettverk
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

SE KUNST er samarbeidspartner med Nasjonal-
museet for kunst, arkitektur og design for koordi-
nering og formidling av deres utstillingsproduksjo-
ner i Nord-Norge. Samarbeidet startet 2007, og er 
videreført med en ny turnéutstillingen årlig frem 
til 2016. Nasjonalmuseets landsdekkende program 
vil ha en betydelig redusert produksjon av vandre-
utstillinger frem til innflytting i nytt museumsbygg 
i 2020. Det vil derfor foreløpig ikke bli planlagt nye 
koordineringsoppdrag for Nasjonalmuseet. 
Samarbeidet har etablert seg som et viktig og 
godt tilbud til arrangørnettverket i Nord-Norge. 
Samarbeidets økonomiske ramme reguleres i ny 
avtale for hver utstilling. Nasjonalmuseet dekker 
kostnadene for opplæringsdag av formidlere samt 
formidling dersom ikke Den kulturelle skolesekken 
er involvert. 

SE KUNST samarbeider med Norske kunst-
foreninger gjennom informasjonsutveksling og 
inviterer til hverandres årsmøter og fagseminar. 
Samarbeider tidvis om seminarer i Nord-Norge.
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7. KONFERANSER/MØTER/KOMPETANSE/ARRANGEMENT

7.1 Konferanser

Ansatte i SE KUNST har deltatt på viktige eksterne arenaer og har vært på konferanser og deltatt 
i offentlige debatter omkring det visuelle kunstfeltet i 2017:

- Kulturdepartementets oppstarts konferanse for ny kulturmelding: «Kulturpolitikk for en ny tid», Oslo
- Kvalitetsbegreper i utstillingsproduksjon, arr. Nasjonalmuseet for kunst, Oslo
- Greenlightdistrict, Norske Kunstforeningers Kunstfestival. Skien og Porsgrunn
- Nordland fylkeskommune konferanse « En ny samtale» Brønnøysund og Vega
- Kulturrådets årskonferanse «Hvor Kommer Vreden fra», Oslo

7.2 Møter 

Offentlige myndigheter:
Styret og administrasjon har initiert møter med bevilgede myndigheter ved saksbehandlere, 
embetsverk, kultur- og politisk ledelse. 
- Styreleder og daglig leder har vært i møte med Kulturrådet, Kulturdepartementet og 
 Nordland fylkeskommune. 
- Daglig leder og produsent/kurator har vært i møter med kulturadministrasjon og politisk ledelse 
i Bodø Kommune. 
- Daglig leder møte med ledergruppen i Kultulturrådet under deres besøk i Bodø.
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I tillegg til møter som involverte flere parter i 
prosjektene har det vært en rekke arbeidsmøter 
mellom SE KUNST og Bodø Kunstforening, 
Stormen bibliotek og BAREDANS samarbeids-
partner i Bodø Biennale.

SE KUNST har deltatt i møter og seminarer i 
Bodø kommune i forbindelse med kommunes 
initiering av utvikling av kunstfeltet, Bodø Kunst 
og Bodø Kommunes arbeid med søknad til 
Kulturhovedstad 2024.

7.3 Kompetanse

Alle ansatte har deltatt i SE KUNSTs 
kompetanseprogram Arenautvikling for visuell 
kunst i Nordland. Sammen med våre kollegaer i 
BAREDANS. (Bodø Arena for Dansekunst) ble 
en prossess- og prosjektplan for Bodø Biennale 
utviklet. Samlingene i 2017 ble arrangert i Bodø, 
Sandenssjøen og Tromsø. Første samling ble 
avviklet i desember 2016 under tema: 
«Strategisk retning for profesjonalisering» i Bodø.

Kompetanseprogram Arenautvikling for visuell 
kunst i Nordland:

DEL 1:
27-29.01 Samling 2 
Kreativitet og kreativ problemløsning i samarbeids-
prosesser og arbeidsmetodene
06-07.03 Samling 3 
Verktøykasse -for utvikling av utstillinger
30-31.03 Samling 4
Utviklingsarbeid for kunstarena

DEL 2: 
Arrangør- og produsentkompetanse
02 -03.11 Samling 1- Kuratering: Idé  og konsept
28.11.       Samling 2- Budsjett og finansiering 
          
Fagseminar:

Fagseminar 2017: 31 mars-01 april. 
Utvikling av lokale kunstarenaer, med fokus på 
publikum, dugnad- profesjonalisering og kunstner-
samarbeid. 

7.4 Arrangement

•  Åpning av utstillingen Mitt Landskap, 
Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær

•  Åpning av utstillingen Mitt Landskap, 
Kulturbadet, Sandnessjøen,

•  Åpning av utstillingen Mitt Landskap, 
Rana Kunstforening /Museum, Mo i Rana
 
•  Lansering av boken SKINN - Kunstformidler i 
Nord-Norge gjennom 40 år 1976-2016



8. ÅRSREGNSKAP

Resultatregnskap
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Balanse
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Balanse
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Noter 2017



Noter 2017
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Noter 2017
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MEDLEMSNETTVERK
54 medlemmer fordelt på 41 kommuner i Nord-Norge.
32 medlemmer i Nordland  
10 medlemmer i Troms
12 medlemmer i Finnmark

1976-2016


