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I Bodø Biennales festivalutstilling med tema stedsidentitet, skapte Irene Nordli det enhetlige verket “Behold the Sea” i Stormen bibliotek, Bodø.
(Foto: Fotograf Elias Ljungberg.)

F or s i de
Bodø Biennales eget bestillingsverk “Caprice”, et kunstnerisk samspill av ulike kunstuttrykk. Produksjonen tar utgangspunkt i Bodøs stedsidentitet,
særegenhet og hverdagslighet. Med Maria K. Landmark (koreograf og dansepedagog) og Aleksander Johan Andreassen (kunstner og filmskaper).
I intervensjonen Caprice jobbet kunstnerne med Bodøs eksplosive byutvikling som tematisk bakteppe.(Foto: Marianne Bjørnmyr/Dan Mariner.)
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1. Styreleder
har ordet

“Caprice”. (Foto: Maria Landmark)

Vårt store prosjekt dette året, var uten tvil Bodø
Biennale – en kunstfestival der dans og visuell kunst
ga publikum nye og uventede kunstopplevelser.
Tema for årets biennale var stedsidentitet og en by i
forandring. Et stort publikum fikk på åpningsdagen
oppleve en fantastisk vandring fra Stormen bibliotek
ut til bystranden i Breivika, med kunstopplevelser
underveis i dans og bilder. Som del av Biennalen var
også den amerikanske kunstneren Spencer Tunick,
som er kjent for sine stedsspesifikke installasjoner av nakne folkemengder. Tunick besøkte Bodø
i august og skape kunstverket BODØ BODYSCAPE
som senere ble vist under biennalen i form av store
bilder. Prosjektet vakte stor oppmerksomhet både
lokalt og nasjonalt, og fikk igang en stor offentlig
kunstdebatt, noe som etter min mening er med på å
skape nysgjerrighet og gi nye impulser til publikum i
landsdelen om hva kunst er og kan være.

Det er ikke bare byer som er i forandring. Det er SE
KUNST også. Vi har dette året jobbet intensivt for å
lande en strategi vi har jobbet med over noen år. To
hovedutfordringer har gitt et nytt landskap å bevege
seg i og har vært retningsgivende for strategien
som styret har landet på. Endringer i forutsetninger
for finansiering; fra staten, regionreformen og i den
nordnorske kulturavtalen.

Biennalen bidrar til et tverrfaglig samarbeid i det
lokale kunstmiljøet, med møtepunkter for publikumet og fagfeltet. Biennalen 2018 har styrket den
profesjonelle kunsten og har tilrettelagt for lokale
produksjoner av både dansekunst og visuell kunst.

Årsmøtet ga i 2018 styret mandat til å utarbeide
strategien og legge det frem for neste årsmøte, og å
knytte til seg ekstern kompetanse i dette utviklingsarbeidet. Vi har vært så heldige å få Ellen SæthreMcGuirk til å bistå oss. Resultatet av dette arbeidet
legges nå frem for årsmøtet, og viser en ny og mer
konsentrert retning for SE KUNST.

Det er fremdeles behov for mer kunstfaglig kompetanse i Nord-Norge. En av utfordringene er gapet
mellom ønsket om utstillinger, kurs og aktiviteter
hos medlemmene, og hva SE KUNST har mulighet
og økonomisk evne til å tilby medlemmene.
Vårt nye strategidokument har tatt dette innover
seg, og legger opp en ny retning for på hvilke grep
SE KUNST må gjøre for å styrke kunnskap, produksjon og formidling av visuell kunst i Nord-Norge.

Turnéutstillingen Mitt landskap ble vist på 6 steder
i Nord-Norge og ble avsluttet i 2018 i Alta
kunstforening, og i Vadsø kunstforening under
Varangerfestivalen.
Kunstnerne Karin Blomgren (Stockholm) og Irene
Nordli (Lørenskog) ble invitert til å lage Bodø
Biennales festivalutstilling. Med utgangspunkt i
biennalens tema stedsidentitet skapte kunstnerne
to verk i Bodø kunstforening(Blomberg) og i
Stormen bibliotek (Nordli).
Vårt omfattende kompetanseprogram ble avsluttet i
2018, og erfaringene herfra tar vi med oss i den videre strategien i et noe mindre format.
Vi har store forventinger til tiden som ligger foran
oss. Vi feiret 40 år med bok og utstillinger, nå skal vi
rigge oss til for 40 nye år som en viktig stemme på
kunstarenaen i nord! SE KUNST har alle muligheter
til å være en motor og «honningkrukke» for nyskapende produksjoner og tverrfaglig samarbeid som
skal løfte opp kunsten regionalt og nasjonalt.

Trine Noodt
Styreleder i SE KUNST I NORD-NORGE
Trine Noodt er utdannet billedkunstner og jobber som
illustratør og har illustrert en hel rekke bøker. Hun er
aktiv kulturpolitiker og har hatt flere politiske verv de
siste 20 årene. Først som styremedlem og leder av
NNBK, så verv som nestleder i Nordnorsk kunstnersenter.
Lokalpolitisk har hun vært leder for Alta og Finnmark
Venstre, og er nå fast medlem i Landstyret for Venstre,
fylkesstingsrepresentant i Finnmark Fylkesting, og
gruppeleder for Venstre i Alta kommunestyre.

- Jeg vil jobbe for å styrke den visuell kunsten i NordNorge og gjøre Bodø Biennale til en av de viktige kunstfestivalene i Norge.
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2. Formål og
kjerneoppgaver
Ny retning
Utviklingsarbeid i 2018
SE KUNSTs formål er «å organisere og å fremme
kunstformidling i Nord-Norge».
SE KUNST har gjennom 40 år ervervet en definert
landsdelsposisjon hvor rollen som den overbyggende nettverksbaserte strukturen har vært sentral.
Produksjon av utstillingsturné har vært den mest
fremtredende kjerneoppgaven, rettet mot medlemsnettverkets behov.
SE KUNSTs identitet har først og fremst vært knyttet
til utstillingsturné. Etter vel 40 års virksomhet er det
dette området som i størst grad nå blir påvirket av
de endringene som har foregått over tid, på kunstscenen og i kulturpolitikken.
Det har i 2017 og 2018 vært store kulturpolitiske
endringer. Styret har tatt på alvor konsekvensene
ved å åpne strategien for 2016-2020 (vedtatt i 2016)
og implementere nye retningsvalg. Hvor SE KUNSTs
posisjon tilpasses i forhold til ny endringsretning.
Fra Kulturrådet som forvalter det statlige driftstilskuddet kom signaler i 2018 om å rette større fokus
på faglig endringsretning mot produksjon av kunst.
Forandringen som er kommet med at SE KUNST
ikke lengre finansieres av Troms og Finnmark fylkeskommuner, gir også grunnlag for nye utviklingsperspektiver. Med en ny regionreform danner det seg
nye samfunnsstrukturer som vil påvirke landskapet
rundt SE KUNST.
Allerede 2017 markerte et skille da SE KUNST
sammen med flere andre aktører ble tatt ut av Den
nordnorske kulturavtalen. Den politiske forankrin

gen er fra 1.1.2018 Nordland fylkeskommune. Nordland fylkeskommune har overtatt ansvaret for vårt
regionale driftstilskudd og med det et betydelig skifte
i forankring i landsdelen for SE KUNST. Landsdelsperspektivet er derfor også under redefinering, sett
i lys av de samfunnsmessige endringer med nye og
sterkere regioner.
I det tidsbildet SE KUNST står i, er styrets strategi å
omdanne identiteten med et mer markant fokus på
å utvikle opplevelser og kunnskap om visuell kunst.
BODØ BIENNALE (Tverrfaglig samarbeid med BAREDANS -Bodø Arena for Dansekunst) er et sentralt
tiltak i strategien frem mot 2025, for å nå målene om
en ny identitet.
«SE KUNST bruker tre pilarer til å gjennomføre
arbeidet: Bodø Biennale som er en tverrfaglig festival
i Bodø, med nyskapende samtidskunst. Nettverket
med blant annet foredrag, kurs og seminarer samt
samlingstreff for å kjenne på pulsen i regionen,
SeKunstMagasin med kunstnersamtaler og kunstkritikk, samt en synliggjøringskanal som tar posisjon
regionalt og nasjonalt og Disse er våre fremste verktøy for å oppnå våre mål.»
I en omstilt identitet skal SE KUNST bidra til å skape
arenaer for samarbeid og produksjoner og attraktive møtepunkt for fagmiljø. Målsetning er å utvikle
en sterk faglig plattform for det visuelle kunstfeltet
med geografisk fokus om vertskommunen Bodø
og Nordland som vertsfylket. Denne omdreining
ruster SE KUNST for 40 nye år og gir grunnlag for en
spennende fremtidsrettet utvikling av kunstscenen i
vår region.

Bodø Biennale 2018 (Foto:Marianne Bjørnmyr/Dan Mariner)
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3. Utstillinger og prosjekter
I 2018 har SE KUNST arbeidet med 3 kunstproduksjoner: den tverrkunstneriske
festivalen Bodø Biennale, Bodø Biennales festivalutstilling, og turné av jubileumsutstillingen Mitt Landskap.
Utstillinger og tverrfaglige samarbeid
BODØ BIENNALE
Tverrkunstnerisk samarbeidsprosjekt
06. – 09.09.2018
Bodø Biennale er en tverrkunstnerisk festival innen
kunstsjangerne visuell kunst og dansekunst. Bodø
Biennale ble etablert i 2015 av SE KUNST og BAREDANS. Biennalen gikk av stabelen for andre gang
september 2018. Under årets Biennale fikk publikum
og fagmiljø oppleve tverrfaglige nyproduksjoner
om stedsidentitet og Bodø som en by i forandring.
Videre omfattet programmet danseforestillinger,
kunstutstillinger, workshops, kunstnersamtaler og
symposium. Programmet hadde en tre-delt struktur:
• En programdel visuell kunst, kuratert og produsert
av SE KUNST (bl.a. kunstutstilling produsert i samarbeid med Bodø kunstforening og Stormen bibliotek,
foredrag, kunstnersamtaler)
• En programdel dansekunst, kuratert og produsert
av BAREDANS (bl.a. forestillinger, workshops, kunstnersamtaler)
• En tverrkunsterisk programdel, kuratert og produsert av SE KUNST og BAREDANS (bl.a. cross-overproduksjoner, kunstvandring, symposium, workshops)

Utvalgte programposter:
Åpning med kunstvandring
Bodø Biennale ble offisielt åpnet med en stor
kunstvandring gjennom ulike byrom i Bodø sentrum.
Hundrevis av publikummere møtte opp til vandringen som gikk fra Stormen bibliotek langs Havnepromenaden og hele veien til Breivika bystrand. Underveis i vandringen oppstod det møter med unge
dansere fra danselinjen til Bodø videregående skole
og fra Pias Ballettstudio. Samt arbeider fra kunstelever i design og håndverk ved Saltdal og Bodin videregående skole med keramikeren Ingvild Greve Alsos
knyttet til Saltdals historie om båtbygging,

fisk og sjø. Kunstvandringen endte i fjæresteinene i
Breivika bystrand der publikum fikk oppleve utendørsforestillingen Diorama for Bodø av koreograf
Ingri Fiksdal.
Bestillingsverket Caprice
Caprice var Bodø Biennales bestillingsverk med
dansekunstner Maria K. Landmark, filmkunstner
Aleksander Johan Andreassen, scenograf Mari Hoel
Lotherington, og utøverne Alma Bø og Oda
Bjørholm. I intervensjonen Caprice jobbet kunstnerne med Bodøs eksplosive byutvikling som tematisk
bakteppe. Under vel en måned har de tatt i bruk
Bodøs gater og et butikklokale for å gjøre en kunstnerisk utforskning av hva den storstilte ekspansjonen kan bety for Bodø.
Bodø Bodyscape
I samarbeid med Nordland fylkeskommune og
Bodø kommune ble den amerikanske kunstneren
og fotografen Spencer Tunick invitert til Bodø
i august 2018 for å skape kunstverket BODØ
BODYSCAPE som en del av Bodø Biennale. Tunick
er internasjonalt anerkjent for sine stedsspesifikke
installasjoner av nakne folkemengder. BODØ
BODYSCAPE er en utforskning av Bodø som sted
og byens identitet, og engasjerer publikum på en
nyskapende måte gjennom kunst. Fire installasjoner
fant sted i Bodø lørdag 11. og søndag 12. august
2018. Dokumentasjon av BODØ BODYSCAPE ble
vist i form av fotografier i det offentlige rom i og
nær Bodø sentrum i perioden 6. september – 9.
november. BODØ BODYSCAPE ble initiert og
finansiert av Nordland fylkeskommune og
Bodø kommune.

”Diorama” for Bodø av koreograf Ingri Fiksdal.
(Foto: Marianne Bjørnmyr/Dan Mariner)

“Caprice”. (Foto: Aleksander Johan Andreassen)
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Medvirkende foredragsholdere og bidragsytere
Moderator: Anki Gerhardsen (NO),
teaterkritiker og journalist.
Dag Solhjell (NO), kunstsosiolog.
Sigrid Røyseng (NO), professor, Creative Industries
Management, Handelshøyskolen BI.
Roberto Casarotto (IT), direktør, Centro per la Scena
Contemporanea, Bassano del Grappa.
Frances Whitehead (USA), professor,
School of the Art Institute of Chicago.
Stine Nilsen (NO), direktør, CODA festival.
Anne Beate Hovind (NO), prosjektleder
Kunst for Bjørvika Utvikling.
Eva Bakkeslett (NO), visuell kunstner
Bjørn Eirik Olsen (NO), daglig leder
Kulturnæringsstiftelsen i Sparebank1 Nord-Norge
Thomas Schaupp (D), dansedramaturg.
Sami Rintala (NO), kunstner og arkitekt.
Morten Jahelln (NO), eiendomsutvikler.
Arild Nohr (NO), lokalpolitiker AP,
Komité for plan, næring og miljø.
Stein Sneve (NO), journalist i avisa Nordland.
Filmen Four Studies of Oslo and New York (2012)
ved kunstner Ane Hjort Guttu.

SYMPOSIUM 2018
Kunst + samfunnsansvar
06.-07. september 2018
I samarbeid med Nordland fylkeskommune arrangerte
vi ett to-dagers symposium som aktualiserte kunstens
rolle i dagens og morgendagens samfunn. Temaet var
Kunst + samfunnsansvar hvor vi stilte spørsmål om
kunsten har en rolle i samfunnsutviklingen - og trenger
vi kunstnerisk kompetanse i samfunnsutvikling?
Temaet ble belyst med foredrag, samtaler og
kunstnerpresentasjoner.

Symposium ble støttet av:
Fritt Ord
Irene Nordli. (Foto: Elias Ljungberg)

Karin Blomgren. (Foto: Marianne Bjørnmyr/Dan Mariner)

Bodø Biennales Festivalutstilling:
Irene Nordli & Karin Blomgren 06.09 – 21.10.2019

(Foto:Marianne Bjørnmyr/Dan Mariner)

I 2017 inngikk SE KUNST et samarbeid med Bodø
kunstforening og Stormen bibliotek om utvikling og
produksjon av Bodø Biennales festivalutstilling 2018.
Det ble sammensatt et kuratorium for prosjektet
med ansvar for å utvikle tematikk og utvalg av
kunstnerne.
Til utstillingen ble kunstnerne Karin Blomgren og
Irene Nordli invitert. Blomgren og Nordli arbeider
materialbasert, hovedsakelig med leire og keramikk.
Med utgangspunkt i utstillingens tema stedsidentitet
skapte kunstnerne steds-spesifikke verk, Blomgren
i Bodø kunstforening og Nordli i Stormen kunst
(Stormen bibliotek). I sine kunstnerskap viste Nordli
og Blomgren en felles fordypning i materialet
leire. I utstillingen benyttet begge kunstnerne
lokal blåleire i enkelte verk, som glasur i Nordlis
keramikkskulpturer og som ubrent byggemateriale i
Blomgrens leireskulptur. Begge kunstnerne forholdt
seg på hver sin måte til Bodøs stedsidentitet.

Nordlis verk Behold The Sea så nærmere på havet
som nabo og ressurs og Blomgrens verk Transit
siktet til byens infrastruktur og Bodø som transport
«hub».
Samarbeid med Den kulturelle skolesekken
Vi samarbeidet med Den kulturelle skolesekken i
Nordland og Den kulturelle skolesekken i Bodø om
formidling av Bodø Biennales Festivalutstilling.
Et formidlingsopplegg med workshop og tilhørende
lærerveiledning ble utformet i samarbeid med
billedkunstnerne Ingunn Milly Hansen og Hege
Gundersen. Formidling med workshop ble
tilrettelagt for ungdomsskolen (9.trinn) gjennom
DKS Bodø og for videregående skole gjennom
DKS Nordland (1.-3. trinn) og fant sted i Bodø
kunstforening. Elevene fordypet seg i steds-spesifikk
kunst og materialitet. De rettet blikket mot Karin
Blomgrens leireskulpturer og fikk erfaring med
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Foredrag «Viten Avec – Løse Tråder»
I samarbeid med Nordlandsmuseet ble foredraget
«Viten Avec – Løse Tråder» arrangert under Bodø
Biennale. Kunsthåndverker Ingrid Larssen og
arkeolog Birgit Lund ga oss et nærmere blikk på
kunsthåndverket og forskningen bak prosjektet Løse
Tråder, som ble stilt ut ved Nordlandsmuseet i perioden
06.09 – 07.11.2018. I Løse Tråder henter Larssen
inspirasjon fra to nasjonale/regionale skatter i NordEuropa: den islandske nasjonalskatten Alvekoneduken
fra Bustarfell, og den største skatten fra vikingtida i
Nord-Norge, Sølvskatten fra Bratten i Bodø. Gjennom
sine broderier drar Larssen referanser til naturmytiske
sagn, historie, natur og landskap. Her går kunst/
kunsthåndverk og historie hand i hand og løfter fram
et steds lokalhistorie.

sentrale begreper knyttet til kunstnerens praksis.
Totalt deltok 684 elever.
Kunstverksteder for barn
I tilknytting Festivalutstillingen ble fire
kunstverksteder holdt for barn (3 år -) og familier i
Stormen bibliotek og Bodø kunstforening. I Stormen
ble barna invitert til å lage akvareller med inspirasjon
i Nordlis kunst, og med sin egen tolkning av byen
«vår». Hva identifiserer vi oss med? Ro, bevegelse,
eller noe helt annet? Verkstedet ble holdt av Anja
Veronica Hanssen, pedagog i Stormen bibliotek.
I Bodø kunstforening fikk barna erfaring med
materialet leire og oppleve kunstner Karin Blomgrens
utstilling i trygt og lekent følge av kunstpedagog
Hege Gundersen.
Kunstnersamtale
En samtale ble holdt med kunstnerne Irene Nordli
og Karin Blomgren om verkene Behold the Sea i
Stormen bibliotek og Transit i Bodø kunstforening
med «stedsidentitet» som tema. Samtalen ble ledet
av Heidi Ramsvik, rådgiver stedsutvikling / off.
sektor PhD stipendiat NMBU, og ble arrangert i
Stormen bibliotek med påfølgende vandring til Bodø
kunstforening.

Skulpturvandring
En skulpturvandring i Bodø sentrum ble arrangert
med kunstner Ane Øverås. I tråd med Biennalens
overordnete tema «stedsidentitet» og «stedsutvikling»,
var vandringen et formidlingstiltak for å belyse et
utvalg av byens offentlige skulpturer og bevisstgjøre
publikum om kunsten som er til stede i byrommet.

Kuratorteam og produsenter for
festivalutstillingen:
Prosjektleder: Elise Cosme Hoedemakers
(kurator/produsent SE KUNST)
Skulpturvandring i Bodø sentrum. Her foran
verket “That was the River. This Is the Sea”,
2015, av Irene Nordli. Bodø videregående skole.
(Foto: Ane Øverås)

Produsenter:
Aslak Juell Kristensen (kurator Stormen kunst)
Cathrine Persson (daglig leder Bodø kunstforening)
Kuratorium:
Marianne Bjørnmyr (programråd SE KUNST),
Elise Cosme Hoedemakers (programråd SE KUNST),
Ingunn Milly Hansen
(kunstnerisk råd Bodø kunstforening),
Eva Skotnes Vikjord (programråd SE KUNST).
Utstillingen er støttet av:
Bodø kommune og Norske Kunstforeninger

Detalj av Karin Blomgrens verk “Transit”, i Bodø kunstforening.
(Foto: Marianne Bjørnmyr)

Utsnitt av Sølvskatten fra Bratten i Bodø.
(Foto:Marianne Bjørnmyr/Dan Mariner)
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Kunstnerisk ansvarlige, kuratorteam og
produsenter for Bodø Biennale:

Statistikk produksjoner 2018

Eva Skotnes Vikjord (SE KUNST), kunsthistoriker,
daglig leder og faglig ansvarlig.
Elise Cosme Hoedemakers (SE KUNST),
kunsthistoriker, kurator/produsent.
Kari Skotnes Vikjord (BAREDANS), dansekunstner
og kunstnerisk ansvarlig.
Iselin Aamodt Borgan (BAREDANS), dansekunstner
og kunstnerisk ansvarlig.

FORMIDLING BARN OG UNGE

Kunstnersamtale festivalutstilling

60

Bodø Biennale er støttet av:
Bodø kommune, Kulturrådet, Nordland
fylkeskommune, Fritt Ord,
Kulturnæringsstiftelsen i Sparebank1 Nord-Norge
og Sparebank1 Nord-Norge.
Sponsorer: Hundholmen Eiendomsutvikling og
T. Kolstad Eiendom.

Foredrag ”Viten Avec - Løse Tråder”

110

Skulpturvandring

28

Symposium

105

Omvisninger for barn og unge
Formidlingsdager DKS

Mitt Landskap
Turné i Finnmark 08.08 – 27.10.2018
ANTALL
31
18

Barn gjennom DKS

684

Barn utenom DKS

79

FORMIDLING VOKSNE

BESØKSTALL
Bodø Biennale

6381

Bodø Biennales festivalutstilling

2720

”Mitt Landskap” - turné i Finnmark

3412

ØKONOMI

BELØP

Honorar og vederlag kunstnere

465 057

Reg. frivillig arbeid- samarbeidspartnere

101 860

SE KUNSTs jubileumsutstilling Mitt Landskap avsluttet
turnéen i Finnmark høsten 2018. Utstillingen åpnet
under kunstfestivalen Bodø Biennale høsten 2016.
Her ble en stor utgave av utstillingen fordelt på tre
visningssteder, Bodø kunstforening, Bodø domkirke,
og Stormen bibliotek. Utstillingen fortsatte i 2017
og 2018 i et mindre turnéformat med ulikt utvalg av
kunstverk og samtidskunstnerne.
Mitt Landskap sentrerer seg rundt den nordnorske
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 kjernekunstner i prosjektet blant en
yngre generasjon kunstnere som jobber uttrykksog sjangermessig 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:
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).
Turnésteder og medvirkende kunstnere:
• Vadsø kunstforening i samarbeid med
Varangerfestivalen: 08.08 – 26.08.2018
Medvirkende kunstnere: HC Gilje, Linn Halvorsrød,
Gunnar Tollefsen

Innslag under åpning av Bodø Biennale 2018.
(Foto: Marianne Bjørnmyr/Dan Mariner)
Kunstverksted for barn i Bodø kunstforening.
(Foto: Marianne Bjørnmyr/Dan Mariner)

• Alta kunstforening: 04.10 – 27.10.2018
Medvirkende kunstnere: Vemund Thoe, Gunnar
Tollefsen.
Kuratorteamet for utstillingen:
Eva Skotnes Vikjord (Se Kunst i Nord-Norge)
Torill Østby Haaland (Nordnorsk kunstnersenter).
Mitt Landskap er støttet av:
Kulturrådet
Nordland fylkeskommune
Bodø kommune
Norske Kunstforeninger

Utstillingen “Mitt Landskap” i Vadsø kunstforening.
Over: Gunnar Tollefsens skulptur “Samtale”
Under: Linn Halvorsrød “Portal (2016)”.
(Foto: Monica Milch Gerbardt)
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4. Kompetanse
SE KUNST er pådriver for kompetanseutvikling til kunstarenaene gjennom rådgivning,
kurs og seminar i kunstfaglige tema.
Det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge er avhengig av gode formidlingsinstitusjoner og
lokalt baserte formidlingsapparat. Kunstforeninger, museum, galleri og kunstsentre
utgjør viktige arenaer i arbeidet med kunst og kunstformidling.

Arenautvikling for visuell kunst i Nordland.

Kompetansebygging
for lokale kunstarenaer
SE KUNST har initiert kompetanseprogrammet
Arenautvikling for visuell kunst i Nordland. Hovedmålet var at programmet skulle resultere i bærekraftig
infrastruktur i regionens arenanettverk, og at deltakerne i programmet skal få økt metodekunnskap med å
planlegge og lede kunstrelaterte prosjekter.
Det har i perioden 2016-2018 vært gjennomført en
pilot. Programmet ble 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 2018. Fagenhet om
utstillingsproduksjon,
Arrangør- og produsentkompetanse inkluderte
samarbeid med Nasjonalmuseet.
Deltakergruppene jobbet med en kunstproduksjon
sammen med inviterte kunstnere, inkludert konseptplanlegging, søknadsskriving, utstillingsdesign,
markedsføring og publikumsutvikling.
Det faglige programmet omfattet kurs-samlinger,
verksteder, hjemmeoppgaver og praktiske oppgaver
med planlegging, utvikling og kritisk refleksjon.
Deltakere i programmet var nøkkelpersoner med
sentrale roller i utvikling av lokale kunstarenaer fra
frivillige og offentlige aktører.
De faglige programdeler vi har produsert og kontaktnettet med en rekke fagpersoner, gir et nytt
grunnlag for videreføring av profesjonaliseringstiltak.

Deltakende arenaer i 2018:
Bodø kunstforening, Stormen bibliotek/
kulturavdelingen i Bodø kommune.
Rana kunstforening.
Sortland kunstforening /Kulturfabrikken.
Alstahaug kunstforening /Kulturbadet.
I tillegg til 5 piloter deltok Meløy kommune og
Adde Zetterquist kunstgalleri i andre kursdel.

Resultatet viser et 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, bruk av ekstern kompetanse, utveksling
av kompetanse internt i kommunale visningsrom.

Forelesere i 2018:
Donatella de Paoli, Førsteamanuensis,
Institutt for ledelse og organisasjon, BI.
Marianne Bjørnmyr, Billedkunstner, Atelier NŌUA.
Gordon Ryan, Managing Director/designer,
Expology.
Jérémie McGowan, Direktør Nordnorsk kunstmuseum.
Ole-Marius Storfjell, By north AS.

Oppbygging av kompetanseprogrammet og utprøving gjennom pilotene har gitt erfaringer som
kan bidra til å utforme en modell for videreføring av
kompetanseprogram tiltak og profesjonalisering.
Symposium
Et fast årlig fagseminar forankret i kjernedriften har
vært basis for kompetansetilbudet til SE KUNSTs
arenanettverk, i tillegg til prosjektrelaterte kurs og
seminarer. Fagseminaret for 2018 var en del av det
tverrfaglige programmet i Bodø Biennale 2018.
Symposium er beskrevet under 3. Utstillinger og
prosjekter, Bodø Biennale, side 10.

Prosjektet er støttet av:
Nordland fylkeskommune (DA Bodø- midler)
og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge.

Fra kompetansprogrammets samlinger (Foto: SE KUNST)
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5. Informasjon

Lederartiklene i SeKunstMagasin i
2018:
Kulturpolitikk – Eller Armlengdes Avstands-Prinsippet
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord

Som en av sine kjerneoppgaver har SE KUNST ansvar for informasjon om kunstformidling
i landsdelen, og skal bidra til samfunnsdebatt gjennom dagsaktuelle artikler i SeKunstMagasin, kronikker og leserinnlegg til dagspressen.

Kunst og Identitet
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Kunst + Samfunn
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord

Tidsskriftet SeKunstMagasin
SE KUNST er utgiver av SeKunstMagasin. Det eneste
kunstmagasinet med redaksjon basert i Nord-Norge
(Bodø) som formidler, synliggjør og skaper engasjement for samtidskunsten som stilles ut og produseres i Tromsø, Nordland, Troms og Finnmark.
Hovedsakelig dekker magasinet aktiviteten til profesjonelle kunstinstitusjoner, kunstnerdrevne aktører,
frivillige kunstforeninger og i det øvrige profesjonelle
kunstlivet i Nord-Norge. Redaksjonen bestiller undersøkende artikler, kunstkritiske tekster, reportasjer
og intervjuer og uavhengig kunstkritikk skrevet av
frilans kunsthistorikere, journalister, kunstkritikere og
faste skribenter. I tillegg får medlemmer og samarbeidspartnere mulighet til å profilere egne utstillinger og formidlingsaktivitet i magasinet.
SeKunstMagasin sin prioritering av å publisere kunstkritikk har stor betydning for vurdering av den
kunsten som produseres og stilles ut på de kunstarenaene som eksisterer i de tre nordlige fylkene.
Kunstkritikk handler ikke bare om kritisk og analytisk refleksjon, men også om kompetanseheving
av publikum og den regionale og nasjonale selvforståelsen av kunst i Norge. Det er helt avgjørende
for å motvirke usynliggjøring av denne regionens
samtidskunstscene, da nasjonal og lokal presse og
sentraliserte kunstmagasiner på nett og papir bare
sporadisk prioriterer plass til kunstkritikk av utstillinger i Nordland, Troms og Finnmark.
Mer nordnorsk kunstkritikk
SE KUNST søkte og mottok i 2018 tildeling av
120.000 NOK til SeKunstMagasin for prosjektet
«Mer nordnorsk kunstkritikk» fra tilskuddsordningen til Norsk Kulturfond «Kunst- og Kulturkritikk».
Gjennomføringsperioden har vært 01.04.2018 –
01.04.2019, og målet har vært å styrke SeKunstMagasin sin produksjon av kunstkritikk i 2018-19, og
nysatsning på å formidle kunstkritikk i miniformat på
Instagram. Et annet mål har vært å gi bedre arbeidsvilkår til de frilanskritikerne basert i landsdelen som

Kunstkritikk i Nord-Norge
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord

vi benytter, og rekruttere nye kritikerstemmer fra
regionen. Med prosjektet «Mer nordnorsk kunstkritikk!», opplever vi at SeKunstMagasin å ha fått styrket
kunstkritikk som et av sine satsningsområder.

SeKunstMagasin kommer ut fire ganger
i året på papir med et opplag på 1800.

Prosjektet «Mer nordnorsk kunstkritikk!» har vært
inkludert i redaksjonens øvrige arbeid med redaksjonelt innhold i fire utgivelser av SeKunstMagasin på
papir og på nett – i perioden april 2018 – april 2019.
Resultatet er at i 2018-19 har SeKunstMagasin mer
enn doblet antall bestilte og publiserte kritikker.
Prosjektmidlene er benyttet til å bestille flere tekster
med kunstkritikk, gi reisestøtte og betalt høyere
honorarer til etablerte kunstkritikere bosatt i Bodø
og Tromsø. Redaksjonen har også rekruttert inn to
nye kritiske stemmer i landsdelen for skriveoppdrag
til publisering på Instagram og i magasinet.
Mini-kritikk på Instagram
Våren 2018 startet SeKunstMagasin å publisere og
formidle korte mini-kritikker av dagsaktuell kunst
skrevet av våre skribenter på Instagram kontoen @
sekunstinordnorge under emneknagg #kunstkritikk
og #nordnorskkunstkritikk.
Responsen på Instagram har vært stor. Vi har doblet
antall følgere av SE KUNST sin Instagramkonto.
SeKunstMagasin og SE KUNST har blitt synlige på en
helt ny publikumsarena på sosiale medier.
En tilstedeværelse på Instagram som vi mener er
med på å bygge opp interessen for samtidskunst i
Nord-Norge.
Målet for SE KUNST er å skape engasjement for
visuell kunst i regionen hos et bredere publikum.
Redaksjonen i SeKunstMagasin 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 4 utgaver for 2018

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. All
kunstkritikk blir publisert med ekstra fotomateriale på
nettsiden sekunst.no. En egen produksjon av mini-kritikker og utdrag fra kunstkritikkene i magasinet blir
publisert på Instagram.

Abonnement inngår i medlemskontingenten til institusjonene og er gratis for privatpersoner.
Magasinet distribueres bredt og ligger synlig fremme i hyllene hos kunstforeninger, museer, 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.
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Media
Kronikker:
Det ble levert 2 kronikker til lokale, regionale og
noen nasjonale medier:
Kulturpolitikk - Eller armlengdes avstands prinsippet
v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Kunst + samfunn v/Bodø Biennale teamet: Eva Skotnes Vikjord og Elise Hoedemakers fra SE KUNST.
Iselin Aamot Borgan og Kari Skotnes Vikjord fra
BAREDANS.
SE KUNST har en viktig rolle i debatten omkring
kunst og kunstens vilkår. Kronikken Kulturpolitikk
- Eller armlengdes avstands prinsippet setter søkelys
på hvordan nasjonal kulturpolitikk sørger for at det
eksisterer gode kunst- og kulturarenaer rundt om i
landet. Og hvordan den nasjonale kulturpolitikken
ivaretar alle de små regionale kulturinstitusjonene? Det stilles spørsmål om kulturmeldingen, som
ble lagt fram 23. november 2018, gir svar på kulturpolitikkens ansvar for gode arenaer hvor kunst og
kulturuttrykk formidles og skaper opplevelser rundt
om i det ganske land?
I forkant av kunstfestivalen Bodø Biennale ble det
skrevet kronikken Kunst + samfunn som tok for seg
årets program hvor tema var by-identitet, by og
stedsutvikling og kunstens rolle i samfunnet.
I tillegg til kronikkene har daglig leder vært intervjuet av avisa Nordland i forbindelse med en del kritikk
rundt Spencer Tunicks kunstprosjekt Bodø Bodyscape.
SE KUNST mente kritikken var ufortjent og at den
visuelle kunsten lenge har vært nedprioritert. Daglig leder poengterte at kunstnere i prosjekt skal ha
betalt for sin produksjon, og det koster penger.
Medieomtaler:
Bodø Biennale:
Bodø NU, 20 august 2018: Programmet for festivalen er
klart - blant annet skal Bodø Bodyscape presenteres
Avisa Nordland, 21. august 2018: Mer kunst og dans
med Bodø biennale
Norske Kunsthåndverkere, 29.august 2018: Keramisk
kunstvandring på Bodø Biennale
Avisa Nordland 05.september 2018: Kunst + samfunn
Bodø NU 06.september 2018: Bodø Biennale i fengslet
Avisa Nordland 06.september 2018: Bodø biennale
åpnet, se bildene i AN
NRK Nordland 06.september 2016: Se resultatet fra
nakenfotograferingen i Bodø: – Bildene er magiske
Aktuelt fra Nordland fylkeskommune, publisert
07.sept.: Kunst skal skape samfunnsdebatt

Saltenposten 08.september 2018:
Åpnet Bodø Biennale med keramikk og dans
Avisa Nordland 08.september 2018: Bodø Biennale er
i gang - Levende vesener i fjæra
Avisa Nordland 10.september 2018: Stedsidentisk, ja,
men hva så?
Avisa Nordland 10.september 2018: Carte Blanche
sparer seg ikke: Dønn ærlig dansekunst
Avisa Nordland 13.september 2018: Kunsten må bidra
mer til utviklingen av Bodø, ellers blir det vanskelig å flytte
mer penger fra hverdagslige oppgaver til kunst
Scenekunst 17.september: Toholdet biennale
Tastavis 15.oktober 2018: Ofrer alt for dansen Om Oda Bjørholm, en av utøverne i bestillingsverket
Caprise.
Festivalutstillingen:
Avisa Nordland 10.sept., Dag og Tid 5.okt. og
Klassekampen 5.okt.
Utstillingen Mitt Landskap har i 2018 turnert fire
steder i Finnmark.
Det er registrert to medieomtaler i lokal presse:
Finnmarken 10.aug.: Fyller gammelkiosken med nytt
kunstliv
Altaposten 5.okt.: I Tollefsens landskap

Digital informasjon
Se Kunst i Nord-Norge har blitt synligere på nye
publikumsarena gjennom de ulike plattformene på
sosiale medier.
sekunst.no informerer om virksomheten og aktiviteten i SE KUNST. SeKunstMagasin publiseres som
digital utgave via ISSUU.com for distribusjon på
nettsiden, og all kunstkritikk blir publisert med ekstra fotomateriale. Nettsiden har oversikt med linker
til tilskuddsordninger som er aktuelle for aktører
innen kunstfeltet. Bodø Biennale promoteres på
forsiden.
bodobiennale.no har vært aktiv fra mai 2018 med
informasjon om programmet for Bodø Biennale
2018. Spencer Tunicks prosjekt Bodø Bodyscape ble
lagt til websiden som egen informasjonsside.

Facebook for SE KUNST brukes aktivt for å dele
informasjon med medlemmer og øvrige følgere. Det
legges ut informasjon om aktuelle saker, deler artikler
fra andre aktører om kunstprosjekt og kunstarrangement i landsdelen, informasjon om tilskuddsordninger,
promoterer SeKunstMagasin og kunstkritikk.
Facebook for Bodø Biennale brukes aktivt før og under
biennalen for å promotere kommende programposter/
arrangement og kommenterer pågående arrangement
under biennalen.
Instagram brukes aktivt for å synliggjøre aktiviteten
til SE KUNST. En egen produksjon av mini-kritikker og
utdrag fra kunstkritikkene i magasinet blir publisert
på Instagram. Responsen på Instagram har vært stor i
2018. En stor andel av følgere er instutusjoner og

privatpersoner utenfor Nord-Norge, ca 70 % fra
Oslo området.
Medlemsbrev og invitasjoner sendes til sentrale
personer i medlemsnettverket som tillitsvalgte og
ansatte. Informasjon omfatter opplysninger om tiltak
i formidlings-og nettverkssamarbeidet, samt tips om
tilskuddsordninger påfølgende perioder.
Nyhetsbrev blir adressert til medlemmer, kontaktnettverk, samarbeidspartnere og offentlige instanser.
Nyhetsbrevet informerer om hva som skjer i landsdelen av kunstutstillinger og arrangement, link til kunstkritikk og artikler i SeKunstMagasin. Nyhetsbrevet sendes
ut 4 ganger i året og følger utgivelsesplan for magasinet.
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6. Nettverk og samarbeid
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.
Nettverksbygging og (tverrfaglige) samarbeid bidrar til verdiskaping og en bærekraftig infrastruktur for produksjon og formidling av kunst. Den genererer merverdi, skaper engasjement og eierskap, og bidrar til kompetanseheving og kunnskapsutveksling.

Samarbeidsnettverk
SE KUNST har ett nettverk av samarbeidspartnere
som er lokale, regionale, og nasjonale kunstog kulturaktører:
Samarbeidspartnere Bodø Biennale:
• Nordland fylkeskommune:
Symposium Kunst + Samfunnsansvar og kunstprosjektet BODØ BODYSCAPE
• Bodø kommune:
kunstprosjektet BODØ BODYSCAPE
• Stormen bibliotek: Bodø Biennales festivalutstilling;
verksteder; lokaler
• Bodø kunstforening:
Bodø Biennales festivalutstilling; verksteder
• Bodø bymuseum (Nordlandsmuseet):
utstillingen Løse Tråder; foredrag Viten Avec –
Løse Tråder
• Norsk Luftfartsmuseum: Herfra til Svartehavet
(en film av Unni Gjertsen)
• Norske kunsthåndverkere:
prosjektet Firing Up med keramikk tilknyttet
kunstvandring
• Saltdal og Bodin videregående skoler:
Kunstvandring -prosjektet Firing Up
• Bodø videregående skole: Kunstvandring
• Pias Ballettstudio: Kunstvandring
• DKS Nordland: prosjektet Firing Up; formidling
Bodø Biennales festivalutstilling
• DKS Bodø: formidling Bodø Biennales
festivalutstilling
• Atelier Noua: Pop-up pub
• Bådin Bryggeri: Biennalepub
SE KUNST arrangerte en sammenkomst for
samarbeidspartnere i Bodø Biennale.
Arrangementet ble holdt i Bodø kunstforening
20. november.

Faglig innhold:
- Presentasjon av film fra Bodø Biennale 2018
- Erfaringsutveksling og diskusjon om årets biennale
- Innspill til innhold for neste biennale 2020.
Fra samarbeidsnettverket var det 14 som deltok.
Samarbeidspartnere
utstillingen Mitt Landskap 2018:
• Vadsø kunstforening
• Varangerfestivalen
• Alta kunstforening
Samarbeidspartnere Kompetanseprogrammet
Arenautvikling for visuell kunst i Nordland:
• Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
• Nordnorsk Kunstmuseum
• NODA (Nordnorsk Design- og Arkitektursenter)
Medlemmer
SE KUNST har et bredt nedslagsfelt i hele Nord-Norge med et medlemstall på 52. SE KUNSTs medlemmer er kunstformidlingsledd/aktører som arbeider
på ideelt og profesjonelt 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 betydelig 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.
Hovedandelen av medlemmer er i Nordland med 58
% som fordeler seg på 11 kunstforeninger, 10 kunstog kultursenter/galleri, 6 museum,

“Caprice”. (Foto: Maria Landmark)

1 institusjon/kultursamarbeid og 3 kommuner.
I Troms er medlemstallet 18 %, fordelt på 3 kunstforeninger, 2 galleri, 3 museum og 1 Institusjon. Finnmark
24 %, fordelt på 4 kunstforeninger, 5 museum,
2 galleri og 1 kunstsenter.
Medlemmene er i 3 hovedkategorier, hvorav 18
kunstforeninger, 14 museum, 14 galleri i kunst og
kunstsentre, andre medlemmer utgjør 6. Flere
kommuner er i siste kategori og benytter ofte våre
kompetansetilbud.
Nytt medlem i 2018 er Galleri Jennestad i Sortland kommune.
Andøy kunstforening ble nedlagt i mars 2018.
Medlemsundersøkelsen 2018
Medlemsundersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet jan.-april. SE KUNSTs virksomhetsområder var
grunnlaget for spørsmålene som ble stilt, og formålet
var å avdekke både status og fremtidig behov hos
medlemmene.
Undersøkelsen ble delt inn i to medlemskategorier:
Kategori 1: Kunstforeninger, 14 aktive hvor 12 bevarte
undersøkelsen, en svarprosent på 85.

Undersøkelsen viser at alle kunstforeningene har behov for mer kompetansepåfyll på de fleste områdene,
men flere svarer at det er økonomiske betingelser
som avgjør om det er mulig å delta på kurs i regi av
SE KUNST. Behovet er omfattende for driftsrelaterte
kurs, samt kurs i kuratering, utstillingsdesign og formidling. Undersøkelsen viser videre at kunstforeningene mener det er viktig å samarbeide med profesjonelle aktører.
Den viktigste oppgaven SE KUNST gjør i dag for sine
kunstforeningsmedlemmer er rådgiving, veiledning
og støtte, å gi kompetanseheving, tilby utstillingsproduksjon for turné, og markedsføre den nordnorske
kunstscenen. Medlemmene ønsker at SE KUNST
bør prioritere kurs og kompetanseheving, forbedre
økonomiske vilkår for de små kunstforeningene, gi
et utstillingstilbud og samarbeide om utstillinger og
formidling.
Kategori 2: Offentlige virksomheter og stiftelser med
offentlig tilskudd. Herunder museer, galleri, kommuner og kommunale foretak. Av totalt 31 medlemmer
var det 23 som bevarte undersøkelsen, en
svarprosent på 74.
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Medlemmer i denne kategorien er museum og
galleri med faste utstillinger og samlinger innenfor
fagfelt som kunst og kulturhistorie.
Undersøkelsen viser at SE KUNST er en viktig aktør
innenfor sine virksomhetsområder også for denne
kategorien av medlemmer. En stor andel svarte at
det er interessant å vise kunst og å motta utstillinger
fra SE KUNST. Flere er interessert i å kuratere/produsere kunstutstillinger i samarbeid med SE KUNST.
Når det gjelder kompetansepåfyll er formidlingskurs
spesielt interessant sammen med kurs i strategiarbeid. I tillegg et klart behov for andre kurs som
lyssetting og teknikk, utstillingsdesign og kuratering.
Medlemsstatistikk 2018
Av Totalt 51 medlemmer i 2018 var det 46 medlemmer
som var aktive, av disse har 35 levert statistikk, (76 %).
I kategori 1: 13 aktive kunstforeninger, av disse har 11
levert statistikk, (84,5 %).
I kategori 2: 33 medlemmer, av disse har 24 levert
statistikk, (72,5 %).
MEDLEMSKATEGORI 1

ANTALL

kunstforeninger

Besøkstall

20883

Kunstutstillinger

48

Omvisninger/formidling

36

Dugnadspersoner
Dugnadstimer

138
6036

MEDLEMSKATEGORI 2
Museum, galleri, kunstsentre og
kommunale foretak

Besøkstall *
Kunstutstillinger
Omvisninger/formidling
Dugmnadspersoner
Dugnadstimer

106250
63

Støttemedlemmer
SE KUNSTs støttemedlemmer er de som ønsker
å støtte arbeidet med kunstformidling og holde
seg informert om hva som skjer på kunstfeltet
i Nord-Norge. SE KUNST hadde i 2018 totalt 29
støttemedlemmer fordelt i hele landsdelen, herav
19 kommuner og 10 kunst-og kulturinstitusjoner.
Nordområdenettverk
I 2012-2013 etablerte SE KUNST nye nettverk i
Nordområdene, definert til Russland, Finland,
Sverige og Island. Dette ble igangsatt i forbindelse
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 bedre
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
har vært en sentralt samarbeidspartner fra
2007, gjennom koordinering og formidling av
deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge
frem til 2016. Nasjonalmuseets landsdekkende
program har en betydelig redusert produksjon
av vandreutstillinger frem til innflytting i nytt
museumsbygg i 2020. Det vil derfor foreløpig
ikke bli planlagt nye koordineringsoppdrag for
Nasjonalmuseet. Samarbeidet opprettholdes
gjennom kompetansetiltak.
Norske kunstforeninger er en samarbeidspartner
gjennom informasjonsutveksling og inviterer til
hverandres årsmøter og fagseminar. Samarbeider
tidvis om seminarer i Nord-Norge.

1213
600

* De fleste museene skiller ikke mellom besøkende til
kunstutstillinger og besøkende i utstillinger på sine fagfelt.

Under åpningen av Bodø biennale ble dokumentasjon av BODØ BODYSCAPE
avduket og vist i form av fotografier i det offentlige rom i og nær Bodø sentrum.
(Foto: Ernst Furuhatt)
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ÅRSMØTE
VALGKOMITÉ

REVISJON
STYRET

PROGRAMRÅD
DAGLIG LEDER

PRODUSENT/
KURATOR

RÅDGIVER

EKSTERNE TJENESTER:

Regnskap - Grafisk design
Trykkeri - Kompetanse

Åpning av Bodø Biennale 2018
utenfor Stormen bibliotek
(Foto: Marianne Bjørnmyr/Dan Mariner)

7. Organisasjon
Styret

Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden:
Finnmark fylke:
Styreleder: Trine Noodt, Alta
Troms fylke:
Styremedlem: Lise Dahl, Tromsø
Nordland fylke:
Styremedlem: Mona Iglum, Mo i Rana
Vara: Hanne Barvik, Meløy
Vara: Monica Milch Gebhardt, Vadsø
Styret har hatt 7 styremøter i 2018.

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 KUNSTs 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.

Valgkomité

Arild Moe, NRK Troms (leder)
Gry Plein, Midt-Troms museum
Eva Sundsvold, Rana kunstforening

Andre verv/ utvalg
• Nordnorsk Kunstmuseums styre; SE KUNST
representert ved Trine Noodt.
Varamedlem Hanne Jakhelln
• Bodø Europeisk Kulturhovedstad 2024, arbeidsgruppe for kulturelt og kunstnerisk innhold, Eva Skotnes
Vikjord.

Årsmøtet

Årsmøtet er SE KUNSTs høyeste organ og ble sist
avholdt 8.september 2018 i Bodø.
8 delegater var tilstede, totalt 21 deltakere på årsmøtet, herav 0 observatør.

Ansatte

Det faste personalet består av tre personer,
tilsammen 3 årsverk.
Eva Skotnes Vikjord, daglig leder (100%)
Elise Hoedemakers, produsent/kurator (100%)
Mona Lundstedt, rådgiver med ansvar for informasjon og kommunikasjon (100%)

Offentlig tilskudd
Driftstilskudd for 2018 fra Kulturrådet
kr. 2 227 000 (2 200 000).
Driftstilskudd for 2018 fra Nordland
fylkeskommune kr. 917 500 (894 000).

Redaksjonssekretær for SeKunstMagasin, Amalie
Selvik, ansatt på oppdragsavtale.

Tilskudd husleie fra Bodø kommune
kr. 183 833 (204 777).

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

Momsrefusjon kr. 326 268 (300 409).
Prosjektmidler kr. 692 045 (524 000).

INNSPILL –
Kulturdepartements KULTURMELDING
SE KUNST leverte innspill til Kulturdepartementets
Kulturmelding 30. april 2018, hvor hovedbudskapet
omhandlet langsiktig og forutsigbar av finansiering
av regionale kulturinstitusjoner.
«FORUTSIGBARHET OG LANGSIKTIGE PERSPEKTIVER
FOR KUNSTINSTITUSJONER I REGIONENE.
Kulturmeldingen må omfatte gode kunst- og kulturarenaer rundt om i landet. Regionale kulturinstitusjoner må
garanteres finansiering gjennom øremerkede midler fra
Kulturdepartementet. Forutsigbarhet og langsiktige perspektiver er avgjørende for å sikre faglig kvalitet».

Gaveforsterkningen v/Kulturdepartementet
kr. 108 750.
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Kulturmelding kom 23 november 2018
”Meld. St. 8 (2018 –2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk
for fremtiden”.

Fagseminar:
• Symposium 2018: 06. – 07.09.2018
Kunst + Samfunnsansvar

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 2018:

Eva Skotnes Vikjord:
• 10-11 april. Kurs, Ledelse av omstillingsprosesser,
Lillestrøm, arr. Forskerforbundet.

Eva Skotnes Vikjord:
• 23.03 Hvordan påvirkes kulturlivet av samfunnsutviklingen, Fremtidssamling om kulturpolitikk i Tromsø,
arr. Kulturdepartementet.
Elise Hoedemakers:
• 6.04 Agenda: Kunsten i byen, byen i kunsten, arr,
Kunsthøgskolen i Oslo/Kunstnernes Hus.
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, politisk ledelse og administrasjon i
Nordland fylkeskommune.
Daglig leder og produsent/kurator har vært i møter
med kulturadministrasjon og politisk ledelse i Bodø
Kommune.
SE KUNST har deltatt i møter og seminarer i Bodø
kommune i forbindelse med Bodø kommunes arbeid
med søknad til Kulturhovedstad 2024.
Møter/ Representasjon
Det har vært gjennomfør en rekke møter som involverte flere parter i prosjekter og produksjoner.
Bodø Biennale 2018 har hatt stor fokus i biennaleåret
med en rekke arbeidsmøter mellom SE KUNST og
BAREDANS, samt med samarbeidspartnere, spesielt
Nordland fylkeskommune vedrørende symposium
og kunstprosjektet Bodø Bodyscape | Spencer Tunick i
Bodø Biennale.
Kompetanse
Alle ansatte har deltatt i SE KUNSTs kompetanseprogram Arenautvikling for visuell kunst i Nordland.
To av samlingene av Del 2 ble avviklet i 2018:
Arrangør- og produsentkompetanse
• 26 -27.01 Samling 3 - Utstillingsdesign

Elise Hoedmakers:
Exhibition Design; Curating Performance Art; Art Handling, transport & Storage, nettkurs,
arr. Node Center for Curatorial Studies, Berlin
• 8.02 – 9.02- Formidlingsseminar, Nasjonalmuseet,
Oslo
Deltakelse - Arrangement
Eva Skotnes Vikjord:
• 16.02. Festivalutstillingen 2018 – FILMS, Ane Hjort
Guttu. Arr. Tromsø Kunstforening, Tromsø.
• 21-23-02. Barents Spektakkel 2018, utstillinger, forestillinger og seminar, arr. Pikene på Broen, Kirkenes.
• 04-09. Åpning av Kulturrådets kontor i Bodø.
• 20.09. Høstustillingen 2018, Kunstnernes hus Oslo.
• 01.11. Skjæringspunkter retospektiv utstilling av Aslaug
Juliussen, omvisning arr.Nord-Norsk Kunstmuseum.
• 02.11. Seminar, Samtale om Kunstkritikk i Nord-Norge,
arr. Troms fylkeskommune og RiddoDuottarMuseum.
• 23.11. Samarbeid 93-18, utstilling med innblikk i kunstnerskap til Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm,
omvisning arr. Tromsø Kunstforening.

“Caprice”. (Foto:Aleksander Andreassen)

Elise Hoedemakers:
• Åpning av utstillingen Mitt Landskap,
Vadsø kunstforening.
• Åpning av utstillingen Mitt Landskap,
Alta kunstforening.
• Åpning av Bodø Biennale 2018, Stormen bibliotek
(sjøside), Havnepromenaden & Breivika, Bodø.
• Åpning av Bodø Biennales Festivalutstilling - Irene
Nordli & Karin Blomgren, Stormen bibliotek &
Bodø kunstforening.
• Åpning av utstillingen Løse Tråder – Ingrid Larssen,
Bodø bymuseum (Nordlandsmuseet).
• Åpning av utstillingen Herfra til Svartehavet – Unni
Gjertsen, Norsk Luftfartsmuseum, Bodø.

• 20 -21.02 Samling 4 - Promotering og markedsføring
av utstillinger.

(Foto:Ernst Furuhatt)

(Foto:Aleksander Andreassen)
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Årsregnskap 2018

Balanse

Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2018

2017

Nordland
Bodø kommune
Sum offentlige stilskudd

2018

2017

36 835

100 531

Andre kortsiktige fordringer

245 232

32 027

Sum fordringer

282 067

132 558

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 483 552

2 182 489

Sum omløpsmidler

2 765 618

2 315 047

SUM EIENDELER

2 765 618

2 315 047

Egenkapital

975 358

899 679

SUM EGENKAPITAL

975 358

899 679

Omløpsmidler

Offentlige tilskudd
Statstilskudd

EIENDELER

2 227 000

2 200 000

917 500

894 000

183 833

204 777

3 328 333

3 298 77

Andre inntekster

Fordringer
Kundefordringer

Investeringer

Medlemskontingenter

105 000

91 000

Prosjekttilskudd

692 045

1 219 511

Andre inntekter

2 123 457

1 866 617

Sum andre inntekster

2 920 502

3 177 128

SUM INNTEKTER

6 248 835

6 475 905

2 122 529

2 191 060

Revisjonshonorar

103 125

63 625

Husleie

183 833

204 777

Styre og kontaktmøter

160 219

222 664

16 746

22 584

3 203 042

3 231 233

384 943

316 352

6 174 436

6 252 296

Kortsiktig gjeld

74 399

223 609

Leverandørgjeld

86 488

93 418

Skyldig offentlige avgifter

178 214

214 578

Annen kortsiktig gjeld

1 525 559

1 107 372

Sum kortsiktig gjeld

1 790 261

1 415 368

SUM GJELD

1 790 261

1 415 368

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 765 618

2 315 047

Lønnskostnad

Årsmøte
Utstilling / formidling / kompetanse
Annen driftskostnad
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt

8 074

6 505

Annen rentekostnad

656

0

Annen finanskostnad

6 138

6 259

Resultat av finansposter

1 280

247

Ordinært resultat før skattekostnad

75 679

223 856

Ordinært resultat

75 679

223 856

75 679

223 856

Avsatt til annen egenkapital

75 679

223 856

SUM OVERFØRINGER

75 679

223 856

Ekstraordinære inntekter og kostander
ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER

EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital

GJELD
AVSETNING TIL FORPLIKTELSER
Annen langsiktig gjeld
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