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Detalj av Per Adde Ren poesi (2018). Foto: Anki Gerhardsen
Fra utstillingen PER ADDE “ETTER 90”, som ble vist i ADDE ZETTERQUIST KUNSTGALLERI 30. MARS – 19. MAI 2019.
For Se Kunst Magasin skrev frilans journalist og kunstkritiker Anki Gerhardsen en kunstkritikk av utstillingen.Publisert i Se Kunst Magasin 18.juni 2019.
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4 . se kunst

1. Styreleder har ordet
Styrket samarbeid i kunstfeltet og forhåpninger til
det som ligger foran oss. Det må være det som best
beskriver SE KUNST sitt ståsted akkurat nå.
Vi jobber målrettet for å utvikle en sterk faglig plattform for kunsten sin tilstedeværelse i landsdelen,
både den visuelle kunsten og det tverrkunstneriske.
Gjennom oppbygging av Bodø Biennale, i godt samarbeid med kunst-og kulturaktører i Bodø, er det
satt i gang en viktig prosess i retning av et sterkere
kulturliv. SE KUNST har dette året vært en aktiv
pådriver for å skape flere arenaer for dialog, kunstkritikk og samarbeid i kunstfeltet – alt med ett mål
for øye: å utvikle den kunstscenen i nord vi alle er en
del av, og å bli sterkere sammen.
SE KUNST vil gratulere Bodø kommune, Nordland
fylkeskommune og hele den nordnorske landsdelen
med Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024.
Dette er en fantastisk mulighet til å løfte kunst
og kulturfeltet lokalt og regionalt, og sette hele
Nord-Norge på det internasjonale kartet. Vi gleder
oss til å ta del i den storslagne kulturfesten 2024 skal
bli, og ikke minst i å gripe tak i de muligheter dette
vil gi for å bygge opp et robust kulturliv i landsdelen.
Gjennom vårt samarbeid med BAREDANS, Bodø
kommune og Nordland fylkeskommune ser vi konturene av en ny retning vi er begynt på i SE KUNST,
der det tverrkunstneriske får større tyngde i vårt
arbeid.

Samtidig med vår begeistring over Bodø 2024, vet vi
at kulturlivet består av «skjøre» byggesteiner i form
av få kulturinstitusjoner. Vi skal sammen med BARE
DANS sørge for en fantastisk Biennale i 2024, men vi
er mer enn en tverrkunstnerisk festival annen hvert
år. Vi er aktører som sammen med flere andre, er
bærebjelker for kunstfaglig kompetanse, samarbeid
og utvikling av kunstscenen i Bodø og Nordland. Vi
mener derfor at staten har et klar ansvar for å sikre
tilstedeværelsen av denne helt nødvendige infrastruktur på kunstfeltet.
Vi er igang med arbeidet for Bodø Biennale høsten
2020 som vi har store forventninger til. Dyktige
medarbeidere jobber intensivt for at vi skal lykkes
også denne gangen, og biennalen er stadig under
utvikling gjennom kontakt med kunstnere på tvers
av kunstsjangre, og de erfaringer staben vår gjør seg
underveis. Se Kunst Magasin får gode tilbakemeldinger fra publikum for sin kunstkritikk og formidling
av utstillinger. Vi jobber nå med å utvikle et digitalt
format av magasinet, og vi har akkurat lansert vår
nye nettside SeKunst.no. Strategien som styret har
jobbet med over tid, med et tydeligere nedslagsfelt
og satsing på Bodø Biennale, opplever vi går i riktig
retning med tanke på vår forsterkede tilstedeværelse i Bodø og i Nordland.

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.

Trine Noodt
Styreleder i SE KUNST I NORD-NORGE

- 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
SE KUNST i Nord-Norge er et senter for det profesjonelle kunstfeltet.
Formålet er å styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge gjennom å legge til rette for
produksjon og formidling av kunst, skape gode kunstopplevelser og bidra til økt
kunnskap om kunst.

SE KUNST jobber ut fra tre pilarer i sitt formidlingsarbeid, som er basert på en lang tradisjon for
samarbeid.
Bodø Biennale - Nettverk - Se Kunst Magasin
• Bodø Biennale er en arena for tverrfaglig samarbeid og produksjoner med nyskapende visuell kunst
og dansekunst og en attraktiv møteplass for
publikum og fagmiljø.
• Nettverk med møteplasser for foredrag, kurs
og seminarer, utstillingssamarbeid og nettverksutvikling.

• Se Kunst Magasin er en arena som fremmer den
nordnorske kunstscenen og tar posisjon regionalt og
nasjonalt gjennom formidling, nyhetsdekning, kunnskap, kunstkritikk og kunstnersamtaler.
SE KUNST er samarbeidspartner med Bodø
Kulturhovedstad 2024 hvor vårt formidlingsarbeid
og kompetanse står sentralt.
Bodø Biennale er SE KUNSTs tverrfaglig samarbeid
med BAREDANS (Bodø Arena for Dansekunst) et
banebrytende tiltak i strategien frem mot 2025.
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3. Prosjekter og formidling
SE KUNST skal bidra til å styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge ved å legge til rette
for produksjon og formidling som skaper gode kunstopplevelser.

Bodø Biennale 2020 tverrkunstneriske program,
Bodø Biennale-utstillingen 2020, grafikkutstillingen
Conventus, publikasjon Mitt Landskap utgivelse
og lansering, Kunstblikk og 2 europeiske
samarbeidprosjekter.
Bodø Biennale - kunstfestival
03. – 06.09.2020
Bodø Biennale er en tverrkunstnerisk festival for
nyskapende visuell kunst og dansekunst i offentlige
inne- og uterom. Biennalen som ble etablert i 2015
(eiere SE KUNST og BAREDANS) har i 2019 vært
sentrert om arbeid med strategi, infrastruktur,
politisk forankring, finansiering for drift og arbeid
med programinnhold for den 3. utgaven i 2020.
Program 2020 over 4 dager åpner med performancer
og fortsetter med et sammensatt program av visuell
kunst og dansekunst i seminarrekke, kunstsnakk og
debatt m.m.
• Program visuell kunst: Biennale utstilling, formidlingstiltak og workshop, produsert i samarbeid med
Bodø kunstforening og Stormen bibliotek.
• Program dansekunst: Forestillinger, workshops,
kunstnersamtaler, i samarbeid med Stormen Konserthus og andre mindre scener.
• Program tverrkunstnerisk: Bestillingverk av kunstner
Alice Slyngstad.
Researchreise for medvirkende kunstnere var lagt
til Bodø 16.-17. desember 2019 med befaring av ulike
byrom, og innføring i Bodøs stedsidentitet, historie,
nåværende status, og utviklingsplaner.
Bodø Biennale-utstilling:
03.09 – 25.10.2020
Samarbeid om årets biennale utstilling startet våren
2019 med Bodø kunstforening og Stormen kunst.
Kuratorteam for Bodø Biennale utstilling 2020:
Ingunn Milly Hansen, (kunstnerrepresentant i styret

i Bodø kunstforening). Elise Cosme Hoedemakers,
(kurator/produsent SE KUNST). Aslak Juell Kristensen,
(kurator Stormen kunst) og Eva Skotnes Vikjord,
(daglig leder SE KUNST).
Kunstnere Grethe Irene Einarsen, Anna Sigmond
Gudmundsdottir og Kay Arne Kirkebø
ble valgt til Bodø Biennale utstilling 2020 med tematikken Stedsidentitet med fokus på det menneskelige
aspektet i stedsutvikling, tilhørighet og opplevelser
av stedet.
Om kunstnerne
Grethe I Einarsen (f.1972, Narvik) arbeider kamerabasert med foto og installasjoner, der det nordnorske kulturlandskapet er fremtredende. Situasjonsbilder av steder og/eller mennesker forteller om
menneskets tilstedeværelse og konsekvenser av valg
og handlinger. Sentralt i Einarsens kunstnerskap står
en utforskning av identitet, mellom-menneskelige
relasjoner, samfunnets kompleksitet, og individuell
og kollektiv psykologi.
Kay Arne Kirkebø (f.1979, Førde) arbeider med
tegning av isometriske rom og intrikate bylandskap
utført med presisjon og en streng linjeføring.
De detaljrike, labyrintiske konstruksjoner av repetitive og langsomme prosesser kan spores mellom
mennesket og det menneskeskapte, maktsystemer
og samfunnsstrukturer.
Anna Sigmond Gudmundsdottir (f.1974, Reykjavik) jobber med romlige installasjoner, maleri,
tegning og foto. Hennes monumentale malerier og
tegninger på vegg er ofte narrativer som veksler
mellom et figurativt og abstrakt formspråk. Gudmundsdottirs kunstnerskap tar utgangspunkt i landskapsopplevelsen, og hvordan det urbane og rurale
påvirker våre erfaringer og hvordan vi opplever et
konkret øyeblikk og sted
Anna Sigmond Gudmundsdottir, ”Ship of Fools” (2012),
silikat og akrylmaleri på vegg, høyde ca 12 m; høyde kort vegg 3.5m,
lengde ca. 8m, DNB Bjørvika. (Foto: Anna Sigmond Gudmundsdottir)
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Tidligere arbeider av utvalgte kunstnere i Bodø Biennale utstilling 2020
Grethe Irene Einarsen, “Reminisens - The roof on the floor” (2018-2019). Digitalt foto.
(Foto: Grethe Irene Einarsen)

Kay Arne Kirkebø, “Workers hive III” (2018), tusj på papir, 65 x 50 cm.
(Foto: Kay Arne Kirkebø)
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CONVENTUS – Grafikkutstilling
Kuratorisk samarbeid med Samisk Senter for
Samtidskunst om grafikkutstillingen Conventus.
Utstillingen var markering av 100-års jubileet for
Norske Grafiker, og åpnet ved Samisk Senter for
Samtidskunst i juli 2019. I et mindre format ble den
vist ved Norske Grafikere i desember 2019, og turnere
videre i Nordland i 2020.
Utstillingen er et møte mellom samiske kunstnere
fra ulike perioder og generasjoner, fra John Savio (f.
1902) til Ragna Misvær Grønstad (f. 1984). Conventus
viser en samling av motiver om livet, kultur og natur,
fra det humoristiske til det alvorlige i ulike grafiske
teknikker og uttrykk fra det tradisjonelle til mer
nyskapende formater.

Kunstnere i utstillingen:
Thomas Colbengtson, Eva Eira, Aage Gaup, Ragna
Misvær Grønstad, Trygve Lund Guttormsen, Geir
Tore Holm, Arnold Johansen, Iver Jåks, Oddmund
Kristiansen, Hans Ragnar Mathisen, Inga Nordsletta Pedersen, John Savio, Katarina Pirak Sikku,
Lena Stenberg og Kristin Tårnesvik.

Utstillingen “Conventus” hos Norske Grafikere, Oslo. (Foto: Kristoffer Dolmen)

Inga Nordsletta Pedersen, “Maja I”, (1991).
(Foto: Sámi Dáiddaguovddáš)
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Publikasjon Mitt Landskap
Mitt Landskap – senmodernisme i dialog med samtidskunst
var biennale utstilling i 2016, bygd opp rundt
kunstnerskapet til nordlandskunstneren Gunnar
Tollefsen. Publikasjon er en dokumentasjon av
utstillingen i en innbundet bok på i et opplag på 400
eksemplarer, produsert og gitt ut av SE KUNST i 2019.
Utstillingen som turnérte i Nordland og Finnmark
2016-2018 presenterer i bokform kunstverk av de åtte
medvirkende kunstnerne i utstillingen og artikkelen
Senmodernisme i dialog med samtidskunst av Gunnar
Danbolt. Lanseringsarrangement fant sted i Sortland
august 2019, i samarbeid med Sortland kunstforening
og Kulturfabrikken. Gunnar Danbolt var invitert til
å holde foredrag om utstillingen i et kunsthistorisk
perspektiv. Arrangementet samlet ca. 60 deltakere
Utstillingen Mitt Landskap med senmodernisten
Gunnar Tollefsen (f. 1933) og en yngre generasjon med
samtidskunstnere i dialog med hans kunstnerskap.
I tillegg til Tollefsen, medvirket 7 kunstnerne: 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).

EU prosjekt
Danca Society 2020-2024

EØS-midler Portugal
Tverrkunstnerisk samarbeid 2020-2022

Bodø Biennale v/BAREDANS ble i 2019 invitert til å
være partner i et 4-årig EU dansekunstprosjekt med
13 europeiske samarbeidspartnere i regi av Roberto
Cassarotto og Comune di Bassano del Grappa i Italia.
Et oppstartsmøte ble holdt i Amsterdam oktober
2019 der SE KUNST deltok og representerte Bodø
Biennale.

Partnerskapseminaret Connecting Dots Matchmaking
Seminar, EEA Grants – Kultursamarbeid i Lisboa, høsten
2019 fikk vi innvilget søknad om å delta. Vi presenterte
Bodø Biennale og pitchet et tverrkunstnerisk
samarbeidsprosjekt for portugisiske (kultur)aktører.

Det overordnete målet for prosjektet er å styrke
internasjonal samarbeid og utveksling på kunstog kulturfeltet, bidra til nyskaping , kreativitet,
publikumsutvikling og øke tilgang til kulturaktiviteter
(spesielt for barn, unge, funksjonshemmede,
minoritetsgrupper). Prosjektet skal inneholde lokale
produksjoner, presentasjoner, tverrfaglige satsninger,
formidlingsaktiviteter og workshops til ulike
målgrupper.
Comune di Bassano del Grappa er hovedansvarlig for
prosjektet og søknaden til EU ble sendt november
2019 med svar våren 2020.

Dialogen er opprettholdt med den portugisiske
kunstorganisasjonen (og festivalen) Materiais
Diversos om et tverrkunstnerisk prosjekt med mål å
stimulere publikumsutvikling og publikums deltagelse
i kunstprosjekter. Prosjektets konsept og format er
i idéutviklingsfasen med hensikt å søke EØS-midler
våren 2020.
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Kunstblikk er et formidlingskonsept med
mål å fremheve den nordnorske kunstscenen og belyse profesjonelle kunstnerskap
og aktuelle kunstprosjekter.
I 2019 lanserte SE KUNST dette nye
formidlingsformatet og avholdt 3
Kunstblikk med formål å se, lytte, og
snakke om kunst. Arrangementene var
åpen for alle, med fri entré.

Samtale mellom kunstnerne og kurator Karolin tampere.
(Foto:Amalie Marie Selvik)

Kunstblikk
#1 Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen
16. mars 2019, Stormen bibliotek
Kunstblikk #1 presenterte kunstnerskapene til
Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen. I tre tiår har
kunstnerduoen skapt prosjekter i utradisjonelle
formater med refleksjoner omkring samfunn,
mennesket og natur.
Kunstneren Henrik Sørlid innledet seminaret med
foredraget Hvordan forholde seg til samtidskunstens
kompleksitet. Kunstnerduoen Jørgensen og Holm presenterte sine individuelle kunstneriske praksiser og
samarbeidsprosjektet Samspill, forvandling og varighet.
Kurator Karolin Tampere ledet en kunstnersamtale
rundt prosjektet Sørfinnset Skole / the nordland,
Kristoffer Dolmen, direktør ved Samisk Senter for
Samtidskunst, ledet til slutt en samtale med kunstkritiker Hilde Sørstrøm med bakgrunn i hennes kritikk av Holms og Jørgensens utstilling Samarbeid 1993
– 2018 i Tromsø kunstforening, skrevet for Se Kunst
Magasin #4, 2018. Besøkstall: 45
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Kunstblikk
#2 Audar Kantun
17.06.2019, Stormen bibliotek
Kunstblikk #2 presenterte kunstneren Audar Kantun
(f. 1985, Bodø) og separatutstillingen Ytre / Indre i
Stormen kunst, med malerier og skulpturer.
Tematisk kretser motivene fra det joviale og satiriske til det groteske og brutale, trekkes referansene til
norsk kultur, ukultur og til retninger i kunsthistorien.
Programmet inkluderte en presentasjon av Audar
Kantuns kunstnerskap, omvisning i utstillingen og
foredrag ved billedkunstner Tor Kvarv om hvordan
vi kan lese og forstå maleriet med eksempler fra
kunsthistorien. Besøkstall: 19

Fra aterieret til Audar Kantun.
(Foto: Audar Kantun)

Kunstblikk
#3 Hilde Hauan Johnson
28.08.2019, Bodø kunstforening
Kunstblikk #3 presenterte kunstnerskapet til
Hilde Hauan Johnsen med utgangspunkt i utstillingen ...
mellom lys og mørke, i Bodø kunstforening.
Hilde arbeider ofte med installasjoner bestående av
fiberoptikk og lyd, oppbygd gjennom tradisjonelle
tekstile vevteknikker. Kunstneren holdt en omvisning i utstillingen i forkant av samtale ledet av
kunsthistoriker Matthias Danbolt, innrettet mot et
kunsthistorisk perspektiv. Besøkstall: 29
Hilde Hauan Johnsen er billedkunstner og scenograf
og arbeider ofte med installasjoner bestående av
fiberoptikk og lyd, oppbygd gjennom tradisjonelle
tekstile vevteknikker.

Fra utstillingen ”... mellom lys og mørke”, i Bodø kunstforening.
(Foto: Bodø kunstforening)

12 . se kunst

4. Kompetanse
SE KUNST legger til rette for å styrke produksjon og formidling av kunst gjennom kompetansetiltak
med kurs, seminarer, workshop og rådgiving tilrettelagt for å styrke kvalitet og profesjonalitet
i formidling og kunnskap om kunsten.

SE KUNSTs kompetanseprogram med kurs, seminarer,
workshop og rådgiving er tilrettelagt for å styrke
kvalitet og profesjonalitet i formidling og kunnskap
om kunsten.
Kvalitet i utvikling av prosjektideer er det mest sentrale for å utvikle profesjonelle kunstopplevelser.
Å skape relevans i forholdet mellom kunstproduksjon og presentasjon av kunsten er et god grunnlag for å generere en mer aktiv holdning for møtet
mellom kunst og publikum.
Ved å styrke kompetentansen i flere ledd i kunstfeltet
legger vi til rette for de gode opplevelsene.
Målgrupper er aktører som jobber med produksjon
og formidling av kunst, kunstnerne, produsenter,
kuratorer og formidlere.

Kursprogram -2019
Programkonsept
Kursprogrammer for 2019 fokuserte på metodekunnskap i å utvikle og lede kunstrelaterte prosjekter;
intensjon er profesjonalisering av kunstarenaer, hvor
involvering og samarbeid er viktige elementer i planarbeid for å legge til rette for kunstproduksjon og
oppdrag til kunstnere.
I skrivekursene var tema å bruke sin stemme både i
utstillingstekster og prosjektbeskrivelser i søknader.
Kursdeltakerne fikk lære hvordan de kan utvikle mer
levende og spennende tekster, og med enkle og
effektive skrivegrep invitere leserne inn i teksten.
Markedsføringsdelen fokuserte på språk og kommunikasjon for å nå bredere ut og engasjere nytt
publikum gjennom elektroniske medier.

Foredragsholdere:
Henrik Sørlid, kunstner. Bor og arbeider i Tromsø.
Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm, kunstnerduo,
Kunstakademiet i Trondheim (1995). I tillegg har
Jørgensen Mastergrad i landskapsarkitektur fra
NMBU, og Holm doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid fra KHiO.
Eirik Audunson Skaar, kunstner, Master i metallkunst
fra KHiO, og erfaring som journalist i NRK.
Rudi Kirkhaug, dr. philos fra Universitetet i Tromsø.
Helle Siljeholm, Master i visuell kunst og Bachelor i
samtidsdans.
Tematikk:
• Lederskap i kreative prosjekter
• Kunstnerisk praksis, økologi, naturbruk, dialog
og sosialt engasjement
• Skrivekurs - markedsføring
• Hvordan utvikles kunstprosjekter og ledes
kreative prosesser
• Skrivekurs om kunst
Programmet omfattet totalt 4 kursdager (ett todagers kursprogram; 2 dagsprogram). I snitt har
det vært 23 deltakere pr. kursdag. Kursprogrammet
omfattet også omvisning i utstillinger og sosialt
samvær, som viktig møteplass for nettverksbygging
og samarbeid.
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Ved å styrke kompetentansen i flere
ledd i kunstfeltet legger vi til rette
for de gode opplevelsene

(Foto: SE KUNST)
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5. Informasjon
SE KUNST styrker det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge gjennom å
fremme den nordnorske kunstscenen.
Digital informasjon
sekunst.no og utstillingskalender
Digital utvikling med tilpassede tekniske webløsninger og ny publiseringsplattform for sekunst.no er et
satsningsområde. Ny nettside ble lansert i desember
2019. Se Kunst Magasin er implementert med artikler,
utstillingsomtaler og kunstnerintervjuer, i tillegg til
kunstkritikk. Magasin utgivelsene kan også leses
online i pdf-format. Alle kunstkritiske tekster publiseres som nettsaker på sekunst.no og tekstutdrag
på Instagram @sekunstinordnorge under emneknagg
#sekunstmagasin og #nordnorskkunstkritikk.
Kunstguide NORD er en nyetablering på nettstedet
sekunst.no. Det er en dynamisk oversikt over aktuelle
og kommende utstillinger, visningssteder i landsdelen
og kunstnerportrett.
Facebook for SE KUNST brukes aktivt for å dele informasjon om aktuelle saker, artikler og kunstkritikk
fra nettsiden sekunst.no, saker om kunstprosjekt og
kunstarrangement i landsdelen.
Facebook for Bodø Biennale brukes aktivt før og
under biennalen for å promotere kommende programposter/arrangement og kommenterer pågående
arrangement under biennalen.
Instagram promoterer aktiviteter SE KUNST arrangerer,
kunstkritikk og artikler fra Se Kunst Magasin.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev informerer om hva som skjer i landsdelen
av kunstutstillinger og arrangement, med linker til
kunstkritikk og artikler i Se Kunst Magasin. I 2019
formidlet SE KUNST kvartals vise nyhetsbrev.
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Lederartiklene
Se Kunst Magasin i 2019

NR ◆ 04 ◆ DESEMBER ◆ 2019

v/daglig leder Eva Skotnes Vikjord
BETRAKT
NINGER
FRA SJØ
STJERNA
LOFOTEN
INTER
NASJONALE
KUNST
FESTIVAL

ET
SKAP
ENDE
ØYE
BLIKK

På tide med et løft av kunstfeltet
Opplevelsen av kunst
Naturperspektiver i kunsten
Kunst som setter dagsorden

ÅRETS
UTSTILLING
I KAVIAR
FABRIKKEN

SeKunstMagasin 4 utgaver for 2019
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Tidsskriftet Se Kunst Magasin

Media

SE KUNST er utgiver av Se Kunst Magasin
med redaksjon i Bodø.
4 utgivelser pr. år i et opplag på 1800.
Ansvarlig redaktør Eva Skotnes Vikjord og
redaksjonssekretær Amalie Marie Selvik.
Design og layout: Claudia C. Sandor, Oslo.
Ansvar for annonsesalg Amalie Marie Selvik.

Kronikker
SE KUNST har en viktig rolle i debatten omkring kunst
og kunstens vilkår. I 2019 ble to kronikker av Eva
Skotnes Vikjord publisert i avisa Nordland.

Magasinet skal være en primærkilde for kunstnersamtaler og kunstkritikk samt være en viktig synliggjøringskanal for institusjoner og kunstnere, som
spesielt dekker kunstfeltet i Nord-Norge.
Hovedsakelig dekker magasinet aktiviteten til profesjonelle kunstinstitusjoner, kunstnerdrevne aktører,
frivillige kunstforeninger og i det øvrige profesjonelle
kunstfeltet i Nord-Norge. undersøkende artikler,
kunstkritiske tekster, reportasjer og intervjuer og
uavhengig kunstkritikk. Det selges også et antall
annonseplasser i magasinet.

• Å oppleve kunst.
Kronikken setter søkelys på hvordan skape interesse
slik at kunst når ut til flest mulig?
• Kunst som setter dagsorden.
Kronikken tar for seg kunstens samfunnsrolle og bevisstgjøring av den potensielle makten kunsten har.
Medieomtaler
• Kunstblikk i kunstforeningen, notat i avisa AN 28.aug
• Boklansering på Sortland, notat i nettavisen Vesterålen
online.no 20.aug.

Se Kunst Magasin er en sentral bidragsyter i å skape
kunstjournalistikk som synliggjør og formidler kunst
som produseres og stilles ut på kunstarenaer i de tre
nordlige fylkene.

• Boklansering og foredrag, notat Bladet Vesterålen 21.aug.

Prosjekt «Kunst- og Kulturkritikk»
I 2018-19 var satsningsområdet å styrke kunstkritikk
i Se Kunst Magasin. Prosjektet omfattet flere tekster
med kunstkritikk av nye kritikerstemmer fra regionen. Prosjektet «Mer nordnorsk kunstkritikk» ble
avsluttet våren 2019. Prosjektet var støttet av Norsk
Kulturfond tilskuddsordning «Kunst- og Kulturkritikk».

• SE KUNST endres: Fra kunstformidler til et helt senter
for kunstfeltet. Intervju med daglig leder og styreleder
i SE KUNST om en av landsdelens viktigste kunstformidlere gjennom 40 år, men som nå endrer retning,
avisen BODØ NU 14.des.

Distribusjon og lesere
Abonnement på Se Kunst Magasin til institusjonene
inngår i SE KUNSTs medlemskontingent og er gratis
for privatpersoner. Magasinet distribueres bredt og
ligger synlig fremme i hyllene hos kunstforeninger,
museer, biblioteker, gallerier, kunstsentre, kulturhus,
kunstskoler i hele Nord-Norge.

• Kunst på tvers av fem tiår, intervju Bladet Vesterålen
23.aug.
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6. Nettverk og samarbeid
SE KUNST har lang tradisjon for samarbeid om formidling av kunst i Nord-Norge, gjennom
et sammensatt nettverk av lokale, regionale og nasjonale kunst- og kulturaktører.
Samarbeid i 2019
Arrangement - Boklansering
• Sortland kunstforening
• Kulturfabrikken, Sortland
SE KUNSTs bokutgivelse i 2019 Mitt Landskap ble
markert med lanserings-arrangement i Kulturfabrikken
bibliotek i Sortland 14. august. Hovedkunstner i vårt
utstillingsprosjekt Mitt landskap Gunnar Tollefsen
er født og oppvokst i Andøy og bosatt i Sortland.
Tollefsens separatutstilling i Sortland kunstforening
i 2014 ble inngangen til kunstprosjektet Mitt Landskap, som åpnet under Bodø Biennale i 2016.
Utstillingen Conventus 2019
• Samisk Senter for Samtidskunst
Kuratorisk samarbeid mellom Samisk Senter for
Samtidskunst og Se Kunst i Nord-Norge, i kuratorteamet var Kristoffer Dolmen (SDG) og Elise Cosme
Hoedemakers (SE KUNST).
Conventus, grafikk av kunstnere med samisk bakgrunn
er en produksjon som markerte 100-års jubileet for
Norske Grafikere, produsenter Samisk Senter for
Samtidskunst og De Samiske Samlinger/RDM.
Kompetanse- og formidlingstiltak
• Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
• Norske kunstforeninger
• Bodø kunstforening
• Stormen kunst
Kurs og arrangement i samarbeid med lokale og
nasjonale aktører.

Medlemmer
I 2019 er antall medlemmer 52 fordelt i 3 hovedkategorier, kunstforeninger (18), museum (14), galleri i
kultur- og kunstsentre (14), andre medlemmer utgjør (6).
Medlemmer i Nordland med 58 % som fordeler seg
på 11 kunstforeninger, 10 kunst- og kultursenter/
galleri, 6 museum, 1 institusjon/kultursamarbeid og 3
kommuner.
I Troms er medlemstallet 18 %, fordelt på 3 kunstforeninger, 2 galleri, 3 museum og 1 institusjon.
I Finnmark er medlemstallet 24 %, fordelt på 4 kunstforeninger, 5 museum, 2 galleri og 1 kunstsenter.
Medlemsstatistikk 2019
Av totalt 51 medlemmer i 2019 har 29 levert statistikk,
(66 %)
I kategori 1: 10 kunstforeninger har 5 levert statistikk,
(50 %).
I kategori 2: 34 medlemmer har 24 levert statistikk,
(70,6 %).
MEDLEMSKATEGORI 1
Besøkstall

Kunstblikk 17. juni
Formidling av kunstnerskapet Audar Kantun i utstillingen
Ytre / Indre i Stormen bibliotek.

15 884

Kunstutstillinger

25

Omvisninger/formidling

16

Dugnadstimer

3 724

MEDLEMSKATEGORI 2
Museum, galleri, kunstsentre og
kommunale foretak

Besøkstall *

Skrivekurs 17. juni i Bodø, kursholder Eirik Audunson
Skaar. Samarbeid med Nasjonalmuseet og Norske
kunstforeninger.

ANTALL

kunstforeninger

162 444

Kunstutstillinger

84

Omvisninger/formidling

1 233

Dugnadstimer (estimat)

433

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

Kunstblikk 28.aug.
Formidling av kunstnerskap Hilde Hauan Johnsen i
utstillingen ...mellom lys og mørke ledet av kunsthistoriker
Mathias Danbolt, i Bodø Kunstforening.
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Foredrag med kunstprofessor Gunnar Danbolt i forbindelse med
boklansering i Kulturfabrikken, Sortland. (Foto: SE KUNST)

Kuratorene ved åpningen av Conventus hos Samisk senter for samtidskunst i Karasjok.
(Foto: SE KUNST)

Støttemedlemmer
SE KUNST hadde i 2019 totalt 29 støttemedlemmer
fordelt i hele landsdelen, herav 19 kommuner og 10
kunst-og kulturinstitusjoner. Støttemedlemmer er
de som vil holde seg informert om hva som skjer på
kunstfeltet i Nord-Norge gjennom våre informasjonskanaler og støtter dette formidlingsarbeidet.
Nettverksmøte - Bodø kunstnere
SE KUNST arrangerte dialogmøte med Bodø kunstnerne i september 2019. I møtet presenterte styreleder SE KUNSTs strategi for 2019-2025, etterfulgt av
presentasjon av Bodø Biennalen og Se Kunst Magasin.
Antall deltaker: 21
Nettverksmøte - Helgeland Arenanettverk
I november arrangerte SE KUNST et nettverksmøte
for kunstarenaer på Helgeland hvor vi presenterte SE
KUNSTs nye endringsretning hvor vi fokuserer mer på
aktivitet og samarbeid. Antall deltakere: 6
Faglig forum - Kunstfeltet i Bodø
Høsten 2019 tok SE KUNST initiativ til å etablere et
faglig forum for det visuelle kunstfeltet i Bodø,
i samarbeid med Atelier Noua, Bodø kunstforening, og
Stormen kunst. Målet er styrke samarbeidet og bidra
til et større løft av den visuelle kunstscenen i Bodø.

Forumet vil være en nyttig plattform for å diskutere
og drøfte felles mål, ambisjoner og utfordringer innen
formidling og produksjon av kunst. En felles workshop
planlegges vår 2020 for å drøfte felles problemstillinger nærmere og lage en fremdriftsplan for videre
arbeid. Antall deltakere: 5
Nasjonalt nettverk
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har
vært en sentral samarbeidspartner fra 2007, gjennom
koordinering og formidling av deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge frem til 2016. Samarbeidet med
Nasjonalmuseet i 2019 var knyttet til kompetansetiltak.
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Styret og daglig leder i SE KUNST (Foto: SE KUNST)

7. Organisasjon
Styret
Styret har hatt følgende sammensetning
i 2019:
Styreleder: Trine Noodt, Alta
Styremedlem: Lise Dahl, Tromsø
Styremedlem: Hanne Barvik, Meløy
Vara: Monica Milch Gebhardt, Vadsø
Vara: Kåre-Bjørn Kongsnes, Sortland
Valgkomité
Arild Moe, NRK Troms (leder)
Rita Lekang, styreleder Bodø kunstforening
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
avholdt 15.mars 2019 i Bodø.
10 delegater var tilstede, totalt 19 deltakere på
årsmøtet, herav 1 observatør.
Ansatte
Det faste personalet består av tre personer,
tilsammen 3 årsverk.
Eva Skotnes Vikjord, daglig leder (100%)
Elise Hoedemakers, kurator/produsent (100%)
Mona Lundstedt, rådgiver med ansvar for informasjon
og kommunikasjon (100%)
Redaksjonssekretær for Se Kunst Magasin,
Amalie Selvik, ansatt på oppdragsavtale.
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ÅRSMØTE
VALGKOMITÉ

REVISJON
STYRET

PROGRAMRÅD
DAGLIG LEDER

PRODUSENT/
KURATOR

RÅDGIVER

EKSTERNE TJENESTER:

Regnskap - Grafisk design
Trykkeri - Kompetanse

AKTIVITETER I REGI AV SE KUNST 2019
ANTALL DELTAKERE

Offentlig tilskudd

2019
ANTALL

Årsmøte 15. mars i Bodø kunstforening

19

Nettverksarrangement 15.mars i Bodø kunstforening

23

Kunstblikk – kunstnerduoen Geir Tore Holm &
Søssa Jørgensen. 16.mars i Stormen bibliotek

45

Kunstblikk– kunstner Audar Kantun,
17.juni i Stormen bibliotek

19

Kunstblikk – kunstnerne Hilde Hauan Johnsen & Nils
Johansen. 28.aug. i Bodø kunstforening

29

Skrivekurs I, 17.juni i Stormen bibliotek

17

Skrivekurs II, 10.des. i Stormen bibliotek

14

Prosjektutvikling - Fra idé til utstilling,
09.des. i Stormen bibliotek

18

Omvisning/formidling utstillingen:
NORLANDIART 09.des. i Stormen kunst

12

Omvisning/formidling utstillingen:
Desemberutstillingen 09.des. i Bodø kunstforening

12

Dialogmøte Bodø kunstnere, 23.sept.
i Mediegården, Bodø

21

Nettverksmøte - Helgeland Arenanettverk,
Rana kunstforening

6

Faglig forum - Kunstfeltet i Bodø

5

Se Kunst Magasin, opplag 1800, 4 utgaver

7 200

Nyhetsbrev 4 utgaver/1195

4 780

Instagram @sekunstinordnorge/@bodobiennale

2 914

Facebook følgere @sekunst/@bodobiennale

1 986

Sekunst.no (gammel nettside) estimert besøk, og
bodobiennale.no

10 592

Boklansering ”Mitt Landskap”, Sortland

60

Publikasjon Mitt Landskap, opplag 400.
Salg og distribusjon

200

Driftstilskudd for 2019 fra Kulturrådet
kr. 2 227 000
Driftstilskudd for 2019 fra Nordland
fylkeskommune kr. 943 000
Tilskudd husleie fra Bodø kommune
kr 185 313
Momsrefusjon kr. 385 265
Offentlige prosjekttilskudd totalt kr. 303 186

22 . se kunst

Årsregnskap 2019
Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2019

2018

2 227 000

2 227 000

943 000

917 500

185 313

183 833

3 355 313

3 328 333

95 000

105 000

303 186

692 045

514 008

2 123 457

912 193

2 920 502

4 267 506

6 248 835

Offentlige tilskudd
Statstilskudd
Nordland
Bodø kommune
Sum offentlige stilskudd
Andre inntekster
Medlemskontingenter
Prosjekttilskudd

1

Andre inntekter
Sum andre inntekster
SUM INNTEKTER
Lønnskostnad

2

2 307 466

2 122 529

Revisjonshonorar

3

61 750

103 125

Husleie

185 313

183 833

Styre og kontaktmøter

261 581

160 219

16 617

16 746

Produksjon / formidling / kompetanse

707 949

3 203 042

Annen driftskostnad

426 303

384 943

3 966 980

6 174 436

300 527

74 399

14 810

8 074

Årsmøte

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad

78

656

9 113

6 138

5 618

1 280

Ordinært resultat før skattekostnad

306 145

75 679

Ordinært resultat

306 145

75 679

306 145

75 679

270 000

0

36 145

75 679

306 145

75 679

Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Ekstraordinære inntekter og kostander
ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
Avsetning for forpliktelser
Avsatt til annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

7
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Balanse
EIENDELER

NOTE

2019

2018

8 380

0

8

8 380

0

5

34 156

36 835

Andre kortsiktige fordringer

58 810

245 232

Sum fordringer

92 966

282 067

2 461 114

2 483 552

Sum omløpsmidler

2 554 080

2 765 618

SUM EIENDELER

2 562 460

2 765 618

2019

2018

Egenkapital

1 281 503

975 358

SUM EGENKAPITAL

1 281 503

975 358

Leverandørgjeld

133 969

86 488

Skyldig offentlige avgifter

202 611

178 214

944 377

1 525 559

Sum kortsiktig gjeld

1 280 957

1 790 261

SUM GJELD

1 280 957

1 790 261

2 562 460

2 765 618

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital

GJELD
AVSETNING TIL FORPLIKTELSER

NOTE

Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

6

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Bodø 19.02.2020
Styret i Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST)

Trine Noodt
Styreleder

Hanne Barvik
Styremedlem

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder

Lise Dahl
Styremedlem
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Noter 2019
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998.
Det er utarbeidet etter norsk regnskapsstandarder. Forenklingsreglene for små foretak er benyttet.
Omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Kortsiktig fordring er oppført til pålydende.
Kortsiktig gjeld er oppført delvis med nominelle beløp samt beregnet påløpt ikke utbetalt.

Note 1 Prosjekttilskudd 2019
TILSKUDD

INFORMASJON
PROSJEKT
KRITIKK

MITT
LANDSKAP
PUBLIKASJON

BODØ
BIENNALE

KOMPETANSE

Nordland fylkeskommune
Norsk kulturfond

24 000

6 000

Kulturdepartementet
Gaveforsterkningsfond KUD
Bodø kommune
Andre
Tidsavgrensning:
2018/2019

40 000

2019/2020
SUM

64 000

6 000

246 468

440 867

- 175 282

-278 867

71 186

162 000

Totalt mottatt tilskudd 2019 kr. 303 186
Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
LØNNSKOSTNADER

2019

2018

1 896 155

1 796 954

Arbeidsgiveravgift

168 141

157 056

Pensjonskostnader

232 365

178 773

Andre ytelser

10 805

0

0

-10 254

2 122 529

2 122 529

DAGLIG

STYRE

Lønn

Refusjon sykepenger
SUM LØNNSKOSTNADER

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

LEDER
Lønn

836 008

Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

10 808

Note 3 Revisjonshonorar
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 framkommer slik:
Revisjon 2018 utført 2019
Avsatt 2018 tilbakeført 2019
Revisjonshonorar 2019
Attestasjoner 2019

55 500
- 40 000
28 125
3 125

Avsatt for 2019

15 000

Totalt Revisjonshonorar kostnadsført 2019

61 750

45 000

Pensjonsforsikring
Selskapet har pensjonsordning for de ansatte som tilfredsstiller lov om Obligatorisk tjenestepensjon.
Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er
i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved
oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene for folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved
fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap.
Bedriften har ingen pensjonsforpliktelse ut over dette.
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Noter 2019

Note 4 Bundne midler
Bundne midler utgjør kr. 129 212

Note 5 Kundefordringer
Kundefordring pr 31.12.19 kr. 34 156
Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.
Det er ikke avsatt for usikre fordringer
Av kundefordringene forfaller kr 0 senere enn ett år.

Note 6 Annen kortsiktig gjeld
ANNEN KORTSIKTIG GJELDER BESTÅR AV:
Påløpte feriepenger

250 799

Annen kortsiktig gjeld

211 429

Påløpte kostnader

28 000

Tidsavgrensing prosjektinntekter

454 149

SUM

944 377

Note 7 Avsetning for forpliktelser
Avsetning kr 270 000
Se Kunst i Nord Norge mister 25% av det statlige tilskuddet.
For å sikre driften videre har styret besluttet å gjøre denne avsetning
som skal kompensere for noe av den statlige reduksjonen av
driftstilskuddet for 2020

Note 8 Anleggsmidler
Driftsløsøre,

Sum

inventar ol.
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler

8 380

8 380

= Anskaffelseskost 31.12.19

8 380

8 380

= Bokført verdi 31.12.19

8 380

8 380
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Se Kunst i Nord-Norge, Storgata 13/15, 8000 Bodø
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