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Kunstnernes Hus er et hus eid av 
kunstnerne selv. Demokratiske 
prosesser som startet allerede på 
1800-tallet resulterte i det ikoniske 
byggets åpning i 1930. I trappeløpet  
er Per Kroghs freske Kunstnerens 
tornefulle vei mot høidene malt i taket, 
og utenfor står Ørnulf Basts to løver og 
vokter to grunnleggende prinsipper: 
frihet og kreativitet. Dette er prinsipper 
som er nedfelt i Husets historie og 
mentale grunnmur. Sommeren 2017 
startet jeg som direktør i dette snart 90 
år gamle praktbygget. Over 3000 
kvadratmeter er dedikert til kunst, film, 
kunstproduksjon og sosialt samvær. 

I 2017 hadde vi over 120 000 
besøkende – et tall å være stolte over.  
Vi huser tre generasjoner kunstnere, 
med 8 atelierer, prosjektrom og 
studentgalleri, samt Oslos kanskje 
fineste utstillingssaler.

Huset er lokalisert et steinkast 
fra Slottet og har en stolt tradisjon for  
å skape utstillinger som rokker ved 

en måte å tenke på. I en tid der digitale 
plattformer har kraftige algoritmer  
som styrer hva vi skal være interessert  
i og ikke, må kunstinstitusjonene  
være en motvekt. Vi må kjempe mot 
kulturelle komfortsoner, ha risiko og 
uforutsigbarhet i programmeringen, 
være fysiske møteplasser som bygger 
sosialt samvær og vi må tenke mangfold 
og aktualitet. Det er vårt ansvar.

Høsten 2017, midt i #metoo 
bevegelsen verden over, sto tre  
sterke utstillinger samtidig. Den unge 
kunstneren Constance Tenviks 
feministiske ridderfantasi, den 
internasjonale gruppeutstillingen 
Subjektiv med kvinnelige kunstnere 
som arbeider med film og foto i en 
post-truth æra, og ikke minst Vanessa 
Bairds illevarslende og poetiske 
beretning om vår tid i sine monumentale 
pastelltegninger. Sistnevnte ble et viktig 
kapittel i norsk kunsthistorie, og fremfor 
alt for Kunstnernes Hus.

etablerte oppfatninger. Et eksempel  
på det var i 1938 da Picassos Guernica 
ble utstilt her, for første gang utenfor 
Spania og mens den spanske 
borgerkrigen fortsatt raste. 

Kunstnernes Hus er et 
nasjonalt anliggende som del av 
Norges kulturarv, historie og  
offentlige samtale. Huset er også et 
lokalt ansvar - som Osloborgeres  
storstue for kultur huser vi kino, 
seminar- og samtaleprogram, 
filmpremierer, konserter, barneverksted, 
omvisninger og samarbeid med 
festivaler og andre organisasjoner som 
foreksempel Torpedo kunstbokhandel, 
KHIO, Unge Kunstneres Samfund, 
Kunstkritikk, Oslo Pix, Norsk 
Kunstårbok, NBK og mange flere. 

Kunst er utforskende, og 
eksperimentering ligger i sentrum.  
Det å eksperimentere er å finne ut av 
livet i vid forstand, om man forsker  
i et laboratorium eller i et atelier.  
Kunst prøver å forstå samtiden, det er 
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Per Krog: Kunstnerens tornefulle vei mot 
høidene i taket på Kunstnernes Hus.



Kunstnernes Hus er en kunstnerstyrt, 
uavhengig stiftelse som har som formål 
å fremme kunstnerisk frihet, faglighet og 
kvalitet gjennom produksjon og visning 
av norsk og internasjonal samtidskunst 
til et bredt publikum. Videre skal 
stiftelsen forvalte og ivareta bygningen 
fra 1930 lokalisert i Wergelandsveien  
17 som eies av stiftelsen.

Huset er totalt på 3500 kvadratmeter  
og i sin helhet dedikert til kunst. 
Utstillingssalene oppe og nede utgjør 
over 1000 kvadratmeter visningsrom,  

i tillegg til at Kunstnernes Hus driver  
sin egen kino. Husets foajé huser også 
utstillinger samt leies ut til Lofthus 
Samvirkelag med restaurant og  
kafédrift. Historisk var Statens 
Kunstakademi del av Kunstnernes Hus.  
I dag har Huset fortsatt et tett 
samarbeid med Kunstakademiet: 
Bygget rommer en utstillingssal for 
Kunstakademiets studenter 
(Akademirommet), og overlyssalene 
huser den årlige avgangsutstillingen for 
MA-elevene. I tillegg leier Fondet for 
kunst- og designstudenter atelierene 

på baksiden av bygget til fri bruk for 
nyutdannede kunstnere fra 
Kunstakademiet. Tidsskriftet Kunstkritikk 
leier kontor på loftet, det kunstnereide 
bryggeriet Dronebrygg holder til i 
kjelleren, mens biokunstnerkollektivet 
Oslo Aviary & Apiary holder til på taket 
hvor plastikkspisende 
nattsommerfugllarver og bier blir holdt.  
I foajeen holder Torpedo til, en 
bokhandel som utelukkende 
distribuerer og selger nordiske og 
internasjonale kunstbøker.
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Kjell Varvin (f. 1939) bor og arbeider på Høvik utenfor  
Oslo. Han er utdannet i Oslo, Paris, Sevilla og Barcelona.  
Varvin har stilt ut jevnlig siden 1960-tallet, utført en  
rekke utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av blant annet 
Nasjonalmuseet og Nordnorsk Kunstmuseum.

Utstillingen viste et omfattende utvalg av  
tegninger, malerier, skulpturer og installasjoner.  
Varvins utgangspunkt er tegningen, helt siden 60-tallet  
har han konsekvent undersøkt linjens muligheter og 
begrensninger. Installasjonene kan betegnes som 
tredimensjonale tegninger som frigjør seg fra flaten og  
antar en romlig karakter. Mens den ene salen viste  
utvalgte verk fra 1960-tallet til i dag, viste den andre salen  
en foranderlig totalinstallasjon der kunstneren skapte  
nye komposisjoner daglig. Underveis inviterte Varvin inn  
yngre kunstnere til å gjøre inngrep i utstillingen. 

I samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum.

‘I en tid da opplevelsesøkonomien  
vinner terreng er det befriende deilig  
å møte et kunstnerskap som ikke frir til 
publikum på noen som helst måte.  
Kjell Varvin lager ikke kunst for å selge,  
men han når frem likevel.’
— Lars Elton, Dagsavisen 

‘Kunstverkene er mindre gjenstander  
å se på, enn redskaper å se med.’ 
— Kjetil Røed, Aftenposten

Kjell Varvin: Fri geometri – 
Ustabile variabler 
4. mars – 30. april

Utstillinger 04
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Den årlige Avgangsutstillingen, Master i billedkunst, er et 
samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo. Avgangsutstillingen 
markerer slutten på en prosess med kunstskoleutdanning,  
og kan bli starten på et livslangt løp. Deltakende kunstnere: 
Erik Bromö (SE), Christina Bruland, Pete Fleming (GB),  
Siri Helene Wohrm Fossum, Therese Frisk (SE),  
Agnieszka Golaszewska (PL), Daniel Hansen (SE),  
Ane Kvåle, Janne Maria Lysen, Ronak Moshtaghi (IR),  
Miriam Myrstad, Lina Ella Maria Norell (SE), Rahraw Omarzad 
(AF), Lykourgos Porfyris (GR), Andreas Olavssønn Rongen,  
Erika Stöckel (SE), Andreas Skjelde, Morten Jensen Vågen,  
Martin White (AU)

Høstutstillingen er en av Norges mest kjente  
begivenheter innenfor samtidskunstfeltet. Antall søkere  
øker hvert år, og det er få andre utstillinger på nasjonalt  
nivå som lykkes med å nå ut til et så stort publikum. 
Utstillingen vises hvert år på Kunstnernes Hus, og  
arrangeres av Norske Billedkunstnere (NBK). Utstillingen  
ble Kunstnernes Hus’ forutsetning ved etableringen av 
institusjonen i 1930, og slik er Høstutstillingens og 
Kunstnernes Hus’ historie nært knyttet sammen.  
88 kunstnere/kunstnergrupper med til sammen 119 verk  
ble antatt på Høstutstillingen i 2017. 42 kunstnerne var 
debutanter. Utstillingen hadde 20 030 besøkende  
i løpet av fire uker, og 66 skoleklasser på omvisning.

Avgangsutstillingen 2017, 
Master i billedkunst 
27. mai – 11. juni 

Høstutstillingen 
16. september – 15. oktober 
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Vanessa Baird (f. 1963) lever og jobber i Oslo. Hun er 
utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, 
Royal College of Art i London og Statens Kunstakademi.  
I 2015 mottok Baird Lorch Shives kunstpris, Norges  
største utmerkelse for billedkunstnere.

Utstillingen You are Something Else viste en 
monumental frise av papirpaneler tegnet i pastellkritt  
som var laget spesielt for Kunstnernes Hus, i tillegg til  
Bairds prisvinnende arbeid til Lorck Schives kunstpris  
ved Trondheim kunstmuseum. Gjennom sitt særpregede 
fabulerende formspråk flettet Baird sammen flukt  
over havet, hverdagsliv, populærkultur og referanser  
til eventyrillustrasjoner og norsk kunsthistorie.  
Vanessa Baird har markert seg som en av norsk  
samtidskunsts sterkeste og mest kompromissløse  
stemmer. Verket fikk mye oppmerksomhet og mottok 
strålende kritikker både i Norge og internasjonalt.

Vanessa Baird:  
You are something else 
10. november – 28. januar

‘Det er ikke ofte at jeg tenker at  
jeg står foran et mesterverk, men det  
tenker jeg virkelig der jeg står på 
Kunstnernes Hus.’ 
— Mona Pahle Bjerke, NRK

‘Fra Vanessa Bairds bitende  
mesterlige satire er det vår egen  
skrekk som stirrer tilbake.’ 
— Oda Bhar, Morgenbladet

‘Jeg bøyer meg i støvet.’  
— Lars Elton, Dagsavisen

‘Dette er et av de viktigste  
kunstverkene i nyere tid.’ 
— Kjetil Røed, Aftenposten

06

Foto: Kunstnernes Hus



Den internasjonale gruppeutstillingen Subjektiv viste 
fotografi og film av åtte internasjonale kunstnere: ALBUM  
ved Eline Mugaas og Elise Storsveen (NO), Basma Alsharif 
(USA), Sara Cwynar (CAN), Liz Magic Laser (USA), Deana 
Lawson (USA), Zoe Leonard (USA), Sandra Mujinga (NO)  
og Josephine Pryde (UK).  Utstillingen var kuratert av 
redaksjonen i kunsttidsskriftet Objektiv, som for anledningen 
skiftet navn til Subjektiv. Utstillingen utforsket identitet og 
selvfremstilling og  relasjonene som kan oppstå mellom 
kunst, politikk og subjektivitet. Utstillingens kunstnere 
anvender alle kameraet som kunstnerisk verktøy, og gjennom 
fotografi, film, installasjoner, tekst og collage utforsker de 
spenningene mellom samfunnet og oppfatninger av selvet.

Subjektiv 
24. november – 28. januar 

‘Utstillingen Subjektiv viser  
kompleksiteten under overflaten.’ 
— Kjetil Røed, Aftenposten

‘Subjektiv successfully presents  
complex notions of subjectivity while 
avoiding the trappings of identity  
politics in art. Overall, the artworks  
form a counter-narrative that resists  
the overarching spectacle of the  
Trump administration. These are  
images that talk back, images that  
take a stand.’ 
— Laura Hatfield, Camera Austria
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Eirik Sæther – Family Friendly 
20. mai – 18. juni 

Eirik Sæther (f. 1983) er utdannet ved Kunstakademiet  
i Oslo. Ved siden av utstillingen på Kunstnernes Hus  
deltok han på Norsk Skulpturbiennale 2017. 

Georgia Gardner Gray – CONCORDE
27. oktober – 26 november 

Georgia Gardner Gray (f. 1988, USA) er basert i Berlin  
og ble uteksaminert fra Cooper Union i New York med  
en Bachelorgrad i kunst i 2011. 

Constance Tenvik – Myk Harnisk
8. desember – 28. januar  

Constance Tenvik (f. 1990) er utdannet ved Kunstakademiet  
i Oslo (BA) og Yale School of Art (MFA).

Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en forening for unge 
kunstnere i Norge. UKS er både en fagpolitisk 
interesseorganisasjon og et galleri for samtidskunst.  
UKS og Kunstnernes Hus inngikk et samarbeid i 2017 om  
å huse en serie soloutstillinger med fremtredende yngre 
kunstnere. Programmet har bestått av fire presentasjoner  
av kunstnere som ikke har vist større soloutstillinger i Norge 
eller Skandinavia tidligere: Eirik Sæther, Georgia Gardner 
Grey, Constance Tenvik og Nora Joung (januar 2018).

Unge Kunstnernes Samfund
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Constance Tenvik: Myk Harnisk. Foto: Kunstnernes Hus



I samarbeid med Kunsthøyskolen  
i Oslo driver Kunstnernes Hus et 
atelierprogram på baksiden av huset. 
Åtte nyutdannede kunstnere fra KHiO 
avd. Kunstakademiet får årlig tildelt et 
ettårig atelierstipend, der de kan jobbe 
med nye produksjoner i et faglig 
stimulerende og sosialt miljø med 
nærhet til alle Kunstnernes Hus’ tilbud, 
og med et eget studentgalleri i første 
etasje. I tillegg til å tilby arbeidsrom og 
visningsmuligheter for nyutdannete 
kunstnere, er atelierprogrammet en 
viktig komponent i Kunstnernes Hus’ 
formål om å være et hus for både 
visning og produksjon av ny kunst. 
Atelierprogrammet er initiert og 
finansiert av Fondet for kunst- og 
designstudenter (FKDS), som har  
som formål å støtte studenter ved 
avdelingene for Kunstakademiet, Kunst 
og håndverk og Design gjennom ulike 
stipendordninger. Atelierkunstnerne i 
2017/18: Ane Kvåle, Therese Frisk, Ronak 
Moshtaghi, Lykorgous Porfyris, Pete 
Fleming, Julie Karine Schie Olsen, 
Peder Horneland og Linnea Liukku.

Akademirommet er en arena for 
utstillinger og presentasjoner, og ligger 
på baksiden av huset. Det har vært 
drevet av Kunstakademiet siden 2014. 
Fra 1930 til 90-tallet var dette et 
undervisningsrom for Statens 
Kunstakademi. Rommet gir studentene 
mulighet til å presentere et bredt 
spekter av uttrykk, metoder og 
strategier, og til å utforske og utfordre 
utstillingspraksisens grenseland. 
Programmet omfatter blant annet 
utstillinger, performance, publikasjoner, 
paneldebatter, lanseringer, filmvisninger 
og verksteder. 

Akademirommets program  
i 2017 inkluderte hele 17 utstillinger og 
seminarer med over 70 deltagende 
kunststudenter fra inn- og utland.

Atelierprogram Akademirommet

Det er viktig for identiteten til Huset at 
alle besøkende eksponeres for kunst, 
også de som bare besøker restauranten. 
Foajéutstillinger har tatt mange 
forskjellige former, skulpturer, tekstil, 
maleri, installasjon, tegning, grafiske 
trykk og glassmaleri. I 2017 inngikk fire 
utstillinger i denne serien med 
henholdsvis Kjell Varvin, som 
presenterte verk i forlengelsen av  
hans store soloutstilling i overlyssalen, 
den norske kunstneren Jorunn Hancke 
Øgstad med malerier, multikunstner  
Are Mokkelbost med veggarbeid og 
tegning, samt Kebbevennene –  
Vanessa Baird og Mette Hellenes sitt 
samarbeidsprosjekt med tittel 100 
Oslopersonligheter.  Foajéutstillingene 
er et samarbeid med DLA Piper.

Foajéutstillinger

09

Storsveen/Mugaas: Pink Tower Akademirommet



Kunstnernes Hus er den første kunstinstitusjonen i norsk 
sammenheng som har en fullverdig kino med helårsdrift. 
Kunstnernes Hus Kino åpnet i november 2016 og begynte 
med faste visninger hver helg fra februar 2017. Å drive en  
kino på en institusjon viet samtidskunst er høyst aktuelt i en 
tid der film- og billedkunstfeltene nærmer seg hverandre. 
Med den nye kinoen ønsker Kunstnernes Hus å reflektere 
den energien som ligger i dette feltet. I løpet av det første 
driftsåret har kinoen bygget opp et omfangsrikt program 
– med fokus på kunstnerisk ambisiøs og aktuell film i alle 
sjangre. I 2017 var programmet kuratert av prosjektleder  
Silja Espolin Johnson i samarbeid med et programråd 
bestående av Ulrik Eriksen (filmkritiker i Morgenbladet),  
Maria Moseng (filmkritiker, stipendiat i filmvitenskap ved  
UiO, tidligere redaktør for WUXIA), Karsten Meinich 
(filmklipper og redaktør for Montages) og Ane Hjort Guttu 
(filmskaper og billedkunstner).

I 2017 hadde KH Kino 130 visninger med 55  
ulike filmtitler: 20 egenimport, og resten en kombinasjon  
av filmer i norsk distribusjon samt nye filmer av en rekke 
betydelige norske billedkunstnere og filmskapere.  
Regissører, kunstnere eller akademikere introduserte  
mange av visningene. I tillegg ble visningsseriene «Kunstner 
viser film», «Kunstnerportrettet», «Morgenbladetfilmen»  
og «Konsert i kino»  etablert. Programsamarbeid med en 
rekke filmfestivaler og institusjoner ble inngått,  
deriblant Arkitekturfilm Oslo, filmfestivalen Oslo Pix,  
Human Internasjonale Dokumentarfilmfestival, Film fra Sør,  
TrAP, Nasjonalbiblioteket og Kunsthøgskolen i Oslo. 
Publikumsoppslutningen har vært svært god med over 
5000 besøkende. Blant høydepunktene kan nevnes  
besøk av den store franske auteuren Claire Denis i samtale 
med filmskaper Eskil Vogt, samt visning av hennes siste 
kortfilm Voila l’enchainment, og samtale med Bodil Furu  
og kurator Yvette Mutamba og visning av Furus filmverk  
fra Kongo Mangeurs de Cuivre. 

Kino 10



‘So many artists now do things that look  
like film. They look best in a place like this, 
as opposed to being projected in a gallery. 
I’m very happy to see this place.’
— Laurie Anderson om Kunstnernes Hus Kino, 
november 2016

‘En liten juvel’
— Kristin Danielsen, Direktør Norsk Kulturråd

‘Dette var salen og prorammeringen  
vi filmelskere i Oslo har ventet på.’
— Eskil Vogt, manusforfatter og regissør

‘Endelig har billedkunstnerne fått et 
visningsrom for film med optimale vilkår.’
— Bodil Furu, billedkunstner

‘Dette er de første skrittene på vei mot  
en ny norsk offentlighet som har plass  
til et bredere spekter av ambisjoner  
og arbeidsmetoder.’
— Aksel Kielland, filmkritiker
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Fra El mar la mar (US, 2017 Regi: J.P. Sniadecki og Joshua Bonnetta)

Laurie Anderson i samtale med Anne Hilde Neset

Kim Hiorthøy og Ingrid Olava i samtale med Eirik Frisvold Hanssen 



Seminaret  
Kunst er best på kino 
3. – 4. april 2017  
Om behovet for en samtale på tvers av kunst- og filmfeltet i 
Norden om kunstfilmens produksjons- og distribusjonsvilkår, 
samt en kritisk vurdering av utdanningsinstitusjonene.

Seminarrekken Agenda, 
KHiO
Kunstnernes Hus har i 2017 videreutviklet samarbeidet  
med seminarserien Agenda på KHiO. I det faglige 
samarbeidet har vi dette året presentert fem 
heldagsseminarer samt et todelt spesial-seminar  
i samarbeid med Morgenbladetsalongen: Kjenn din Brecht.  
Alle seminarene ble dokumentert og tilgjengeliggjort på 
internett.  Seminarserien er kuratert av billedkunstner  
Lotte Konow Lund.

Kunst og håndverk - før, nå og fremover. Avdelingen Kunst  
og Håndverks egen historie og tradisjon. Med Kjersti 
Solbakken, Lars Sture, Ann Iren Buan, Elise Storsveen og  
Emil Gustavsson. 

Fiksjon og offentlighet. Hvordan og hvorfor brukes fiksjon  
som kunstnerisk og politisk strategi i offentligheten? Med Hild 
Borchgrevink, Morten Traavik, Cathrine Grøndahl, Margrethe 
Pettersen, Nicolas William Hughes, Søssa Jørgensen, Karolin 
Tampere og Bo Krister Wallström.

Towards a new art history. I dette seminaret ble vi bedre  
kjent med kunstneren Caroline Broadhead. Med Lotte Konow 
Lund, Caroline Broadhead og Jorunn Veiteberg. 

Kjenn din Brecht, del 1 og 2. Omfattende seminar om den 
tyske forfatteren og dramatikeren Bertolt Brecht (1898-1956) 
over to dager. Med Siren Leirvaag, Per Oscar Leu, Therese 
Bjørneboe, Finn Iunker, Ragnhild Tronstad, Pia Maria Roll, 
Johann Grip, Tore Vagn Lid, Vigdis Hjort og Tore Augestad. 

Kontekst. Hvordan oppstod kontekstbegrepet i kunst og  
hva var bakgrunnen for det? Med Natalie Hope O’Donnell, 
Andrea Bakketun, Kristina Bræin, Heidi Bjørgan, Jonas 
Ekeberg og Kjersti Solbakken. 

Andre seminarer og forelesninger inkluderte bl.a. Norsk 
Kunstårbok: Plast og kunst, fra utopi til undergangsvisjon  
og The Forart Lecture 2017: Darby English om sosiale 
eksperimenter med abstrakt kunst.

Kunstnernes Hus er en aktiv aktør for samtale og debatt.  
I 2017 har vi arrangert og huset til sammen 34 samtaler, 
debatter, seminarer og foredrag. 

Seminarer og konserter 12

Gunvor Nervold Antonsen fremfører Ode til en vaskeklut - hymne til en tiger på Agendaseminar



Kunstnernes Hus arrangerer konserter i egen regi  
i forbindelse med utstillingsåpninger og andre konserter  
i samarbeid med feltet. I 2017 avholdt vi 10 konserter, bl.a. 
med Ole Henrik Moe og Kari Rønnekleiv, WAAAHAWAD og 
Kristy Kross (arrangert av PNEK), NaEE RoBErts + Klein (UK) 
(arrangert av UKS & Ultima), Carmen Villain og Jenny Hval, 
labelkveld med plateselskapene Nakama Records, Sofa 
Music, Hubro og +3db platemarked, intervjuer, samtaler og 
konserter, Fredrik Høyer & Bendik Baksaas: Til alt ute, 
arrangert i samarbeid med Kulturbyrået Mesen og Curtis 
Roads (arrangert av NOTAM og nyMusikk).

Kunstnernes Hus har de seneste årene utviklet seg til å bli  
en populær arena for festivaler. I 2017 hadde vi samarbeider 
med Arkitekturfilm Oslo, Oslo Internasjonale Teaterfestival  
i samarbeid med BlackBox, Oslo Open, Oslo Pix, Oslo 
Poesifilm , Open House Oslo, Oslo Art Weekend og Film fra 
Sør-festivalen . 

Musikk Festivaler
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Fredrik Høyer og Bendig Baksaas konsert: Til alt ute. Foto: Kunstnernes Hus  Mårten Spångberg (SE): Digital Technology Oslo Internasjonale Teaterfestival



Hvordan kan samtidskunsten skape mening og samtale for 
barn og unge? Kunst er utforskende, og eksperimentet  
ligger i sentrum. Det å eksperimentere er å finne ut av livet  
i hele sitt mangfold.   At kunst ikke bare handler om å være 
flink å tegne eller å male, slik mange skoler ser ut til å 
behandle estetiske fag, er viktig for Huset å formidle.  
Kunst kan være et rom å tenke i, et sted man kan lære om  
ulike måter å se på. Dette er en tankegang vi bruker i 
formidling for barn og unge. Utenom det populære 
familieverkstedet som er åpent hver dag, ønsker vi å møte 
barn og unge med ideer og filosofi. Et eksempel på det er  
et filosofisk program vi skapte for videregående skoler  

i Vanessa Bairds utstilling You  are  Something Else.  
Her tok omviserne utgangpunkt i noen av de grunnleggende 
filosofiske temaene som verket brakte opp, og fant 
problemstillinger som ble tatt opp i klassene. I Persiskop.no 
anmeldte en av klasseelevene opplegget: “I samtalen 
underveis i omvisningen blir det nesten en konkurranse 
mellom elevene om å komme med smarte bemerkninger til 
det de ser. Omviseren verken avfeier eller bekrefter ulike 
tolkninger, men lar tegningene trigge etiske spørsmål hos 
elevene. Aldri før har jeg opplevd elever som tar det de ser  
i en DKS-formidling på alvor, slik de gjør denne dagen.”

Formidling 14



Omvisning 

Skoleklasser og familier får omvisninger og vi tilbyr 
verksteder til barnehager og skoleklasser i grunnskolen, 
videregående og kunstskoler. Kjell Varvins utstilling Fri 
geometri hadde for eksempel stor appell hos barnehagene 
og barneskoler. I atelieret laget elevene geometriske 
miniatyrinstallasjoner og komposisjoner med trematerialer. 

Hver søndag gjennom hele året har  
Kunstnernes Hus åpne omvisninger i de temporære 

utstillingene for publikum, og utvalgte lørdager har vi  
også arrangert familieomvisninger. Omvisningene er  
jevnt over svært populære. I omvisningsserien Kunstner  
viser kunst har vi engasjert kunstnere til å holde  
omvisninger ut fra sitt personlige og kunstneriske ståsted. 
Disse arrangementene har til hensikt å åpne opp den 
kunstneriske samtalen for publikum. 
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Plot/Oslo
Med Plot/Oslo, som er vårt tilbud til unge kunstinteresserte  
mellom 15 og 25 år, får ungdom tilbud om unike møter  
med institusjonen og kunstnere og en innsikt i kunstverden 
generelt. I 2017 kunne Kunstnernes Hus tilby seks 
arrangement; Spesialvisning av filmen Hoggeren i KH kino, 
omvisning og workshop i Kjell Varvins utstilling, 
spesialomvisning i Høstutstillingen, møte med kunstnerne 
som disponerer gjesteatelierene i KH, spesialomvisning  
i Vanessa Bairds utstilling, samt atelierbesøk hos 
billedkunstneren Sverre Maling. Det er nå godt over 800 
medlemmer, og tilbudet drives av et eget ungdomsråd i 
samarbeid med Astrup Fearnley Museet og Nasjonalmuseet. 
Vi møter et stort engasjement for samtidskunst blant de unge 
som er viktig å ivareta. I 2017 deltok rådet på et miniseminar 
med Kulturrådet i forbindelse med deres søknad om et eget 
Plot/Kunstkritikk, med kritikk av kunst skrevet av og for unge. 
Søknaden fikk tilslag og oppstarten er lagt til høsten 2018.



Verksted
I formidlingsrommet Atelier Felix, som er åpent hver dag
under åpningstidene, tilbys verkstedsoppgaver utarbeidet  
av kunstnere. Her kan foreldre og barn kan utforske sammen, 
slik at de får en felles kunstnerisk erfaring. På denne måten 
formidler vi også kunst til voksne, gjennom deres barn.  
Kunst kan også være en måte å møtes på, og opplevelsen  
blir gjerne rikere av at man deler den med andre. 

I 2017 har vi kunnet tilby oppgaver av høy kvalitet 
som gir barn og voksne mulighet til å bli kjent med 
samtidskunst gjennom praktisk og sanselig erfaring i 
forlengelsen av omvisningene. Kunstnernes Hus’ sine 
familieomvisninger er populære og treffer et bredt publikum. 

Under Høstutstillingen kunne de som ønsket  
bygge en robot, en radio eller et dashbord av materialer som 
styrofoam, spiker, skruer, perler, sugerør, nagler, korker e.l. 
Familieverkstedene var fulle under hele Høstutstillingen.  
I ukedagene presenterte vi en tegneoppgave som tok 
utgangspunkt i et stort stilleben av klosser i ulike farger. 

Under Vanessa Bairds utstilling besto denne åpne 
atelieroppgaven i  å tegne etter verks- og eventyrtitler som 
kunne trekkes fra en krukke på bordet. I anledning Bairds 
tegneteknikk var redskapet tørrpastell. I 2017 har vi også  
satt fokus på formidlingen av Kunstnernes Hus unike 
arkitektur. Under arrangementet «Open House» i september 
inviterte vi arkitekten bak Atelier Felix til å holde omvisning.   
I denne forbindelsen laget vi også et opplegg for 
familieomvisninger som inkluderte arkitekturrelaterte 
verksted. Dette formidlingsopplegget ble møtt med stor 
begeistring fra publikum . Her kunne publikum, som i en 
byggevareforetning, velge blant en mengde ulike 
trematerialer, valchromat og pleksiglass i geometriske  
formater, og montere dem sammen med limpistol til 
eksperimentelle konstruksjoner.  I forbindelse med 
avgangsutstillingen for Kunsthøyskolens master-studenter 
presenterte vi en lignende oppgave, men der skulptur og 
installasjonsbygging sto i sentrum. 
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I 2017 viste Kunstnernes Hus  
totalt 19 utstillinger. 

Til sammen ble 209 billedkunstnere 
presentert i utstillingssalene.

98 var menn og 111 var kvinner. 

128 var norske og 81 var 
internasjonale.

Vi holdt til sammen  
208 arrangementer og  

130 filmvisninger. 

Totalt besøk på Kunstnernes Hus  
var 121 334 hvorav 4570 besøkte  

Kunstnernes Hus Kino.

Nøkkeltall 18



Finansiering

Kunstnernes Hus økonomi 
i prosenter 2017:

Inntekter Kostnader

46% 
Personalkostnader

39% 
Driftskostnader

13% 
Produksjonskostnader

2% 
Annet 

64% 
Kulturdepartementet

3% 
Oslo Kommune

16% 
Leieinntekter

5% 
Billettsalg

12% 
Andre inntekter

19



Presse
I 2017 har Kunstnernes Hus hatt meget god presseomtale  
fra lokal og nasjonale medier, spesielt knyttet til Vanessa 
Bairds You Are Something Else (Morgenbladet, 
Klassekampen, NRK, Dagsavisen, Dagbladet, Billedkunst)  
og ansettelse av ny direktør våren 2017 (NRK nyheter, 
Aftenposten, Morgenbladet, Klassekampen, D2, Kunstkritikk.
no samt Frieze, Artforum, The Wire og Art News).

Kjell Varvins utstilling Fri Geometri høstet også mye  
omtale (Morgenbladet, NRK, Klassekampen, Aftenposten,  
Dagsavisen, Kunstkritikk, D2). 

I 2017 gjorde Kunstnernes Hus dessuten et samarbeid  
med det engelskspråklige tidsskriftet Objektiv omkring  
to spesialutgaver av magasinet i forbindelse med  
utstillingen Subjektiv. 

Kunstnernes Hus hadde 71 presseoppslag til sammen 2017.

Sosiale medier
Det deles nærmere 50 innlegg og bilder per måned på de 
mest populære kanalene innenfor sosiale medier (Facebook, 
Instagram og Twitter). Vi har de seneste årene jobbet spesielt 
strategisk med å etablere en aktiv og levende Instagram-
profil. Gjennom denne kanalen nådde vi i løpet av 2017 over 
16 000 følgere, mens på Facebook har Kunstnernes Hus & 
Kunstnernes Hus Kino totalt 18 449 følgere.  

Kunstnernes hus i media 20



21



22



23



24

Ansatte
Kunstnernes Hus hadde i 2017 10 
ansatte fordelt på 8,5 årsverk.  
Direktør Anne Hilde Neset startet en  
fire års åremålsperiode 1. juni 2017. 
Administrativ leder Erling Bonnevie 
Hjort sluttet ved årsslutt 2017. 

Øvrige ansatte 
Ida Kierulf (kurator 100%), Jan Karl 
Schmidt (prosjektleder utstilling 100%), 
formidlingsleder Marie Buskov 50%, 
programkoordinator Hanne Ulla (80%), 
prosjektleder kino Silja Espolin Johnson 
(100%), resepsjonsansvarlig Helen 
Sæter (60%), sjefstekniker Lars Erik 
Svensson (60%) formidlingskoordinator 
Annika Simonsson (50%), kinotekniker 
Jon Vogt Engeland (20%). 

Styret 
Stiftelsen Kunstnernes Hus’ styre  
består av 5 medlemmer hvorav tre 
medlemmer skal være billedkunstnere, 
deriblant styreleder og nestleder.  
I tillegg er ett styremedlem oppnevnt  
fra Kulturdepartementet. Styret i 2017 
bestod av: Yngvild Færøy (leder) 
Hedevig Anker, (nestleder)  
Per Henrik Svalastog, Jesper Alvær,  
Hans Henrik Klouman, Anni Onsager 
(vara), Jan Christensen (vara),  
Knut Brundtland (personlig vara for 
Hans Henrik Klouman)

Fra 10.11.17

Hedevig Anker (leder), Anni Onsager 
(nestleder), Hege Nyborg, Svein Lund, 
Hans Henrik Klouman, Trond Hugo 
Haugen (vara), Geir Tore Holm (vara), 
Knut Brundtland (personlig vara for 
Hans Henrik Klouman)

Rådet
Rådet er Kunstnernes Hus’ øverste 
organ og oppnevner medlemmer  
til stiftelsens styre. Rådets 8 
medlemmer er oppnevnt fra 
kunstnerorganisasjonene. Rådets  
leder var i 2017 Runa Carlsen og  
Katinka Maraz (fra 1.9.2017). 
Rådsmedlemmer 2015 – 2019: 
Forbundet Frie Fotografer: Katinka 
Maraz, vara Matti Lucie Arentz, Norske 
tekstilkunstnere: Runa Carlsen, vara: 
Anne Karin Jortveit, Landsforeningen 
norske malere: Øystein Tømmerås,  
      vara: Tine Aamodt, Tegnerforbundet:  
Stefan Schröder, vara: Ottar Karlsen, 
Norske Grafikere: Anders Kjellesvik,  
vara: Tom Stian Kosmo, Norsk 
Billedhoggerforening: Gisle Harr,  
vara: Rachel Dagnall, Unge Kunstneres 
Samfunn: Silje Linge Haaland, vara: 
Ruben Steinum, Norske Billedkunstnere: 
Sissel Lillebostad, vara: Christel Sverre.

Regnskapet er ført av Addac og  
revisjon er ført av Echas Revisjon. 

Organisasjon
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