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Innledning
Kunstnernes Hus er et av Norges viktigste visningssteder 
og formidlere av samtidskunst. Med utstillinger, film, 
samtaler, konserter, foredrag og seminarer er vi en 
myldrende storstue for kunst og kultur med høye 
besøkstall og stort engasjement. I 2018 hadde vi et samlet 
besøkstall på 110 085, noe vi er svært stolte av. 

En institusjon må kunne bevege seg i takt med 
kunstens utvikling. Kunstfilm har vært en viktig satsning  
for Kunstnernes Hus med investering i Kunstnernes Hus 
kino som startet i 2016. Film- og billedkunstfeltene har  
i de siste årene nærmet seg hverandre med stormskritt, 
noe Kunstnernes Hus Kino støtter opp under. Kinoen har 
bygget opp et omfangsrikt program med fokus på 
kunstnerisk ambisiøs film i alle sjangre. En større satsning 
på filmkunst ble i 2018 initiert gjennom Silver Series, som 
er en hybrid mellom kino og utstilling. Visningsprogrammet 
dykker dypt ned i anerkjente internasjonale kunstnerskap 
og tar form av miniretrospektive presentasjoner. I 2018 
viste vi verk av de franske kunstnerne Pierre Huyghe og 
Camille Henrot. 

I 2018 fokuserte vi på store sideprogram til 
utstillingene som tok tak i utstillingstematikken og 
presenterte tverrfaglige samtaler som gikk parallelt med 
utstillingen. En stor satsning i 2018 var Det felles eide,  
en omfattende presentasjon av Osloborgernes egen 
kunstsamling som befinner seg i offentlige bygninger og 
uterom over hele byen. I sideprogrammet utforsket vi 

Oslos historie gjennom guidede turer i ulike bydeler,  
samt filmprogram om Oslo på film med regissører og 
kritikere. Sideprogrammet inkluderte også et litterært 
samarbeid med Cappelen Damm hvor forfattere ble 
invitert til å meditere over betydningen av offentlige kunst 
i Oslo. I Per Kleivas utstilling Kniv i vatn hadde vi et 
omfangsrikt sideprogram som tok utgangspunkt i Kleivas 
politiske engasjement. 

Et nytt og viktig initiativ på barn og unge har  
vært samarbeidet med Slottsparken og Prinsesse 
Alexandras Skulpturpark hvor vi har laget skulpturskoler 
og animasjonsfilmskoler samt LEO filmklubb for ungdom, 
begge nye satsninger med et bredt nedslagsfelt og stor 
betydning for å utvide våre publikumsgrupper. 

Kunstnernes Hus er et hus på over 3000 
kvadratmeter hvor hele huset er dedikert til kunst, film 
kunstproduksjon og sosialt samvær. I huset opererer  
flere generasjoner kunstnere: studenter i Akademirommet, 
kunstnere i startgropen av sin karriere i våre åtte atelier, 
nye og etablerte filmskapere i kinoen samt profesjonelle 
kunstnere i alle generasjoner i nedre sal og i overlyssalene. 
Under samme tak samler huset Høstutstillingen,  
en restaurant drevet av Lofthus Samvirkelag, økokunst-
prosjektet Oslo Aviary & Apiary på taket av Kunstnernes 
Hus, distributøren Nordic Art Press med butikk  
i bokhandelen og kontoret til landets ledende nettsted  
for samtidskunst Kunstkritikk i loftsetasjen.

Foto: Niklas Lello
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Ny identitet høsten 2018
Vår nye profil er et tilbakeblikk på vår egen historie.  
Den nye logotypen er basert på fasadeskiltet som ble 
montert på bygget allerede på 30-tallet. Vår designpartner 
valgte å ta utgangspunkt i fasadeskiltet fordi det allerede 
er en del av vår visuelle identitet – selv om det aldri har 
vært brukt som logotype før. På sett og vis er det 
interessant å tenke på at fasadeskiltet, som ble tegnet  
og utformet med de begrensningene metallproduksjoner 
på 30-tallet satte, nå danner grunnlaget for vår logotype  
i en tid med nesten ubegrensede produksjonsmuligheter.

Også Løven ble tegnet for Kunstnernes Hus på 
30-tallet, da med initialene KH over og 1930 under.  
Det nye løvesymbolet er en modernisert utgave tilpasset 
digitale flater og vår tids behov. Løvens positur er endret 
for å reflektere begge løvene utenfor huset og samtidig  
gi symbolet balanse, slik at det kan stå alene uten de 

Historie

Løven har vært en integrert del av identiteten vår fra 
begynnelsen og helt fram til 1999 da det ble gjort et forsøk 
på å skape en helt ny profil for Kunstnernes Hus. 

Med sine brutalistiske bokstavformer forsøkte denne 
profilen å skape en annerledes identitet for institusjonen  
i det millenniet ble rundet. Profilen ble forkastet allerede 
fem år senere da den aldri helt fikk fotfeste hverken  
i organisasjonen eller blant publikum. Den originale løven 
ble igjen tatt inn i varmen sammen med ny typografi i 2004.

typografiske elementene som støtte. Løvesymbolet vil  
nå fungere som en frittstående og ikonisk maskott for 
institusjonen vår, akkurat som løvene utenfor huset.

Kunstnernes Hus er en stolt institusjon med en  
rik historie. Gjennom vår nye webside og identitet ønsker  
vi å framstå som sterk og tydelig, med blikket rettet 
fremover. Selv om identiteten er trygt forankret i vår  
egen historie skal den ikke fremstå som hverken 
tradisjonell eller forutsigbar. Vi er en moderne institusjon 
som alltid er aktuell, og som tør å tenke utradisjonelt,  
være upretensiøs og utfordre det etablerte. Vår nye profil 
reflekterer disse verdiene.

Den nye identiteten og nettsiden er designet  
av designbyrået ANTI, og nettsiden er utviklet av design-
byrået Skogen.
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02.03.—29.04.2018

Det felles eide

 «Her står hovedverkene i kø, og sjelden har de vært  
sett i en så frisk sammenheng.» 

— Lars Elton, Dagsavisen

«En spennende oppdagelse er den nyrestaurerte 
lekeskulpturen Fluene (1972) av Berit Soot Kløvig,  
som står utenfor Kunstnernes Hus. Opprinnelig var den 
plassert på Ellingsrudåsen skole, men har de siste årene 
stått bortgjemt og delvis defekt i Geitmyra skolehage.  
Det hadde vist seg at den ikke tålte lek – men et gjensyn 
tåler den godt, med sitt svungne blå stålskjelett og  
sine fargerike flueegg i plast.»  

— Oda Bahr, Morgenbladet

Hva er en by uten kunst? Utstillingen Det felles eide 
presenterte et utvalg av Oslo kommunes kunstsamling, 
som i alt består av 19.000 verk. Dette er Osloborgernes 
egen kunst, den som møter oss overalt i det offentlige rom; 
på skoler og sykehjem, i svømmehaller og biblioteker,  
i parker og uterom.

Utstillingen reflekterte over samspillet mellom 
kunst, arkitektur, byrom og byens befolkning, og tilbød en 
fortelling om utviklingen av den moderne storbyen Oslo. 
Gjennom nedslagspunkt i kommunens samling fra slutten  
av 1800-tallet til i dag, belyste utstillingen kunstens 
betydning for den urbane utviklingen og hva «det felles 
eide» impliserer; sosialt, politisk og kulturelt.

Et stort formidlingsprogram ledsaget utstillingen. 
På programmet sto guidete kunstturer til Groruddalen, 
Solli plass, Oslo Rådhus og Oslo Konserthus, et 
filmprogram med historiske og samtidige Oslofilmer,  
et faglig seminar i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo 
og en skjønnlitterær essaysamling utgitt av Cappelen 
Damm. Publikasjonen inkluderte tekster av blant annet  
Roy Jacobsen og Johan Harstad, som skrev om sine 
erfaringer av kunsten i Oslo. Boken har ligget på forlagets 
bestselgerliste og er nå trykket i sitt tredje opplag. 

Utstillingen ble kuratert av sjefskurator Ingebjørg 
Ydstie og kurator Erik Nilsen ved Oslo kommunes 
kunstsamling i samarbeid med Kunstnernes Hus. 
Formidlingsprogrammet ble kuratert av Elisabeth Byre  
i samarbeid med Kunstnernes Hus. Eivind Hofstad Evjemo 
var redaktør for Cappelen Damms publikasjon, og Eirik 
Frisvold Hanssen ved Nasjonalbiblioteket samarbeidet 
med Kunstnernes Hus Kino om filmprogrammet.

Deltagende kunstnere: Øystein Aasan,  
Signe Marie Andersen, Bård Ask, Anna-Eva Bergman,  
Per Berntsen, Håkon Bleken, Svein Bolling, Helga Bu,  
Marie Buskov, Ida Ekblad, Hilmar Fredriksen, Hanne Friis, 
Dag Fyri, Gunnar S. Gundersen, Crispin Gurholt, Ane Hjort 
Guttu, Yngve Hammerlin, Arnold Haukeland, Knut Henrik 
Henriksen, Candida Höfer, Svein Johansen, Irma Salo 
Jæger, E.B. Kampen, Kay Arne Kirkebø, Anders Kjær,  
Berit Soot Kløvig, Reidar Martin Kraugerud, May von Krogh, 
Christian Krohg, Per Krohg, Reidar Lerdal, Kalle Løchen, 
Mikkel McAlinden, Odd Nerdrum, Sidsel Palmstrøm,  
Shwan Dler Qaradaki, Leonard Rickhard, Auguste Rodin, 
Susanne Roti, Aase Texmon Rygh, Helge Røed,  
Tom Sandberg, Jakob Schmidt, Fin Serck-Hanssen,  
Inger Sitter, Harald Sohlberg, Olav Strømme, Jon Benjamin 
Tallerås, Odd Tandberg, Vibeke Tandberg, Lars Tiller, 
Ahmed Umar, Jørleif Uthaug og Jakob Weidemann.

Sideprogram
For å aktualisere og kontekstualisere utstillingen 
organiserte vi et omfangsrikt sideprogram i forbindelse 
med utstilling som besto av seminar, organiserte 
kunstturer i byen samt et film- og samtaleprogram.

Guidede kunstturer i byen: turer til steder i Oslo 
med engasjerende kunstverk, storslåtte utsmykkinger  
og arkitektoniske høydepunkter. Turene gikk til Oslo 
rådhus med kunsthistoriker Gunnar Danbolt, Solli plass 
med kunstforvalter Ulla Uberg ved Universitetet i Oslo og 
byantikvar Janne Wilberg, Oslo Konserthus med 
kunstkritiker Mona Pahle Bjerke og Groruddalen på tvers 
med kunstner Elise Storsveen. 

Samtidig viste Kunstnernes Hus Kino et 
mangfoldig filmprogram med den overordnete tittelen 
Oslofilmer. Programmet spant bredt i sjanger og format, 
med klassikere som Olsenbanden, opplysningsfilmer fra 
Oslo byarkiv, eksperimentell avantgarde-film, nyere 
kortfilmer og kunstfilm. Fellesnevneren var at filmene 
forholder seg til Oslo by, enten som åsted for handling, 
som bakgrunns- eller konfliktmateriale eller som gjenstand 
for utforskning og refleksjon. Forskjellsbyen, øst og vest, 
fortid og nåtid, sentrum og periferi var noen av 
tematikkene som ble belyst. Flere av filmvisningene ble 
innledet av fagfolk eller etterfulgt av samtaler med 
regissørene. I tillegg kom seminaret om offentlig 
utsmykning i byen, Kunsten i byen, byen i kunsten, 
arrangert i samarbeid med Oslo kommune og 
Kunsthøgskolen i Oslo.

Det felles eide essaysamling

I samarbeid med Cappelen Damm kom boken Det Felles 
Eide, en litterær essaysamling om offentlig kunst redigert 
av Eivind Hoftstad Evjemo med bidrag av bl.a Rpy 
Jacobsen, Rosva Koritzninsky, Cathrine Knudsen, Nicolai 
Frobenius, Johan Harstad, Lars Mørch Finborud, Hanne 
Ramsdal, Thomas Eström og Gunnar Sørensen

Foto: Vegard Kleven.

Foto: Vegard Kleven.
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25.05.—24.06.18

Avgang 2018: 
MFA Kunstakademiet

08.09.—14.10.18

Statens 131.  
Kunstutstilling

Statens Kunstutstilling - Høstutstillingen er en av de 
største og mest kjente kunstbegivenhetene i Norge. 
Høstutstillingen vises hvert år på Kunstnernes Hus,  
og arrangeres av Norske Billedkunstnere (NBK). 
Høstutstillingens og Kunstnernes Hus’ historie er knyttet 
sammen siden huset ble bygget i 1930. I 2018 var det  
hele 1919 søkere og av disse ble det valgt ut 82 kunstnere/
kunstnergrupper. Utstillingen hadde omlag 20 000 
besøkende i løpet av fem uker, og 63 skoleklasser  
var på omvisning. 

15 nyutdannete kunstnere presenterte sine 
masterprosjekter på avgangsutstillingen til 
Kunstakademiet i overlyssalene på Kunstnernes Hus. 
Masterutstillingen er et samarbeid med Kunsthøgskolen  
i Oslo (KHiO), og markerer avslutningen av studentens 
utdanning og begynnelsen på deres kunstneriske virke. 
Avgangsutstillingen inngår i Kunstnernes Hus’  
omfattende samarbeid med KHiO med atelierprogram, 
foreslesningsserien Agenda og studentgalleriet 
Akademirommet. 

Foto: Vegard Kleven. Foto: Kunstnernes Hus
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02.11.18—13.01.19

Per Kleiva: Kniv i vatn

«Politisk raseri og poetisk innlevelse er en  
sjelden kombinasjon. I Per Kleivas hender formes  
den til stor kunst.»  

— Harald Stanghelle, Aftenposten

«Per Kleiva etterlot seg et kunstnerskap som er  
rikere og mer mangfoldig enn de fleste av oss tror. 
Utstillingen på Kunstnernes Hus er forbilledlig dyp  
og bred på samme tid.»  

— Lars Elton, Dagsavisen

«Hans insistering på stadig nye stiluttrykk, teknikker  
og medium blir nærmest et etisk imperativ: et knivstikk  
inn i gråsonen mellom motsetninger og tvetydigheter,  
med andre ord, inn i vår motsetningsfylte samtid.»  

— Ingrid Halland, Kunstkritikk

Kunstnernes Hus åpnet 2. november den største 
utstillingen til dags dato med den norske kunstneren  
Per Kleiva (1933 - 2017). Med sitt presise og poetiske 
formspråk, sin eksperimentelle tilnærming og sitt 
brennende politiske engasjement, kan Kleiva betraktes 
som en avantgardepionér i Norge. Utstillingen viste et 
utvalg arbeider på tvers av genre og tiår, med hovedvekt 
på maleri og skulptur.

Kunstneren har en sentral plass i norsk 
kunsthistorie og ikke minst i Kunstnernes Hus’ egen 
historie, og en rekke av arbeidene har tidligere blitt vist  
på huset. Her hadde han sin første store separatutstilling  
i 1968, i tillegg til flere separat- og gruppeutstillinger fra 
midten av 60-tallet til 80-tallet. Her utøvde han 
kunstaksjonisme og et aktivt kunstpolitisk arbeid.  
Kleiva og hans kollegaer fikk gjennomslag for en rekke 
saker som fortsatt er av stor betydning for kunstnernes 
stilling i Norge i dag.

Utstillingen rekonstruerte blant annet verket 
Katedral som Kleiva skapte til separatutstillingen på 
Kunstnernes Hus i 1968, en installasjon som med sitt 
dystopiske miljøbudskap var forut for sin tid både i form  
og innhold. Utstillingens tittel er hentet fra Kleivas maleri 
fra 1971 og oppsummerer på mange vis en gjennomgående 
spenning mellom motsetningspar i hans kunst; makt og 
maktesløshet, protest og stillhet, dystopi og utopi.

Sideprogram: Kunst,  
kollektivisme og ideologi 
Med sideprogrammet flyttet vi blikket fra enkeltkunstneren 
og ønsket å spørre hvilke politiske ideologier som står  
på spill i kunsten. Som medlem av GRAS-kollektivet i første 
halvdel av 70-tallet, var Kleiva en tydelig representant  
for den politisk forpliktede kunsten. I 2018 ble også 50-års 
jubileet for studentopprøret i 1968 markert. 
Sideprogrammet besto av lesesirkler med det unge 
kunstnerkollektivet Louise Dany, debatt om arven etter 
1968 og et filmprogram som ga ulike innfallsvinkler til 
datidens opprørsånd og politiske mobilisering. 
Sideprogrammet var støttet av Fritt Ord og Institut 
Français de Norvège.

Boken Per Kleiva. Maleri & Skulptur ble publiserte til 
utstillingen og viser et bredt utvalg av Kleivas mest 
sentrale malerier og tredimensjonale objekter, ledsaget  
av tekster som belyser både de kunsthistoriske, politiske 
og litterære aspekter ved Kleivas produksjon. Tekstene er 
skrevet av Thomas Flor, Line Ulekleiv, Thure Erik Lund  
og Kåre Bulie. Design: Henrik Haugan Redaksjon: Ida 
Kierulf og Thor Arvid Dyrerud 

Foto: Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven
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Unge Kunstneres Samfund

16.02.—28.03.

Nora Young:
Ding Dong

13.04.—20.05.

Natalie Price Hafslund: 
Clean Criminal

01.—03.06.

Sandra Mujinga: 
Hoarse GlobulesI 2018 fortsatte UKS, foreningen for unge kunstnere i Norge, 

sitt gjestespill på Kunstnernes Hus med tre presentasjoner 
av anerkjente, yngre kunstnere. UKS har en lang tradisjon 
for samarbeid med Kunstnernes Hus helt siden det åpnet i 
1930 både når det gjelder utstillinger og fagpolitisk arbeid.

Foto: Jan Khur

Foto: Jan Khur

Installasjonsbilde av utstillingen.  
Foto: Niklas Lello

Irma Salo Jæger, Ble verden så liten, 1967, i foajéen.  
Foto: Niklas Lello

09.11.18—06.01.19

1968 | 2018 LNM 50 år

Landsforeningen Norske Maleres jubileumsutstilling  
1968 | 2018 besto av verk fra 1968 og 2018 som møttes til 
samtale og brytning. LNM ble stiftet på Kunstnernes Hus 
15. mai 1968, et år som markerte starten på en brytningstid 
i politikk og samfunn. Etableringen av LNM markerte på 
mange måter slutten på maleriets hegemoni her hjemme, 
samtidig som det også var en ny begynnelse. 1968 | 2018 
ble kuratert av Øystein Tømmerås og Thomas Sæverud.

Kristin Austreid, WendimagegnBelete, Anna-Eva 
Bergman, Ragna Bley, Elin Brissman, Håkon Bleken,  
Jørgen Dobloug, Nils Eger, Ingrid Fegersten, Nicklas 
Gahnström, Kathrine Giæver, Jens Hamran, Thore Heramb, 
Irma Salo Jæger, Eamon O’Kane, Morten Krohg,  
Roald Kyllingstad, Rina Eide Løvaasen, Peter Mohall, 
William Nicolaysen, Kristin Nordhøy, Bjørn Ransve,  
Inger Sitter, Maiken Stene, Odd Tandberg, André Tehrani, 
Kjell Varvin, Frans Widerberg og Erlend Grytbakk Wold.
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Atelierprogram

02.03.—29.04. 01.06.—02.09.

08.09.—14.10. 09.11.18—06.01.19

Akademirommet

Kunstnernes Hus tilbyr et løpende kunstnerisk tilbud  
i husets foajé, slik at alle som besøker huset kan få en 
kunstnerisk opplevelse. Utstillingene er enten uavhengige 
prosjekter eller tilknyttet programmet i utstillingssalene. 
Foajéutstillingene er støttet av Advokatfirma DLA Piper.  
I 2018 ble følgende kunstnere vist i restaurantområdet: 

Serien på 12 litografier ble vist i forbindelse med 
utstillingen Det felles eide og var opprinnelig en 
kalendermappe fra 1956 med bidrag av Knut Yran,  
Jørleif Uthaug, Einar Granum, Arne Hegglund og  
Håkon Stenstadvold. Bildene ble trykket i store 
unummererte opplag og hovedsakelig spredt rundt til 
skoler over hele landet. Bildene tematiserer  
oppbyggingen av Norge som en moderne industrinasjon  
i årene etter krigen: Et stort kollektivt løft tuftet på 
utdanning og forskning i samspill med viktige næringsveier 
som industri, sjøfart, fiske, skog- og landbruk.

Camilla Steinum presenterte sommeren 2018 verket  
Pledd og presanger binder, et større tekstilarbeid laget  
av fleece og silkebånd.

I forbindelse med Høstutstillingen 2018, Statens 131. 
Kunstutstilling, viste Ingeborg Annie S. Lindahl verket 
Livsløgn - Trollveggen, en monumental tegning laget  
med kalk på sort lerret.

Irma Salo Jæger viste verket Ble verden så liten fra 1967  
i forbindelse med LNMs jubileumsutstilling. Verket ble 
første gang vist i kunstnerens utstilling på Kunstnernes 
Hus i 1968.

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo og Fondet for 
kunst- og designstudenter (FKDS) huser Kunstnernes Hus 
et atelierprogram over tre etasjer på husets bakside.  
Åtte nyutdannete kunstnere fra avdelingen 
Kunstakademiet tildeles årlig en atelierplass på huset  
med et studentgalleri i første etasje der de kan vise frem 
sine arbeider for publikum. Atelierprogrammet er en viktig 
bestanddel i Kunstnernes Hus´ målsetting om å være et 
hus for både visning og produksjon av samtidskunst. 
Kunstnerne som fikk tildelt atelier i 2018/19 var: Christoffer 
Alexander Danielsson, Mor Efrony, Urd Joachimsen 
Pedersen, Kristian Suvante Augland, Love Terins, Rickard 
Ravnanger Aall, Sofie Brønner og Agatha Wara.

Vårt mangeårige samarbeid med det studentdrevne 
visningsstedet Akademirommet ble videreutviklet  
i 2018. Akademirommet er en arena for utstillinger og 
presentasjoner, og ligger på baksiden av huset. 
Programmet og rommet 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 i 2018 inkluderte 18 utstillinger hvorav  
flere presenterte et utvidet program med performance, 
film, samtaler eller verksted.

Foajéutstillinger

Ingeborg Annie Lindahl, Livsløgn – Trollveggen, 2018.  
Foto: Kjell Ruben Strøm/NBK.

Visning av Jean-Luc Godards La Chinoise.  
Foto: Kunstnernes Hus Kino

Kunstner Inger Lise Hansen i samtale med professor Jeremy Welsh.  
Foto: Dimitri Lurie for Kunstnernes Hus Kino

Kino
Kunstnernes Hus er den første kunstinstitusjonen i norsk 
sammenheng som har en fullverdig kino med helårsdrift.  
Å drive en kino på en institusjon viet samtidskunst er høyst 
aktuelt i en tid der film- og billedkunstfeltene nærmer seg. 
I vårt faste program vises håndplukkede filmer fra hele 
verden og et omfattende spekter av kunstfilm i vid 
forstand: nyere spillefilmer med kunstneriske kvaliteter, 
sjangerutfordrende og aktuelle dokumentarer og filmer 
laget av både norske og internasjonale billedkunstnere.  
I tillegg til eget program samarbeider vi med en rekke ulike 
festivaler og uavhengige kuratorer og leier ut salen til 
enkeltarrangementer.

I 2018 har vi blant annet etablert en fokusert 
satsning på kunstfilm gjennom visningskonseptet Silver 
Series, startet opp filmklubb for ungdom og gjennomført 
to større sideprogram til utstillinger: Det felles eide – Oslo 
kommunes kunstsamling og utstillingen Per Kleiva: Kniv i 
vatn. I tillegg har vi videreført konsepter som Kunstner 
viser film, Kunstnerportrettet og Konsert i kino.

Blant filmskapere vi satte fokus på var den 
anerkjente argentinske filmkunstneren Lucrecia Martel  

og den 88 årige amerikanske dokumentar-nestoren 
Frederick Wiseman. Vi viste også nye filmer av 
billedkunstnere som Goutam Ghosh og Jason Havneraas, 
Daisuke Kosugi, Marcus Lindeen, Marte Vold, Inger Lise 
Hansen og Lars Monrad Vaage. Blant tematisk kuraterte 
programmer kan vi nevne visning av The Last Angel of 
History (John Akomfrah) med tilhørende foredrag om 
afrofuturisme av Erik Steinskog og et arrangement om 
økofeminisme og science fiction med visning av 
dokumentarer om Donna Haraway og Ursula K Le Guin  
i samarbeid med forfatter Susanne Christensen.  
Vi videreførte konseptet Konsert i kino med tre utgaver  
i samarbeid med Ingeborg Husbyn Aarsand og arrangerte 
to versjoner av Kunstnerportrettet-serien med visning av 
Hello Baby og TV-serien Målarskolan av og med Marie-
Louise Ekman og den «glemte» norske avantgardisten 
Anne Haugsgjerd, i samarbeid med kurator Mike Sperlinger. 

Totalt antall filmvisninger i kinoen var 136 (hvorav 
105 var egne arrangement) og totalt antall besøkende på 
disse: 5304. I tillegg kommer seminarer og annen utleie.



Nye satsninger og tiltak

Silver Series
Ny satsning på ungdom og film

LEO filmklubb
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Kunstnernes Hus startet høsten 2018 opp første del av  
en ambisiøs filmsatsning for ungdom: LEO. Prosjektet er 
støttet av Sparebankstiftelsen, Kulturrådet, 
Bergesenstiftelsen og Viken Filmsenter og er et samarbeid 
med Norsk Filmklubbforbund. LEO består av to deler:  
en filmklubb og et kurs i personlig filmfortelling som går 
over fire helger (oppstart 2019). 

LEO Filmklubb er en medlemsbasert filmklubb 
med visning én gang i måneden. Programmet består av film 
innenfor alle sjangre: animasjon, spillefilm, dokumentar, 
kunstfilm, politiske filmer og ikke minst – fantasifulle filmer. 
Målet er å gi ungdommene en større bevissthet rundt film 
og levende bilder. Ungdom omgir seg med levende bilder 
hele tiden, men i skoleverket prioriteres tekstforståelse 
framfor billedanalyse. Kinotilbudet for ungdom er også 
begrenset til tross for at det lages svært gode filmer for 
aldersgruppen. Med LEO ønsker vi å gi ungdom berikende 
filmopplevelser, et språk for det de ser – og et sosialt miljø.

Silver Series: Camille Henrot.  
Foto: Vegard Kleven 

Visning av Hell You Talmbout (2017, Regi: Denzel Boyd).  
Foto: Kunstnernes Hus Kino

Foto: Kunstnernes Hus Kino

I 2018 startet Kunstnernes Hus en ny satsning på film  
i Kunstnernes Hus Kino med visningsserien Silver Series, 
der vi presenterer internasjonale kunstnere som arbeider 
med film og video. Silver Series fungerer som et 
supplement til det eksisterende programmet i kinoen  
og som en integrert del av Kunstnernes Hus’ øvrige 
utstillingsprogram. De utvalgte kunstnerne arbeider alle 
med film- og video, ofte i dialog med andre medier, og har 
utviklet et unikt audiovisuelt formspråk som utforsker 
politiske, sosiale eller teknologiske forhold ved vår samtid. 
Hver serie presenteres i form av en miniretrospektiv 
presentasjon utviklet i samarbeid med kunstneren.

I 2018 presenterte vi filmverk av de anerkjente 
franske kunstnerne Pierre Huyghe og Camille Henrot.

30.08.—16.09.

Silver Series 01:
Pierre Huyghe

08.—25.11.

Silver Series 02:
Camille Henrot

«Det er noe befriende direkte ved det å sortere 
filmarbeider etter kunstner og vise dem på denne  
måten, og ved å flytte filmene fra gallerirommet til 
kinosalen, får man en liten kontekstforskyvning som  
i flere tilfeller får store konsekvenser for hvordan man 
oppfatter en gitt film.» 

— Aksel Kielland,  
Contemporary Art Stavanger

I første semester av LEO Filmklubb har vi lagt vekt på å  
vise filmer laget av unge kvinnelige regissører, med jenter  
i hovedrollene. Vi har vist filmer med et rikt språklig univers 
(tyrkisk, engelsk, litauisk, fransk, nederlandsk). Filmene 
skal være inkluderende og relevante for ungdom med ulik 
kulturell bakgrunn. Ved flere anledninger har programmet 
vært en kombinasjon av kortfilm laget av ungdom selv og 
spillefilm laget av profesjonelle filmskapere. Videre har vi 
samarbeidet med en rekke ulike miljøer om program og 
rekruttering: Skeiv Ungdom, Agenda X – antirasistisk 
senters ungdomsavdeling og Torshovdalen Aktivitetshus. 
Filmklubben har per nå 95 medlemmer og publikum ved 
visningene varierer fra 15- 40 personer. Det har også blitt 
lagt vekt på sosiale arrangementer og konserter i 
forbindelse med visningene.
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Samarbeid og arrangement
2018 har vært et aktivt år på Kunstnernes Hus med 
rekordmange arrangementer (308) og samarbeider. 
Videre fikk vi dette året, med generøs støtte fra Rom For 
Kunst og Musikkutstyrsordningen, utbedret akustikken  
i nedre utstillingssal og fikk dermed glede av flere 

Terje Brofos, med kunstnernavnet Pushwagner, døde 24. 
april 2018, 77 år gammel. Mandag 7. mai ble bisettelsen 
holdt på Kunstnernes Hus. Pushwagner ble det siste tiåret 
ansett som en av Norges viktigste samtidskunstnere,  
og han oppnådde internasjonal anerkjennelse med blant 
annet stor suksess på samtidskunst-biennalene i Berlin  
og Sydney. Bisettelsen samlet over 700 gjester og ble 
direktesendt på NRK 1. 

I 2018 videreutviklet vi samarbeidet vårt med 
seminarserien Agenda på KHIO, avdeling Kunst og 
håndverk. Gjennom 5 heldagesseminarer med ulike  
temaer fikk vi sammen med KHIO-studentene mer innsikt 
og kunnskaper om: Kunst og håndverk, Kunst og klima, 
Kunsten i byen og byen i kunsten. Bauhaus og Keramikk. 
Alle seminarene ble dokumentert og tilgjengeliggjort  
på internett. Seminarserien er programmert av 
billedkunstner og professor Lotte Konow Lund.

Høstsesongen 2018 hadde vi gleden av å presentere  
et tverrfaglig samarbeid med Litteraturhuset, som vi  
håper på kan være begynnelsen på en større satsning. 
Programmet bestod av foredrag, barneprogram, 
filmvisninger og samtaler rundt kunst og litteratur ble  
holdt i begge husene. Årets æresgjest var bokaktuelle 
fotograf og forfatter Teju Cole - en kunstner som beveger 
seg sømløst mellom tekst, fotografi og performance.

Kunstnernes Hus’ bokhandel tilbyr muligheter både for 
faglig fordypning og skattejakt. Her presenteres titler med 
tilknytning til kunstfeltet generelt og husets utstillinger 
spesielt. Bokhandelen huser jevnlig boklanseringer og 
samtaler. Vi samarbeider også med andre aktører; høsten 
2018 lanserte Nordic Art Press – en distribusjons- og 
formidlingsplattform for forlag og utgivere på det nordiske 
kunstbokfeltet – sin første og eneste fysiske manifestasjon 
i Kunstnernes Hus’ bokhandel.

Bokhandelen ligger i direkte tilknytning til 
resepsjonen, og fungerer som en forlengelse av 
formidlingsavdelingen, i at det er her publikummere flest 
får sin første introduksjon til en kunstner eller utstilling.

Pushwagner bisatt på 
Kunstnernes Hus

Seminar programmet 
AGENDA med KHiO

Programsamarbeid  
med Litteraturhuset

Bokhandelen

utstillinger, konserter og produksjoner med 
tverrkunstneriske uttrykk. Sammen med kinosalen,  
det anvendelige Atelier Felix og de andre lokalene på 
huset legger vi nå til rette for flere samarbeider, konserter 
og tverrkunstneriske utstillingsprosjekter. 

Foto: Herman Dreyer

Foto: Kunstnernes Hus

Foto: Kunstnernes Hus

Foto: Kunstnernes Hus
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VerkstedFormidling
Hvordan kan samtidskunsten skape mening og dialog for 
barn og unge? Kunst handler ikke bare om å være flink til å 
tegne eller å male. Det er viktig for Kunstnernes Hus å 
formidle at kunst kan være et rom å tenke i, et sted å 
utforske, og ulike måter å se på. Dette er en tankegang vi 
legger til grunn for alle våre formidlingskonsepter.  
Utenom det populære familieverkstedet som er åpent  
hver dag, ønsker vi å møte mennesker gjennom dialog og 
med arkitekturen og kunsten som omdreiningspunkt.  
I 2018 har vi utvidet fokuset på formidlingen av 
Kunstnernes Hus’ unike arkitektur. Under arrangementet 
Open House Oslo inviterte vi byantikvaren Janne Wilberg 
til å holde omvisning om husets historie og arkitektur,  
til stor interesse fra publikum.

Formidlingsrommet Atelier Felix kunne i 2018 tilby 
verkstedsoppgaver utarbeidet av kunstnere hver dag  
i utstillingsperiodene. Utvalgte lørdager arrangerte vi våre 
populære familieomvisninger rettet mot et bredt publikum. 
Med dette ønsker vi at foreldre og barn skal få en felles 
kunstnerisk erfaring knyttet til våre utstillinger og 
arkitektur. I 2018 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. Også i år bidro vi med åpent 
verksted under Høstutstillingen. 

I Vanessa Bairds utstilling besto den åpne 
atelieroppgaven i å tegne etter verks- og eventyrtitler  
som kunne trekkes fra en krukke på bordet. I anledning 
Bairds tegneteknikk var redskapet tørrpastell. Under en  
av familielørdagene tegnet vi rett på veggen alt vi hadde 
snakket om under omvisningen. I Det felles eide var 
kunsten i det offentlige uterommet tema. 

Berit Soot Kløvigs lekeskulptur Fluene (1972) var sentral  
i formidlingen til barn. Med farget kartong, ståltråd og 
arkitektpapp fikk publikum lage skulpturer til offentlige 
miljøer i miniatyrformat. I Kleivas utstilling satte vi fokus  
på tverrestetiske virkemidler som symboler, kontraster og 
gjentagelser, som alle er fremtredende i Kleivas 
kunstnerskap og som elevene fikk gi uttrykk for i arbeid 
med collage. Arkitekturen har også fått større plass  
i formidlingen til barn og unge. Under Open House Oslo  
var arkitekturen tema for både familieomvisningen og 
verkstedet etterpå. Det var det også da arkitekturyoga  
sto på programmet under sesongåpningen i august. 
Arkitekturverkstedet ble som alltid møtt med stor 
begeistring fra publikum. Som i en byggevareforretning 
kunne publikum velge blant en mengde ulike materialer  
i geometriske formater, og montere dem sammen med 
limpistol til eksperimentelle konstruksjoner.

Foto: Kunstnernes Hus

Arkitekturomvisning med byantikvar Janne Wilberg.  
Foto: Kunstnernes Hus

Foto: Kunstnernes Hus

Foto: Kunstnernes Hus

Foto: Kunstnernes Hus



(24) (25)

Plot/Oslo

Nye formidlingssamarbeid
I 2018 innledet vi et langsiktig samarbeid med  
Slottsparken og Sparebankstiftelsen DNB om formidling  
av Prinsessen Alexandras skulpturpark (PIA). Som ledd  
i dette har vi utviklet et formidlingskonsept rettet mot 
barnehager og Aks-elever samt skoleferie- og 
weekendkurs. Alle aktivitetene starter med et besøk  
i PIA som introduksjon til tematikk om rom og skulptur  
som vi viderefører i møte med kunsten og arkitekturen  
på Kunstnernes Hus. Inkludert i dette tilbudet er 
høstferiekurset i stop-motion animasjon for barn mellom  
9 og 12 år. Takket være støtten fra Sparebankstiftelsen har 
vi kunnet hente inn eksterne ressurser til utarbeidelse av 
kursinnhold. Videre har vi tilbud om skulpturkurs over fem 
ettermiddager for grupper med AKS-elever. Totalt fire 
grupper med 15 elever fra andre og tredje-klassetrinnet 
deltok i høst. Under kurset jobbet elevene med støpe-
teknikk og naturmaterialer som treverk og kvist, inspirert 
av Per Kleivas skulpturer. Tilbakemeldingene fra barn, 

Plot/Oslo er vårt tilbud til unge kunstinteresserte mellom 
15 og 25 år. Her får ungdom tilbud om unike møter med 
institusjonen og kunstnere og innsikt i kunstverden 
generelt. I 2018 kunne Kunstnernes Hus tilby kunstnermøte 
med Constance Tenvik, kuratoromvisning i Det felles eide 
om hvorfor kommunen samler kunst og hva de har i sin 
samling, samt visning av filmen Florida Project (2017).  
I Høstutstillingen arrangerte vi omvisning og i Kniv i vatn 
kunne vi i tillegg tilby collage-workshop. Det er nå rundt 
900 medlemmer i Plot, og tilbudet drives av et eget 

I et nytt samarbeid med Prinsesse 
Alexandras Skulpturpark og 
Sparebankstiftelsen har vi utliklet 
nye forminslingskonsept til AKS 
elever samt skoleferie og 
weekendkurs som omhandler 
skulptur på forskjellige vis. 
Foto: Kunstnernes Hus

foreldre og AKS-ansatte har vært gjennomgående  
positive og vi opplever responsen som et kjærkommet 
tilbud til barn i nærmiljøet. Støtten fra Sparebankstiftelsen 
har også gitt rom for materielle investeringer, som iPads, 
skriver og driller til verkstedene våre.

I samarbeid med andre når vi nye 
publikumsgrupper. Open House Oslo gir oss tilgang til et 
genuint interessert arkitekturpublikum, og tilbud om gratis 
inngang til Røde Kors’ brukere i samarbeid med Kunst  
i Oslo og brukere av Frelsesarmeens aktivitetskort åpner 
for møte med andre enn vårt definerte kjernepublikum. 

I samarbeid med Deichmans hovedbibliotek 
forankret vi formidlingen i Kleivas interesse for poesi og 
litteratur. Blant annet gjorde de en såkalt shared reading  
i utstillingen og bokutstilling om Kleiva på biblioteket.  
I utbytte mot dette hadde vi collageworkshop for ungdom 
på biblioteket.

ungdomsråd i samarbeid med Astrup Fearnley Museet  
og Nasjonalmuseet. Vi møter et stort engasjement for 
samtidskunst blant de unge som er viktig å ivareta. 

Med støtte fra Kulturrådet startet Plot/
kunstkritikk opp høsten 2018 med foredragsserie og 
skriveworkshop for medlemmene om det å skrive om kunst. 
Poet og forfatter Aina Villanger er engasjert som 
prosjektleder. Lotte Konow Lund innledet foredragsserien 
på høsten og påfølgende skrive-workshop med Aina 
Villanger ble fort fulltegnet. Prosjektet fullføres våren 2019.

Omvisning
Skoleklasser, seniorgrupper, foreldre i barselpermisjon  
og familier får tilpassede omvisninger og vi tilbyr gratis 
omvisninger med verksteder til barnehager og 
skoleklasser i grunnskolen, videregående skole og 
kunstskolene. Året ble innledet med utvidet støtte fra  
DKS i Vanessa Bairds utstilling takket være pågående 
interesse fra videregående skoler. Den filosofiske 
samtaleformen som vi brukte i dette formidlingsopplegget 
tar vi med oss videre. 

Høstsemestret innledet vi med en av våre 
informasjonskvelder for lærere. Der presenterte vi 
utstillingsprogrammet og formidlingstilbudet forankret  
i læreplanens kompetansemål. Et besøk i våre utstillinger 
skal kunne brukes i forlengelsen av 
klasseromsundervisningen. 

Gjennom hele året har Kunstnernes Hus åpne 
omvisninger på søndagene i de temporære utstillingene.  
I omvisningsserien «Kunstner viser kunstner» har vi 
engasjert kunstnere til å holde omvisninger ut fra sitt 
personlige og kunstneriske ståsted, som da Marthe  
Ramm Fortun formidlet Vanessa Bairds utstilling gjennom 
en performance. I Det felles eide snakket Ahmed Umar  
og Jon Benjamin Tallerås om sine egne arbeider, og fra  
et tverrkunstnerisk perspektiv holdt Hannah Wozene  
Kvam omvisning med innslag av slampoesi og sang.  
Dypt inntrykk gjorde også Morten Krohg og Victor Lind  
da de viste rundt drøyt 100 fremmøtte i utstillingen til 
deres tidligere kollega og nære venn Per Kleiva. 

Utstillingen Det felles eide og Per Kleiva: Kniv i vatn 
appellerte til et eldre publikum. I Det felles eide kunne  
vi takket være støtte fra Eckbos legat organisere 

“minnetriggende” omvisninger for tidlig demente og by  
på pizza i restauranten. Fra og med Kleiva kunne vi med 
støtte fra Den kulturelle spaserstokken organisere gratis 
omvisninger og visning av kunstfilm for eldre. Vi viste Livet 
på Frogner (1986) og Opp Ned er alt abstrakt... sa pappa 
(2014) skrevet og regissert av den norske filmskaperen 
Anne Haugsgjerd (1944), og publikum fikk møte en 
engasjert og aktiv kunstner fra sin egen generasjon.

Omvisning i Per Kleiva utstillingen med Morten Krohg og Victor Lind.  
Foto: Kunstnernes Hus
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FinansieringNøkkeltall

24 utstillinger.

308 arrangementer 
og filmvisninger.

110 085 besøkende 
(51 133 med billett).

123 skoleklasser
og barnehager.

8,08 årsverk fordelt 
på 11 stillinger.

Inntekter EgeninntekterKostnader

Sum inntekter 15 972 906,70 Totale kostnader 15 416 764,86

Egeninntekt består av uteie,  
billett inntekt, private bidrag  
og prosjektmidler.

Kulturdepartementet
9 430 000

Personalkostnader
6 848 998

Egeninntekt
5 942 906

Oslo kommune
600 000

Driftskostnader
5 094 621

Leieinntekter
2 282 508

Produksjonskostnader
3 178 063

Billettsalg
1 015 708

Annet
295 080

Andre inntekter
2 644 689

59% 44% 37%

4% 33%

14% 21%

6% 2%

17%
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Presse og Sosiale Medier
I 2018 har Kunstnernes Hus hatt meget god presseomtale 
fra lokal og nasjonale medier, spesielt knyttet til Per 
Kleivas utstilling, Pushwagners bisettelse og den nye 
satsningen LEO Filmklubb.

Kunstnernes Hus jobber for å ha en kontinuerlig 
dialog med publikum og ved årsskiftet hadde huset 17 091 
følgere på Facebook, en økning på 12% siden 2017, samt  
19 500 følgere på Instagram, en økning på 22% siden 2017.

Kunstnernes Hus Kino har også en aktiv rolle  
på sosiale medier, med 2700 følgere på Facebook og 1 345 
følgere på Instagram.

Kunstnernes Hus og Kunstnernes Hus Kino har  
en aktiv profil på sosiale medier med totalt over 20 700 
responser på arrangementene (deling, likes og 

kommentarer) på Facebook i 2018. I tillegg har antall besøk 
på Facebook sidene våre vært opp til 220 per dag i 2018.

Facebook-kontoen nådde ut til 310 000 
personer i 2018 på Kunstnernes Hus og 122 500 på 
Kunstnernes Hus Kino.

Kunstnernes Hus har opprettholdt en fast 
ukentlig nyhetsbrevutsendelse, i tillegg til presseskriv 
utsendelser i forbindelse med åpninger og spesial-
arrangementer. Det er 3300 påmeldte til nyhetsbrevet ved 
årsskiftet. Med vår nye visuelle identitet som ble lansert  
i høst formidler vi tydeligere våre tilbud og publikum får 
presentert en bedre oversikt over arrangementene. 

Per Kleiva – politisk raseri

og poetisk innlevelse

KOMMENTAR: Politisk raseri og poetisk innlevelse

er en sjelden kombinasjon. I Per Kleivas hender

formes den til stor kunst.

annonse

Film TV-serier Musikk LitteraturKulturKultur

NyheterNyheter Politikk   Norge   Verden

Økonomi   A-magasinet

Podkast   Karriere

OslobyOsloby Restaurantguiden   Sulten

Byliv

SportSport Fotball   Live   Langrenn

Sprek   Friidrett

MeningerMeninger Leder   Debatt

Kommentarer   Kronikk

SiD

KulturKultur Film   TV-serier   Musikk

Litteratur

EavisEavis Arkiv

A til ÅA til Å

Event

Tips oss

Kundeservice

Annonsering

Kjøp Aftenposten Junior

Kjøp magasiner

Bedriftsabonnement

Dødsannonser

 A-magasinet  Osloby  Sport  MeningerHanne MenyMeny
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4040

KULTUR

a n b e f a l t
Utgivelser og
arrangementer
vi liker.

Nr. 12/ 23. mars–5. april 2018

Kjellermennesket har trukket 
seg tilbake for å filosofere over 
samfunnet og sin eksistens. 
Tidligere var han saksbehand-
ler i offentlig sektor, men det er 
upraktisk å ha en kundeservice-
stilling når man finner nytelse i 
å være ondskapsfull og ikke kla-
rer å holde den andres blikk. I 
kjelleren barberer han seg møy-
sommelig, mens han brokkvis 
gir oss episoder fra et liv i uten-
forskapets navn.

Tidlig eksistensialist. «Jeg er 
et sykt menneske. Jeg er et ondt 
menneske. Et frastøtende men-
neske er jeg.» Slik starter Fjo-
dor Dostojevskijs kortroman 
Opptegnelser fra et kjellerdyp 
fra 1864, med en navnløs jeg-
person som er såret, bitter og 
fylt av selvforakt. Utenforska-

pet er tydelig, men årsaken for-
blir et mysterium – hvis ikke 
man går filosofisk til verks. 
Hovedpersonen har valgt sin 
skjebne i mørket, og hans indre 
uro fôres av hans tanker om hva 
de andre tenker.

I kjelleren på Rogaland Tea-
ter kommer Vegar Hoel tas-
sende inn i sokkelesten med en 
avslappet mine, foreløpig ingen 
uro å spore. Han smører hvitt 
barberskum på både kinn, hake 
og skalle, mens han lar tale-
strømmen flyte. Det er vi som 
har kommet til ham, forteller 
holdningen hans oss, og følge-
lig trenger han ikke å skape seg 
for å få vår oppmerksomhet.

Rockestjerne. Tekstbearbei-
delsen har løftet historien frem 
til Norge anno i dag, og det 
samme gjør den stilrene sceno-
grafien, som gir assosiasjoner 
til en av de mange barbersho-
pene som har dukket opp de 
siste årene. Hoels eneste med-
spiller er et livekamera festet 
på et mikrofonstativ, som han 
flytter rundt på som en rocke-
stjerne med full kontroll.

Filmen projiseres direkte, 

noe som ofte utnyttes i spillet. 
Ved at han filmer seg selv fra 
siden, kan publikum både se 
ham i profil på lerretet og direkte 
forfra. Dermed kan han, kun 
ved å vende hodet, ha en dialog 
med seg selv eller skape brudd 
i teksten. Dette grepet skaper 
dynamikk i monologen, og det 
kler stoffet. Kjellermennesket 
er en selvbevisst mann som ikke 
engang kan puste uten å analy-
sere handlingen, og filmingen 
forteller oss at han hele tiden 
ser seg selv utenfra.

Fornuftskritikk. Som mono-
log gjør Hoel og regissør Kjøs-
tel Spigseth mye ut av det mørke 
og morsomme tankespinnet. 
«Når jeg ikke går til legen – så 
er det på trass!» Overraskende 
mye humor gjemmer seg i 
betraktningene til den sammen-
satte drittsekken som har vondt 
i leveren. Han nekter å under-
legge seg sannheter – som at to 
ganger to er fire – og stiller 
spørsmål ved det verdensbildet 
han får servert. Den nagende 
tvilen som har drevet ham ned 
i et ensomt kjellerdyp er også 
en sunn tvil. Det paradoksale 

underbygges også i spill; han 
opptrer som predikant det ene 
øyeblikket, spør om vi irriterer 
oss over pjattet hans i det neste.

Forestillingen skildrer ikke 
først og fremst Dostojevskijs 
fornuftskritikk, men mannen 
som har tatt konsekvensene av 
sine valg til ytterpunktet. Tek-
stens kritiske resonnementer 
er følelsesdrevet, noe som gjør 
dem levende, men tidvis litt 
vanskelige å forstå. Til gjengjeld 
blir man kjent med en einstø-
ing som vekker både empati og 
avsky, og i det mellommennes-
kelige åpenbarer det seg andre 
spørsmål.

Hvor flinke er vi i dagens 
samfunn, som hedrer og beløn-
ner den utadvendte lagspille-
ren, til å ta vare på de innad-
vendte einstøingene? Da mener 
jeg ikke den sjarmerende sor-
ten fra Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu, men dysfunk-
sjonelle individer som faller 
utenom. I fiksjonens navn har 
Rogaland Teater tilrettelagt for 
et møte med en slik einstøing 
og hans tanker, det er fint sted 
å begynne.

Ilene Sørbøe

ANMELDELSER

Dostojevskijs kjellermenneske har fått med seg kamera ned i dypet. Det er helt på sin plass.

Hva skal vi gjøre med 
einstøingene?

T e a t e r

Dialog med seg selv: Kjellermennesket er en selvbevisst mann, og filmingen forteller oss at han hele tiden ser seg selv utenfra. FOTO: STIG HÅVARD DIRDAL

KJELLERMENNESKET
Av Fjodor Dostojevskij 
Bearbeidet av: Vegar Hoel og Kjøstel 
Spigseth 
Regi: Kjøstel Spigseth 
Rogaland Teater i samarbeid med 
Frosk Teater
16. mars, spilles til 26. april 

Trenger verden et nytt Data-
rock-album, spør du deg kan-
skje? Svaret, etter en del runder 
på anlegget, er ja, i aller høyeste 
grad! Datarocks hyperaktive og 
skrudde prosessering av pop-
kulturen er fremdeles like vill, 
banal og underholdende, men 
er også tegnet med en mørkere 
sprayboksstrek. Treningsdres-
sene er blitt svarte og musikken 
har fått en naturlig pondus. De 
kler den overraskende godt. 
Med Face the Brutality kan du 
både leve ut din indre distrikts-
høyskolestudent og musikalske 
connoisseur. Fa-fa-fa.
Ando Woltmann 

ALBUM
Datarock: Face the Brutality 
(YAP Records, 2018)

En pessimismens forsvarer og 
banebrytende elektronisk kom-
ponist, kunstner, filmskaper, 
teoretiker, forfatter, foredrags-
holder, queer-aktivist, DJ, 
remikser og eier av plateselska-
pet Comatonse Recordings. 
Kjønn, seksualitet, klasse, språk 
og etnisitet. Amerikanske 
Terre Thaemlitz har mange 
kort i ermet, som alle er koblet 
på vår samtid. Det er NyMusikk 
og Kunstnernes hus som sam-
arbeider om å få henne tilbake 
til byen, og performance-en 
introduseres med visning av 
Thaemlitz’ prisbelønte film, 
Love Bomb, fra 2003.
Ando Woltmann 

PERFORMANCE
Terre Thaemlitz: Deproduc-
tion. Kunstnernes Hus Kino, 
fredag 23. mars kl. 18.00.

Nå har vi 30% rabatt på 
takomlegging.

Priser fra kr 550 kvm ink. 
stein.

Utforer også maling av 
steintak,platetak.m.m

Gratis befaring

Tel: 91110406
Carlsson Entreprenad AB

Bytte Tak?
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En strofe går 
igjen, som et 
besvergende 
mantra:  
«This is really 
nice. It can’t  
be real life.»

Vi sitter i en kjempesofa og 
føler oss som barn, mens forti-
dens tv-serier flimrer uskarpt 
over kinolerretet. Kanskje 
ønsker Nora Joung å vekke 
besøkernes minner i installasjo-
nen Ding Dong, eller også er 
dette bare en av forvreng nings-
teknikkene denne mediebevis-
ste unge kunstneren bruker for 
å lede oss inn i en verden som 
ikke er realistisk, men tydelig i 
berøring med virkeligheten.

Bildene på lerretet på Kunst-
nernes Hus er bearbeidet til en 
nesten ikke-figurativ versjon av 
mediebildet på 1990-tallet. Noen 
klipp er hentet fra nyhetssendin-
ger, andre fra sitcom-serien 
Friends, som var en viktig del av 
manges oppvekst dette tiåret. Vi 
kan skjelne figurer, eller deler av 
dem – uskarpe hoder som prater, 
et par nakne knær, to menn i dress 
og slips. De opprinnelige bildene 
er forvansket i en intrikat teknisk 
prosess, slik at det som gjenstår 
blir en fargelagt stemning, et beve-
gelig abstrakt maleri.

Dørklokke. For Joung handler 
installasjonen ikke primært om 
nostalgi, men om et møte mel-
lom ute og inne. At tittelen her-
mer lyden av en dørklokke, hin-
ter til overgangen mellom hjem-
met og verden utenfor – som i 
privatlivets fred versus offent-
lighetens lys.

Utstillingen er oppkalt etter 
installasjonen på Kunstnernes Hus, 
men fortsetter i lokalene til Unge 
Kunstneres Samfunn (UKS). Der 
er atmosfæren semioffentlig og 
mer eksponert, med talkshow-
aktige kulisser hvor kunstneren 
hver søndag vil holde performance. 
Innredningen følger en diskret 
geometri: På en firkantet scene 
står en rød sofa, mens to runde 
stoler og et bord vagler på et podium 
med samme form. Innerst vises 
tre filmer på en trekantstruktur, 
med skjerm og hodetelefoner opp-
hengt på hver side.

Boligboble. De tre filmene kret-
ser på ulike måter om luksus og 
fast eiendom. I Call skravler en 
kvinnestemme lett fordreid, som 
ut av en telefon. Hun forteller om 
et par som har kjøpt seg et hus, og 
går rundt i nabolaget for å under-
søke om kjøpet var godt eller dår-
lig. Vi får høre om det latterlige 
sjokket når de i nærbutikken fin-
ner varer som er utgått på dato, 

Nora Joung
DING DONG
Unge kunstneres samfunn og 
Kunstnernes Hus, Oslo
16. februar–28. mars 

Boligdrømmer blir til samfunnskritikk i Nora Joungs verden.

Lounge- 
monologer

K U N S T

Fargelagt stemning: Fortidens tv-serier flimrer uskarpt over kinolerretet i Nora Joungs installasjon på Kunstnernes Hus. FOTO: JAN KHÜR

eller oppdager at en ungeflokk 
bader i drikkevannsreservoaret. 
Den største sprekken i fasaden 
oppstår likevel når akvariet deres 
eksploderer, og det slett ikke hjel-
per at fiskene var små – fordi paret 
mislikte «øyekontakten man får 
med større fisker».

Mens vi lytter til monologen, 
glir kamera gjennom et smakfullt 
innredet dukkehus, skapt av 

Joungs egen kunstnermor, Anne 
Knutsdatter Wille, og hennes ven-
ner. Interiøret blir et utmerket 
bilde på moderne boligdrømmer, 
der ingenting ser ut til å mangle: 
Spesialbygde bokhyller, lamper 
lagd av glassperler, en bitte liten 
globus og en gul trehjulssykkel. 
Forskjellen ligger kanskje i at 
tiden har stått stille, som i kjøk-
kenets kongeblå fronter og furu-

knotter. I et virkelig hus ville dette 
rommet trolig ha vært pusset opp 
flere ganger allerede.

Eksponert. Bassengtemaet går 
igjen i essayfilmen Windows, der 
vi får høre om en villa den moder-
nistiske arkitekten Adolf Loos teg-
net for Josephine Baker (1906–
1975) – artisten som blant annet 
var kjent for å danse i et skjørt lagd 

av bananer. Huset ble aldri opp-
ført, og var trolig heller ikke bestilt 
av Baker, men snarere et resultat 
av Loos’ egen lett perverse fantasi. 
Midt i huset hadde han tegnet en 
gigantisk glasstank, hvor han fore-
stilte seg at Baker kunne dykke og 
svømme, eksponert for besøker-
nes blikk.

Mens vi lytter, glir byggeteg-
ninger, husbilder og nakne, strut-

Pushwagner bisatt fra
Kunstnernes Hus: - En kamp

er over
Mandag ettermiddag ble Pushwagner bisatt fra

Kunstnernes Hus i Oslo. Seremonimester Thomas
Seltzer betegner samtidskunstnerens liv som «en

endeløs kamp».

Film TV-serier Musikk LitteraturKulturKultur
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dramaTISK: «Katedral» er en 
rekonstruksjon av Kleivas instal-
lasjon på Kunstnernes Hus i 1968, 
laget etter foto spesielt for anled-
ningen. metaforene er svulstige, 
men viser Kleivas tidlige miljøen-
gasjement.  
FoTo: gILda aXeLroUd

KUNST

DEN FREMSTE KLEIVA

«Kniv i vatn» er Kunstnernes Hus’ hyllest til Per Kleiva, og til eget, 
lange samarbeid med den gamle radikaler. Utstillingen oppfordrer til 

kontemplasjon mer enn revolusjon.

PIonerarbeId: «Kniv i vatn» gir plass til Kleivas utprøving og 
perfeksjonering av optisk-poetiske eksperimenter, som utfyller 
og bekrefter bildet av et kunstnerisk pionerarbeid på flere fronter. 
FoTo: gILda aXeLroUd

mInneSmerKe: «Samisk bustad 
anno 1980», en lavvoform surret 
inn i piggtråd, laget Kleiva i forbin-
delse med alta-aksjonen. etter at 
kampen om verning av alta-Kau-
tokeino-vassdraget var tapt, malte 
Kleiva lavvoen svart. denne står 
nå som dystopisk minnesmerke på 
Kunstnernes Hus.  
FoTo: aLTa mUSeUm

«KnIv I vaTn»: Utstillin-
gens tittelverk malte Kleiva 
i 1971, et poetisk og tvety-
dig statement i både ord 
og bilde. På Kunstnernes 
Hus får det nært selskap av 
plastskulpturen «narsis-
sus» fra 1967.  
FoTo: arve rØd

Arve Rød er skribent og kritiker, utdannet ved 
Statens kunstakademi. Han har skrevet kritikk, 
essays og andre tekster om norsk og internasjonal 
samtidskunst i en rekke publikasjoner siden 2000.

KUNST: 
ARVE RØD
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jeg liker ideen om en slags rask respons, 
det å tenke høyt over kort tid. Det er svært 
spesifikke ting som skjer på alle steder, 
det er det jeg elsker ved å reise, å finne det 
spesifikke i for eksempel kultur og land-
skap, som går i forbindelse med min egen 
personlige historie. Og selv om det norske 
publikummet kjenner sin by og normer, 
så har de ikke mitt blikk. 

OG, HVILKET BLIKK Teju Cole har. I fjor 
ga han ut fotoboken”Blind Spot” som 
inneholder både bilder og tekster, og som 
åpner med et forord av Siri Hustvedt. Han 
startet på boken i 2011 etter å ha lidd av 
midlertidlig blindhet, og ble etter den op-
plevelsen dypt fascinert av alt vi ikke ser. 

D
enne uken inviterer 
Litteraturhuset 
og Kunstnernes 
Hus til en rek-
ke litteratur- og 
kunst-arrange-
menter med årets 
hovedgjest, den 

nigeriansk-amerikanske kunstneren Teju 
Cole. Han er forfatter av novellesamlingen 
“Every Day is for the Thief” fra 2007, 
og romanen “Open City” fra 2012, samt 
essaysamlingen “Known and Strange 
Things” fra 2016. 

HAN SKRIVER JEVNLIG om fotografi i den 
månedlige spalten “On Photography” 
for søndagsmagasinet til The New York 
Times. Under oppholdet viser han blant 
annet performancen “Black Paper” og han 
holder også,et foredrag om “det norske”.

- Dette er min tredje tur til Norge, tre 
ganger er mer enn en tilfeldighet, forteller 
Cole over en kopp kaffe inne i Kverne-
landsalen, foran veggen som er dekket 
med tegninger av store norske forfattere. 

- Foredraget om Norge, eller det norske, 
er en av de fem tingene jeg skal gjøre mens 
jeg er her, og det er det mest utfordrende. 
Akkurat nå vet jeg ikke hva det blir, men 

sIrIs Forord: alle bilder er fra boka «Blind spot» av teju Cole, 2017. I forordet skriver den norsk-amerikanske forfatteren siri               Hustvedt: «I find a tangled tree of meanings between text and image, a metaphorical wood.»

førsteklasses
Om sine fotografier sier han at han vil 

fange det som forsvinner. Han sier også at 
han er på jakt etter det som tilhører han. 

- Det gjør vi alle når vi skaper noe. Vi 
leter etter det som er vårt. Vi som jobber 
profesjonelt med kunst kan innbille oss 
at det vi lager er objektivt, til tross for at 
vi vet at objektivitet er en myte. Teoretisk 
vet vi at alt er subjektivt, og jeg forsøker å 
være profesjonelt subjektiv. Bildene mine 
er ikke nøytrale observasjoner, de er av det 
jeg har sett.

COLE BESKRIVER VERDEN som en eneste 
stor by, bare med ulike flyplasser.

- Det er veldig få steder som har det bra 
nå, og våre situasjoner er forbundet. Frykt 
smitter, og av alle ting som ikke trenger 
være rasjonelt er frykten en av de. Frykt 
avler frykt, og det å være redd for det 
fremmede er åpenbart veldig lett å selge 
for politikere. 

I går kunne publikum oppleve Cole’s 
performance “Black Paper”tar for seg 
hvordan det er å leve som svart i i Trumps 
USA, etterfulgt av en samtale mellom 
Cole, den meksikanske forfatteren Valeria 
Luiselli og den britisk-somaliske forfatte-
ren Nadifa Mohamed. Performancen ble 
først framført under Performa-biennialen 

For Teju Cole er verden en eneste stor by.

Tekst: NINA STRAND
Redaktør Objektiv
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Trekk av en sigarett
Sølvfuglen
Venter på svalene

Fly - stripe av kondens
Polaroid
Bilde i det blå

***

Blikklyd i luften
stille strikk metallpuls
tiden det gråsladda hjertet slår
ut med hånda
den totale frihet vektløst
risper i det blå
splusher rødt over duken

Vår eneste frihet
å lukke øynene

***

Endelig fri
I sofaen
Espresso fra rosa kopp
I sofaen
Meg selv på TV
I sofaen
Inne i skjermen
Reiser meg og forlater rommet
mens jeg blir sittende igjen

***

En rød skål for hjertet
er løs i hvit smoking
Blodflekker på sebradivanen
overvåket av en utstoppet tiger

CINDY HAUG (1956 - 2018)
Hentet fra 

"Sort sofistikert"
(Cappelen forlag 1986).

Tekst: Cindy Haug. 
Foto: Fin Serck Hanssen

diktspalta lyser fred over Cindys
poetiske minne.

4 X CINDY

Foto: Lars Eivind Bones
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Går det an å bli reddet av en rid-
der i rustning av gummi? Dette 
tenker jeg foran en video av en 
gruppe mennesker som danser 
med bølgende, tangaktige beve-
gelser. De er kledd i rosa, gule og 
lyseblå drakter med tofargede 
ridderhetter og gummihansker. 
Før dansingen har de spist mid-
dag ved et overdådig dekket bord, 
og etterpå følger en hippiese-
kvens med røyking og drikking i 
liggende stilling. Til slutt sitter 
den ene sørgmodig igjen etter 
festen, og stirrer på en uspist kake 
med tretten tente lys.

Videoarbeidet vises på utstil-
lingen Myk harnisk / Soft Armour 
av Constance Tenvik (f. 1990). Hun 
er billedkunstner med sans for 
maskerade og teater, og jobber ofte 
med tegning, video, kostymer og 
skulptur. I tillegg tar hun oppdrag 
som illustratør, blant annet for 
Morgenbladet. Hennes første sepa-
ratutstilling er i regi av Unge Kunst-
neres Samfunn (UKS), men vises 
todelt mellom Kunstnernes Hus 
og UKS’ lokaler i St. Olavs gate. 

Dobbeltutstilling. Hovedrollen 
i videoverket spilles av artist og 
multikunstner Jenny Hval, andro-
gyn og blek med ruter i drakten 
som en harlekin. I samme rom på 
Kunstnernes Hus vises en instal-
lasjon med turnhester og overdi-
mensjonerte paraplystativer, deko-
rert med faner og middelalderske 
våpenskjold. I lokalene til UKS, 
et par kvartaler unna, vises kos-
tyme- og stemnings skisser som 
minner om utdrag fra en dreie-
bok, samt rekvisittaktige skulptu-
rer, som en knallblå påfuglpai og 
en nyslaktet rosa tøyfasan.

At utstillingen har fått to vis-
ningssteder, handler mer om en 
tilfeldighet enn et kuratorgrep. 
Etter at eiendomsutvikling (les: 
rivning) jaget UKS fra Sundtkvar-
talet i Lakkegata, og deretter fra 
Tronsmo-bygningen på Tullin-
løkka, var de en periode uten egne 
utstillingslokaler. Fra i vår har de 
tidvis fått disponere et rom på 
Kunstnernes Hus, en avtale som 
gjelder i noen måneder til, selv 
om de nylig også fikk en avtale 
med egen gårdeieren om utvidet 
plass, og i høst har åpnet flere nye, 
gode visningsrom.

Ridderfestival. Constance Ten-
viks prosjekt er inspirert av en 
begivenhet i Skottland i 1839, da 
den trettende jarlen av Eglinton, 
Archibald William Montgomerie, 
forsøkte å gjenskape en middel-
alderturnering på slottet sitt i Ayrs-
hire. Eglinton-turneringen går for 

å ha vært den mest overdådige 
middelalderfestivalen på 1800-tal-
let, og pågikk i flere dager med 
fester, prosesjoner og tvekamper. 
Inspirasjonen kom ikke minst fra 
Walter Scotts roman Ivanhoe 
(1819), som vekket samtidens inter-
esse for ridderromantikk.

Eglinton-turneringen tiltrakk 
seg tusener av tilskuere, hvorav 
mange fulgte oppfordringen om 
å stille i middelalderkostymer. 
Et fryktelig regnvær la periode-
vis en demper på entusiasmen: 
Et ball måtte utsettes, og publi-
kum slo opp sine utidstypiske 
paraplyer. Det skal også ha blitt 
klaget på dårlig kampteknikk – 
minst én konkurranse skal ha 
utartet til regelrett slagsmål. Det 
er verdt å merke seg at jarlen 

aldri mente festivalen som blott 
til lyst – for ham var den også en 
protest mot amputerte ritualer 
under dronning Victorias kro-
ning året før.

Paraplysatire. Constance Tenvik 
har derimot valgt å fremstille det 
hele som en parodi, basert på Ian 
Anstruthers satirebok The Knight 
and the Umbrella (1963). Antage-
lig er det her hun har lest at det 
kun dukket opp tretten klønete 
«riddere» til turneringen, i filmen 
symbolisert gjennom kakens tret-
ten lys. I andre kilder er dette van-
skelig å få verifisert, men det må 
uansett være en drastisk overdri-
velse å kalle det hele «et katastro-
falt forsøk på å gjenskape en 
middelalder turnering», slik gal-

leriet gjør i utstillingsteksten. For 
å forsvare ordet katastrofe burde 
det kreves mer enn paraplyer og 
et søvnig pressekorps.

Likeledes virker det noe søkt 
når kunstneren i et intervju med 
tidsskriftet Subjekt trekker paral-
leller til Donald Trump og farene 
ved politisk nostalgi. Det finnes 
gode grunner til å advare mot gjen-
reisning av en svunnen storhets-
tid, enten det handler om ameri-
kansk kullindustri eller det stor-
tyske riket, men historien har også 
vist hvor farlig det kan være å 
under vurdere makt ved å latter-
liggjøre den. I boken Hitlerland 
(2012) har Andrew Nagorski 
påpekt hvor lenge utenlandske 
medier unnlot å ta Hitler alvorlig, 
og avfeide ham som en ufarlig 

klovn – ikke ulikt det som sies om 
Donald Trump i dag.

Harnisk. Heller ikke jarlen av 
Eglinton lot seg stoppe av samti-
dens harselering. Ifølge Gordon 
Pentland, historieprofessor ved 
Universitetet i Edinburgh, bidro 
det stormannsgale arrangementet 
tvert imot til å posisjonere ham 
som ledende konservativ politiker 
– han ble senere blant annet statt-
holder for Irland. Hvis parallellen 
til Donald Trump skal ha noe for 
seg, kunne den muligens omfor-
muleres slik: En rik mann bruker 
altfor mye penger på å dumme seg 
ut i stor skala, men snur fadesen 
til å starte en politisk karriere.

Tenviks utstillingstittel har for 
øvrig en morsom tvetydighet på 
norsk, hvor harnisk ikke bare betyr 
rustning, men oftest brukes i over-
ført betydning: Å være «i harnisk» 
betyr å være sint eller i krigshu-
mør. Ingen av delene kjenneteg-
ner Tenviks ridderfigurer, som 
med sine gummikostymer og fjol-
lete gester knapt oppfyller light-
versjonen «myk harnisk». Visuelt 
er det svært mye sjarm i Tenviks 
fabulerende bilder, men det er 
vanskelig å skjelne noen ekte brodd 
bak  overflaten av maniert humor 
og keitete maksimalisme. Det måtte 
i så fall være om komediefigurene 
i seg selv kan anses som en pro-
vokasjon, med sin lekne bortvendt-
het fra tidens undergangstegn.

Oda Bhar

Med humor skal undergangsfrykten fordrives.

Ridderromantikk
K U N S T

Satirisk tilbakeblikk: Constance Tenvik trekker veksler på en overdådig middelalderfestival som ble arrangert i Skottland i 1839. FOTO: UKS

ANMELDELSER

Constance Tenvik
MYK HARNISK / SOFT 
ARMOUR
UKS og Kunstnernes Hus, Oslo
 8. desember–14. januar 

«Svunnen storhetstid»: Utstillingen kan ses som en advarsel mot politisk nostalgi.  FOTO: UKS
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Fredsduer på Høstutstillingen?! 
På gulvet i Kunstnernes Hus står 
en flokk hvite keramikkfugler. De 
er plassert i grupper der noen 
hviler, mens andre strekker hals, 
eller bøyer seg mot marken etter 
mat. De kan minne om småfugler 
på en gravstein, bortsett fra at de 
er større, og jeg sukker over det 
banale motivet. Like etter går det 
opp for meg at jeg må ha tatt feil, 
for dette er ikke duer, men ryper 
i vinterdrakt. 

Installasjonen De uskyldige av 
Marit Ellisiv Landsend handler 
ikke om krig og fred, men om et 

annet av samtidens store temaer 
 – klimaendringene. Fuglene vises 
i vinterdrakt fordi den som gjør 
dem ekstra utsatt for et varmere 
klima, siden det ikke er tempe-
ratur som får dem til å skifte farge, 
men mørketiden. Dermed blir de 
et lett bytte i snøfrie vintre, når 
de lyser opp naturen med sine 
uskyldshvite fjær.

Naturen. Rypeskulpturene er 
ikke alene om å uttrykke inter-
esse for økologi og natur på årets 
Høstutstilling. Marius Presteruds 
veggrelieffer er laget av bivoks 
fra bigården på taket av Kunst-
nernes Hus, og viser ulike faser 
i en birøkters arbeid. På samme 
tak har kunstneren sanket løn-
neneser, som han har belagt med 
gullblad og spredd utover gulvet. 
Ved å omgjøre et råstoff til noe 
eksklusivt, mener han å foreta en 

«økovensjon» – en transforma-
sjon som gjør den økologiske ver-
dien synligere.

I flere arbeider forvandles 
naturen til en slags relikvie, som 
i en gryende dødskult for det 
urørte landskap. Her viser det seg 
hvor farlig menneskets klønete 
hyllest kan være, når det som skal 
hylles samtidig blir drept! I par-
ken foran huset har Hans Edward 
Hammonds hengt snorer i trærne, 
forbundet med små bjeller som 
ringer når vinden tar tak i gre-
nene. Bjellene henger på rammer, 
lagd av rognetrærne som i sin tid 
inspirerte verket, med sitt vakre 
skyggespill på bakken – som nå 
må være en saga blott.

Bedre gikk det ikke for Joakim 
Blattmanns nakne trestammer, 
som ligger på gulvet utstyrt med 
små høyttalere. Om det er stille i 
rommet kan vi høre små knepp, 

knirk og vanndrypp, lik arkeolo-
giske minner fra den gang trærne 
befant seg i en skog. Med små 
mikrofoner under barken fanget 
Blattmann inn lyden av liv, som 
får en poetisk, men også grotesk 
kvalitet når den spilles av her, i 
regi av trærnes morder.

Nyåndelig. Som i fjor heller flere 
av Høstutstillingens arbeider mot 
det nyåndelige. Josefine Lyches 
geometriske veggskulpturer skal 
kanalisere kosmisk kraft, men 
leder snarere tankene mot mini-
malistiske juledekorasjoner, fra 
en interiørbutikk med sans for 
nyanser av grått. Øyvind Sørfjord-
mos luftige gulvskulptur er klip-
pet ut av en metallplate, og har 
«grener» som minner om kors og 
svungne ildtunger. Inspirasjonen 
kommer fra et slags hedensk ildri-
tual, utført av en venn som ville 

vise hvordan man danser med 
sverd.

Andre nærmer seg det nyån-
delige med godmodig humor eller 
spydig harselas, hvorav det før-
ste definitivt er å foretrekke. Et 
skrekkeksempel på ondsinnet og 
plump karikatur er Charlotte 
Jonsmyrs malerier, der personer 
gliser tåpelig mot oss mellom fos-
ser, tarotkort og åndetrommer. 
Poetisk og morsom er derimot 
Helene Torps filmportrett av en 
mann som lever sammen med en 
plante, og lar den styre rytmen 
og valgene i sitt liv. Vi ser filmen 
sittende på orientalske puffer, 
foran en flatskjerm omgitt av en 
lignende plante.

Hjemlengsel. «Jeg har alltid hatt 
en sterk hjemlengsel til Kurdis-
tan. Men jeg var ikke klar over at 
lengselen var avhengig av at mor 
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Styrets årsberetningAnsatte

Rådet
Rådet er Kunstnernes Hus’ øverste organ og opp nevner 
medlemmer til stiftelsens styre. Rådets 8 medlemmer  
er oppnevnt fra kunstnerorganisasjonene. 
Rådets leder var i 2018 Runa Carlsen. 

Rådsmedlemmer  
2015–2019:
Forbundet Frie Fotografer: Katinka Maraz  
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: Marianne Hurum 
Norske Billedkunstnere: Sissel Lillebostad 
Vara: Christel Sverre

Fast ansatte
Kunstnernes Hus hadde i 2018 11 ansatte.
Direktør er Anne Hilde Neset. 
Øvrige ansatte: Ida Kierulf (sjefskurator), Gilda Axelroud 
(kommunikasjonssjef), Jan Karl Schmidt (driftsleder),  
Silja Espolin Johnson (prosjektleder kino), Hanne Ulla 
(programansvarlig), Nina Kaasa (formidlingsleder),  
Helen Sæther (resepsjonsansvarlig), Lars Erik Svensson 
(sjefstekniker), Annika Simonsson 
(formidlingskoordinator), Jon Vogt Engeland 
(kinotekniker) 

Formidlere
Resepsjon / Omvisere

Ottar Karlsen, Inger Fure Grøtting, Nanna Lenander, 
Christina Peel, Therese Ramstad Moen, Eirik Abri,  
Lena Trydal, Reidun Solheim, Karianne Ommundsen, 
Ingvild Hammervoll, Eli Eines, Victoria Pihl Lind,  
Anders Dahl Monsen, Tora Serine Solberg
 
 

Teknikere
Kinomaskinister og montører

Hallgeir Tveitan, Lars Engnæs, Marius Wang,  
Alex Wangshoel (vaktmester), Jan Hakim Benhabiles, 
Ayatgali Tuleubek, Julie S Mjøen, Øyvind Aspen,  
Åsmund Wivestad Engesland

Styret
Styret i 2018 bestod av: 
Hedevig Anker (styrets leder t.o.m 30.10.18),  
Trond Hugo Haugen (styrets leder fra 31.10.18),  
Anni Onsager (nestleder), Hege Nyborg, Svein Lund,  
Hans Henrik Klouman, Geir Tore Holm (vara),  
Knut Brundtland (personlig vara for Hans Henrik Klouman).
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