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Utdrag fra strategisk plan

Rogaland Kunstsenter (RKS) 
ble opprettet i 1978 og er en kunstnerstyrt for- 
midlingsinstitusjon for samtidskunst og et fag- 
senter for kunstnere i regionen. RKS formidler 
samtidskunst til det brede publikum med kunst-
prosjekter, meningsutveksling og aktivitet i hele  
Rogaland. RKS driver fagutvikling for fylkets  
profesjonelle kunstnere. Vi tilbyr faglig råd, prak- 
tisk støtte og samarbeid. Vi er også et ressurs-
senter som tjener hele det visuelle kunstfeltet 
gjennom våre prosjekter, kurs og arrangementer.  
Vi tar et overordnet ansvar for mangfold og inklu- 
derer flest mulig av kunstfeltets aktører, det 
være seg enkeltkunstnere, små initiativer, sto-
re institusjoner, private og offentlige aktører.

RKS formidler samtidskunst  
i bygningen på Nytorget og kunstprosjekter i det  
offentlige rom. Vi bidrar til meningsutveksling 
og aktivitet i hele Rogaland.

↳ Fra Strategisk Plan 2017—2020
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Rogaland Kunstsenter (RKS) er den eneste 
demokratiske kunstnerstyrte formidlings-  
og faginstitusjonen for visuell kunst  
i Rogaland. 

I 2018 har RKS flyttet ned og åpnet et 
nytt publikumsmottak i 1. etasje. Vi har aktu- 
alisert RKS som en del av et felles Kunst- 
huset på Nytorget.

Visjonen om Kunsthuset — et tverrfaglig  
kraftsenter for de kreative miljøene innenfor 
visuell kunst, design og arkitektur — et kunst-
fagenes hus — skal være en kulturarena  
for publikum midt i Stavanger. Ideen er initi-
ert av RKS for et større miljø. Dette arbeidet  
skal vi jobbe videre med i samarbeid med 
de involverte og vår nye daglige leder. 

I 2018 har RKS vist engasjement, inklu- 
dering med andre faggrupper og vært en 
pådriver for et sterkere kunstfaglig miljø  
i Rogaland. Arbeidet med visjonen om 
Kunsthuset og flyttingen til 1. etasje er 
gjennomført i en hektisk tid der arkitekt-

konkurransen på Nytorget hele tiden har 
stått som en ytre stressfaktor for RKS’ 
eksistens på Nytorget. Samtidig, innad i 
institusjonen har det vist seg at RKS sine 
vedtekter, instrukser og styringsstrukturer 
ikke helt går inn i hverandre. Frustrasjon 
innad var en indre trussel for et godt sam-
arbeid. Behovet for å identifisere det kunst-
nerstyrte i alle ledd ved vår institusjon ble 
en nødvendighet. Derfor åpnet styret året 
2018, med et strategisk seminar sammen 
med representanter for BKFR, NKVN-R, 
administrasjonen og kunstnerrepresentan- 
tene i styret til RKS. 

I felleskap kom vi fram til en forståelse 
om at det er det kunstnerstyrte som er 
‘Gullet’ i RKS — selve grunnpilaren som 
ikke må røres. Utover dette ble det tydelig 
at følgende punkter skal vernes- og styrkes 
om: resurssenter, offentlig finansiering, 
faglig kompetanse, hjemmefølelsen og det 
smale tilbudet. 

— Et tverrfaglig kraftsenter
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I oktober 2018 sa Geir Haraldseth opp sin 
stilling som daglig leder ved RKS, etter tilbud  
om å være en del av kuratorteamet for 
åpningsutstillingen av det nye Nasjonal- 
museet i 2020. Styret takker Haraldseth for 
hans innsats for RKS. Forutenom program-
mering, publikasjoner, og fagutvikling har 
Haraldseth inngått en deponeringsavtale for  
sin boksamling som utgjør RKS-biblioteket. 

Haraldseth har initiert Independent 
Study Program (ISP), RKS sin sommerskole  
og Sentimental Education som er et regio- 
nalt bransjeutviklingsprosjekt for det visu-
elle kunstfeltet. Begge de sist nevnte vil bli 
videre utviklet av ny dagligleder. Ansettelse 
av ny dagligleder pågår i skrivende stund. 

I 2018 har RKS hatt en presset økonomi  
som vi drar med oss inn i 2019. Vi søker stadig  
om indeksregulering fra Stavanger kommu- 
ne uten foreløpig å ha fått dette innvilget.  
Jugendbygget Nytorget 17 er i dårlig forfat-
ning innvendig. Dårlig brannsikkerhet og ikke  
godkjent branntrapp førte til at Stavanger 
Utvikling KF plomberte fjerde etasje. Galle- 
riet klarte vi å redde ved selv å betale for 
ny flukttrapp. Oppgraderingen av 1. etasje 
og flyttingen av biblioteket er tatt fra egne 
driftsmidler. Kulturrådet har bevilget kr 
300 000 til oppussing. Midlene ble midler- 
tidig låst i en for gammel leiekontrakt med 
Stavanger Utvikling. Kontrakten vil ikke bli 
fornyet før husets fremtid er avklart politisk.  
Vi fikk Stavanger kommunes kultursjef  
Arnfinn Bjerkestrand, til å forklare situasjo-
nen i Stavanger for Kulturrådet og pengene  
ble deretter innvilget i mars 2019.

Oppi dette har RKS’ administrasjon 
gjort en fenomenal innsats både med å 
drifte og motivere i alle ledd. 

RKS har derfor brukt av programmidler  
til å dekke de fleste utgiftene ved flyttingen.

Programmet i 2018 har derfor vært bety- 
delig redusert. Strategisk er dette godt 
gjennomarbeidet fra administrasjonen som  
har lagt mye av utstillingsvirksomheten til 
Haugalandet i 2018 – et satsningsområde 
for RKS i strategiplanen 2017—2020. 

Hovedmålgruppen for RKS er regionens  
kunstnere. I en region og en by uten en høy-
ere kunstfaglig utdannelse er den kunst-
faglige diskurs og kompetansen viktig. 

Et viktig arbeid fremover for RKS vil 
også være å jobbe for å tydeliggjøre vår profil,  
spesielt med sikte på den kommende  
handlingsplanen for visuell kunst som 
Stavanger kommune, og for KiNs arbeid 
med å tydeliggjør kunstsentrene i Norge. 

I vår nyliberalistisk tid er det viktig å 
nevne at Rogaland kunstsenter og kunst-
sentrene i Norge er demokratisk kunst-
nerstyrte institusjoner; en arv drevet frem 
samtidig med Kunstneraksjonen (1974) av 
billedkunstnere selv. Vi skiller oss fra alle 
andre kunstnerdrevne visningssteder som 
fikk sitt oppsving på 90-tallet og som er 
drevet av en eller to eiere. Kunstsentrene 
er her for et større fellesskap. Nye kunstner- 
verv skal komme til, stillingene og pro-
grammeringen skal rullere, alt vil forandre  
seg etter hvilke behov kunstnere har. I 2018 
feiret Rogaland kunstsenter 40 år. Det er 
det kunstnerstyrte som skal bli med å defi-
nere de neste 40. 

Stavanger 11. april 2019  
Tove Kommedal, styreleder.

→
Fra Anna Ihles utstilling Lysende Framtidsutsikter.  

Verkets tittel: Mot Suksess (ENERGI TIL Å OPPRETTHOLDE)



1) Utstillinger/visninger Antall
Utstillinger, egne lokaler 2
Prosjekter/festivaler 7
Utstillinger, andre visningssteder 1
Utstillinger, prosjekter og visninger i alt 10

2) DKS – Den kulturelle skolesekken Antall
Antall produksjoner ut i skolen (alle skoletrinn) 0
Antall utstillinger med omvisninger i kunstsenteret tilknyttet DKS 0
Antall elever 0

3) Besøk Antall
I Kunstsenteret 623
I skolen 0
Andre steder/festival/prosjekt/annen visning 12 794
Coast Contemporary: 729, Untitled SF: 12 000, Luringen, Haugesund: 65
TOTALT antall besøkende 13 417

4) Andre arrangement Antall
Antall andre arrangement som foredrag og lignende 19
Antall besøkende 594

5) Kunst i offentlige rom (utsmykking) Antall
Antall nye prosjekter i år 14
Antall prosjekter under arbeid 42

6) Stillinger Antall årsverk
Antall faste årsverk tilknyttet kunstsenteret
Stillingsbenevnelser tilknyttet kunstsenteret 
Daglig leder (100 %), Fagutvikler (80 %),  
Prosjektkoordinator (50 %), Kontormedarbeider (20 %)

2,5

7) Økonomi Sum
Totalbudsjett 2 820 258

Tilskudd / inntekter
Tilskudd fra fylke 1 415 000
Tilskudd fra kommune 879 000
Prosjektmidler offentlige instanser 462 815
Inntekt salg av kunst 63 443
Inntekt annet 99 102
Diverse (for eksempel indirekte dekket husleie) Subsidiert husleie
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N
avn/roller

Representantskapets leder David Calder

BKFR
Mari Kolbeinson 2018–2020
Hans Edward Hammonds 2018–2020
Anne Bland 2017–2019
Maya Øvrebø 2017–2019

Vara Kristin Velle George 2018–2020
Vara Christine Hansen 2017–2019

NKVN-R
Eva Sæverud 2018–2020
Marisa Molin 2018–2020
David Calder 2017–2019
Karoline Emmerhoff 2017–2019

Vara Henrikke G. Borch 2017–2019
Vara Sissel Grimsrud Ekle 2017–2019

Rogaland fylkeskommune
Leif Andersen SP 2015–2019

Vara Hanne Marte Vatnaland SP 2015–2019
Kari Raustein FrP 2015–2019

Vara Roar Johannesen FrP 2015–2019

Stavanger kommune
Roar Houen V 2015–2019

Vara Kristina Bade Veire V 2015–2019
Mats Danielsen FrP 2015–2019

Vara Kristoffer Sivertsen FrP 2015–2019

Ansattes representant
Lisa Hognestad 2018-2020

Vara Torunn Larsen 2018-2020

Styreleder fra BKFR Tove Kommedal (styreleder) 2018–2020
Vara Ann Kristin Bergesen 2018–2020

Styremedlem fra BKFR Nils Thomas Økland (nestleder) 2017–2019
Vara Elisabeth Jarstø 2017–2019

Styremedlem fra NKVN-R Gunn Tjensvoll 2018–2020
Vara Eirin B. Hansen 2018–2020

Styremedlem fra NKVN-R Norun Fresvig 2018–2020
Vara Lise Birkeland 2018–2020

Styremedlem fritt grunnlag Henrik Lundberg 2018–2020
Vara Sesella Knutsvik 2018–2020

Stavanger kommune Christen Minos KrF 2015–2019
Vara Erik Hammer V 2015–2019

Rogaland fylkeskommune Eli Nessa Ap 2015–2019
Vara Ingvald Erga MDG 2015–2019

Administrasjon

Daglig leder Geir Haraldseth 100%
Kontormedarbeider Lisa Hognestad 20%
Fagutvikler Torunn Larsen 80%
Prosjektkoordinator Kristel Talv 50%
Intern Ilze Helgeland

Ekstrahjelp (timesbetalt) Silje Strømme Hemminghytt
Ekstrahjelp (timesbetalt) Emile Nesse
Ekstrahjelp (timesbetalt) Markus Rusdal
Ekstrahjelp (timesbetalt) Ingmar Nilsen
Ekstrahjelp (timesbetalt) Sami Hasselberg

Revisor Inger Lise Austbø, Forus Revisjon AS

Sammensetning av representantskapet 2018 Styrets medlemmer 2018
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Utstillinger

Fasadeverk av  
Kine Natalie Austnes

6. april kunne vi feire avdu- 
king av nyutsmykket fasade 
utført av Kine Natalie Austnes. 
Hun vant utsmykkingskonkur- 
ransen som ble avholdt for 
studenter ved Kunstskolen 
i Rogaland våren 2017. Kine 
kunne begyne arbeidet novem- 
ber 2017 og nyttiggjøre seg 
stillaset satt opp av kommunen 
i forbindelse med deres fasa-
derenovering. Hun sto jobbet 
heroisk gjennom vinteren  
i sludd og storm som gjorde 
arbeidet ekstremt utfordrende. 
Vi er derfor utrolig stolte og 
takknemmelige for det ferdige 
resultatet som nå møter alle 
som kommer fra østre bydel 
og skal inn til sentrum. 

Kines verk er inspirert 
av hippie-bevegelsen og 
troen på fred og fellesskap. 
Gjennom forenklete former 
formidler veggmaleriet et 
optimistisk, nærmest utopisk 
budskap ut mot Nytorget og 
den lille nabolagsparken fra 
2008. Fargepaletten til Austnes  
er i dialog med Natalie Seifert 
Eliassens verk fra 2015, men 
Austnes har valgt å jobbe 
med mineralsk maling som 
gjør at murveggen får puste. 
På åpningen hadde vi grill, 
båltønner og ghettoblaster  
i god Nytorget-stil.

Fra innvielse av nytt fasadeverk av Kine Natalie Austnes
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Lysende Framtidsutsikter
Utstilling med årets  
Stavangerkunstner, Anna Ihle.

6. september – 4. november
Til Ihles utstilling på Rogaland 
Kunstsenter presenterer vi  
en ny versjon av kunstverket 
‹Lysende Framtidsutsikter›  
fra 2016. Verket springer ut av 
Ihles hjemkomst til oljebyen 
Stavanger samme året. I 2014 
sank oljeprisen fra rundt $115 
til $30 per fat og byen hadde 
fått seg nok en knekk. Disse 
konjunktursvingningene knyt-
ter seg til Stavangers status 
som en monoby, et sted hvor 
en type drift dominerer, enten 
det er fiske, skipsfart, herme-
tikk eller olje. Stavanger ble 
sterkt påvirket av det store 
fallet i oljeprisen. Flere tusen 
mistet jobbene sine, bedrifter 
gikk konkurs, og hele byen 
lurte på om dette var slutten 
for Stavanger slik vi kjente det. 
Under krisen ble det diskutert 
hva som kunne være den  
nye olja. Turisme? Kultur?  
Innovasjon? 

Det var diskusjonen rundt 
innovasjon som ledet Ihle til 
et selvinitiert kunstneropp-
hold på Innovation Dock i 
2016, et ‘co-working space’ 
i Stavanger Øst, hvor «folk 
møtes og ideer oppstår.»  
Det var et arbeidsmiljø Ihle 
var interessert i å vite mer om, 
hvor entreprenørskap, start-
ups og gründere sto i søke-
lyset. Hva slags rolle har en 
kunstner her? Hva er inno- 
vasjon? Og hvordan tjener 
man penger på det? 

På det presserende spørs- 
målet Hva blir den nye olja? 
kom Ihle opp med svar som 
så tilbake i tid: Gullgraving! 
Hun rekrutterte fire andre 
kulturarbeidere fra Stavanger  
og dro på ekspedisjon til Nord- 
land for å vaske etter gull. 
Prosjektet er dokumentert 
som videosnutter fra et  
reality show. 

Verket er et godt eksem-
pel på hvordan Ihle jobber.  
I løpet av en relativt kort 
fartstid som kunstner har Ihle 
tilegnet seg en rekke ferdig-
heter. Hun har vasket klær, 
skrevet spalter i en lokalavis, 
vevd, hugget i stein og tre, og 
nå vasket etter gull. Formålet 
er ikke å finne den perfekte 
jobben, men å sette spørs-
målstegn ved konseptet jobb. 
Noe som bare blir viktigere  
i en verden i endring, på jakten  
etter den nye olja. 

Fra Anna Ihles utstilling Lysende Fremtidsutsikter. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

Videostill fra Lysende Framtidsutsikter
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RKS 1978-2018-2025

+ 

Arkitektkonkurranse  
for Nytorget

30. november 2018 
– 31. januar 2019 
I anledning RKS 40årsjubi- 
leum i 2018 har vi utviklet 
et stort prosjekt som setter 
fokus på den kunstnerstyrte  
formidlingen; et viktig 
kunstpolitiskbegrep etter 
70-tallets kunsteraksjoner 
og utslagsgivende for opp-
rettelsen av RKS for 40 år 
siden. I dag føles begrepet 
litt tørt og er det blitt erstat-
tet av nye buzzwords som 
bransjeutvikling, kreativ 
næring, kulturklynger o.l.  

Vi ønsker å reise kjerringa  
og debatten om den kunst-
nerstyrte formidlingens 
særegenhet, dens mulig- 
heter og utfordringer. Vi  
vil gjøre dette gjennom his- 
toriske dykk, statusopp- 
gjør, tilgjengeliggjøring av 
arkiv, fremtidsfabuleringer, 
kunstpolitiske diskusjoner,  
lokalvalgkamp og by-
utviklingsprosjekter. 

Vi kommer til å ha 
kunstnerstyrt formidling 
som fokus i tiden frem til 
Stavangers 900-års ju-
bileum i 2025. I løpet av 
denne perioden kommer vi 
til å jobbe for et Kunsthus 
på Nytorget hvor ideene 
bak kunstnerstyrt formid-
ling har en selvskreven rolle.  

15

Stavanger kommune jobber 
med ny kulturplan for perio-
den 2018–2025, og Roga-
land fylkeskommune jobber 
med regionsreformen. Den 
kunstnerstyrte formidlingen 
og RKS spiller også en rolle  
i disse planene.

RKS har jobbet med 
kunstnermiljøet og de lokale 
fagforeningene BKFR og 
NKVN-R for å sette følgen-
de spørsmål på dagsorde-
nen: Hvilken betydning har 
kunsten og kunstneren for 
samfunnet? Vi trenger en 
bred tilnærming og se på 
spørsmålet fra ulike vinkler: 
språklig, strukturelt, økono-
misk, sosiologisk, popu- 
lærkulturelt og politisk.      →

Fra utstillingen RKS 1978 2018 2025. Foto: Marie von Krogh

Fra utstillingen RKS 1978 2018 2025. Foto: Marie von Krogh



For å lage den store jubile- 
umsutstillingen har vi kunnet  
boltre oss i et spennende  
arkiv med avisartikler, lys-
bilder, kunstnerinfo og 
dokumentasjon over regio- 
nens kunstliv og egen akti- 
vitet. Vi er utrolig takknem-
melig og imponert over 
arbeidet kunstsenterets 
første leder, Berit Wathne 
har gjort som institusjons-
bygger, men også med 
nitidig bevaring av all doku-
mentasjon til ettertiden. 

Materialet utstillingen 
viste var verken konsekvent 
organisert eller historisk ut- 
tømmende, men det ga et 
spennende glimt inn i en ana- 
log og kompleks fortid, og 
viste betydningen av å jobbe 
parallelt med kontinuitet og 
innovasjon slik Rogaland 
Kunstsenter alltid har gjort.

Samtidig satte vi av et rom 
i galleriet til den pågående 
byutviklingsprosessen for 
Nytorget. Vi er veldig glade 
for at Stavanger Utvikling 
KF valgte å vise konkurranse- 
forslagene for de tre delta-
kende teamene i arkitekt-
konkurransen for Nytorget 
hos oss i det vi kalte Jury- 
rommet. Her ble publikum 
invitert inn, og kunne stem-
me på sin favoritt. Her hadde  
også juryen for arkitektkon-
kurransen møtene sine  
i løpet av utstillingsperio-
den. Vinneren av konkur-
ransen ble offentliggjort  
i januar 2019.

Kunstnerstyrt formidling 
og byutvikling har noen felles- 
trekk – det er kollektive, 
gjerne komplekse og lange 
prosesser med demokratisk  
fundament. Denne dobbel- 
utstillingen favnet både for- 
tid og fremtid uten å sette 
to streker under svaret.  
Vi ønsket å skape en opp-
levelse av at historien er 
under konstant arbeid, og 
invitere de besøkende til  
å delta selv. Publikums 
stemme representerer nå- 
tiden gjennom det de kan 
supplere av minner og me-
ninger. Historien og frem- 
tiden blir et kollektivt skrive-
prosjekt, og til syvende og 
sist handler det om å ha  
en arena for å møtes.

Vinduet

Formbar glassverksted
Oktober – desember

Vinduet ut mot Nytorget har 
blitt et nytt visnings‘rom’ 
hvor vi vil ha fokus på kunst-
håndverk. Vi innviet vinduet 
i samarbeid med Formbar, 
et fellesverksted med ateli-
er og utsalg midt i sentrum 
i Haugesund. Formbar ble 
opprettet 2017 og drives 
og eies av tre glasskunst-
nere; Julie Shirani Kausland 
(1984) fra Bergen, Eirin 
Bjørsland Hansen (1985) 
fra Elverum og Kirsten Vi-
kingstad Storesund (1988) 
fra Karmøy. De har grunn-
utdannelse i glassblåser-
håndverket fra Orrefors og 
Kosta i Sverige. Videre har 
Kirsten og Eirin BA i glass-
kunst og design fra Det 
Kongelige Danske kunsta-
kademis skoler i Danmark, 
og Julie har vært driftsleder 
i et glassverksted over flere 
år i Sverige der hun har stått 
for driften og holdt på med 
egne kunstprosjekter. Med 
utradisjonelle innfallsvinkler  
til materialet, fokus på nytenk- 
ning i form og farge, handler 
det til syvende og sist om 
glass, teamarbeid og gleden  
av å skape. Kirsten retter seg  
mot designmarkedet med 
unike verk til kunder som 
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Ordfører Christine Sagen Helgø åpner utstillingen.

Fra Formbars utstilling i Vinduet.

Fra folkemøte om Nytorget.

handler eksklusive møbel- 
og interiørvarer. Julie spesia- 
liserer seg innen brukskunst 
og skaper glass for hjemmet  
av høy håndverksmessig 
kvalitet. Og sist men ikke 
minst jobber Eirin mot kunst 
i det offentlige rom o.l. som 
skulpturer, installasjoner  
og kunstobjekter.

I oktober viste Eirin B  
Hansen verk fra hennes serie  
Orbsession. Orbsession er 
en del av en sorgprosess, 
der den svarte fargen sym-
boliserer døden, og kulen er 
en evig og konstant påmin-
nelse om livet i bevegelse 
og dets sikkerhet om død. 
Serien ble vist tidligere i år  
på det kunstnerstyrte visnings- 
stedet Rom For i Haugesund.  

Eirin jobber både funksjo-
nelt og skulpturelt, men 
dras stadig vekk fra det  
tradisjonelle mot det ab-
strakte og skulpturelle.  
Med en lidenskap for form-
givning i glass vil hun be-
skrive seg som handlekraf-
tig og autentisk. En stor del 
av hennes arbeider handler 
om egne følelser og opple-
velser, og hun uttrykker  
seg ofte i form av repetisjon 
og bevegelse.

I desember satte 
Formbar opp en utstilling 
i vinduet med blant annet 
lampene Milovat og Mini-
milovat av Kirsten, Knekk 
drikkeglass og karafler av 
Eirin, og Kristallo krukker  
av Julie.



Muttererde 

6. august gjennomførte vi 
en visning av Jessica Lauren  
Elizabeth Taylors videoverk  
Muttererde. Taylors video- 
prosjekt følger den matriar-
kalske avstamming av fem 
svarte kvinner. Det er en fri 
og dialogbasert undersøkelse  
av kvinnelig historie med ut-
gangspunkt i den afrikanske  
diaspora i Europa og USA. 
Hvilke ritualer, kunnskap  
og ferdigheter ligger nedfelt 
gjennom disse kvinnenes 
avstamming fra deres mødre,  
bestemødre og oldemødre, 
og hvilke begrensninger  
ligger der også? Filmen er 
et samarbeid med filmskaper  
Astrid Gleichmann og er 
støttet av Decentralized 
Cultural Work Tempelhof- 
Schöneberg, District Kunst 
und Kulturförderung Berlin 
og A Prima Vista Filmproduk- 
tion. Historiefortellere er 
Camalo Gaskin, Tobi Ayed-
adjou, Niv Acosta, Natalie 
Anguezomo Mba Bikoro  
og Fannie Sosa. 
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Prosjekter utenfor huset
Untitled 2018

14. januar – 2. februar
Kunstsenteret deltok for 
første gang på den internasjo- 
nale kunstmessen Untitled  
i San Francisco. I 2018 hadde  
messen et Stavangerfokus 
og kunstsenteret deltok 
sammen med Prosjektrom 
Normanns, som tidligere 
har deltatt på Untitled  
i Miami og San Francisco, 
Kunsthall Stavanger og 
Contemporary Art Stavanger.  
Kunstsenteret viste tre nye  
verk av Odd Sama, en kunst- 
ner som bor og arbeider på 
Brusand. Vi viste også nye 
verk av Sama i utstillingen 
KDW i 2017, og er stolte 
av å fortsette samarbeidet 
med Sama og representere 
ham på en internasjonal 
kunstmesse. De tre kera-
miske arbeidene videre-
fører Samas interesse for 
forholdet mellom natur og 
kultur, med en humoristisk 
snert. Teksturen og fargen 
på de keramiske arbeidene 
tangerer det abjekte, noe 
som spiller videre på Samas 
kritikk av samfunnet, natur  
og kultur. Keramikk er i  
vinden igjen og vi opplevde  
at det internasjonale kunst-
livet var like begeistret for 
Samas skulpturer som 
oss. Vi solgte ut Samas 
skulpturer og kunstneren 

fikk snakke med lokale og 
internasjonale kunstmaga-
siner. Rogaland Kunstsen-
ters deltagelse på Untitled 
var støttet av Office for 
Contemporary Art Norway, 
Rogaland fylkeskommune 
og Stavanger kommune. 

Som en del av program- 
met til Untitled deltok RKS 
i en panelsamtale organi-
sert av Contemporary Art 
Stavanger lørdag 13. januar. 
I forbindelse med at de tre 
Stavanger-institusjonene 
Kunsthall Stavanger,  
Prosjektrom Normanns 
og Rogaland Kunstsenter 
deltok på messen, benyttet 
vi anledningen til å invitere 
både Stavanger- og San 
Francisco-baserte gjester 
til å reflektere over kunst-
neriske produksjons- og 
presentasjonsmiljøer, sam- 
arbeidsformer og kunstkri-
tikk i både Stavanger og  
San Francisco.

I panelet: Geir Haraldseth 
(Rogaland Kunstsenter), 
Margrethe Aanestad  
(Prosjektrom Normanns), 
Devon Bella (Kadist Art  
Foundation), Evan Reiser 
(City Limits), Jeanne Gerrity 
(CCA Wattis Institute),  
og Claudia la Rocco  
(SF MoMA’s Open Space).

Odd Sama på Untitled.

Panelsamtale organisert av Contemporary Art Stavanger.



42  MANDAG 18. DESEMBER 2017  ·  STAVANGER AFTENBLAD KULTUR 

Stavanger er tema på 
kunstmesse i USA
SAMTIDSKUNST: 
Kunstscenen i Stavanger 
applauderes inter- 
nasjonalt. I januar reiser 
en hel delegasjon til San 
Francisco for å vise hva 
vi er gode for. 

Eli Næsheim 
eli.naesheim@aftenbladet.no

Historien startet med et behov 
for å dra ut for å lære og å vise 
fram egne arbeider. I 2012 del-
tok Margrethe Aanestad fra Pro-
sjektrom Normanns på den in-
ternasjonale kunstmessen Un-
titled Art Fair i Miami. Siden ble 
det flere turer, og i januar i år dro 
Elin Melberg og Margrethe Aa-
nestad til den helt nye Untitled-
messen i San Francisco. Med 
samme arrangør som messen 
i Miami, men nå i to ulike utga-
ver. Det er opp til kurator å avgjø-
re hvor de kunstnerne som antas 
skal stille ut.

Prosjektrom Normanns er nå 

blant de inviterte visningsstede-
ne på messen. Og selv inviterte 
de Omar Lopez-Chahoud til Sta-
vanger for å sette sammen en ut-
stilling hos dem. Han har vært 
kurator og kunstnerisk ansvar-
lig for Untitled siden starten for 
seks år siden.

Spesielt med fokus på by 
Lopez-Chahoud, som selv bor 
i Miami, fikk med seg atskillig 
mer enn det kunstnerdrevne 
visningsstedet Prosjektrom Nor-
manns i Stavanger øst da han var 
her. Han ble så begeistret for det 
han så, at han bestemte seg for å 
ha Stavanger som et eget tema 
på neste års messe i San Fran-
cisco.

– Å ha fokus på et bestemt 
land kan forekomme, men å 
trekke fram samtidskunsten i 
en by, det er spesielt, bemerker 
Hanne Mugaas, daglig leder og 
kurator for Kunsthall Stavanger. 
Som skal delta på messen i San 
Francisco i januar sammen med 
Rogaland Kunstsenter og Pro-
sjektrom Normanns.

Hanne Mugaas i Kunsthallen 
anser Untitled for å være en be-
tydelig kunstmesse. Deres bi-
drag er nye verk laget av kunst-
neren Lina Viste Grønli fra Sta-
vanger.

Grønli bor i Boston, og had-
de sin første store separatutstil-
ling i 2013, i forbindelse med åp-
ningen av Kunsthall Stavanger. 

Og nå er også hennes offentli-
ge skulptur på Trygve Lie Pla-
za, like ved FN-bygningen i New 
York, avduket. Arbeidene som 
Grønli skal vise i Miami i januar 
har utgangspunkt i dette arbei-
det.

Mugaas kan ellers fortelle at 
Kunsthall Stavanger får mye 
oppmerksomhet nasjonalt og 
internasjonalt. Og også at den lo-
kale kunstscenen blir bemerket 
av besøkende fra hele verden. 

Odd Sama drar
Når Rogaland Kunstsenter sen-
der kunstneren Odd Sama fra 
Brusand til San Francisco i janu-
ar, er dette første gang senteret 
deltar på en kommersiell kunst-
messe. Tidligere har det bare 
vært aktuelt med mer alternati-
ve arrangementer.

– I vår var jeg kurator for en 
utstilling hos oss hvor også Odd 
Sama deltok. Omar Lopez-Chao-
ud ble veldig begeistret for hans 
arbeider, forteller Geir Harald-
seth, daglig leder for Rogaland 
Kunstsenter på Nytorget. Her er 

det nå færre utstillinger enn tid-
ligere, men desto flere arrange-
menter.

Utstillingen «Illusjoner og 
skygge» på Rogaland Kunstsen-
ter ble anmeldt i Aftenbladet og 
fikk terning 4 av Trond Borgen. 
Han påpeker at det Sama gjør 
her, er å snu våre forventninger 
på hodet. Leirklumpene er stein-
godsobjekter formet ekstremt 
grovt, nærmest skjødesløst. Slik 
nærmer han seg en opplevelse 
av en slags primal-kunst, pre-
kulturelle objekter. 

Åtte kunstnere
Fra Prosjektrom Normanns drar 
en gruppe på rundt åtte kunst-
nere. Flere fra nettstedet Con-
temporary Art Stavanger blir 
også med til San Francisco. De 
skal arrangere talks og dialoger 
på messen, og skrive om det som 
foregår.

Størsteparten av utgiftene 
til deltakelse, reise og frakt av 
kunst, betales av OCA, Office for 
Contemporary Art Norway. 

Stavanger i Miami

yyKunsthall Stavanger:  Lina Viste Grønli.
yyRogaland Kunstsenter:  Odd Sama.
yyProsjektrom Normanns:  Presenterer Jan Christensen, Ole 

Martin Lund Bø, Siv Bugge Vatne, Anders Sletvold Moe, Ingrid 
Toogood, Ingeborg Kvame, Elin Melberg og Margrethe Aane-
stad.

Time Piece (Gray Towels), et kunstverk signert Lina Viste Grønli. Vises på 
kunstmessen i San Francisco.
c KUNSTHALL STAVANGER 

«Gudinnen som kommer opp av fjell». Odd Sama. På kunstmessen 
i San Francisco.
c ROGALAND KUNSTSENTER 

«Puppetopper og fjellfitte». Odd 
Sama. På kunstmessen i San  
Francisco.
c ROGALAND KUNSTSENTER 

Time Piece (Champion Sweatshirt), Lina Viste Grønli. Vises på kunstmessen i San Francisco,
c KUNSTHALL STAVANGER 
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Etter hundre år var stavangerkunst 
igjen i søkelyset i San Francisco
BILDEKUNST: Ettervirkninger etter årets 
søkelys på Stavanger på en kunstmesse  
i San Francisco vil nok kunne merkes også 
her i Stavanger og i Norge. Nye kontakter  
er knyttet, og flere kunstnere har opplevd  
suksess – som også Olaf Lange i 1915.

Arnhild Sunnanå  
Kunsthistoriker, Stavanger  

Nylig fylte tre kunstforetak fra Stavanger hvert sitt ut-
stillingssted på kunstmessen («Uten tittel») i San Fran-
ciscos Palace of Fine Arts. På samme sted, men under 
verdensutstillingen i 1915, kom Stavanger-kunstneren 
Olaf Helliesen Lange (1875–1965) i fokus. Lange ble til-
delt hedersprisen for sin grafikk, mens Edvard Munch 
måtte ta til takke med gullmedalje.

Som stavangerbasert kunsthistoriker med interesse 
for samtidskunst, kombinert med forskning på nettopp 
Olaf Lange, måtte jeg reise til San Francisco nå i januar.

«Danket ut» Edvard Munch og Harald Sohlberg
Den visuelle samtidskunsten hadde en sentral plass på 
verdensutstillingen i 1915, der menneskelige nyvinnin-
ger innenfor de fleste fagfelt skulle vises frem. I løpet 
av de siste 20 årene har San Franciscos teknologi-boom 
(Silicon Valley) og økonomiske oppsving ført til at det 
tidligere så levende kunstmiljøet i byen ble drevet bort 
av stadig økende boligpriser. I 2016 snudde den nedad-
gående trenden, og den internasjonale kunstmessen 
Untitled kan sees som en brikke i San Franciscos nå ak-
tive kunstoppblomstring. En endring næret av bidrag 
og engasjement fra kunstinteresserte teknologi- og næ-
ringslivsfolk.

Palace of Fine Arts er den eneste gjenværende pavil-
jongen fra Verdensutstillingen (PPIE) i 1915. Det om-
kringliggende Marina-distriktet var fylt opp med stor-
slagne paviljonger som alle huset eksempler på det som 
var utstillingens tema: «Menneskenes fremskritt gjen-
nom menneskenes bestrebelser.» Det ypperste innen 
ny teknologi og nye oppfinnelser fra 31 land ble vist 

frem. Tilsvarende skulle hvert deltakende land stille ut 
sin mest moderne og nyskapende kunst, og den grafis-
ke kunst dominerte. Tusenvis av grafiske arbeid ble stilt 
ut, og USA alene stod for 2000 av disse. Grafikkavdelin-
gen var også den mest omfattende for Norges del. Ed-
vard Munch viste hele 57 grafiske verk, mens Olaf Lan-
ge − som vant den gjeveste prisen − kun viste fem. Det-
te faktum ble glemt i 2015, da 100-årsjubileet for PPIEs 
kunstavdeling ble feiret i San Franciscos de Young Mu-
seum. Da ble kun Edvard Munch og Harald Sohlberg 
trukket frem som de fremste norske deltakende kunst-
nerne. 

Det er nok på tide at Stavanger kunstmuseum, som 
det eneste i verden som har en komplett samling av 
Langes grafikk, nå planlegger en Olaf Lange-utstilling 
fra november 2018.

Hvorfor Stavanger i fokus på Untitled 2018?
Kunstnerisk leder for Untitled, Omar López-Chahoud, 
var den som valgte å ha Stavanger fokus på dette årets 
messe. Da jeg spurte ham om hvorfor, forklarte han at 
det var en idé han fikk etter å ha besøkt Stavanger etter 
invitasjon fra det kunstnerdrevne, ikke-kommersielle 
Prosjektrom Normanns i Stavanger øst. Det slo ham at 
det syntes å være mange likheter mellom San Francis-
co og Stavanger. Begge byene ligger ved vestkysten og 
er utadrettete og internasjonale. Begge byer har store 
ressurser, med dominerende industrier innenfor hen-
holdsvis teknologi og energi. López-Chahoud merket 
seg også at i likhet med San Francisco, skjedde det spen-
nende endringer på Stavangers kunstscene. 

CAS (Contemporary Art Stavanger) fikk også oppdra-
get med å lede en radiokringkastet paneldebatt under 
årets Untitled. Debattantene fra Stavanger og San Fran-
cisco diskuterte og utvekslet erfaringer fra kunstscenen 
i sine respektive byer.

Vendepunktet for byens kunstscene
Året 2016 regnes som et tidsskille innenfor kunstsce-
nen i San Francisco, spesielt på grunn av gjenåpningen 
av San Francisco Museum of Modern Art(SFMOMA). Det 

nye påbygget til SFMOMA, tegnet av det norske arki-
tektfirmaet Snøhetta, gav en tredobling av museets ut-
stillingsareal. I kjølvannet av åpningen etablerte flere 
internasjonale gallerier seg i San Franciscos sentrum, 
etter at de fleste av byens mange kunstgallerier hadde 
blitt presset ut av bykjernen eller valgt å stenge som føl-
ge av økningen i eiendomspriser og leiepriser. Teknolo-
gi-boomen og innflytting fra Silicon Valley til San Fran-
cisco sentrum hadde ført til at kunstscenens økosystem 
var blitt utarmet. 

Rundt år 2016 ble det i tillegg startet hjelpetiltak som 
skulle stanse kunstnerflukten. I San Franciscos indus-
triområde Dogpatch har nå stadig flere tidligere indus-
tribygg blitt rustet opp og overtatt av gallerier og ikke-
kommersielle visningssteder. Kunstnerne blir tilbudt 
studio til lave leiepriser, med fellestjenester. Et eksem-
pel på en slik offensiv non-profitt tilrettelegging er Min-
nesota Street Project, initiert av et kunstinteressert tek-
nologimilliardær ektepar.

Ny giv for samtidskunstmuseet
Det er også takket være storstilte gaver fra lokale tek-
nologi og næringslivs-milliardærer at San Francisco nå 
kan skilte med det største museet for moderne kunst 
i USA. Snøhetta arkitekters prestisjeprosjekt i SFMO-
MA er et moderne palass for moderne kunst. Det hvite, 
ujevne glassfiberdekket omkranser nybygget som en 
organisk innpakning, som en myk kontrast til de hard-
kantede skyskraperne som ruver og skyggelegger byens 
finansdistrikt. På innsiden av museets lyse fasade fin-
nes syv etasjer med moderne kunst. 

Den hvite, sarte innpakningen kan minne om en ko-
kong, og innenfor kokongens eller puppens vegger kan 
jo forvandling skje, slik kunst på sitt beste kan evne å 
gjøre. «Kom med et åpent sinn, forlat med så mye mer», 
er museets slagord. 

Kunstnerisk leder López-Chahoud forteller at Untit-
led vil tilbake i januar neste år, og utstillingshallen til 
det ikoniske Palace of Fine Arts skal igjen fylles med ny 
kunst fra hele verden, og være en plattform for nye ide-
er og bygging og styrking av nettverk. 

Ettervirkninger etter årets søkelys på Stavanger vil 
nok kunne merkes også her i Stavanger og i Norge. Nye 
kontakter er knyttet, og flere kunstnere har opplevd 
suksess i San Franciscos Palace of Fine Arts – som også 
Olaf Lange for 103 år siden i år.

«Kvinner spiddet på sommerfugler» (utsnitt) var ett av dem fem bildene Olaf Lange stilte ut og vant den gjeveste prisen for i San Francisco i 1915. Fargeradering, 28 x 37,3 cm, fra Stavanger 
kunstmuseums samling.
c ARNHILD SUNNANÅ 

Edvard Munch viste hele 57 grafiske verk, 
mens Olaf Lange fra Stavanger − som vant 
den gjeveste prisen − kun viste fem.

Oppslag i Stavanger Aftenblad, 18.12.2017. Oppslag i Stavanger Aftenblad, 31.01.2018.



20 – 21. mars
Liv Kristin Holmberg  
gjennomførte en orgel- 
performance for ett men-
neske av gangen, nattestid  
i St Petri kirke. Prosjektet 
var en tverrkunstnerisk per-
formance for kirkerom med 
Holmberg selv som organist  
og performer og Hanna 
Barfod som skuespiller og 
performer. Prosjektet var  
et samarbeid mellom Roga-
land Kunstsenter, Stavanger  
Bispedømmeråd og 
Stavanger kirkevergelag.
‹Les Tenebres› (overs. fra 
fransk: I den mørke time)  
er et møte med deg selv. 
Tittelen er hentet fra Olivier  
Messiaens siste verk for 
orgel, ‹Livre du Saint Sa-
crament› (Boken om de 
hellige sakramenter), som 
danner fundament for den 
musikalske regien. Perfor-
mancen er filosofisk fun-
dert i Heideggers begrep 
om væren-til-døden, der  
et møte med egen frykt  
og smerte kan tenkes som 
erkjennelsesåpnende, en 
mulighet til å bli egentlig,  
til å bli oss selv.

Les Tenebres  
— orgelperformance med  
Liv Kristin Holmberg

Luringen

Luringen er et kunstnerisk 
prosjekt kuratert av Stina 
Högkvist fra Nasjonalmuseet  
og daglig leder ved Rogaland  
Kunstsenter, Geir Haraldseth.  
Luringen tar tematisk ut-
gangspunkt i den norrøne 
guden Loke. Med prosjektet  
vil kuratorene se på hvordan  
kodesystem og kamuflasje 
har blitt brukt for å lure seg 
rundt samfunnets normer 
og regler. Kan Lokes konti- 
nuerlig skiftende karakter 
forstås som en realisering 
av ens egen identitet? Har 
disse strategiene endret 
seg gjennom historiens 
gang og i så fall hvordan? 
Luringen ble for første gang 
vist i Bogota, Colombia, un-
der KUIR-festivalen i 2017. 
Da viste Luringen arbeider 
av A.R.M., Melanie Bonajo,
Christophe Hamaide Pierson,
Trygve Luktvasslimo og Tori 
Wrånes, organisert av Geir 
Haraldseth og Stina Högkvist. 
I Rogaland ble det gjort to 
arrangement i Stavanger 
og et i Haugesund i 2018:

Jone Tou,  
Charlotte Tarantino  

og Herman Mbamba

Luringen Haugesund
  
31. juli
I forbindelse med Hauga- 
land Pride presenterte  
The Art Scene, i samarbeid 
med Rogaland Kunstsenter,  
Luringen i Haugesund har 
de også tatt utgangspunkt 
i den norrøne guden Loke, 
som kunne bytte ham og 
kjønn for å oppnå ulike 
mål. Denne gudens trans-
formatoriske krafter er det 
mange som benytter seg 
av den dag i dag, og på 
Rom For møter du ulike 
tilnærminger til dette gjen-
nom performances og en 
utstilling. Herman Mbamba, 
Charlotte Tarantino og Jone 
Tou står bak programmet, i 
anledning den første pride 
paraden i Haugesund. Med 
et blikk tilbake på kunst-
nere som har lekt med sin 
identitet eller byttet ham for 
å passe inn, eller skille seg 
ut, får du et prosjekt som er 
både alvorlig og lekent. 
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Fra Les Tenebres, performance i St. Petri kirke,  
av Liv Kristin Holmberg

A Life with No Echo 

9. september
I samarbeid med Stavanger 
på Skeivå viste Rogaland 
Kunstsenter videotriliogien  
A Life With No Echo av 
Trygve Luktvasslimo. De 
tre filmene som tilsammen 
utgjør verket A Life With No 
Echo tar for seg popstjerna  
Thor som blir truffet av 
lynet. Lynet splitter hans 
identitet og filmene tar for 
seg konstruksjonen av en 
ny identitet. Luktvasslimo 
viste sin filmtrilogi A Life 
With No Echo på Nordnorsk 
Kunstnersenter i 2016  
og i en modifisert versjon  
under Luringen i Bogota. 



Ebb and Flow 

29. september  
I samarbeid med B3IG3 
presenterte Rogaland 
Kunstsenter en kunstopp-
levelse utenom det vanlige 
på Clarion Hotel Stavanger: 
Kunstverk av Hanni Kamaly 
og Nils Ekman med B3IG3 
som vertskap. B3IG3 er et 
utstillingskonsept av den 
norske kunstneren Andreas 
Knag-Danielsen, hvor en 
dragkarakter guider deg til 
en kunstutstilling i et ho-
tellrom. Det er tredje gang 
B3IG3 arrangeres og vi var 
stolte av å presentere pro-
sjektet i Stavanger. Kamaly 
og Ekman bygget opp en 
stedsspesifik utstilling med 
skulptur og video inne på ett 
av Clarions hotellrom. Titte-
len Ebb and Flow, på norsk 
flo og fjære viser til overgan-
ger -flytende og kontinuer-
lige. Skulpturene til Kamaly 
er lange og skjøre. De re-
presenterer annerledeshet 
og fremmedhet. Den frem-
mede, eller den andre, er en 
figur vi ofte møter i popu-
lærkultur, historiefortellin-
ger og i hverdagen. Hvordan 
forholder ‘vi’ oss til den an-
dre? De abstrakte skulptu-
rene til Kamaly beveger seg 
mellom dødt og levende 
materiale, industrielt og or-
ganisk, i en flytende tilstand, 

som tidevannets kontinu-
erlige spill. I møte med de 
hyperrealistiske videoene til 
Ekman oppstår et samspill 
som kun eksisterer én kveld 
på Clarion Hotel Stavanger. 
Kvelden blir ledet av B3IG3 
som er en kuratorisk og 
performativ plattform skapt 
av Knag-Danielsen. B3IG3 
utspiller seg alltid på et 
hotell og vertskapet er ulike 
figurerer skapt og gestaltet 
av Knag-Danielsen, basert 
på drag-estetikk, ideer om 
annerledeshet og møtet 
mellom den digitale og  
fysiske verden.

Coast Contemporary

21. – 26. oktober deltok  
RKS sammen med Siri Borge  
på Coast Contemporary, 
ombord på Hurtigruta  
mellom Lofoten og Bergen.  
Programmet ‹Rugged, 
weathered, above the sea› 
var kuratert av og inneholdt 
utstillinger, performancer, 
foredrag og paneldebatter. 
Coast Contemporary er et 
kunstnerinitiert prosjekt som  
ønsker å skape refleksjon 
og møter mellom kunstnere, 
kuratorer og kulturarbeide-
re. Siri Borge viste installa-
sjonen ‹Resting Cod Face.›

Fra performance med B3IG3

Siri Borge: Stavanger.



Fagutvikling

Fagutvikling rommer mye, og er et av de vik- 
tigste aktivitetsområdene våre som ressurs- 
senter for regionens kunstnere. Kunstnere  
får individuell hjelp og rådgivning, faglig  
input gjennom kurs og foredrag, er et natur- 
lig samlingspunkt for uformelle møter, en 
institusjonell samarbeidspartner, et sted å 
lese, arbeide og oppleve kunst. RKS bidrar 
til kunstfaglig input i en by som mangler en 
høyere kunstutdanning. 

3. mai arrangerte vi andre seminar- 
samling om forskning og kunstnerisk utvik- 
lingsarbeid i samarbeid med BKFR og 
NKVN-R. Første samling var 8. november 
2017. Denne gangen ble det holdt i Hauge-
sund i Ballsalen til Haugaland KunstVerk. 
Vi tilbød gratis transport fra Stavanger til 
Haugesund. Seminaret var åpent for alle 
men spesielt rettet mot kunstnere i regio-
nen. Nina Malterud presenterte kunstne-

risk forskning i Norge. Hun har vært med 
på å bygge opp Program for kunsterisk 
utviklingsarbeid, sittet i styret for PKU 
2003–14 og er en av dem som vet mest 
om emnet i hele landet. Tina Jonsbu pre-
senterte sitt stipendiatarbeid Tegner jeg 
med ryggen til verden? Hun er kunstner 
og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo 
avdeling Kunstakademiet. Edvine Larssen 
presenterte sitt stipendiatarbeid Theatrical, 
but not theatre, Architectonic but not archi-
tecture sculptural but not sculpture. What 
間 [Ma] does, or what 間 [Ma] could do. As 
a traveling concept journeying through a 
series of site bound artworks  made for dis-
parate spaces in Norway 2013—2016. Hun 
er kunstner og har nettopp disputert ved 
Kunstakademiet NTNU, Fakultet for arki-
tektur og design. Kveldsprogrammet ga 
mulighet for sosialisering og påfyll: Åpning 
av Eirin Bjørsland Hansens utstilling i pro-
sjektrommet Rom for, åpent hus på Hau-
galand KunstVerk, omvisning på Formbar 
glassverksted, visning av Vestlandsutstil-
lingen (Karen Skog) i Haugesund billedgal-
leri. Middag og øl på Captain’s Cabin.

17. september arrangerte vi kurs i søknads- 
kriving. Opplegget er utviklet og avholdt i tett 
samarbeid med BKFR og NKVN-R. Repre- 
sentanter fra stipendkomiteen, denne  
gangen Ingrid Toogood, deler sine erfa-
ringer fra ‘den andre siden av bordet’ og 
kommer med innside-tips i tillegg til at en 
håndfull kunstnere som har fått stipend 
presenterer sine vellykkede søknader. 
Dette er fjerde år på rad og denne gangen 
ble kurset holdt i Haugesund i samarbeid 
med Haugaland KunstVerk.

Fokus på Haugalandet

RKS har hatt en uttalt regional satsing på 
Haugalandet i fellesskap med BKFR, og 
har derfor lagt flere faglige arrangementer 
her i 2018. I tillegg har vi bistått det lokale 
kunstmiljøet i arbeidet med nytt atelierhus 
i Haugesund. Fokus i 2018 har vært å jobbe 
med den gamle brannstasjonen som mulig 
lokasjon. Her gjør Haugaland KunstVerk 
et viktig arbeid. Et håndfast resultat av 
satsingen har vært at HKV mottok fylkes- 
kommunale tilskudd til en kunst og kultur-
mønstring som planlegges å gå av stabelen  
i 2019. RKS har i tillegg samarbeidet med  
initiativ som The Art Scene, Formbar glass- 
verksted og prøver å følge den spennende 
utviklingen av kunstlivet i nordfylket. 
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Fra kurs i søknadsskriving, holdt i Haugaland KunstVerk, Haugesund

Fra seminar om kunstnerisk utviklingsarbeid, hold i Haugaland KunstVerk, Haugesund



Sentimental Education

Sentimental Education er et regionalt 
bransjeutviklingsprogram for det visuelle 
kunstfeltet i regi av Rogaland Kunstsenter.  
Programmet består av fem ulike kompe-
tansehevende tiltak rettet mot utøvere, 
mellommenn og mottagere for å styrke 
distribusjon og bruk av visuell kunst i regi-
onen. Alle de fem delene utvikles på RKS 
i partnerskap med Validé og Kunsthall 
Stavanger. Disse tre aktørene represente-
rer ulik kompetanse når det gjelder regio-
nal bransjeutvikling.

I 2018 startet RKS Sentimental 
Education Records som en del av arbeidet 
for å styrke regional kunstnerisk distribu-
sjon, innovasjon og formidling gjennom å gi  
ut og distribuere verk av kunstnere som 
jobber med musikk. Bakgrunnen er et sam-
arbeidet med kunstneren Busy Gangnes  
(LA, Stavanger, Oslo), som jobber med musikk  
og performance, ofte med feministiske per-
spektiver. Hun så at det eksperimentelle  
kunstmiljøet fostret en del musikalske talen- 
ter og ville styrke det. Sammen med 
Gangnes har vi arbeidet med fire vinyl- 
singler for utgivelse 2019 med et bidrag fra 
en kunstner fra den norske vestkysten og 
en artist fra vestkysten av USA. 

12. september var vi vertskap for et uformelt  
lunsjmøte arrangert Unge Kunstneres Sam-
fund hvor styreleder for UKS, Ruben Steinum, 
fortalte om UKS’ fagpolitiske arbeid. Stei-
num ville også høre hva som er viktig for kunst- 
nerne i Rogaland. Møtet var åpent for alle.

11. oktober var RKS vertskap for VISPs ar-
rangement Kritikersamtaler. VISP hadde 
invitert et panel bestående av Siri Borge, 
Liv Brissach og Arve Rød. Samtaleleder var 
Åse Løvgren. Kritikersamtaler går gjennom 
aktuelle utstillinger, denne gang i Stavan-
ger, og diskuterer hva de er, hva de gjør og 
hvordan vi kan forholde oss til kunsten som 
presenteres. 

5. november inviterte Grafill Stavanger og 
Rogaland Kunstsenter til Pricing Acrobatic: 
workshop med Therese Gietle rundt prising  
av arbeid i kreative yrker.

Honnør for arbeid  
i kunstens tjeneste

RKS har bidratt til at Berit Wathne har fått 
Stavanger kommunes kulturpris i 2018. Hun  
har gjort et enormt arbeid for regionens 
kunstliv som daglig leder for RKS gjennom 
de første 20 årene, og med sitt omfattende 
frivillige engasjement for kunst og kultur- 
livet som pensjonist. 

RKS har også bidratt til nominasjonen 
av Turi Gramstad Oliver til St Olavs orden.
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Mimrekveld med tidligere daglig leder Berit Wathne.  
Mimrekveldene kan høres som podcast: Lunkenkaffi.no produsert av Espen Birkedal. 

Tegneklubbens faste tegnekvelder er et populært  
lavterskeltilbud for alle som er interessert i å tegne i felleskap. 



Kunst i offentlig rom

RKS er i jevnlig kontakt med kunstnere, 
kunstkonsulenter, kommuner og fylket, 
kirken, KORO og andre med å gi råd innen 
kunst-i-offentlig-rom feltet. 

Kunstsenteret er medlem av NOKU Roga- 
land. Norsk kulturforum (NOKU) er et lands- 
omfattende faglig forum som arbeider for 
å øke forståelsen av kulturlivets betydning 
for samfunnsutviklingen. Medlemmene er 
kommuner, fylkeskommuner og offentlige 
og halvoffentlige institusjoner og organisa-
sjoner. Gjennom felles møter er kunstsen-
teret synlig med arbeidet som vi gjør. RKS 
har økt kontakt med de lokale kommuner 
og kulturavdelinger i disse. Dette resulterer  
i at kunstsenteret oftere kontaktes av kom-
muner og til mer samarbeid mellom kommu- 
ner i Rogaland og RKS. 

Kommuner i Rogaland spør oss om 
råd med sine saker om revidering av retnings- 
linjer for kunst, oppnevning av kunstkonsu- 
lenter, råd i kunstprosjekter, samarbeid i 
kunstprosjekter osv.

Kunstsenteret har videre oppdatert 
nettsidene sine med nyttig informasjon om 
KIOR-arbeid, støtteordninger til KORO, en 
samling av retningslinjer til kunstprosjekter 
osv. I tillegg blir nyhetssaker i feltet lagt ut 
på RKS facebook siden. 

Kunst i offentlig rom strategi  
(KIOR-strategi)
I 2018 ble Geir Haraldseth leder for arbeids- 
gruppen for kunst-i-offentlig-rom (KIOR)- 
arbeid i Kunstsentrene i Norge (KiN).  
Haraldseth er godt oppdatert i feltet og 
skrev rapport til KiN om KIOR-situasjonen 
i Norge i dag og viktigheten at KiN jobber 
videre med dette. KiNs arbeid i KIOR-feltet 
er veldig viktig for RKS sin framtid innen 
dette feltet og kan være avgjørende for vår 
egen KIOR-strategi og vårt mandat oven-
for kommuner. 

Seminaret ‹Kirken og kunsten›
Bispedømmeråd og Stavanger kirkevergelag  
arrangerte seminaret ‹Kirken og kunsten›, 
21. mars 2018 i Hana kirke i Sandnes, med 
fokus på den visuelle kunstens plass i kirke- 
rommet. Dette var en arena hvor forvaltere  
av kirken, som bestillere, og kunstnere, som 
produsenter og konsulenter, møttes. Semi-
naret var delt i to. Første del var en busstur 
hvor deltagerne besøkte fire kirker for å se 
på utsmykkingen av kirkerommet, arkitektur  
og andre kunstverk i kirken. Andre del av 
dagen var vi i Hana kirke. Her ble temaet  
belyst av inviterte fagpersoner fra ulike fag-
områder. Kunstnere, arkitekter, konsulen-

ter og forvaltere av kirkebygg holdt innlegg. 
På kvelden var det en performance i St. Petri  
kirke i Stavanger av kunstneren Liv Kristin  
Holmberg. 50 personer fra Rogaland  
deltok på seminaret inkludert foredrags-
holdere. 14 kunstnere deltok, ellers var det 
ansatte i kirker, for det meste kirkeverger, 
men også andre kirkearbeidere. Tilbake-
meldingene har vært svært gode og alle var 
fornøyd med opplegget for dagen og med 
de ulike foredragsholdere. Det ble tatt opp 
video av alle foredrag. Disse og alle notatene  
er tilgjengelig på Rogaland Kunstsenters  
nettside og gjennom kunstsenterets 
Youtube-kanal. 
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Fra seminar i Hana kirke



KOK – samarbeid
KOK samarbeid er en videreføring av semi-
naret ‹Kirken Og Kunsten› der RKS jobber 
videre med Stavanger bispedømmeråd om 
viktig tema innen feltet, blant annet: arkiv 
og oversikt over all kirkekunst, retningslin-
jer for kunst i offentlig rom prosjekter for 
kirken, opplæring av kunstkonsulenter til å 
kunne jobbe også i kirker. Det er spesielt 
retningslinjer for KIOR-prosjekter for kir-
ker som vi jobber med regionalt men med 
håp om vedtak nasjonalt – i Kirkerådet. 
Retningslinjer for hvordan å jobbe med 
kunst i kirker finnes ikke per i dag. 

Registrering av kunst i kommuner
I forkant av seminaret ‹Registrering av 
kunst i kommuner› har kunstsenteret un-
dersøkt og kartlagt hvilke programmer 
brukes til dette arbeidet. I 2018 har vi har 
vært i kontakt flere kunstsentre og mange 
kommuner i Norge og i tillegg undersøkt 
en privat aktør som har kommet på marke-
det – Norsk kunstdatabase – NKDB. Det-
te resulterte i et seminar arrangert i 2019  
der kunstsenteret samarbeidet med Time 
kommune. 

Dalane kulturfestival – FLOM2019
Dalane kulturfestival 2019 har ‹kunst› som 
overordnet sjanger, der temaet er ‹FLOM›. 
Temaet er hentet fra de fire kommunenes 
utfordringer med vannmassene som om-
kranser dem. Prosjektet er et samarbeid 
mellom de fire kommunene i Dalane; Lund, 
Bjerkreim, Sokndal og Eigersund og RKS 
og startet i 2017. RKS har vært involvert i 
planlegging av festivalen, rådgivning og 
administrering av open call førsommeren 
2018, der 4 kunstnere/kunstnergrupper 
ble valgt ut og invitert til 4 vertskommu-
ner. Kunstnere var i Dalane en uke i sep-
tember 2018 og 5 uker i 18. februar – 24. 
mars 2019.  Kunstneroppholdet kulminerer 
med produksjon av et temporært offentlig 
kunstverk som vises i hver sin kommune 
under festivalen 18. – 24. mars. 

Kuratorpraksis + det offentlig rom
Kuratorpraksis + det offentlige rom er et 
samlingsbasert fordypningsprogram pro-
dusert av KORO for fagpersoner som vil 
arbeide med å kuratere og organisere 
kunstprosjekter i det offentlige rom. Mål-
setningen for programmet er gjennom 
forelesninger, feltstudier og møter med le-
dende kunstnere, kuratorer og teoretikere 
å utvikle relevante verktøy og aktuell kunn-
skap om forholdet mellom samtidskunst, 
offentlig rom og publikum i dag. Gjennom 
en åpen utlysning ble 8 deltagere tatt opp i 
programmet, bland andre Geir Haraldseth. 
Fordypningsprogrammet ble organisert 
som tre intensive fagsamlinger, to i Oslo og 
en i Los Angeles, i tidsrommet mai til okto-
ber 2018 og var betalt av KORO.
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Fra befaring i Stokka kirke
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Prosjekt Kunstner Prosjektleder Beløp Status

Stavanger kommune
Lervig sykehjem Nils Eger Snøfrid Hunsbedt Eiene 1000000 Ferdigstilt 2018
Søra Bråde bofelleskap Tor Lindrupsen Anne-Kjersti Hermanrud 890000 Ferdigstilt 2018
Morteveien PUH-boliger Anne-Kjersti Hermanrud 27000 Ingangsatt 2015
Hinna skole Axel Rios Anne-Kjersti Hermanrud 600000 Igangsatt 2015
Åsen sonestasjon Maiken Stene Mona Orstad Hansen 300000 Ferdigstilt 2018
Austbø bofelleskap Naeem Searle Torunn Thrall 498000 Ferdigstilt 2018
Austbø skole Stian Ådlandsvik og  

Lutz-Rainer Müller
Elin Melberg 465000 Ingangsatt 2016

Emmausveien bhg Åsa Sjøholm Fie von Krogh 540000 Ferdigstilt 2018
Lassahagen bofelleskap Signe Christine Urdal 252700 Ingangsatt 2016
Olav Kyrres gate 19  
svømmehallbygget

Else Marie Hagen Marit Aanestad 1000000 Ingangsatt 2016

Lassahagen bofelleskap Signe Christine Urdal 252700 Ingangsatt 2016
Olav Kyrres gate 19  
svømmehallbygget

Else Marie Hagen Marit Aanestad 1000000 Ingangsatt 2016

Madlavoll skole  
ny ATO-avdeling

Bernhard Østebø 562000 Igangsatt 2018

Stokkatunet barnehage Snøfrid Eiene 600000 Igangsatt 2018
Skeiehagen barnehage 419000 Igangsatt 2018
Buøy skole 203000 Igangsatt 2018

Sandnes kommune
Figgjo skole Mona Orstad Han-

sen
Geir Egil Bergjord 500000 Igangsatt 2017

Kleivane barnehage Ida Helland-Hansen Torill Brosten 500000 Ferdigstilt 2018
Nytt rådhus Yngvild Rolland og 

Mikkel Wettre
Hege Tapio 1700000 Igangsatt 2016

Bydelsprosjekt 2017(Lura) Axel Rios Gunn Tjensvold 500000 Igangsatt 2017
Bogafjell ungdomsskole Ikke bestemt Bernhard Østebø 600 000 Ingangsatt 2018
Langgata helsestasjon Ikke bestemt Nils Thomas Økland 300 000 Ingangsatt 2018
Hovedbrannstasjonen Ikke bestemt Mona Orstad Hansen 400 000 Ingangsatt 2018
Iglemyr svømmehall Ikke bestemt Torunn Thrall/ 

Torill Brosten
934 000 Ingangsatt 2018

Bydelsprosjekt 2018 - 
Ganddal

Ikke bestemt Natasja Askelund 500 000 Ingangsatt 2018

Skeiane ungdomsskole Ikke bestemt Liv Eiene  
og Magny Tjelta

500 000 Ingangsatt 2018

Skaarlia avlastningsbolig Innkjøp av kunst – 
en rekke lokale og 
nasjonale kunstnere

Liv Eiene  
og Magny Tjelta

300 000 Ingangsatt 2018

Lura skole Ikke bestemt Ingeborg Kvame 500 000 Ingangsatt 2018

Prosjekt Kunstner Prosjektleder Beløp Status

Time kommune
Frøyland skole Marisa Ferreira Torunn Thrall 700000 Ferdigstilt 2018
Reevegen/Kaizersplass Elisabeth Jaarstø 500000 Igangsatt 2017

Randaberg kommune
Randaberg helsesenter Ingeborg Elieson,  

Aleksander Jæger 
pluss løskunst

Linnea Calder 1000000 + 
KORO 380000

Igangsatt 2017

Suldal kommune
Liv på Nes,  
Nesflaten forprosjekt

Jeppe Hein Gunhild Moe og 
Amanda Crabtree

KORO 
350000+Rog 
fylke, Suldal k, 
Artconnextion

Igangsatt 2012

Gjesdal kommune
Uterom i Ålgård sentrum del 1 Løvaas  

og Wagle
Marit Justine Haugen 1,3 mill av dette 

KORO 600 000
Ferdigstilt 2018

Rennesøy kommune
Aktivitetspark i Vikevåg sentrum Bernhard Østebø KORO 500000 Igangsatt 2015

Sauda kommune
Stedsutvikling Sauda – forprosjekt KORO 300000 Igangsatt 2017

Strand kommune
Tau skole – Superparken Anne-Kjersti Hermanrud 1,2 mill Igangsatt 2018

Statlig — KORO
Besøkssenteret ved  
Jernaldergården/ 
Universitetet i Stavanger

Tarje Eikanger 
Gullaksen

Hedevig Anker 320000 Ferdigstilt 2018

Tilbygget til Hulda Gar-
borgs hus/UIS

Hedevig Anker 500000 Påbegynt 2017

Kirker
Nye Sola kirke Marie Buskov Ingeborg Kvame Påbegynt 2017
Kirketekstiler,  
Stavanger Domkirke

Bodil Vaaland Ferdigstilt 2018

Privat
Tou Maiken Stene Marte Jølbo Ferdigstilt 2018
Sparebanken 1 bygget Hege Tapio Igangsatt 2018



Publikasjoner 

Anna Ihle:  
Uvirksomme hender
 
Boka gir et lite innblikk i hva 
Ihle jobber med. For kunst-
nere de jobber. Kanskje 
ikke som vanlige dødelige, 
men de jobber. Og det er 
nettopp jobb Ihle fokuse- 
rer på i sitt kunstnerskap.
Det hun jobber med om  
du vil. Ihles kunstprosjekter 
dreier seg om hva arbeid er.  

Ihle reflekter også over sin 
egen samtid og kunstens 
rolle i den. I Norge har vi gode  
arbeidsvilkår. Vi arbeider 7,5 
timer om dagen fem dager  
i uka, vi har pensjonsordnin- 
ger og lønnsforhandlinger. 
Vi har sterke fagforeninger. 
Kunstnerne er allikevel 
lavest på lønnsstigen og 
tjener mindre på sitt kunst-
neriske virke hvert år som 
går. En kunstner oppfattes 
fremdeles ikke som spesielt 
matnyttig, og med sugerøret  
rett i statskassa. Kunstnernes  
egne fagforeninger har 
jobbet iherdig for å skape 
en forståelse av hva kunst-
nerisk arbeid er og hva 
slags nytte samfunnet har 
av kunst. Ihles kunstverk  
eksisterer i denne spennin- 
gssonen. Mange av hennes 
kunstprosjekter utvikles 
over tid og involverer  

mennesker utover kunst-
neren selv, noe som vises 
både i utstillingen og i boka. 
I boka får du møte et utvalg 
av prosjekter som tar for 
seg Ihles metoder, hvor  
hun ofte bruker samtale 
som en måte å tilegne seg 
ny informasjon på, samtidig 
som Ihle tilegner seg nye 
ferdigheter, enten om det  
er treskjæring eller klesvask.  
Boka inneholder også noen 
tekster som reflekterer over 
ulike former for arbeid,  
enten fra et feministisk og 
historisk perspektiv, som  
i Kathi Weeks sin tekst, eller 
Roland Paulsens tekst som 
omhandler arbeidets poten- 
sielle kjedsommelighet. 
Merete Jonvik bidrar også 
med en tekst som tar  
for seg kunstens rolle  
i utforming av framtidens 
arbeidsvilkår.

ISP publikasjon:  
The Beginning  
of Forms

Publikasjonen ble til gjennom  
samtaler med et redaksjons- 
råd bestående av de syv del- 
tagerne på kunstsenterets 
Independent Study Program.  
Hver deltager bidro til publi- 
kasjonen og programmets 
fem fakultetsmedlemmer 
og gjester av programmet 
ble også bedt om å bidra.  
Materialet ble flettet sammen 
slik et av samarbeidsprosjek- 
tene under ISP ble gjort, og 
navn er utelatt på bidragene,  
bortsett fra i innholdsforteg- 
nelsen. Design ble gjort av 
Scott Paul Joseph, en av 
deltagerne på ISP, i sam- 
arbeid med de andre.  
Redaksjonsråd, designer 
og bidragsytere ble hono-
rert. Boka ble trykt som- 
meren 2018 og lanseres  
i forbindelse med utlysning 
av det neste ISP program-
met våren 2019. Boka di- 
stribueres til bokhandlere  
i Nederland og USA, samt 
er med på kunstsenterets 
stand på Bergen Art Book 
Fair og Coast Contemporary 
i November 2018. Prosjektet  
er støttet av Norsk Kulturråd. 

Fanziner:  
RKS 1978/2018/2025

I forbindelse med jubileums- 
utstillingen gir RKS ut en 
serie med fanziner med 
kunstnerstyrt formidling 
som en løs tematisk over-
bygning. Den første ble lan- 
sert til utstillingsåpningen. 
På de etterfølgende sidene 
gjengir vi sosiolog Merete 
Jonviks fanzinetekst  
‹Av kulturen vert kunsten 
fødd – Kunstnarstyring 
som fenomen› 

I tillegg til RKS’ egne  
publikasjoner har vi også 
hatt gleden av å være vert-
skap for lanseringer ved 
Villhund forlag, Bare Sna-
bel og GILKA QTLY i de nye 
publikumsarealene.

Fra lansering av GILKA QTLY. 
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 Merete Jonvik

Rogaland Kunstsenter (RKS) er 40 år. I 2018 
har kunstsenteret eksistert som medlems-
styrt visningsstad og ressurssenter sidan 
1978. Sidan 1981 har dei heldt til på Nytorget 
17. RKS er organisert som ei foreining med 
to medlemmar: Bildende Kunstneres Fore-
ning Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthånd-
verkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R). At  
organisasjonen er kunstnarstyrt tyder at 
kunstnarar har fleirtal i styrande organ. 
BKFR og NKVN-R vel fleirtalet av medlem- 
mene i styret og representantskapet. Kunst- 
senteret sitt virke er tredelt mellom visnings- 
stad, ressurssenter og med eit særskild 
ansvar for kunst i offentleg rom i Rogaland. 
Dei formidlar samtidskunst til eit breitt pu-
blikum, som det heiter, og som ressurs- og 
fagsenter gjev dei tilbod om rådgiving, prak-
tisk støtte, kurs, samarbeid og fagutvikling 
til fylket sine profesjonelle kunstnarar.

Ei forteljing om 40-årsjubilanten kan 
skrivast med ulike innrammingar. Den kan 
skrivast som ei kronologisk historie med 
epokegjerande avgjerder og viktige tids-
skilje, som gjev innblikk sentrale punkt-
nedslag i senteret si historie. Ei forteljing 
om RKS kan skrivast som ei forteljing om 
feidar og motsetnadar. Motsetnadar og fei-
dar i ein organisasjons historie kan gjerne 
lesast som ledd i korleis organisasjonen 
utviklar seg, som opptaktar til endringar, 

gjennom innsyn i kva som til ein kvar tid har  
stått på spel (for kven). Ei forteljing om 
RKS kan òg skrivast som ein anekdotisk 
minnebank frå involverte personar. Atter ei 
anna forteljing kan formast som ein gjen-
nomgang av kva type kunst og kunstnaris-
ke praksisar som har vore vist på senteret, 
som ei skildring av kunstfagleg profil og 
kuratoriske grep opp gjennom tiåra. Alter-
nativt kan ei forteljing om RKS skrivast som 
ei forteljing om fenomenet kunstnarstyring, 
om kunstnarstyrt formidling. Dette vektige 
honnørordet i kunstfeltet. 

Sistnemnde er ramma for denne teksten.

Knirk og ur-knirk
I 2012 markerte BKFR 80-årsjubileum 
og feira mellom anna med bokutgjevinga 
KUNSTVERK, redigert av Geir Egil Berg-
gjord.1 Kunstkritikar Trond Borgen skriv eit 
essay i boka om lokal vital kunst i tronge kår. 

Borgen sitt essay startar med eit knirk.2 
Den kunstnarstyrte formidlinga sitt urknirk, 
som han omtalar det. Det er trappa inn til 
Stavanger Kunstgalleri som knirkar, kunst-

1 Geir Egil Berggjord (red.), 2012, Kunstverk.  
Bildende Kunstneres Forening Rogaland 80 år

2 Trond Borgen, 2012 Vital kunst med trange kår.  
I: Kunstverk. Bildende Kunstneres Forening  
Rogaland 80 år, Geir Egil Berggjord (red.)

narane sin eigen visningsstad. Bygget ligg 
i Urgaten i Stavanger og året er 1966. Knir-
ket skal få følgje av mange gode kunstopp-
levingar for Borgen sin del. Men essayet 
sluttar hakket meir pessimistisk, i ei trapp 
dette òg, ei trapp med fukt i veggane i eit in-
nestengd bygg på Nytorget 17. Fukta luktar, 
og Borgen assosierer ut frå lukt og fysisk 
innestengdheit, om ikkje foreininga sjølv og 
deira visningsstad, i mellomtida omdøypt til 
Rogaland Kunstsenter, sit fast i noko gam-
malt og innestengd. I kunstens ur-mugg. 

Sjølv om det på mange måtar kan høy-
rast fint ut å sitja fast i kunstens ur-mugg 

– betre det enn byråkratiets ventehall eller 
kommunikasjonsbransjens resepsjon, vel? 

– er mugg uansett eit teikn på byrjande ned-
bryting. Og byens grand-old kritikar, som 
har følgt både BKFR og Stavanger si kunst-
scene lenger og tettare enn dei fleste, mein-
te altså at BKFR i 2012, saman med kunst-
senteret sitt på Nytorget 17, på fleire vis satt 
fast i ein innestengd tilstand, både fysisk og 
mentalt. Ein tilstand som både konkret og 
symbolsk viste at tida var gått frå dei.  

Mange er nok ueinige med Borgen si 
tilstandsskildring for 2012. Uansett tyde- 
leggjer utsegna at denne skildringa er 
svært langt frå ei passande skildring av 
kunstsenteret anno 2018. Kunstsenteret 
står i sitt jubileumsår fram som ein vital vis-

ningsstad og eit aktivt ressurssenter. Sen-
teret held i 2018 framleis til på Nytorget 17, 
men har flytta inn i ein nyoppussa førstee-
tasje. Det er òg etablert ein visjon for eit 
Kunsthus med stor K i bygget. Her er nok 
friksjonar mellom visningsstaddelen og 
ressursdelen, så vel som mellom interna-
sjonal og lokal orientering, likevel er RKS 
i 2018 på mange vis det motsette av både 
fysisk og mentalt innestengd. 40-åringen 
er fysisk utbetra, tilgjengeleg, framoverlent 
og symbolsk på høgd med si samtid. 

Fire tiår er gått
Eg førebur meg på å skriva om fenomenet 
kunstnarstyring, og utviklinga i kunstfeltet 
som har gått parallelt med RKS si leve-
tid, gjennom å lesa om kunstnaraksjonen 
i 1974. Eg set meg til med NRK sin doku-
mentar Kunstnere i aksjon om Kunstner- 
aksjonen74 frå 1975. Tidskoloritt, språkfø-
ring, klesstil og kjende personlegdomar sin 
alder er markante forskjellar mellom 1975 
og 2018. Men tematikken er forunderleg 
stabil. Bildande kunstnarar sine løns- og 
arbeidsvilkår. Vederlag for bruken av ska-
pande kunstnarar sitt arbeid. Opprør mot 
det faktum at skapande kunstnarar har li-
ten innverknad på kulturpolitikken. Til dø-
mes fremjar malar Eva Lange standpunktet 
om at kunstnarane krev honorar for bruken 
av sine arbeid når dei stiller ut. Ho snak-
kar om at den ikkje-betaling som finst for 
visning av kunstnarar sine arbeid, i prak-
sis er ei subsidiering av staten, og det frå 
ei yrkesgruppe som tener svært lite frå sitt 
kunstnariske arbeid. «Alle er enige om at 
vi må ha et kulturliv, men da må man også 
betale regningen for det», uttalar ho. Odd 
Hilt, bilethoggar, får spørsmål om kunstna-
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rar bør få vederlag for å stilla ut sine arbeid 
på offentlege utstillingar, og han svarar at, 
ja, det syns han, og at det er ei av målsetna-
dane med kunstnaraksjonen. Fleire kunst-
narar i dokumentaren snakkar om nødven-
digheita av å ta seg andre jobbar for å få 
økonomien til å gå rundt, og korleis dette 
i mange høve gjer deira ordinære kunst-
narvirke vanskeleg. «Ingen kan leve av 
PR og ære», ytrar Øyvind Brune lakonisk. 
Kunst, bilete, skulptur og musikk er kjelder 
til stor glede for publikum, og det er den 
bruken kunstnarane vil ha vederlag for, er 
hovudbodskapen deira. Komponist Arne 
Norheim avsluttar dokumentaren med at 
han ikkje veit korleis den er kome til verda 
denne fantastiske myten om at ein må vera 
halvdaud av svolt for å få nedpå papiret ein 
eller annan tanke som ein har henta opp frå 
sitt eige indre – sjølvsagt ei gigantisk løgn 

– like stor løgn som at det er ei sanning at 
talent kan kvelast av armod.3

Dette er problemstillingar vi kjenner godt til  
i dagens kulturelle arbeidsmarknad og 
kunstfelt. Same dag som eg ser dokumen-
taren legg biletkunstnar og styremedlem i 
UKS – for dei fleste i Stavanger kjend som 
initiativtakar bak prosjektet Ka då Ittepå? – 
Trond Hugo Haugen, ut ei oppdatering på 
si Facebook-side: 

«Samme dag som Trine Skei Grande 
presenterer kulturbudsjettet får jeg kon-
trakt til landsdelsutstillingen Vestlands-
utstillingen 2019. Vederlag for å vise et 
kunstverk betalt og frembrakt av meg selv, 
er 5000 kr for totalt 5 visningssteder i nær 

3 tv.nrk.no/program/ffil00002574/kunstnere-i-aksjon  
(sett 18.10.18)

et år. Frakt til første visningssted og rei-
se til åpning må jeg fikse selv. Å vise kunst 
rundtom er både viktig og flott. Publikum 
kommer fremst for å oppleve, ikke for å 
kjøpe kunst. At staten ikke sørger for at 
kunstnerne får betalt ved offentlig visning, 
som statlige og statsfinansierte museer 
og institusjoner, fylket/regionen for lands-
delsutstillinger og ‘sine’ visningssteder, 
kommunen for sine etc er begredelig. Is-
tedenfor ønsker vi nok et nytt praktbygg 
velkommen (denne gang Siloen i Kristian-
sand). Fint det, men har vi ikke råd til å vise 
kunst har vi ikke råd til flere bygg!»

På nokre område verkar det som om 
tida har stått stille. 

I 2017, 43 år etter kunstnaraksjonen, 
vart boka Å leve av kunsten. Om kunstner-
nes arbeidsvilkår og myten om den frie 
frilanser utgitt av Astrid Hauge Rambøl, i 
samarbeid med kunstnarar og styreleiarar 
i kvar sin periode for UKS Marianne Hurum 
og Ruben Steinum.4 I boka understrekar dei 
det same som var løfta fram i Kunstnerak-
sjonen74, nemleg at medan store delar av 
befolkninga har opplevd sterk velstands-
vekst, har kunstnarar «fått dårligere råd og 
bruker mindre tid enn før på kunstnerisk 
virksomhet».5 Frå 2006 til 2013 var det til 
dømes ein realnedgang i kor mykje kunst-
narar tener frå sitt kunstnariske virke. Som 
sjølvstendig næringsdrivande, frilansar 
eller kombinasjonar av dette, og der få får 
eller vil ha fast tilsetjing, gjeld òg dårlegare 
rettar ved sjukdom og dårlegare pensjon.
Rambøl, Hurum og Steinum vektlegg kor-

4 Astrid Hauge Rambøl, 2017, Å leve av kunsten. Om kunstnernes  
arbeidsvilkår og myten om den frie frilanser, i samarbeid  
med Marianne Hurum og Ruben Steinum, Manifest forlag

5 Ibid.
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leis kulturpolitikken og ideologiske vindar 
har blåst i marknadsorienteringt retning. 
Korleis dei to tidlegare kulturministrane 
har vore opptekne av kultur som næring og 
innovasjon i plassen for «et eget felt med 
egne kvaliteter og andre funksjoner enn 
det som kan omsettes».6 Til spørsmålet 
om kven andre som kunne hatt, har hatt 
eller har styringa der kunstnarar sjølv kan 
og vil ha den, er slik marknaden og kom-
mersielle krefter eit av svara. Politisk makt 
eit anna. Eller slik Dag Solhjell omtalar det, 
at ved sida av eit eksklusivt kretsløp i kun-
stfeltet, som talar for at kunsten må eksis-
tera på eigne premiss og vera fri, finst óg 
eit politisk og eit kommersielt kretsløp, 
som òg er oppteken av kunst og kunstfor-
midling, men der andre verdiar rår. Verdiar 
som inkludering og publikumssuksess, og 
kommersialiseringsmoglegheiter og økon-
omisk suksess.7

Denne opptakten peikar fram mot at 
kunstnarstyring i svært stor grad er ar-
beid for å sikra kulturen som legg til rette 
for kunstproduksjon og -formidling. Kultur 
då forstått som produksjons-, formidlings-, 
og arbeidskulturen i kulturfeltet, men som 
ikkje er avgrensa til kulturfeltet åleine då 
desse forholda heng saman med ståa i 
samfunnet for øvrig.

Kulturen som gjer kunst mogleg
Eg tenkjer at kunstnarstyring først og 
fremst handlar om kulturen som gjer kunst 
mogleg. Kulturen som gjer produksjon, vis-
ning og formidling av kunst mogleg. Arbeid 

6 Ibid., side 67.
7 Dag Solhjell, 1995, Kunst-Norge. En sosiologisk studie  

av den norske kunstinstitusjonen. Universitetsforlaget

for kunstnarstyring er forsøk på å define-
ra sine eigne vilkår, og med det kunsten 
og kulturen sine vilkår. Produksjonsvilkår. 
Lønsvilkår. Ytringsvilkår. Formidlingsvilkår. 
Arbeid som legg til rette for ein kultur som 
gjer at kunstnarar har gode og trygge ar-
beidsplassar, løn, ytringsfridom og ytrings-
rom og symbolsk boltreplass. Arbeid som 
legg til rette for at kunstnardrivne og -styr-
te visningsstader blir gitt plass, fysisk og 
symbolsk, og at det finst gode støtteord-
ningar for at desse får ytringsrom og bol-
treplass. Arbeid som legg til rette for at 
kunst vert formidla. 

Av kulturen vert kunsten fødd.
Unge Kunstneres Samfunn (UKS), som  

er ein visningsstad for samtidskunst i tillegg  
til ein medlemsorganisasjon, har i snart 100 
år arbeidd for medlemmene sine faglege, 
sosiale, økonomiske og ideelle interesser.8 
Dei driv politisk påverknad og fagpolitisk 
arbeid for sine medlemmar. Prinsippet som 
ligg til grunn for deira fagpolitiske arbeid er 
at kunst og kunstnarisk ytringsfridom er 
ei essensiell grunnsøyle i eit demokratisk 
samfunn. Altså ideelle så vel som individu-
elle mål om trygge arbeidsvilkår, som legg 
grunnlag for at kunstnarar kan driva på 
med sitt virke, som samla sett er ein del av 
det grunnleggande demokratiske funda-
mentet i eit kvart samfunn. 

Rogaland Kunstsenter arbeider for dei  
same forholda. Som eit av 15 regionale 
kunstnarsenter i Noreg – som spring ut av 
kunstnaraksjonen – har kunstsenteret ar-
beidd for økt bruk og visning av kunst og be-
tring av kunstnarar sine arbeidsvilkår i meir  

8 uks.no/uks-union/ (lest 18.10.18)

eller mindre heile si levetid. Bildende 
Kunstneres Foreining (BKF) var initiativ-
takar til Kunstformidlingsseminaret på Ut-
stein Kloster i 1976, der retningslinjer for 
opprettinga av distriktsvise kunstnarsenter 
vart diskutert. Fleire kunstnarforeiningar 
såg farar med aukande sentralisering av 
kunstlivet (les: Oslo), og ville diskutera eta-
blering av distriktsvise formidlingsstader, 
samt samarbeid mellom desse på lands-
basis. Det vart på seminaret løfta fram fem 
forskjellige formidlingstiltak som var sett 
på som viktige arbeidsområde for dei re-
gionale kunstnarsentera: utstillingar, infor-
masjon, opplæring, sal og arbeidsformid- 
ling. Tre grunnar til at desse formidlings-

områda burde vera kunstnarstyrte, vart 
understreka. For å: 

* sikra kunstnarar sin ytringsfridom 
* motverka uheldig kommersialisering 

av kunstlivet
* ta vare på og vidareutvikla det bilet-

kunstnarar i Noreg har oppnådd av 
eiga styring innan sine fagområde.9

I brosjyrar om RKS sitt program opp gjen-
nom finn ein att denne ordlyden der prin-
sippet om kunstnarstyring vert omtalt, til 
dømes frå denne brosjyra frå 1985:

«Foreningens formål er å bygge opp en  
kunstformidling som kunstnerne selv styrer  
for derved å sikre deres ytringsfrihet og mot- 
virke uheldig kommersialisering av kunstli-
vet. Vi vil ivareta og videreutvikle det billed-
kunstnerne har oppnådd av egen styring 
innen sitt fagområde. Vårt formål er også å 
sikre billedkunstnerne rimelig vederlag for 
bruk av deres arbeider/tjenester, og arbei-
de for økt utbredelse av kunst i samfunnet. 
Vi vil forsøke å gjøre god kunst bedre kjent 
blant folk og gi en kunnskaps- og hold-
ningsmessig bakgrunn for en selvstendig 
og kritisk oppfatning av bildende kunst». 

Sikring av kunstnarar sin ytringsfridom, 
rimelege vederlag for arbeid/tenester/
bruk, og senteret si rolle i å bidra til at kunst 
vert meir kjend i samfunnet, vert understre-
ka, i tillegg til å bidra til motverking av uhel-
dig kommersialisering. Noko som latar til å 
innebera at det òg finst heldig kommersiali-
sering, utan at skilja mellom desse vert dis-
kutert. I siste setning, som skil seg noko ut, 
vert det kopla inn eit kvalitetsomgrep i dèt 

9 Kunstformidlingsseminar. Utstein kloster. 1.–3. oktober 1976. 
Bildende Kunstneres Forening Rogaland.
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det vert presisert at det er god kunst som 
skal gjerast betre kjend, og med ei motta-
karorientert snarare enn avsendarorientert 
argumentasjon. Spreiing av god kunst for å 
gi folk kjennskap til og kunnskap om kunst, 
til sjølv å gjera seg opp sjølvstendige og 
kritiske oppfatningar av kunst. 

I stortingsmeldinga Kunstnerne og sam- 
funnet, som kom ut året før kunstformid-
lingsseminaret på Utstein, ligg eit sterkt 
demokratisk kulturomgrep til grunn.10 Eit 
hovudmål for kunstformidling er å gjera 
kunstnariske uttrykksformer tilgjengele-
ge for alle, står det å lesa. Tiltak som vart 
løfta fram som skal bidra til å oppnå dette, 
var organisatoriske og økonomiske forhold 

10 Stortingsmelding nr. 41 Kunstnere og samfunnet (1975–1976).

som skulle sikra at kunsttilbod var fysisk til-
gjengelege og samstundes motverka ten-
densar til sentralisering av kunstlivet, og 
pedagogiske og aktiviserande tiltak som 
skulle gjera kulturtilboda engasjerande.11 
Når det gjeld formidling løftar meldinga 
fram at kunstnarar som ønskjer det kan og 
bør nyttast i kunstformidling, kulturadmini-
strasjon, innan skule og vaksenopplæring for 
å medverka i undervisning av estetiske fag 
og formingsfag. Framløftinga av det kunst- 
narstyrte er sterk i denne meldinga, mel-
lom anna understrekt med setninga: «de-
partementet ser det som meget positivt 
at kunstnerne har en forholdsvis stor inn-
flytelse på formidlingen og ønsker å støtte 
dette forhold bl.a. for å motvirke tenden-
ser til uheldig kommersialisering». Her vert 
argumentert for å halda avstand til aktørar 
som ikkje er kunstnarar som antakast å 
fremja andre verdiar enn kunstnarar sjølve. 

Men kva er styrken ved det kunstnarstyrte? 
Kvifor understreka og fronta det kunstnar-
styrte? Kvifor sikra kunstnarar ytringsrom? 
Her kunne det følgt eit langt svar. Det korte 
svaret er fordi kunstnarar har særeigne 
kvalitetar, og kunstnarstyrte rom og institu- 
sjonar har særeigne kvalitetar som eit sam-
funn treng for å vera eit samfunn. For dette 
formålet – til denne jubileumsteksten – nøyer  
eg meg med å parafrasera ei utsegn frå 
Maria Rosario Jackson, som har forska på  
kunstnardrivne visningsstader i marginali- 
serte samfunn.12 Hennar materiale er først  

11 Ibid., s. 6.
12 Sjå til dømes: giarts.org/sites/default/files/Developing- 

Artist-Driven-Spaces-Marginalized-Communities.pdf  
(lest 24.10.18)

og fremst frå USA, ein kontekst som skil seg 
frå den norske på mange vis når det gjeld  
kulturproduksjon og støtteordningar, og 
materialet omhandlar kunstnardrivne og ik-
kje kunstnarstyrte visningsstader,13 men her  
er fellestrekk i kva kvalitetar som vert løfta 
fram som særeigne for aktivitetane kunst-
narar skapar og for kunstnarstyrte rom. 
Kvalitetar som er grobotnen for kunsten si 
rolle i samfunnet. 

Jackson understrekar at stader der 
kunst og kultur skjer er blant samfunnet sine  
pulspunkt. Dei er stader som på sitt beste 
fremjar nysgjerrigheit, utfordrar og stadfes-
tar verdsbilete, gir utløp for kritisk tenking  
og testar alternative forståingar. Dei er stader  
der forestillingsevna kan trenast opp og 
der evna til medkjensle kan risikera å bli ut-
vida. Kunst kan stimulera til engasjement, 
noko vi ser iherdige forsøk på i dag når det 
gjeld klima- og miljøkrisa. Kunsten er fri, og  
kan vera frivol. Stadene der kunst og kultur  
skjer kan òg vera nedsida av alle dei same 
faktorane, men dette er trass alt eit fest-
skrift så lat oss løfta fram det positive po-
tensialet. 

Kunst er å sjå seg rundt, har kunstnar Oddvar 
Torsheim uttalt, og ein måte å forstå det på 
er at kunstnarar ser seg rundt – for oss og 
med oss – og løftar opp og fram idear og 
tankespor i fri form, som vi alle kan bruka 
til det vi vil. Til det trengs eit rikt vekstgrun-
nlag, og merksemd ikkje berre mot kva ein 
kan hausta inn, men om korleis ein sår. 

13 Sjå Jorunn Veiteberg, 2017, Kunstnardrivne visningsrom. 
Årestader for ny kunst. Kulturrådet
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Stipender 

Rogaland Kunstsenter delte  
i 2018 ut produksjonsstipend  
à 20 000 kr fra Bildende 
Kunstneres Hjelpefond til 
Kristen Rønnevik, Åse Anda,  
Damien Vega, Sandra Vaka 
Olsen og Urd J Pedersen.

Kunstsentrene i Norge deler 
også ut Regionale prosjekt- 
midler for visuell kunst (tid-
ligere Statens utstillings- 
stipend) og i 2018 fikk  
følgende kunstnere støtte 
til sine prosjekter i Rogaland.  
Fem regionale innstillings-
komiteer gjør sine innstil-
linger, og komitélederne 
møtes i en tildelingkomité 
for det endelige utvalget.

Lokaler 

I februar begynte RKS den 
omfattende ombyggingen 
av 1. etasje. Grafisk verk-
steds gamle lokaler skulle 
transformeres til fleksible 
og innbydende flerbruksa-
realer i tråd med vår visjon 
om Kunsthus på Nytorget. 
Kunsthuset skal være et 
tverrfaglig ressurssenter 
både for de kreative miljøe-
ne og for publikum. Det har 
vært hektisk byggeaktivitet 
gjennom store deler av året. 
I tillegg til ombyggingen har 
vi vært nødt til å flytte ut av 

4. etasje, og bygge en ut-
vendig branntrapp fra gal-
leriet i 2. etasje på grunn av 
brannkrav. Vi har også ledet 
og bekostet arbeidet med 
nytt veggmaleri på fasa-
den, utført av Kine Natalie 
Austnes. Siden Stavanger 
utvikling som huseier ikke 
har ønsket å gjøre disse 
investeringene har RKS selv 
valgt å stå for både arbeid 
og utgifter. Det har krevd 
mye av en liten stab som vår. 
Vi ser disse materielle in-
vesteringene som nødven-
dige grep for institusjonen 
i tillegg til at det kommer 
hele det visuelle fagfeltet 
og byens kulturinteresserte 
befolkning til gode.          →

Navn Utstillingssted og fylke Tildeling
Hanne Friis Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 70 000
Thomas Hestvold Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 60 000
Espen Dietrichson Haugar Vestfold Kunstmuseum, Vestfold kr 60 000
Ann Cathrin Høibo Sørlandet Kunstmuseum, Vest-Agder kr 50 000
Geir Egil Berggjord Haugar Vestfold Kunstmuseum  

og Tønsberg Domkirke, Vestfold
kr 60 000

Lin Wang Kunsthall Grenland, Telemark kr 50 000
Johannes Høie Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 32 000
Katinka Assne-Anastasia 
Goldberg

Bomuldsfabrikken Kunsthall, Aust-Agder kr 50 000

Edith Spira Haugar Vestfold Kunstmuseum, Vestfold kr 50 000
Kari Aasen Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 40 000
Tarjei Bodin Larsen Arendal Kunstforening, Aust-Agder kr 30 000
Serina Erfjord Haugesund Billedgalleri, Rogaland kr 50 000
Johan Urban Bergquist Vestfold Kunstsenter, Vestfold kr 19 000
Kine Klippen Tou Scene, Rogaland kr 80 000
Kjersti Vetterstad Bruksrommet/Tou Scene, Rogaland kr 37 000
Viel Bjerkeseth Andersen Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 40 000
Marit Aanestad Kunstpausen Skur 2, Rogaland kr 40 000
Tuva Gonsholt Galleri Osebro, Telemark kr 40 000
Terje Abusdal ARTendal, Aust-Agder kr 34 400
Josefine Lyche Sandefjord Kunstforening, Vestfold kr 34 000

Tildelinger fra Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2018
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De nye publikumsarealene i bruk  
til workshop og presentasjon. 

Fra lanseringen av Villhund #2: 
Helge Thornes og Arild Rein leser



Ombyggingen er gjort rime-
lig og enkel. De nye lokale-
ne er fleksible og gir rom for 
møter, foredrag, workshops 
og individuell jobbing. Vårt 
fantastiske kunstbibliotek 
(Geir Haraldseths samling) 
har blitt et fantastisk rom, 
og mye mer synlig publikums- 
tilbud. I tillegg har vi nå fasili- 
teter for kafedrift. Dette kan 
vi takke Christian Schöberle 
for gjennom et fruktbart 
samarbeid med hans kaffe, 
kunst og arkitekturprosjekt 
Kaffetrykkeriet. 

Med midler fra Stavanger 
kommunes områdeløft og  
i samarbeid med Stavanger 
Utvikling og Park og vei 
har vi gitt den lille Kunst-
senterparken en skikkelig 
ansikstløfting i 2018. På 
10-årsjubileet til Grasrota- 
prosjektet er dette en opp-
muntrende anerkjennelse 
av arbeidet med kunst og 
byutvikling som RKS har 
nedlagt gjennom mange 
år. Det gleder oss også at 
Stavanger Utvikling har 
pusset opp fasaden. Når 
vi plusser på Kine Natalie 
Austnes flotte nye veggma-
leri ut mot Nytorget i tillegg 
til nye publikumsarealer på 
gateplan må 2018 sies å 
være året da RKS langsikti-
ge arbeid for nærmiljøet har 
båret frukter. 

Vi er stolte over hva vi har fått 
til med begrensede midler 
og uten å kompromisse på 
vårt faglige tilbud. Utover at 
galleriet var stengt i første 
halvdel av 2018 har ikke 
byggearbeidene gått ut-
over vårt publikum. De nye 
lokalene har vært i bruk fra 
høsten 2018, og har allerede 
vist seg som populære fler-
bruksrom for foredrag, møter, 
workshoper og individuelle 
arbeidsplasser. Lokalene 
har blitt brukt av kunstnere, 
Grafill, Stavanger Arkitek-
forening, Ryfylke kunstlag, 
Sosiologiforeningen, VISP, 
CAS, UKS, og ulike aktører 
fra det frie kunstlivet. Visjo-
nen om et myldrende Kunst-
hus er allerede blitt virke-
lighet, og vi gleder oss til å 
fortsette arbeidet fremover.

Fra Christian Schöberles  
pop up kafé Kaffetrykkeriet.

Opprustet park, ny branntrapp og nyoppusset fasade  
med veggmaleri av Kine Natalie Austnes.
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Resultatregnskap
Rogaland Kunstsenter

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Offentlig støtte 7 3 344 917 3 010 351
Annen driftsinntekt 83 070 101 900
Sum driftsinntekter 3 427 986 3 112 251

Prosjektkostnader 866 147 1 055 598
Lønnskostnad 2 1 614 820 1 653 807
Ordinære avskrivninger 3, 4 60 290 37 000
Annen driftskostnad 2 573 758 450 868
Sum driftskostnader 3 115 015 3 197 273

Driftsresultat 312 971 -85 022

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 1 349 669
Annen rentekostnad 369 0
Resultat av finansposter 979 669

Årsresultat 313 951 -84 353

Overføringer
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap 77 649 0
Avsatt til annen egenkapital 236 301 0
Overført til udekket tap 0 77 649
Overført fra annen egenkapital 0 6 704
Sum overføringer 313 951 -84 353
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Balanse
Rogaland Kunstsenter

Eiendeler Note 2018 2017

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 4 0 16 000
Sum immaterielle eiendeler 0 16 000

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 400 000 0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 14 000 4 900
Sum varige driftsmidler 3 414 000 4 900

Sum anleggsmidler 414 000 20 900

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 106 315 125 348
Andre kortsiktige fordringer 421 149 154 767
Sum fordringer 527 465 280 115

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 176 736 929 809

Sum omløpsmidler 704 201 1 209 923

Sum eiendeler 1 118 201 1 230 823
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Resultatregnskap - tabellarisk 2018
Rogaland Kunstsenter

I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring

Driftsinntekter og driftskostnader

10 Offentlig støtte
3003 Prosjektinntekt -1 093 530,19 -462 814,56 0,00 0,00 -462 814,56 630 715,63
3255 Andre driftsinntekter -72 821,05 -99 102,39 0,00 0,00 -99 102,39 -26 281,34
3410 Rogaland Fylkeskommune -1 415 000,00 -1 450 000,00 0,00 0,00 -1 450 000,00 -35 000,00
3420 Stavanger Kommune -887 000,00 -879 000,00 0,00 0,00 -879 000,00 8 000,00
3440 Periodisert inntekt 458 000,00 0,00 81 000,00 435 000,00 -354 000,00 -812 000,00

T1 Korrigert avsetning bokprosjekt Turi Gramstad 0,00 35 000,00
T5 Periodisert tilskudd Jubileumsutstilling 70 000,00 0,00
T6 Periodisert Sentimental Education 0,00 300 000,00
T7 Periodisert tilskudd Dalane 11 000,00 0,00
T8 Korrigert avsetning tursti - offentlig rom 0,00 100 000,00

3450 Delegerte midler BKH 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00
-3 010 351,24 -2 990 916,95 81 000,00 435 000,00 -3 344 916,95 -334 565,71

15 Annen driftsinntekt
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgifts -101 900,00 -83 069,50 0,00 0,00 -83 069,50 18 830,50

-101 900,00 -83 069,50 0,00 0,00 -83 069,50 18 830,50
19 Sum driftsinntekter -3 112 251,24 -3 073 986,45 81 000,00 435 000,00 -3 427 986,45 -315 735,21

20 Prosjektkostnader
4001 Lønn Konsulent & Kunstner 299 086,71 127 366,75 0,00 0,00 127 366,75 -171 719,96
4002 Prosjekt Reklame/Marked/Salg 117 646,72 95 551,66 0,00 0,00 95 551,66 -22 095,06
4003 Materialer/Uts kostnader øvrig 152 705,45 192 009,50 0,00 0,00 192 009,50 39 304,05
4004 Møte/Representasjon 20 149,22 4 578,58 0,00 0,00 4 578,58 -15 570,64
4005 Frakt 25 330,33 62 400,74 0,00 0,00 62 400,74 37 070,41
4006 Reiser tilknyttet prosjekt 193 142,34 126 639,73 0,00 0,00 126 639,73 -66 502,61
4007 Katalog/Formidling 170 226,45 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 -120 226,45
4008 Per diem/Kost 41 310,86 29 487,92 0,00 0,00 29 487,92 -11 822,94
4440 Periodisert prosjektkostnad -65 000,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 76 000,00

T9 Periodisert kostnader Bokprosjekt 11 000,00 0,00
4500 Annen innleid hjelp 1 000,00 34 891,03 0,00 0,00 34 891,03 33 891,03
4600 Stipend 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

T2 Avsatt stipender delegert fra BKH 100 000,00 0,00
4610 Utbetaling kunstner - salg av kunst 0,00 32 221,39 0,00 0,00 32 221,39 32 221,39

1 055 598,08 755 147,30 111 000,00 0,00 866 147,30 -189 450,78
40 Lønnskostnad
5000 Lønn til ansatte 1 037 567,16 1 175 830,76 0,00 0,00 1 175 830,76 138 263,60
5001 Honorarer 63 423,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 423,89
5020 Feriepenger 131 638,94 127 904,51 0,00 0,00 127 904,51 -3 734,43
5095 Periodisering av lønn 0,00 -125 464,00 0,00 0,00 -125 464,00 -125 464,00
5210 Elektronisk kommunikasjon 7 300,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 200,00
5251 Gruppelivsforsikring 486,00 498,00 0,00 0,00 498,00 12,00
5290 Motkonto for gruppe 52 -486,00 -498,00 0,00 0,00 -498,00 -12,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsa 66 174,00 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 -24 174,00
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 4 392,00 4 392,00 0,00 0,00 4 392,00 0,00
5395 Annen oppgavepliktig godtgjørelse - ikke 13 572,37 11 326,68 0,00 0,00 11 326,68 -2 245,69
5400 Arbeidsgiveravgift 191 087,72 192 292,91 0,00 0,00 192 292,91 1 205,19
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepen 18 561,06 18 034,54 180,90 0,00 18 215,44 -345,62

T14 korrigert aga fp 180,90 0,00
5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00

T16 Avsatt aga fordel Geir 30 000,00 0,00
5800 REFUSJON AV SYKEPENGER -39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 600,00
5910 OVERTIDSMAT/KANTINE 1 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 315,00
5920 Yrkesskadeforsikring 16 476,13 1 497,87 0,00 0,00 1 497,87 -14 978,26
5945 Ytelsespensjon Storebrand 141 898,32 128 824,32 0,00 0,00 128 824,32 -13 074,00
5990 Annen personalkostnad 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

1 653 806,59 1 584 639,59 30 180,90 0,00 1 614 820,49 -38 986,10

Resultatregnskap - tabellarisk 2018
Rogaland Kunstsenter

I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring
50 Ordinære avskrivninger
6010 Avskrivning maskiner og inventar 37 000,00 0,00 60 289,62 0,00 60 289,62 23 289,62

A9.1 06 Mitsubishi varmepumpe: Ordinære avskrivninger 4 900,00 0,00
A10.1 07 Hjemmeside: Ordinære avskrivninger 16 000,00 0,00
A11.1 08 MB Air 13'': Ordinære avskrivninger 2 784,00 0,00
A12.1 09 Ombygging lokaler: Ordinære avskrivninger 36 605,62 0,00

37 000,00 0,00 60 289,62 0,00 60 289,62 23 289,62
70 Annen driftskostnad
6300 Leie lokale 67 916,00 109 260,00 0,00 0,00 109 260,00 41 344,00
6340 Strøm 70 253,01 75 730,88 3 560,46 0,00 79 291,34 9 038,33

T11 Korrigert påløpt kostnad strøm/renovasjon 3 560,46 0,00
6360 Renhold 40 278,00 33 128,00 0,00 0,00 33 128,00 -7 150,00
6390 Annen kostnad lokaler 33 339,62 66 381,31 0,00 0,00 66 381,31 33 041,69
6400 Leie maskiner 18 803,00 33 072,51 0,00 0,00 33 072,51 14 269,51
6410 Leie inventar/utstyr 24 075,00 15 362,38 0,00 0,00 15 362,38 -8 712,62
6420 Edb kostnader 0,00 0,00 3 620,63 0,00 3 620,63 3 620,63

T12 Korrigert påløpt kostnad tripletex 3 620,63 0,00
6550 Driftsmateriale 0,00 17 272,80 0,00 16 784,00 488,80 488,80

T10 Aktivert pc 0,00 16 784,00
6701 Honorar revisjon 31 500,00 53 125,00 0,00 0,00 53 125,00 21 625,00
6705 Regnskapshonorar 24 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 895,00
6800 Kontorrekvisita 5 820,24 4 597,20 0,00 0,00 4 597,20 -1 223,04
6810 Webhosting 7 512,81 4 935,00 0,00 0,00 4 935,00 -2 577,81
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 6 430,00 5 039,00 0,00 0,00 5 039,00 -1 391,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 13 624,04 11 481,62 0,00 0,00 11 481,62 -2 142,42
6890 Annen kontorkostnad 8 516,40 17 730,32 0,00 0,00 17 730,32 9 213,92
6900 Telefon 11 831,05 11 731,19 0,00 0,00 11 731,19 -99,86
6940 Porto 1 176,70 5 689,45 0,00 0,00 5 689,45 4 512,75
7140 Reise og diettkostnader 46 867,27 17 790,70 0,00 0,00 17 790,70 -29 076,57
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0,00 702,00 0,00 0,00 702,00 702,00
7320 Reklamekostnad 1 000,00 16 750,00 0,00 0,00 16 750,00 15 750,00
7350 Representasjon, fradragsberettiget 1 050,00 543,00 0,00 0,00 543,00 -507,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget 14 775,00 13 240,00 0,00 0,00 13 240,00 -1 535,00
7420 Gave, fradragsberettiget 250,00 1 030,80 0,00 0,00 1 030,80 780,80
7500 Forsikringspremie 3 121,06 16 488,12 3 110,31 0,00 19 598,43 16 477,37

T3 Korrigert forskuddsbetalt forsikring/leie 3 110,31 0,00
7740 Øredifferanser -8,36 -8,98 0,00 0,00 -8,98 -0,62
7770 Bank og kortgebyrer 10 161,77 5 367,50 0,00 0,00 5 367,50 -4 794,27
7771 Øreavrunding -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
7790 Styremøter 3 076,67 5 042,33 0,00 0,00 5 042,33 1 965,66
7791 Annen kostnad u/fradrag 2 655,73 11 777,35 0,00 0,00 11 777,35 9 121,62
7830 Konstaterte tap på fordringer 1 948,64 11 391,00 0,00 0,00 11 391,00 9 442,36
7839 Avsatt til delkrede 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00

T4 Økt delkrederavsetning 15 000,00 0,00
9999 Hjelpekonto 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00

450 868,47 565 250,48 25 291,40 16 784,00 573 757,88 122 889,41
79 Sum driftskostnader 3 197 273,14 2 905 037,37 226 761,92 16 784,00 3 115 015,29 -82 257,85

80 Driftsresultat 85 021,90 -168 949,08 307 761,92 451 784,00 -312 971,16 -397 993,06

Finansinntekter og finanskostnader
110 Annen renteinntekt
8050 Annen renteinntekt -668,50 -1 348,58 0,00 0,00 -1 348,58 -680,08

-668,50 -1 348,58 0,00 0,00 -1 348,58 -680,08
145 Annen rentekostnad
8155 Renter/gebyr leverandør 0,00 369,20 0,00 0,00 369,20 369,20

0,00 369,20 0,00 0,00 369,20 369,20
155 Resultat av finansposter -668,50 -979,38 0,00 0,00 -979,38 -310,88

280 Årsresultat 84 353,40 -169 928,46 307 761,92 451 784,00 -313 950,54 -398 303,94

Overføringer
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Resultatregnskap - tabellarisk 2018
Rogaland Kunstsenter

I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring
285 Avsatt til dekning av tidligere udekket tap
8969 Avsatt til dekning av tidl. udekket tap 0,00 0,00 77 649,21 0,00 77 649,21 77 649,21

D9 Dekning av tidligere udekket tap 77 649,21 0,00
0,00 0,00 77 649,21 0,00 77 649,21 77 649,21

320 Avsatt til annen egenkapital
8960 OVERFØRT TIL EGENKAPITAL 0,00 0,00 236 301,33 0,00 236 301,33 236 301,33

D5 Overført til annen egenkapital 236 301,33 0,00
0,00 0,00 236 301,33 0,00 236 301,33 236 301,33

330 Overført til udekket tap
8990 Overført til udekket tap -77 649,21 0,00 0,00 0,00 0,00 77 649,21

-77 649,21 0,00 0,00 0,00 0,00 77 649,21
335 Overført fra annen egenkapital
8910 OVERFØRT FRA EGENKAPITAL -6 704,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6 704,19

-6 704,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6 704,19
350 Sum overføringer -84 353,40 0,00 313 950,54 0,00 313 950,54 398 303,94

Balanse - tabellarisk 2018
Rogaland Kunstsenter

I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring

Eiendeler

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
515 Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.
1290 Andre driftsmidler 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 -16 000,00

A10.1 07 Hjemmeside: Ordinære avskrivninger 0,00 16 000,00
16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 -16 000,00

530 Sum immaterielle eiendeler 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 -16 000,00

Varige driftsmidler
535 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
1260 Fast bygningsinventar, eget bygg 0,00 736 605,62 0,00 336 605,62 400 000,00 400 000,00

T15 Bevilgning Kulturrådet ombygging 0,00 300 000,00
A12.1 09 Ombygging lokaler: Ordinære avskrivninger 0,00 36 605,62

0,00 736 605,62 0,00 336 605,62 400 000,00 400 000,00
550 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
1120 Faste tekniske installasjoner 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 -4 900,00

A9.1 06 Mitsubishi varmepumpe: Ordinære avskrivninger 0,00 4 900,00
1280 EDB utstyr 0,00 0,00 16 784,00 0,00 16 784,00 16 784,00

T10 Aktivert pc 16 784,00 0,00
1285 EDB-UTSTYR 0,00 0,00 0,00 2 784,00 -2 784,00 -2 784,00

A11.1 08 MB Air 13'': Ordinære avskrivninger 0,00 2 784,00
4 900,00 4 900,00 16 784,00 7 684,00 14 000,00 9 100,00

555 Sum varige driftsmidler 4 900,00 741 505,62 16 784,00 344 289,62 414 000,00 409 100,00

600 Sum anleggsmidler 20 900,00 757 505,62 16 784,00 360 289,62 414 000,00 393 100,00

Fordringer
610 Kundefordringer
1500 Kundefordringer 111 347,63 107 315,23 0,00 0,00 107 315,23 -4 032,40
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00
1580 Avsetning tap på kundefordringer -71 000,00 -71 000,00 0,00 15 000,00 -86 000,00 -15 000,00

T4 Økt delkrederavsetning 0,00 15 000,00
125 347,63 121 315,23 0,00 15 000,00 106 315,23 -19 032,40

615 Andre kortsiktige fordringer
1700 Forskuddsbetalte kostnader 89 767,00 70 259,69 0,00 3 110,31 67 149,38 -22 617,62

T3 Korrigert forskuddsbetalt forsikring/leie 0,00 3 110,31
1750 TILSKUDD 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00

T15 Bevilgning Kulturrådet ombygging 300 000,00 0,00
1760 Periodisert prosjektkostnader 65 000,00 65 000,00 0,00 11 000,00 54 000,00 -11 000,00

T9 Periodisert kostnader Bokprosjekt 0,00 11 000,00
154 767,00 135 259,69 300 000,00 14 110,31 421 149,38 266 382,38

625 Sum fordringer 280 114,63 256 574,92 300 000,00 29 110,31 527 464,61 247 349,98

655 Bankinnskudd, kontanter o.l.
1900 Kontanter NOK 104,50 104,50 0,00 0,00 104,50 0,00
1920 Drift 3201 36 55854 875 750,25 121 617,93 0,00 0,00 121 617,93 -754 132,32
1930 Visa Kortkonto 14 993,78 4 955,00 0,00 0,00 4 955,00 -10 038,78
1950 Skatt 3201 46 50929 38 960,00 50 059,00 0,00 0,00 50 059,00 11 099,00

929 808,53 176 736,43 0,00 0,00 176 736,43 -753 072,10

660 Sum omløpsmidler 1 209 923,16 433 311,35 300 000,00 29 110,31 704 201,04 -505 722,12

665 Sum eiendeler 1 230 823,16 1 190 816,97 316 784,00 389 399,93 1 118 201,04 -112 622,12
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Balanse - tabellarisk 2018
Rogaland Kunstsenter

I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring

Opptjent egenkapital
695 Annen egenkapital
2050 Annen egenkapital 0,00 0,00 0,00 236 301,33 -236 301,33 -236 301,33

D5 Overført til annen egenkapital 0,00 236 301,33
0,00 0,00 0,00 236 301,33 -236 301,33 -236 301,33

700 Udekket tap
2080 Udekket tap 77 649,21 77 649,21 0,00 77 649,21 0,00 -77 649,21

D9 Dekning av tidligere udekket tap 0,00 77 649,21
77 649,21 77 649,21 0,00 77 649,21 0,00 -77 649,21

705 Udisponert resultat 0,00 -169 928,46 621 712,46 451 784,00 0,00 0,00
710 Sum opptjent egenkapital 77 649,21 -92 279,25 621 712,46 765 734,54 -236 301,33 -313 950,54

715 Sum egenkapital 77 649,21 -92 279,25 621 712,46 765 734,54 -236 301,33 -313 950,54

Kortsiktig gjeld
780 Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld -81 226,02 -90 012,13 0,00 0,00 -90 012,13 -8 786,11

-81 226,02 -90 012,13 0,00 0,00 -90 012,13 -8 786,11
790 Skyldig offentlige avgifter
2600 Forskuddstrekk -38 960,00 -50 059,00 0,00 0,00 -50 059,00 -11 099,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -32 800,00 -32 014,00 0,00 0,00 -32 014,00 786,00
2780 Aga av feriepenger -16 972,75 -16 972,75 0,00 31 061,79 -48 034,54 -31 061,79

T13 Korrigert aga fp 0,00 880,89
T14 korrigert aga fp 0,00 180,90
T16 Avsatt aga fordel Geir 0,00 30 000,00

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn -1 407,42 -880,89 880,89 0,00 0,00 1 407,42
T13 Korrigert aga fp 880,89 0,00

-90 140,17 -99 926,64 880,89 31 061,79 -130 107,54 -39 967,37
800 Annen kortsiktig gjeld
2900 Forskudd fra kunder -771 000,00 -771 000,00 435 000,00 81 000,00 -417 000,00 354 000,00

T1 Korrigert avsetning bokprosjekt Turi Gramstad 35 000,00 0,00
T5 Periodisert tilskudd Jubileumsutstilling 0,00 70 000,00
T6 Periodisert Sentimental Education 300 000,00 0,00
T7 Periodisert tilskudd Dalane 0,00 11 000,00
T8 Korrigert avsetning tursti - offentlig rom 100 000,00 0,00

2905 Depositum nøkler -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00
2910 Gjeld til ansatte og eiere -125 621,20 -648,40 0,00 0,00 -648,40 124 972,80
2940 Feriepenger -131 638,98 -127 904,55 0,00 0,00 -127 904,55 3 734,43
2960 Annen påløpt kostnad -6 846,00 -7 046,00 0,00 7 181,09 -14 227,09 -7 381,09

T11 Korrigert påløpt kostnad strøm/renovasjon 0,00 3 560,46
T12 Korrigert påløpt kostnad tripletex 0,00 3 620,63

2962 Skyldig kunstner -100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 -100 000,00 0,00
T2 Avsatt stipender delegert fra BKH 0,00 100 000,00

-1 137 106,18 -908 598,95 435 000,00 188 181,09 -661 780,04 475 326,14
810 Sum kortsiktig gjeld -1 308 472,37 -1 098 537,72 435 880,89 219 242,88 -881 899,71 426 572,66

820 Sum gjeld -1 308 472,37 -1 098 537,72 435 880,89 219 242,88 -881 899,71 426 572,66

850 Sum egenkapital og gjeld -1 230 823,16 -1 190 816,97 1 057 593,35 984 977,42 -1 118 201,04 112 622,12

Note 1 Regnskapsprinsipper

Noter 2018
Rogaland Kunstsenter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Bruk av estimater
Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og
forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre
eiendeler og forpliktelser på balansedagen.

Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av
salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og
inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere enn
balanseført verdi. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen
forventes å generere.

Immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjonsforpliktelser
Framtidige pensjonsforpliktelser balanseføres ikke i henhold til regler for små foretak. Den årlige pensjonspremien samt
eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som årets pensjonskostnad .

Skatt
Rogaland Kunstsenter driver ikke skattepliktig virksomhet.
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Noter 2018
Rogaland Kunstsenter

Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Posten lønnskostnader er slått sammen av: 2018 2017
Lønninger 1 243 490 1 284 469
Arbeidsgiveravgift 240 508 209 649
Pensjonskostnader 128 824 141 898
Andre lønnsrelaterte ytelser 1 998 17 791
Sum 1 614 820 1 653 807

Antall årsverk 3 3

Selskapet har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon som oppfyller lovens krav.

Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret
Lønn 584 902 42 000
Pensjonskostnader 54 680 0
Annen godtgjørelse 4 558 0

Revisor
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør kr 33 250 og for andre tjenester kr 19 875. Begge beløp inkl. mva.

Note 3: Varige driftsmidler
Ombygging Datautstyr Totalt

Anskaffelseskost 1.1 44 390 44 390
Tilgang 736 606 0 736 606
Tilskudd -300 000 -300 000
Avgang 0
Akk. Avskrivninger 31.12 36 606 44 390 80 996
Balanseført verdi pr 31.12 400 000 0 400 000

Årets avskrivninger 36 606 7 684 44 290

Økonomisk levetid 7 år 3 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Note 4: Immaterielle eiendeler
Hjemmeside Totalt

Anskaffelseskost 1.1 100 000 100 000
Tilgang 0
Avgang 0
Akk. Avskrivninger 31.12 100 000 100 000
Balanseført verdi pr 31.12 0 0

Årets avskrivninger 16 000 16 000

Økonomisk levetid 3 år
Avskrivningsplan Lineær

Noter 2018
Rogaland Kunstsenter

Note 5: Bankinnskudd o.l.

Herav bundne midler kr 50 059.

Note 6: Egenkapital
Annen

egenkapital Udekket tap    Sum
Egenkapital pr. 1.1 0 -77 649 -77 649
Årets resultat 236 301 77 649 313 950
Egenkapital pr. 31.12 236 301 0 236 301

Note 7: Offentlig støtte

Posten offentlig støtte er slått sammen av: 2018 2017
Årlig driftstilskudd Rogaland Fylke 1 450 000 1 315 000
Årlig driftstilskudd Stavanger Kommune 879 000 887 000
Prosjektrelaterte tilskudd 462 815 1 093 530
Endring tidsavgrensning tilskudd 354 000 -458 000
Delegerte midler BKH 100 000 100 000
Andre driftsinntekter 99 102 72 821
Sum 3 344 917 3 010 351

Tilskuddene bruttoføres regnskapsmessig.

2018 2017
Ubenyttede prosjektmidler som inngår i annen kortsiktig gjeld 417 000 771 000
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Nye publikumsarealer i 1. etasje.


