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Lenge leve kunsten og det kunstnerstyrte RKS!

Rogaland Kunstsenter har nærmest et legitimt  "kunst(ner)-samfunnsmandat" til å 
være en kunstinstitusjon for kunsten og for kunstnere.  

Rogaland Kunstsenter (RKS) er en kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell 
kunst i Rogaland som er demokratisk styrt av de fagorganiserte kunstnerne i regionen. 

RKS spiller en vesentlig rolle i arbeidet med å produsere, vise og formidle samtidskunst i 
Rogaland og i Stavanger kommune. RKS utvikler kunstnerskap, bygger kunstkompetanse 
og styrker ytringsmangfoldet for det visuelle feltet. Det initierer også tverrfaglig samarbeid. 

2019 startet med en byplankonkurranse for Nytorget i Stavanger hvor RKS har holdt hus 
siden 1983. Både i vinnerutkastet og i to arkitekturplaner er Nytorget 17 urørt. Det var 
derfor åpent for en fortsatt fremtid for Rogaland Kunstsenter i Jugendbygget, Nytorget 17. 

Rogaland Kunstsenter og vårt kunstfaglig innhold er en essensiell faktor i utviklingen av 
Nytorget i Stavanger. Sammen med de andre kunstaktørene i byen oppleves RKS på 
Nytorget som en midtsøyle i en naturlig kunstakse. Fra høykulturen; Stavanger 
kunstmuseum, via Kunstgalleriet, Kunsthall Stavanger og BGE Contemporary i vest - til 
Galleri Oppdal og produksjonslokaler som New art, Tou Trykk med visningsrommet 
Arkivet, samt Bruksrommet på Ateliehuset Tou i øst. 

Hovedmålgruppen for RKS er regionens kunstnere. I en region og en by uten høyere 
kunstfaglig utdannelse er den kunstfaglige diskursen og kompetansen viktig for RKS. Vårt 
mål er å fremme økt kunnskap om billedkunst og kunsthåndverk i regionen og stimulere til 
økt bruk av samtidskunst. RKS skal ta vare på og utvikle kunstnerstyrt og prosjektbasert 
formidling av samtidskunst. RKS skal sikre kunstnerisk ytringsfrihet og være et 
kompetansesenter for kunstnere. 

I 2019 har RKS hatt en presset økonomi. Kunstsentrene mottar tilskudd fra 
fylkeskommune og kommune, men tildelt støtte står ikke i forhold til ambisjonene og 
potensialet til kunstsenteret. RKS har et viktig mandat til å være den aktøren som samler 
det regionale og det lokale kunstliv. Til tross for svak finansiering har RKS levert, både 
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gjennom programmering som utstillinger, Kunst i offentlig rom, aktiviteter i biblioteket og 
Sentimental Education. Senteret har også drevet med veiledning av enkeltkunstnere. 

Vi søker årlig om økt driftsstøtte fra Stavanger kommune uten at dette har blitt prioritert. 

Da RKS ble opprettet i 1978, fikk vi øremerkede bevilgninger fra staten. Deretter kom 
støtten fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Disse ble i sin tid enige om 
en lik deling av driftstilskudd, men situasjonen de siste årene viser at fylkeskommunen 
støtter RKS med nesten dobbelt så mye som Stavanger kommune. 

I en periode uten daglig leder har styret arbeidet med å tydeliggjøre og styrke den 
kunstnerstyrte profilen ved RKS. Målet er at det skal bli lettere for publikum og for den 
bevilgende myndighet å forstå vår identitet. Målet er at det også skal bli lettere for daglig 
leder, administrasjon og styret å arbeide målbevisst og gjennomføre de oppgavene som er 
godkjent av styret. 

I august 2019 startet Helga Nyman som daglig leder ved RKS. Nyman har sammen med 
styret gjort de nødvendige grepene som måtte til både økonomisk og driftsmessig for å få 
RKS i riktig retning. 

Siste dag i 2019 takket daglig leder Helga Nyman ja til en stilling på Stavanger 
Kunstmuseum og RKS stod igjen med behov for ny daglig leder. 

Styret har stått samlet og arbeidet godt i en krevende periode. 

Et viktig arbeid fremover for RKS vil være å tydeliggjøre Rogaland Kunstsenters profil og 
være trofast ovenfor vårt "kunst(ner)-samfunnsmandat" til å være en kunstinstitusjon for 
kunsten og for kunstnere. Det eneste demokratisk kunstnerstyrte galleriet og 
kompetansesenteret for samtidskunst — en stemme for den autonome kunsten i Rogaland 
med tilholdssted i vertskommunen Stavanger. 

Tove Kommedal  
Styreleder Rogaland Kunstsenter 2019 
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Navn/Roller
Sammensetning av representantskapet 2019 

Representantskapets leder David Calder 

BKFR 
Mari Kolbeinson  
Hans Edward Hammonds Anne Bland  
Maya Øvrebø 
Kristin Velle George (vara) 
Christine Hansen (vara)

NKVN-R  
Eva Sæverud  
Marisa Molin  
David Calder  
Karoline Emmerhoff  
Henrikke G. Borch (vara) 
Sissel Grimsrud Ekle (vara)

Rogaland fylkeskommune  
Leif Andersen SP 
Hanne Marte Vatnaland SP (vara) 
Kari Raustein FrP 
Roar Johannesen FrP (vara)

Stavanger kommune  
Roar Houen V 
Kristina Bade Veire V (vara) 
Mats Danielsen FrP  
Kristoffer Sivertsen FrP (vara)

Ansattes representant 
Lisa Hognestad  
Torunn Larsen (vara)
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Styrets medlemmer 2019

Styreleder fra BKFR Tove Kommedal (styreleder)  
Ann Kristin Bergesen (vara)

Styremedlem fra BKFR Nils Thomas Økland (nestleder)  
Elisabeth Jarstø (vara)

Styremedlem fra NKVN-R Gunn Tjensvoll  
Eirin B. Hansen (vara)

Styremedlem fra NKVN-R Norun Fresvig  
Lise Birkeland (vara)

Styremedlem fritt grunnlag Henrik Lundberg  
Sesella Knutsvik (vara)

Stavanger kommune Christen Minos KrF 
Erik Hammer V (vara) 

Rogaland fylkeskommune Eli Nessa Ap  
Ingvald Erga MDG (vara)

Administrasjon

Tidligere daglig leder Geir Haraldseth

Arbeidende styreleder Tove Kommedal

Ny daglig leder Helga Nyman

Prosjektkoordinator Kristel Talv

Fagutvikler Torunn Larsen

Ekstrahjelp  
Silje Strømme Hemminghytt, Emile Nesse, Markus Rusdal, Sami Hasselberg  

Revisor Inger Lise Austbø, Forus Revisjon AS 
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Utstillinger
2019 startet med fortsettelsen av Jubileumsutstilling RKS 1978-2018-2025 som åpnet i 
slutten av November 2018.  Utstillingen ble skapt som et resultat av RKS sitt 40 
-årsjubileum, og hadde som mål å utviklet et stort prosjekt som setter fokus på den 
kunstnerstyrte formidlingen; et viktig kunstpolitisk begrep etter 70-tallets kunsteraksjoner 
og utslagsgivende for opprettelsen av RKS for 40 år siden.

Neste utstilling ut var separatutstillingen Selvsankeren med Urd J. Pedersen. Hun er en 
meget aktiv kunstner med høy produksjon. Hun jobber med maleri, skulptur og musikk i 
tillegg til at hun driver eget galleri. Pedersen jobber spontant og eksplosivt, nesten 
utelukkende i serier, og ofte med utgangspunkt i eget liv noe utstillingenstittelen henspiller 
på. Hennes malerier dreier seg hovedsakelig rundt det hverdagslige, private og ikke-
spektakulære. Pedersen tar for seg emosjonelle temaer og tilstander som skam, tvil, 
vennskap, fiender, lykke, sjalusi, ensomhet, egoisme, ømhet, grådighet og ro. Hun bruker 
en levende og lekende fargepalett, tekst, blander abstraksjon og figurasjon, og slik bygger 
hun opp maleriene til psykiske rom som gir plass til betrakterens fantasi.

Fra utstillingen Selvsankeren med Urd J. Pederesen
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Årlig samarbeider Rogaland Kunstsenter med Kunstskolen i Stavanger om en stor 
gruppeutstilling med skolens 1.-års studenter. 2019 var inget unntak, og utstillingen Kan 
Noen Åpne Døra? åpnet 9. juni.

Maleriet og den maleriske dialogen står sentralt i høstens utstilling En compagnie de med 
kunstnerne Herman Mbamba og Christian Tony Norum. Utstillingen utforsker likhetene og 
ulikhetene mellom de to kunstnerne og har et særlig fokus på samarbeid som kunstnerisk 
metode og form. Utstillingstittelen En compagnie de (fr. i selskap av) henspiller både på 
det konkrete samarbeidet og til en praksis som står i relasjon til kunsthistorien – og til alle 
de historiske og samtidige utøverne av maleriet som kunstform. Utstillingen presenterte 
helt nye arbeider og inviterte også publikum med inn i den kunstneriske prosessen. 
Sentralt i utstillingen var et stort veggarbeid – en installasjon som på åpningskvaleden ble 
aktivert i form av en performance med tittelen “The cosmic’s absurds sing songs of painted 
palettes”.

Fra installasjonen av utstilling En compagnie de med kunstnerne  
Herman Mbamba og Christian Tony Norum
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Andre kunstformidlingsprosjekt
I tillegg til utstillingsvirksomhet fortsatte RKS sitt arbeid med prosjektet Sentimental 
Education som er et regionalt bransjeutviklingsprogram for det visuelle kunstfeltet i regi av 
Rogaland Kunstsenter. Programmet består av fem ulike kompetansehevende tiltak rettet 
mot utøvere, mellommenn og mottagere for å styrke distribusjon og bruk av visuell kunst i 
regionen. Alle de fem delene utvikles på RKS i partnerskap med Validé og Kunsthall 
Stavanger. Disse tre aktørene representerer ulik kompetanse når det gjelder regional 
bransjeutvikling. I 2018 startet RKS Sentimental Education Records som en del av 
arbeidet for å styrke regional kunstnerisk distribusjon, innovasjon og formidling gjennom å 
gi ut og distribuere verk av kunstnere som jobber med musikk. I 2019 ble det gitt ut tre 
vinyl-utgivelser av Corey Archangel, Urd Pedersen og Skitzo Satan. Alle kunstnere med 
tilknytning til Stavanger og regionen. Skitzo Satan og Urd Pederesen hadde forøvrig også 
platelansering på Kunstnernes hus i Oslo.

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 Rogaland. 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 organisasjoner. Gjennom felles møter er kunstsenteret 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 kommuner og til mer samarbeid mellom kommuner i 
Rogaland og RKS. 

Kommuner i Rogaland spør oss om råd med sine saker om revidering av retningslinjer for 
kunst, oppnevning av kunstkonsulenter, 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. 
 
Som en del av RKS sitt arbeid med kunst i offentlig rom har kunstsenteret i forkant av 
seminaret Registrering av kunst i kommuner undersøkt og kartlagt hvilke programmer 
brukes til dette arbeidet. Dette resulterte i et seminar arrangert i 2019 der kunstsenteret 
samarbeidet med Time kommune. 

RKS fungerte også som vertskap for KORO når kunstkonsulentene ved SUS arrangerte 
“speed-date” med regionens kunstnere.
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Kunstsenterets produksjonsstipend
I 2019 lyste Rogaland Kunstsenter ut to produksjonsstipend fra BKH på kr: 50.000 hver. Et 
av stipendene prioriterte en søker fra Haugalandet som en del av Kunstsenterets 
områdesatsning i perioden 2017 - 2020. Formålet med stipendet var å stimulere 
kunstnerisk virksomhet i Rogaland og prosjektene som fikk tildelt stipend måtte derfor 
finne sted i fylket. Stipendene for 2019 ble tildelt Njål Lunde fra Haugesund og den 
Stavanger-baserte Kunstgruppen Mari Kolbeinsrud, Marius Bråten og Håvard Sagen, med 
prosjektet Skaus.

Mandag 30. september 2019 ble det holdt et informasjonsmøte på Rogaland Kunstsenter 
som tok for seg ulike temaer knyttet til det å være kunstkonsulent. Målet med 
informasjonsmøtet var å synliggjøre kunstkonsulentens arbeid og muligheter, samt øke 
kompetansen for kunstkonsulenter, kunstnere og andre fagpersoner i feltet, som kunne 
være interesserte i å ta på seg oppdrag som kunstkonsulent. Initiativtakere og arrangører 
var Stavanger Kommune, kunstfaglige representanter i Stavanger Kommunes kunstutvalg, 
BKFR, Rogaland Fylkeskommune og Rogaland Kunstsenter.

Fra overrekkelse av produksjonsstipend til Skaus og Njål Lunde  
Foto: Kristel Talv
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Aktivitet utenfor Rogaland kunstsenter
RKS var også synlig med aktivitet også utenfor kunstsenterets egne lokaler. I forbindelse 
med Dalane Kulturfestival ble det tilbudt et 5 ukers kunstneropphold for kunstnerne Elena 
Redeelli, Kjetil D Kristensen, Snøfrid Hunsbedt Eiene, Amanda Sernè og Kirsty Kross, 
Helena Hunter og Mark Peter Wright og Damián Vega. Kommunene Lund, Bjerkreim, 
Sokndal og Egersund samarbeidet om prosjektet sammen med Rogaland Kunstsenter. 
Kunstnerne som deltok på kulturfestivalen produserte et offentlig kunstverk som ble vist i 
hver av de deltakende kommunene under festivalen Temaet for festivalen i 2019 var 
FLOM.

Foreningen Liv på Nes, i samarbeid med Suldal Kommune, Suldal Vekst og Rogaland 
Kunstsenter arrangerte 5. april 2019 en konferanse om temaene - kunst, arkitektur og 
stedsutvikling, med spørsmål som omfattet hvordan man kunne legge til rette for et godt liv 
på bygda, og hvordan kunstprosjekt kunne bli en katalysator for stedsutvikling. 

Illustrasjonsbilde fra konferanse: kunst, arkitektur og stedsutvikling 
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Rogaland Kunstsenter til Stavanger by-arkiv
RKS og kunstmiljøets over 40 års gamle historie blir nå ivaretatt for fremtiden. En 
milepæle i kunstsenterets levetid, om enn ikke av den mest synlige sorten, ble gjennomført 
i 2019 når hele RKS sitt arkiv ble overlevert til Stavanger Byarkiv for oppbevaring og 
digitalisering.

Andre eksterne arrangementer i RKS lokaler
Arkitektforeningen
Arkitektforeningen i Stavanger har leid RKS sine lokaler i forbindelse med flere foredrag, 
fagkvelder og møter i løpet av 2019.
- Paolo Belardi, Om håndtegning i arkitekturen, 02.05
- Forelesning med Ketil Moe, 07.11
- Fagkveld om tema: klimatilpasning, bomiljø og uteareal, 27.11

Grafill
Grafill har arrangert en rekke ulike workshop og foredrag i lokalene til RKS i løpet av 2019.
Eksempelvis:
- Workshop med Helle Nara, 14.11
- Workshop med Ciara Glòbel, 25 og 26.10
- Workshop med Patryk Hardziej, 26 og 27.04
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