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ROGALAND KUNSTSENTER (RKS) ER EN SELVSTENDIG, KUNSTNERSTYRT 
FORMIDLINGS- OG FAGINSTITUSJON FOR VISUELL KUNST OG MEDLEM AV 
DET LANDSOMFATTENDE NETTVERKET KUNSTSENTRENE I NORGE.  
 
RKS UTVIKLER OG GJENNOMFØRER KUNSTPROSJEKTER I OFFENTLIG OG 
PRIVATE ROM, DRIVER FAGUTVIKLING, VERNER OM DEN KUNSTNERISKE 
YTRINGSFRIHETEN OG ER ET KOMPETANSESENTER FOR FYLKETS 
PROFESJONELLE KUNSTNERE.  
 
RKS BLE STIFTET I 1978 OG ER ORGANISERT SOM EN FORENING MED TO 
MEDLEMMER: BILDENDE KUNSTNERES FORENING ROGALAND (BKFR) OG 
NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE  VEST-NORGE, ROGALAND (NKVN-R). 
 
WWW.ROGALANDKUNSTSENTER.NO 
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Marit Victoria Wulff Andreassen sitt permanente verk hos Gassco, åpnet desember 2011. Foto: Gassco AS 
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Fra åpningen av utstillingen ”Pelset Puls – Retrospektiv utstilling” til Henrikke Garpestad Borch, 17. januar 2011.  
Foto: Torunn Larsen  
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Oppsummering 
 
Rogaland Kunstsenter avslutter med 2011 en lengre periode i institusjonens historie hvor 
kjerneaktiviteten har vært tradisjonell gallerivirksomhet med 4-5 kuratorbestemte 
utstillinger årlig. Fra 2012 skal senteret drive fra en ny plattform vedtatt på 
Representantskapets årsmøte i 2011: En kunstnerstyrt prosjektbasert formidlings- og 
faginstitusjon for visuell kunst med fokus på fagutvikling, formidling og nettverk. 
 
Omstillingsprosessen har tatt mye av styrets tid i 2011. Fram mot vedtaket i april ble de 
diskusjoner og samtaler som var ført siden august året før, avsluttet og konkludert. Resten 
av året har styret arbeidet med å gjennomføre nødvendige endringer, nye kontrakter etc. 
for igangsettelse fra 2012. 
 
De viktigste endringene er:  
- en prosjektorientert drift fremfor tradisjonell gallerivirksomhet 
- etablering av et fagprogram under ledelse av en fagutvikler 
- en daglig leder på åremål med et stort faglig handlingsrom 
- bruk av et faglig forum for råd, innspill og for å ivareta den faglige diskusjonen 
- en offensiv vederlagspolitikk 
- en drift med klare instrukser og mandat, hvor det er lagt til rett for en ren administrativ 
stilling. 
 
Rogaland Kunstsenter har hatt et svært aktivt år i 2011. Senteret har bidratt til etablering 
av og samarbeidet tett med Trykk 17 og Prosjektrom Normanns, to nye utstillingsrom som 
offensivt svarer mangelen på visningsrom i regionen, lik sentret bidro til å løfte frem  
R Open i 2010. Dette er en helt klar politikk fra RKS, å bidra til vekst innenfor hele feltet 
og dermed skape nye arena for nettverk og dialog. Med samme bakgrunn arrangerte RKS 
en nettverktur til Tallin i oktober hvor ni personer fra fem samtidskunstinstitusjoner deltok. 
 
RKS var konsulent for to kommunale kunstprosjekter i det offentlige rom, Phiole og  
Waste of Art, som begge ble avsluttet i 2011. Førstnevnte ble initiert av RKS som har  
vært hovedsamarbeidspartner med Stavanger kommune for realiseringen av deres hittil 
dristigste offentlige permanente kunstprosjekt. RKS var også konsulent for to større 
samarbeidsprosjekt med næringslivet, Gassco og Oljedirektorat, med hver deres 
permanente kunstprosjekt på arbeidsplassen. Disse resulterte i over 1 mill. kr. til aktivitet 
for kunstner, leverandører og RKS.  
 
I samarbeid med RSU har RKS i tillegg gjennomført en viktig og nødvendig kartlegging og 
befaring av nyere kunstprosjekter / utsmykninger i offentlig rom i Sandnes og Stavanger 
kommune. Referat er del av årsmeldingen. 
 
Gunhild Mo kuraterte fire utstillinger som samlet ti yngre kunstnere, i tillegg til retrospektiv 
presentasjon av vår egen grand old lady: Henrikke Garpestad Borch. Programmet fikk god 
mottakelse og flere solide anmeldelser. 
 
I 2011 var Time kommune senterets fokuskommune, dvs. at senteret arbeidet tett med 
kommunen på flere prosjekter. 
 
Styret er godt fornøyd med senterets aktivitet i 2011.  
 
2011 gav ikke en avklaring rundt RKS sin fremtidige lokalisering eller hvor lenge 
nåværende plassering blir gjeldende. Her venter fortsatt RKS på en formell henvendelse 
fra Stavanger kommune. Det vanskeliggjør langsiktig investering i egne lokaler.  
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Statistikk / nøkkeltall 
 
 

 2009 2010 2011 
Antall utstillinger i eget galleri: 5 4 5 
Antall eksterne utstillinger:  2 3 0 
Antall prosjekter utenfor eget galleri: 2 4 4 
Antall utsmykkingssaker:  23 offentlige 21 offentlige 20 offentlige 
Antall brukere (med i BKFR og NKVN) 31.12: 144  162 161 
Besøk inne på RKS: 900  1200 1500 
Andre prosjekter: 15.000  

Besøk GIVEMEMORE 
på Sølvberget 

1560+5000*  
Vitamin Sandnes, 
Seminar i Sandnes 

 

Antall stipulert besøk på Grasrota (Grasrota)  90.000* 90.000* 90.000* 

Årsresultat: +163.345 kr. +30.000 -72.814 

 
* For prosjekter i offentlige rom regnes formidling på direkte og indirekte nivå - fra entusiaster og dugnadsarbeidere, via 
hundeeiere og picnic’ere i GRASROT-parken, og ned til ubevisste forbipasserende. Grasrota-prosjektene i sin materielle 
fysiske form utgjør ett formidlingsnivå –og i sin konseptuelle form et annet. Det er problematisk å skulle fastslå 
publikumstallet på disse prosjektene. Hvordan man enn velger å spekulere i tall i denne sammenheng risikerer det å bli 
upresist og muligens heller ikke særlig talende. 
 
I 2008 anslo vi at 90.000 brukte Grasrota. Vi har valgt å la tallet stå siden. Selv med konkrete prosjekter som screening på 
fasaden og bysykkelprosjekt, og hendelser som konsert i parken, vil også  konseptuelle prosjekter mister sin intensitet over 
tid. Samtidig må vi påpeke at Nytorget er et svært trafikkert område. Det potensielle publikumsantallet for et prosjekt med 
denne beliggenheten og som står hele året er således enormt.  
 
Besøkstall 
Besøk i eget galleri/kunstsenter: 1500 stk. 
(Inngang10 - Pelset puls Retrospektiv utstilling 900 stk.; Deathcloud for Dennis and 
Louise 180 stk.; Scientia 200 stk.; Arcadia 200 stk.) 
Arcadia presentasjon: 20 stk. 
R Open arrangement med to kunstnerpresentasjoner i galleriet: 60 stk. 
 
Stipulert besøk/indirekte besøk av prosjekter utendørs på Nytorget: 90.000 stk. 
 
Kunstnere aktivt involvert i RKS utenom verv og arbeidsforhold: 
Involvert i utstilling: 9 stk. (Inngang10 - Pelset puls Retrospektiv utstilling 1; Deathcloud for 
Dennis and Louise 2; Scientia 3; Arcadia 3) 
Involvert i utveksling: 1 stk. 
Involvert i foredrag og seminar: 60 stk. 
Involvert i kunst i offentlig kunstprosjekter: 13 stk.  
Involvert i utsmykningsprosjekter på arbeidsplass: 16 stk. 
Involvert i offentlige utsmykningsprosjekter: 27 stk. 
 
Totalt involverte RKS 126 kunstnere utenom verv og arbeidsforhold. 
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Organisasjon og administrasjon 
 
Rogaland Kunstsenter har kontorer og galleri / prosjektrom i Nytorget 17 ved Nytorget.  
 
Kvinneandelen i administrasjonen (faste stillinger) var 66%, hvorav to av tre ansatte er 
kvinner. Styret har en kvinneandel på 57%, ekskludert vararepresentanter.  
 
Rogaland Kunstsenter har et godt arbeidsmiljø som vektlegger likestilling, med en 
overvekt av kvinner. Styret har også i 2011 hatt fokus på å styrke arbeidsmiljøet og 
gjennomføre en god personalpolitikk. 
 
Totalt sykefravær har i 2011 vært under 15 dager. Det er ikke rapportert om skader eller 
ulykker på arbeidsplassen.  Rogaland Kunstsenter sin virksomhet medfører verken 
forurensnings eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.  
 
RKS lønner alle aktive kunstner med prosjekt i vår regi. I 2011 utbetalte RKS 179.730 kr. 
til kunstnere som vederlag og honorar, inkl. RSU, mot 636.289 kr. i 2010 og 118.589 kr. i 
2009.  
 
Det ble utbetalt 4.358.500 kr. gjennom til kunstner/konsulent 
utsmykningssaker/kunstprosjekt. Total sum prosjekter under arbeid i fylket i 2011 er 16,3 
mill. kr. 4,3 mill. kr. er avsluttet saker i 2011. Det ble utbetalt 810.000 kr. til kunstnere 
engasjert i privat kunstprosjekter. 
 
 
Økonomi 
Hoveddelen av budsjettet for RKS gikk i 2011 til drift. Det er normalt. Tross utfordring når 
lønnskostnader og andre utgifter i samfunnet øker, klarer RKS å holde en høy aktivitet og 
øke i 2011 sin eksterne inntjening.  
 
Årsresultat for 2011 viser et underskudd på 72.814 kr. Dette har to årsaker, høye 
strømpriser vinteren 2009/2010 og økt forbruk av egen kopimaskin. Førstnevnte, en 
streng vinter, var det mange som erfarte. Å drive i et gammelt hus over flere etasjer er her 
ingen fordel. Økt kopiering har også en enkel forklaring: mer formidling. 
 
Balansen gir et annet bilde. Her står over en million kr. Dette er midler til prosjekt som er 
underveis og ikke avsluttes, og hvor RKS har forpliktet deltakelse. 
 
Årsregnskapet er fastsatt under forutsetning om fortsatt drift.  
 
Effektivisering av driften og kostnadsreduserende tiltak pågår kontinuerlig, med fokus på 
en nøktern og rasjonell administrativ drift hvor størst mulig del av omsetningen relaterer 
seg til formidling av kunst. 
 
Rogaland Kunstsenter har gjennom hele driftsåret hatt god likviditet og er pr 31.12.11 i 
stand til å gjøre opp kortsiktig gjeld. Egenkapitalen er på 367.175 kr. Denne må økes 
ytterligere kommende år for å ha en fornuftig reserve ved uforutsigbare utgifter. 
 



 8 

 
Representantskapet 
Representantskapsmøtet ble avholdt 13. april 2011 med revisors deltakelse på møtet. 
Det ble valgt to nye styremedlem: Linnea Balkéus Calder fra NKVN med vara Gunn Lisbet 
Gaarden. Hege Tapio fra BKFR med vara Susanne Christensen. 
 
Styrets arbeid 
Styret har avholdt 6 møter totalt i 2011. I tillegg har styreleder deltatt på heldagsmøte med 
administrasjonen. Styret har til sammen behandlet 53 saker. Alle styremøtene er blitt 
avhold i egne lokaler. 
 
Styret fikk nye representanter fra Stavanger kommune og Rogalands fylkeskommunen 
etter høstens valg.  
 
Styret har fungert bra som kollegium og hatt konstruktive møter. Det er en tett og god 
dialog mellom administrasjon og styret. 
 
Styreleder har i 2011 mottatt kr. 107.120 utover styrelederhonorar i forbindelse med 
strategiarbeid, tilråding til Representantskapet med underliggende dokumentasjon og 
implementering av vedtak. I 2010 ble det betalt ut 135.272 kr. for tilsvarende oppdager. 
 
Representasjon 
Rogaland Kunstsenter er medlem av et landsdekkende nettverk av norske kunstsentre: 
Kunstsentrene i Norge - www.kunstsentrene.no.  
 
Styreleder har representert RKS i møter med nasjonale og regionale aktører i forbindelse 
med strategiarbeid, samt holdt diskusjonsmøter med BKFR og NKVN sine medlemmer. 
 
Daglig leder Martin Worts var styreleder for Vitamin Sandnes med 6 styremøter og en 
sponsorpresentasjon til Sandnes Sparebank.  
 
Worts hadde flere formidlingspresentasjoner om RKS for skoler og grupper. I tillegg var 
det et foredrag for Oljedirektoratstab om Nye street art i resepsjonen. 
 
Worts har skrevet en rapport for Time Kommune som heter Sør Jæren Art Studios – 
Theoretical funding; partners & patrons. 
 
Worts har ledet søknadsskriving og turarrangering for regions aktører som arbeider med 
formidling av samtidskunst. Resultatet bli en studietur til Tallinn med fem institutter (se 
rapport under Aktivitetsoversikt). En tur til Guimaraes (Portugal) er planlagt i 2012. 
 
Styreleder og daglig leder deltok på årsmøte etterfulgt av seminar for foreningen 
Kunstsentrene i Norge i Bergen, september. Styreleder ble her valgt inn som vara til 
styret, samt leder av et utvalg som skal utarbeide en strategiplan til neste årsmøte. 
Arbeidet har oppstart i 2012. Det er ikke vært nødvendig å stille på styremøter i 2011.
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Navn og roller 
 
Representantskapet  
Fra BKFR:, Kirsti Prøis, Vibeke Fuglsang-Damgaard, Ingrid Toogood Hovland, Kenneth 
Varpe, Katrine Dille (vara), Nils Thomas Økland (vara) 
Fra NKVN: Sissel Grimsrud Ekle, Henrikke Garpestad Borch, Helle Mellomstrand (ny), Jens 
Erland, Lise Birkeland (vara), Karen Erland (vara) 
Fra Stavanger kommune: Janne Johnsen, Nina Galta, Robert Bergerud (vara), Olav T. 
Laake (vara) 
Fra Rogaland fylkeskommune: Atle Simonsen, Mohamad Osman, Elin Hetland Mong (vara), 
Liv Kristen Zazzera (vara) 
Fra ansatte: Torunn Larsen, Martin Worts (vara) 
 
Styret  
Styreleder: Trond Hugo Haugen, billedkunstner (BKFR) 
Nestleder: Hege Tapio, billedkunstner (BKFR)      ny 
Linnea Blakéus Calder, kunsthåndverker (NKVN-R)    ny 
Anne Marit Opstad kunsthåndverker (NKVN-R)   
Martin Gjelsvik, forsker (fritt grunnlag) 
Bjarne Kvadsheim, politiker (Stavanger kommune) frem til 01.11.2011 
Dag Terje K. Solvang politiker (Stavanger kommune) fra 01.11.2011  ny 
Rune Kloster Tvedt, politiker (Rogalands Fylkekommune) frem til 01.11.2011 
Eli Aga, politiker (Rogalands Fylkekommune) fra 01.11.2011   ny 
 
Vara: 
Bernhard Østebø (BKFR)       
Norunn Fresvig (NKVN-R)         
Gunn-Lisbet Gaarden, kunsthåndverker (NKVN-R) 
Susanne Christensen, billedkunstner (BKFR)     
Christin Berg, forsker (fritt grunnlag) 
Mette Alsvik, politiker (Stavanger kommune) frem til 01.11.2011 
Suzanne Nedrum, politiker (Stavanger kommune) fra 01.11.2011    
Klara G. Tveit, politiker (Rogalands Fylkekommune) frem til 01.11.2011 
Bjørn Sæsted, politiker (Rogalands Fylkekommune) fra 01.11.2011   
 
Administrasjon 
Daglig leder: Martin Worts, 100%  
Utstillingsleder: Torunn Larsen, 100% 
Produsent : Kristel Talv, 50% 
Strategikonsulent (timebetaling): Trond Hugo Haugen  
 
Ekstrahjelp (timebetaling): Mona Hoie, Tore André Meling, Anette Pettersen, Hege Vågen, 
og Aleksander Naebo  
Leder RSU (timebetaling): Snøfrid Eiene  
 
Regnskapsfører: 
Christian Eide, Vassdal & Eriksen 
 
Revisor:  
Inger Lise Våland Austbø, FORUS R E V I S J O N  A S. 
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Årsmeldingen 2011 ble godkjent på styremøte 27. mars 2012. 
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To ordførere i aksjon, begge Stavanger kommune. Nederst daværende Leif Johan Sevland åpner Claudia 
Schmackes verk ”Phiole”, 22. juni 2011. Øverst nåværende Christine Sagen Helgø åpner Liv Eienes verk Waste of 
Art, 19. oktober 2011. Foto: Torunn Larsen 

 
 
 
 
 

DEL 2: AKTIVITETSOVERSIKT  
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Aktivitet på Nytorget 17 
 
LOKALER 
Nuart 2011 kunstner Tellas (Italia) har malt et arbeid på byggingens parkfasade. 
Vi er glade for å ha fått pusset opp to skjemmende langvegger i galleriet. 
 
Trykk 17 
Når vi oppsummerer 2011 må vi også uttrykke vår entusiasme for to nye kunstnerdrevne 
formidlingsinitiativer i vårt umiddelbare nærområde: Prosjekt Normanns i Nedre Dalgate og 
Trykk 17 i vårt eget bygg. Vi var glade for å kunne bidra til opprustningen av Trykk17 i 
samarbeid med R Open og Grafisk Verksted, og ser frem til mulige samarbeid og det økte 
formidlingstilbudet av samtidskunst i nabolaget. 
 
Utleie 
Nytorget 17 har utviklet sin brukergruppenettverk; der er stadig flere som ønsker å leie ut vår 
lokaler for arrangement- og møtevirksomheter.  
Total RKS inntekt for utleie av Nytorget 17 var 175.000 i 2011. 
Faste utleiere – Fuini school of architecture, Nuproductions og Grafisk verksted. 
Arrangementer og prosjektrom – Piraya Film (George Gittoes); Scan One AS; Rogaland 
Kunstskolen; Norges kreative fagskole; Ryfylkes Kunstlag og BKFR. 
 
I tillegg har RKS administrativ ansvar for Stavanger Kommunes Kunstnerleilighet/atelier i 
Gamle Stavanger. 
 
NETTVERK OG SAMARBEID 
 
R Open  
R Open har eget styre og er kunstner initiert. Samarbeidet mellom R Open og RKS i 2011:  
Kunstnerpresentasjon holdt i RKS galleri av kunstnerne Trond Hugo Haugen, Mingar og 
Walker. 
Følgende kunstnerne har mottatt “Bildende kunstneres hjelpefond fra Rogaland kunstsenter” 
på 20.000 kr. hver: 
Jorunn Mæland / Frukter av skuronna (utstilling holdt i Trykk17) 
Hebe Camilla Wathne / Frekvenser  (utstilling holdt i Trykk17) 
Norunn Fresvig / Sfærisk svermer (utstilling holdt i Haugeland kunstverk) 
Kriseln Rønnevik / Flick into the swing (utstilling holdt i Prosjektrom Normanns) 
 
Kunstskolen i Rogaland / Norges Kreative Fagskole 
I et samarbeid med Kunstskolen i Rogaland tok de over galleriet i oktobermåned for et 
stedsspesifikt installasjonsprosjekt ledet av Lisa Torell som munnet ut i utstillingen 
OUTTALAD. Tilsvarende samarbeid hadde vi også med Norges Kreative Fagskole som fikk 
disponere galleriet til avgangsutstilling for Foto 2. Klasse i mai. 
 
UTSTILLINGER 2011 
Utstillingsprogrammet for 2011 har vært kuratert av Gunhild Moe.  
Moe er utdannet billedkunstner, og arbeider for tiden med en Master i kuratering ved 
Kunsthøgskolen i Bergen. Om tankene bak kurateringen skriver hun: Hva slags forhold har vi 
til naturen i dag? Har vi en nyromantisk tiltrekning? En vitenskapelig tiltrekning? Hva betyr 
naturen for oss symbolmessig?  
 
Samarbeidet med Moe har gitt et spennende og variert program som har fått gode 
tilbakemeldinger fra publikum og kritikere. I forbindelse med utstillingene produserte RKS 
også små gratis kataloger eller fanziner som et ekstra formidlingstilbud som publikum kunne 
ta med seg etter å ha besøkt utstillingen. Initiativet kom fra kurator som også hadde 
redaktøransvar for fanzinene. 
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17.02.11 – 13.03.11 
INNGANG 11: HENRIKKE GARPESTAD BORCH 
Pelset puls -Retrospektiv utstilling  
Keramikk 

Henrikke Garpestad Borch ble utdannet ved kunsthøyskolene i Oslo og Bergen på slutten av 60-tallet, og 
har med sitt keramiske atelier og galleri i Gamle Stavanger gjennom 30 år vært viktig for formidling av 
keramikk og kunsthåndverk. Garpestad Borch avviklet i 2011 sitt keramiske verksted, og avslutter med 
dette sitt arbeid som keramiker. Ved denne milepæl var Rogaland kunstsenter stolt over å kunne 
formidle denne kunstnerens verk og virke gjennom en omfattende retrospektiv utstilling. 
Utstillingen var et krafttak uten sidestykke for RKS, da produksjon av retrospektive utstillinger ikke 
ligger innenfor RKS ressurser. Takket være en ekstraordinær innsats fra kurator, kunstner og institusjon 
kunne vi presentere en utstilling som ikke bare viste representativt arbeid fra Garpestad Borchs lange 
karriere, men i tillegg en serie nye og monumentale verk kalt “Pelset Puls”. Utstillingen ble årets største 
publikumssuksess.  

 
31.03.11 – 01.05.11 
LEWIS & TAGGART 
Deathcloud for Dennis and Louise  
Installasjon 

Kunstnerduoen Lewis & Taggart lar seg fascinere av historier og sammentreff som de jobber uifra og 
billedgjør. Til utstillingen på Rogaland Kunstsenter hadde Lewis & Taggart ekspandert det mytiske 
rommet som omslutter Louise Bourgeois og Dennis Hoppers ettermæle. Superkjendisene, som begge er 
for ikoner å regne, døde samme uken i mai 2010. Deathcloud for Dennis and Louise viste et metafysisk 
rom hvor Louise Bourgeois og Dennis Hoppers liv ble sidestilte og helliggjort. 
 

 
26.05.11 – 30.06.11 
ERIK SJÔDIN, TANYA BUSSE, KRISTIN VELLE 
Scientia 
Blandet teknikk 

Utstilingen Scientia på Rogaland Kunstsenter hadde et fokus på mat og forskning. I en tid da 
eksperimentelle kjøkken ligner mer på labratorium er det tydelig at våre mattradisjoner er i endring. 
Scientia introduserte en mulig ny matingrediens, re-introduserte en gammel mattradisjon og viste 
magien som i århundrer har inspirert til å forskning.Velle George satte opp en høyst estetisk kjemi-
installasjon, og Busse satte vin i galleriet som nå står til modning i kjelleren og venter på kunstnerisk 
omtapping. Sjödin dyrket superplanten Azolla i galleriet. Etter utstillingens slutt inngikk han samarbeid 
med Ullandhaug økologiske gård og Gastronomisk institutt for  videreforedling, gastronomisk 
eksperimentering og presentasjon under Forskningsdagene på Ullandhaug i september.  
 
I forbindelse med utstillingen arrangerte RKS i samarbeid med kurator og kunstnere eventen Kunst / 
Mat - foredrag og performance. 

 
25.08.11 – 25.09.11 
SANDRA VAKA OLSEN, SERINA ERFJORD, RAGNHILD JOHANSEN, NINA TORP 
Arcadia 
Blandet teknikk 

Utstillingen Arcadia utforsket vår undring og begeistring for naturen som åsted for det poetiske og det 
brutale. Ragnhild Johansen jobber hovedsakelig med tre som basismateriale, men resultatet er maleri. 
Sandra Vaka Olsen jobber med foto, lyd og installasjoner, mens Serina Erfjord jobber med nærmest 
uforklarlige fenomen gjennom sine `levende' arbeid. Nina Torps arbeid er en undersøkelse av kulturens 
forskjønnelse av naturen, noe som forøvrig også dukker opp i de andre kunstnernes arbeid. 

 
17.11.11 – 18.12.11 
MAJA NILSEN 
Taare af mine tørre Øine og Psalmer at min tillukte Mund 
Blandet teknikk 

Skjebnesvangre karakterer, objekter og elementer møttes i et slags tableau vivant i Maja Nilsens 
utstilling. Kunstneren bruker vitenskap, idéhistorie, litteratur og dramatiske enkeltskjebner som 
råmateriale til å bygge opp sitt helt særegne og mystiske univers.  
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Prosjekter i offentlig uterom 
 
“Phiole” Claudia Schmacke  
Kunst for Kulturaksen park, ved Tou Scene, Stavanger. 
Phiole av Claudia Schmacke er Stavanger kommunes hittil dristigste offentlige kunstprosjekt 
i  uterom. Som permanent utendørs kunstprosjekt er dette et ambisiøst og utradisjonelt 
prosjekt –teknisk krevende men samtidig med lett tilgjengelig innhold, og en visuell dynamikk 
som vil sette preg på sine omgivelser. Kunstneren har konstruert en sylinderformet glasstank 
med rørtilkopling til fjorden. Ved hjelp av et pumpesystem vil installasjonen langsomt fylles 
og tømmes for vann som en rolig kontinuerlig puls som går gjennom hele døgnet, sommer 
som vinter.  
 
Dynamikken og den meditative prosessen i installasjonen formidler en direkte estetisk dialog 
mellom betrakter og kunstverk, fjorden og parken, naturen og kulturen. Uttrykket er enkelt og 
gjenkjennelig, samtidig som strømningene i vannet er foranderlig og innbyr til kontemplasjon.  
 
Kunstprosjektet ble initiert av RKS som har vært hovedsamarbeidspartner med Stavanger 
kommune for realisering av kunstverket. Andre involverte aktører har vært Stavanger2008, 
Urban Sjøfront og Schønherr landskap. Sistnevnte tegnet den flotte, nye parken som knytter 
Lervigstunet, Kvitsøygata og Sjøparken sammen til en spennende kulturakse. Alle aktører 
ønsket et kunstverk for den nye parken som skulle skape et offentlig rom generøst for 
sansene og for kreativiteten, og gjerne ta i bruk ny teknologi og utfordre tradisjonell 
oppfatning av kunstnerisk utsmykking. På bakgrunn av dette inviterte Stavanger kommune til 
utsmykkingskonkurranse i 2007 som ble vunnet av den tyske kunstneren Claudia Schmacke 
for prosjektet Phiole.   
 
Utdrag fra juryens vurdering: 
Juryen synes Schmacke har tolket prosjektet godt i forhold parkens idé og utforming. Søylen 
vil kunne fungere som et blikkfang i aksen og en naturlig møteplass i parken. Forslaget har 
også stor relevans for byens maritime identitet. Uttrykket er enkelt og foranderlig med en 
menneskelig dimensjon og størrelse. 
 
Avdukingen ble gjort av ordfører Leif Johan Sevland 22. juni.2011 
 
“Waste of Art” Liv Eiene 
Stavangers første underjordiske kunstprosjekt 
Nytorget, Stavanger 
Renovasjonen i Stavanger kommune hadde en ide om kunst på en av sine nedgravde 
avfallsstasjoner, og med RKS sitt bidrag førte samarbeidet til  ”Waste of Art”, Stavangers 
første underjordiske utsmykking/kunstprosjekt. RKS ønske var å bidra til en interessant og 
morsom oppgave for regionens kunstnere, og samtidig å formidle samtidskunst på en 
nyskapende og overraskende måte for Stavangers innbyggere. 
Regionens kunstnere ble invitert til en åpen utsmykkingskonkurranse som ble vunnet av Liv 
Eiene. Konkurransen var juryert av RSU med en representant fra SK Renovasjon. Liv Eienes 
tegninger er fargesterke, insinuerende og lett surrealistiske portretter som dekker alle sider 
av de tre containerne.  
 
Kunstverket er kun synlig for publikum ved tømming, og kunstopplevelsen varer bare i noen 
få minutter før containeren senkes ned i  jorden igjen. Den har noe av en performance i seg; 
For tilfeldig forbipasserende, et element av gledelig overraskelse, og for nabolaget 
uforutsigbar men kjærkommen kilde til opplevelse. 
 
Innvielsen ble gjort av byens nye ordfører Christine Sagen Helgø til feiende fanfarer 19. 
oktober. 
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“Mulighetsarena Nytorget” samarbeid med Fremtidens byer prosjekt 
 
“Mulighetsarena Nytorget” er et resultat av RKS senere års dialog med Stavanger kommune 
for å utvikle Nytorget til et Kulturtorg. Denne dialogen har i år ført til at Stavanger kommune 
via sin avdeling “Fremtidens byer” valgte å sette fokus på Nytorget som Mulighetsarena i 
2011. De valgte RKS som samarbeidspartner for utvikling av kunstneriske prosjekter. 
Fremtidens byer la prosjektet inn i sitt handlingsprogram for 2011 som et større samarbeid 
med de ulike aktører rundt Nytorget, og som en felles satsning i kommunen. 
 
Fra Fremtidens byers notat om prosjektet: 

(...)Mulighetsarenaen er en del av planarbeidet for Nytorget og en oppfølging av plan 1726, vedtatt i 
2006.  Formålet med planen: 
..å utvikle og oppgradere Nytorget med tilliggende areal. Hensikten med planen er å avdekke og innfri 
de ønsker og interesser som er forbundet med dette området av Stavanger sentrum. Planen skal legge 
rammer for en arkitekt/idékonkurranse som videre skal legges til grunn ved utarbeidelse av 
bebyggelsesplaner og opparbeidelsesplaner. Og det foreslås å legge til rette for offentlige 
parkeringsanlegg under bakken. Prosjektet vil kunne bidra med verdifulle erfaringer til programmering 
av plassrommet og planlagt arkitektkonkurranse. Dette gjennom praktisk bruk og aktiviteter gjennom 
sommerhalvåret og teste ut lokalklima, egnete aktiviteter, bl.a. lek for barn og unge, eldre? Prosjektet 
er et initiativ for å få til noe konkret i forhold til den største klimautfordringen vi har i regionen, nemlig å 
få ned bilbruken. På Nytorget ville en kunne synliggjøre positive effekter av å få vekk bilen og gi plass til 
mennesker og aktivitet – den gode by!  Det er viktig for byen og sentrum at det skjer en opprustning og 
utvikling på Nytorget og områdene rundt og at dette arbeidet prioriteres.  Framtidens byer – skal 
gjennom konkrete tiltak bidra med å kutte byenes klimagassutslipp og dermed gjøre byene bedre å bo i. 
M ulighetsarena Nytorget, som omtalt i Handlingsprogrammet for Framtidens Byer 2011 s. 11- 12, er en 
gyllen anledning til å sette fokus på den absolutt største utfordringen vi har i denne regionen, nemlig 
biltrafikken og våre reisevaner.  

 
Initiativet førte til spennende dialog og idémyldring mellom aktører som: St Petri, Metropolis 
ungdomskulturhus, FIUNI, Storhaug petanqueklubb, Flaks sjongleringsgruppe, Grønn 
Hverdag, økomarkedet, Rogaland kunstsenter og Stavanger kommune. Man la ambisiøse 
planer om å stenge Nytorget for biler og tilrettelegge for alle mulige folkelige innspill og 
installasjoner som temporær omforming av parkeringsplass til møteplass.  
 
Da kommunen gjennomførte stenging av parkeringsplassen i forbindelse med 
kunstprosjektet Bønder i byen vekket det umiddelbart reaksjoner blant noen av de 
næringsdrivende i området som angrep tiltaket med advokat og i media fordi de mente disse 
manglende parkeringsplassene ville få fatale konsekvenser for deres næringsgrunnlag. 
Kommunen greide ikke å overbevise om det allment positive miljøtiltaket, og de mest 
ambisiøse planene lot seg ikke gjennomføre. Det er samtidig oppløftende å observere at 
flere av ideene ble videreført i et temporært parkprosjekt ved Holmen i Stavanger sentrum. 
Det har vært spennende å være del av et slikt engasjementet fra folk og politikere. 
Erfaringene med viktigheten og kompleksiteten knyttet til bred diskusjon og deltakelse i 
forbindelse med relasjonelle prosjekter har vært veldig nyttige for RKS, og tas med videre i 
fremtidige prosjekter.  
 
  
 “Bønder i byen”. Kollektiv grønnsaksdyrking midt i byen. 
Det spirer på Nytorget og sprer seg utover 
Prosjktet “Bønder i byen” er et flerdelt prosjekt som har gått gjennom hele året, og inneholdt 
kurs i å bygge egen kjøkkenhage, etablering av urte og grønnsakshager på Nytorget, hos St 
Petri meninghet og hjemme hos to ordførerkandidater; Cecilie Bjelland og Christine Sagen 
Helgø.  
 
Prosjektet har også inngått i RKS arbeid med Mulighetsarena Nytorget, og involvert og 
engasjert bredt. Det hele ble avsluttet av en Høstfest 1. oktober på Nytorget parallelt med 
Økomarkedet og Bruktmarkedet hvor smakebiter fra årets avling ble servert etter at både 
ordfører og menighet hadde bidratt med sin skjerv.  
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Ideen til prosjektet ble sådd av billedkunstner Frøydis Linden i 2010, og videreforedlet av 
Rogaland kunstsenter med god hjelp av Økoløftet i Stavanger kommune, Grønn Hverdag, og 
Kirkens bymisjon med støtte fra KORO og Fylkesmannen i Rogaland. De urbane grønnsaks 
og urtehagene er nå etablerte med respektive byrøktere for videre bruk. 
 
It’s right there 
I oktober fikk Rogaland Kunstsenter være med på en kunstnerisk event som tok 
utgangspunkt i lokal matopplevelse initiert av kurator Anne-Marte Rygh, fotograf Toni 
Kastelan, designer Erika Melhus og kokk Charles Magne Melhus. Det ble en unik happening 
av møte og måltid.  
 
Grasrota midlertidig park 
Kommunalstyret for miljø og utbygging hadde Nytorget oppe til diskusjon på sitt 
kommunalstyremøte 21. juni 2011 i forbindelse med Mulighetsarena Nytorget. Det var 
fremmet forslag fra FrP-representant om å få fjernet den temporære lille “Grasrota-parken” 
på parkeringsplassen på Nytorget som har fått ligge “feilparkert” siden 2008 og fungert som 
park fremfor parkering. Det foreligger ingen nærliggende planer for å utvikle Nytorget, og 
RKS er glade for Kommunalstyrets enstemmige vedtak om at “Fjerning av midlertidig plen på 
Nytorget avventes inntil en helhetlig plan for Nytorget foreligger.” 
 
SAF-Lounge 
I forbindelse med sitt 75-årsjubileum i 2011 ønsket Stavanger Arkitektforening å oppføre en 
temporær jubileumspaviljong på Nytorget. RKS bisto med innspill til konkurransematerialet 
med utgangspunkt i vårt arbeid med Kulturtorg Nytorget. Arkitektkonkurransen ble vunnet av 
Stavanger-kontoret KAP ved forlaget “SAF-Lounge”. Forslagene ble utstilt og vinnerutkastet 
offentliggjort 21. januar i RKS ved leder for kommunalstyret for byutvikling, Christine Sagen 
Helgø, som også var juryens leder. 
Vinnerforlaget fungerer som en møteplass, arena og amfi, og ble avduket 20. mai ved 
juryleder Christine Sagen Helgø. 
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Prosjekter på arbeidsplassen (privat/offentlig rom) 
 
Kunst på arbeidsplassen er et viktig område for eksponering av samtidskunst til publikum. 
Tre store prosjekter er gjennomført i 2011. Disse resulterte i over 1 mill kr aktivitet for 
kunstner, leverandører og Rogaland Kunstsenter. 
  
Gassco AS 2011 
RKS gjennomførte to prosjekter for Gassco AS på Bygnes i 2011; en vegginstallasjon av 
Laila Evensen og en tre etasjes glassfasade av Marit Victoria Wullf Andreassen. Total 
budsjett var ca. kr. 600.000,-  
 
Tilsynelatende Bevegelse av Laila Evensen 
Gassco ønsket å engasjere en kunstner med lokale tilkobling. Et åpent brev ble sendt fra 
RKS til Haugaland Kunstverk og andre kunstnere fra nordfylket. Ti kunstnere ble presentert 
til Gassco’s kunstutvalg med diverse forslag til kontorvegger.  Laila Evensen ble engasjert på 
grunn av fotodokumentasjon av en 2010 kunstinstallasjon på Tou Scene i Stavanger. Små 
plastikkfigurer var limt til en pleksiglass flate for å skape en skygge eller skyer av mennesker. 
 

Figurene i design vil bevege seg fra døren inn i kontoret som et positivt bilde på og for 
å. skape positiv energi og flyt i forhold til del a komme inn og oppholde seg der. Jeg 
ser også for meg a plassere noen figurer direkte på veggen mellom døren og 
pleksiglass platen/installasjonen for å integrer arbeidet. Jeg har tenkt på 
grafer/statistikk og bølger under utviklingen av design, en kombinasjon av konkrete 
og mer organiske former. 
Grupperingen er samlet ved døren, åpner og frigjør seg ved videre bevegelse se 
innover i rommet. 
Fra Laila Evensens prosjektbeskrivelse  

 
Always remember this av Marit Victoria Wullf Andreassen 
Gassco planlegger et nytt 3 etasjes kontorbygg, og fire kunstnere var dermed invitert til en 
konkurranse.  Marit Victoria Wullf Andreassen løst utfordringer med en fargetegning Always 
remember this som dekker en sammenhengende glassvegg i tre etasjer. Kunstverket ble 
avdekket i desember med blant annet et foredrag av Gunnar Dannbolt.  
 
Oljedirektoratet 2011 
RKS var ansvarlig for rådgivning og saksbehandling til et kunstprosjekt for Oljedirektorats 
nye resepsjonsområde på Ullandhaug. Etter et ønsker fra Oljedirektorat om Street Art, 
oppnevnte RKS/RSU NuArt som produsent for dette prosjekt. Total budsjett var ca. kr. 
500.000,- . 
 
Prosess: 

• Møte 1 – 20.10.10 :  Første møte/omvisning 
• Møte 2 – 25.11.10 :  Avklaring av rammer, ønsker, tidsplan og mål 
• Møte 3 – 09.12.10 :  Presentasjon av konsepter for endevegg og sidevegg 
• Møte 4 – 17.12.10 :  Valg av konsept for endevegg og sidevegg 
• Møte 5 – 14.01.11 :  Presentasjon av aktuelle kunstnere for de to verkene 
• Møte 6 – 21.01.11 :  Valg av kunstner(e) 
• Møte 7 – 16.03.11:  Valg av verk sidevegg 
• Produksjon 6.-9. april 2011 
• Møte 8 – 29.04.11:  Oppsummering/evaluering 
• Møte 9 -  26.08.11:  Formidling av prosjektet til ansatte på oljedirektoratet 
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Engasjerte kunstnere: 
Ende ”Salon” vegg – Jeremy Geddes; Paul Insect; Dolk; Escif; Sam Taylor Woods; Faile; 
Anthony Micallef; JR; Shepard Fairey; Pøbel 
 
Sidevegg – Mariusz Waras (M-City) 
 
Fra Evalueringsrapport fra Oljedirektoratet: 
 

• Oljedirektoratet opplevde en god og effektiv prosess med valg av verk. God 
rådgivning og oppfølging underveis. 

• Selve produksjonen var også effektiv. Bra at den skjedde delvis i arbeidstid, med 
tanke på involvering/eierskap hos medarbeiderne.  

• Rogaland kunstsenter oppfattet våre ønsker godt og ga oss valg og utfordringer. 
Resultatet er vi veldig godt fornøyd med. Det ble faktisk bedre enn hva vi kunne se av 
skissene.  

• Medarbeidere og gjester gir gode tilbakemeldinger. 
• Arkitekten sier det ble veldig bra. 
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Andre prosjekter 
 
KOORDINATOR 
Nasjonale Turistvegers kunstprosjekt i Rogaland 
 
Etter invitasjon fra Nasjonalt Kunstråd ved prosessleder Svein Rønning under Nasjonalt 
Turistveg-prosjektet, har RKS vært i dialog med Rogaland Fylkeskommune for å kunne ta på 
seg koordineringsoppgaver for prosjektets samtidskunstdel i Rogaland langs følgende 
strekninger: På Jæren Rv 44/507 med sine 41 km mellom Ogna sør og Bore/Søyland og i 
Ryfylket strekningen Rv 13/46/520 Oanes-Sauda-Horda på 183 km.   
 
I april 2010 fikk RKS positiv tilbakemelding fra Fylkeskommunen om økonomisk støtte til 
prosjektet. Å bruke det regionale kunstsenteret som koordinator for Turistvegens 
kunstprosjekt er etter modell fra vellykkede forankringer i andre fylker.  
 
Ryfylkevegen. 
Stedet kunstrådet har valgt seg for kunstprosjektet er Årdal. Styret i NTV har besluttet å 
vente en stund med Ryfylkevegen. Det er så mange omlegginger av veien slik det nå ser ut, 
at de vil fortsatt vente og se hva det blir til. Det dreier seg om undersjøiske tuneller og tunell 
bak Tysdalsvatnet.  
  
Jæren 
Den danske kunstneren Tue Greenfort er engasjert til å utvikle et kunstverk for Jæren. Han 
besøkte Jæren for første gang i påsken 2010 og utviklet to ideer for Revehamn. I møte i 
januar 2011 var kunstneren usikker på om hans ideer kunne passe inn i Revehamns allerede 
ferdigtegnete bygg, som NTV hadde utviklet sammen med arkitekten Jan Olav Jensen. Det 
ble videre tatt kontakt med Jærmuseet for en mulig kunstprosjekt der i samarbeid med 
museet. Det har vært to møter på Jærmuseets avdeling Vitengarden på Nærbø, i mars og 
desember 2011. Vitengarden er positiv til samarbeidet med kunstneren. Det har blitt 
opprettet en arbeidsgruppe der kunstneren, Nasjonale Turistveger, museet og koordinatoren 
fra RKS er representert. Per dagens dato holder kunstneren på å lage en prosjektbeskrivelse 
med omtrentlig form, funksjon, drift og konseptuell forklaring. Prosjektet har ingen frist for 
ferdigstillelse. Svein Rønning fra Nasjonale Turistveger mener at det er viktigst at prosjektet 
blir best mulig i kvalitet, og at det da ikke er gunstig å jobbe mot tidsfrister.  
  
Administrasjonen på Rogaland kunstsenter er positiv til utviklingen med prosjektet før Jæren, 
mens er overrasket for utsettelser i Ryfylkeprosjektet.   
 
 
PUBLIKASJON 
Kunst, by, befolkning  
Bokprosjektet omhandler kunstens rolle i byutviklingsprosesser med et fokus på Rogaland 
kunstsenters aktiviteter siden 2004. Dette er en formidling og drøfting av samtidskunstens 
muligheter.  
 
Publikasjonen deles inn i fire overordnede, men sammenfallende deler: 

1) Diskusjon rundt utvalgte prosjekter i en kunsthistorisk og – teoretisk sammenheng 
hvor utgangspunktet er: Kunst med gode intensjoner 

2) Publikum: Undersøke forholdet til publikum gjennom utvalgte prosjekter 
3) Kunstens og kunstinstitusjonens rolle i byutviklingsprosesser. 
4) Portfolio: Oversikt over Rogaland Kunstsenters kunstprosjekter fra 2004-2010. 

 
Omtrent 80% av innholdet er klart med bidrag fra bl.a. Line Ulekleiv, Boel Christensen-
Scheel, Justin Carter, Anna Roos, Frøydis Linden & Kathrine Meisfjord, Erling Dokk Holm, 
Jan Inge Reilstad, Christine Sagen Helgø, Jørn Mortensen, Lewis Biggs. 
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Hilde Hermings redaksjonelle arbeid startet i 2009. Det var en pause i prosessen på grunn 
av manglende økonomi. I 2011 har RKS nå finansiert prosjektet på nytt med inntjening fra 
privat utsmykkingsaker og sponsoravtaler med Gassco AS og Oljedirektoratet.  
 
Boken skal dermed lanseres i 2012. 
 
 
UTVEKSLING / NETTVERK 
 
Rapport om studiereise til Tallinn 23.-28. oktober 2011 
På turen deltok ni personer fra fem samtidskunstinstitusjoner. Martin Worts, Torunn Larsen 
og Kristel Talv fra Rogaland kunstsenter, som også var arrangør for turen. I tillegg Eva 
Watne og Elisabeth Søyland fra Hå gamle prestegard, Bente Gundersen fra Galleri Sult, 
Amanda Crabtree og Bruno Dupont fra artconnexion i Lille, Frankrike; Martyna Folta fra 
Katowice2016-Institution of Culture Katowice, Polen. 
   
Turen bestod av faglig opplegg i fire dager. Vi besøkte flere samtidskunstinstitusjoner og 
organisasjoner, blant andre: Tallinn2011 kontor og -informasjonssenter, Culture Factory – 
Kultuurikatel, Contemporary Art Museum of Estonia, Center for Contemporary Arts Estonia, 
Estonian Artist Union, KUMU Museum of Art, Kunsthalle Tallinn. Vi deltok også på seminar 
om Fotosamlinger, besøkte flere gallerier og møtte flere kunstnere og kunstnergrupper i 
deres atelier. Se vedlegg for program for turen.  
 
24. november 2011 hadde vi et Tallinn evalueringsmøte for Rogaland kunstsenter, Hå gamle 
prestegard og Galleri Sult. Alle var fornøyd med turen og det faglige opplegget. Vi stiftet 
bekjentskap med mange interessante steder og personer. I tillegg fikk vi også anledning til å 
bli bedre kjent og dermed styrke nettverket mellom institusjonene.  
 
De tre institusjonene ønsker å samarbeide om en felles utstillingsserie med fokus på Estland 
og Baltikum i de kommende år, og ønsker at flere institusjoner i regionen kan inviteres med 
på et slikt prosjekt. Den første planen er å invitere kunsthistorikeren Anders Härm fra Tallinn 
til å besøke kunstinstitusjoner i Rogaland og bli kjent med norske kunstnere fra regionen. 
Anders Härm er grunnlegger og kurator for Contemporary Art Museum of Estonia, i tillegg til 
å være kurator på Tallinn Kunsthalle og lærer på Kunstakademiet i Tallinn.  
 
Vi håper at studieturen vil bidra til mer samarbeid mellom regionens kunstinstitusjoner og 
mellom Stavanger og den nåværende Europeiske Kulturhovedstaden Tallinn.  
Siden turen har vært vellykket planlegger vi nå tur for Europeisk Kulturhovedstad Guimaraes 
i Portugal i 2012. Vårt mål er å fremme lokale og internasjonale nettverk og samarbeid, og 
bringe internasjonale impulser til regionen.    
 
Kristel Talv 
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Utsmykning / Kunstprosjekter 
 
RSU (Regionalt samarbeidsutvalg) 2011 har bestått av: 
 
Snøfrid Hunsbedt Eiene, leder (BKFR), vara Kirsti Prøis 
Sissel G. Ekle (NKVN-R), vara Siri Gjesdal 
Lars Riese (SAF), vara Martin Moe 
 
Det har kommet få nye saker inn for RSU i 2011; trang kommunaløkonomi kan være 
årsaken. Privatisering i offentlig sektor skaper uklarheter om ansvar og nødvendighet, for 
kunst. For eksempel, er mange offentlige etater en leietaker i et privat bygg. Derfor unngår 
de alle kommunale retningslinje for kunstprosjekter. Sannsynligvis ønsker KORO ikke 
å engasjere seg i den utfordringen. 
 
Kunstprosjekters tidsrammer blir kortere og kortere på grunn av raskere administrativ- og 
bygningsprosesser. Kunst blir ofte bestilt sent i prosessen pga stram økonomi og 
nedprioritering. 
  
Rogaland Kunstsenter/RSU ønsker å bistå også andre kommuner med saksbehandling i 
utsmykkingsaker. Derfor ønsker Kunstsenteret å opprette en koordinatorstilling. I tillegg kan 
en koordinator generere interessen for konsulentarbeid og tilføre konsulentene kunnskap og 
erfaringer. KORO (Kunst i offentlig rom) har lenge hatt et ønske om å endre 
organisasjonsmodellen for RSU.  KORO har fremmet et forslag om å legge ned RSU slik det 
er i dag, og erstatte det ved å opprette en koordinatorstilling ved alle kunstsentre.  Dette 
forslaget er fremdeles til behandling i Kultur- og kirkedepartementet.  I realiteten betyr det at 
RSU jobber som vanlig.  
 
Det har vært avholdt 2 dagsmøter i RSU i 2011. I tillegg er det mye arbeid og utveksling av 
informasjon via e-mail. RSU/RKS hjelper konsulenter og kunstnere med elektronisk råd og 
veiledning.  
 
Samarbeid mellom RSU og Sandnes kommune er veldig bra; to prosjektutfordringer har blitt 
løst med direkte kontakt mellom RKS’ daglig leder og Sandnes kommune v/kulturavdeling.  
 
 
RSU befaringsrunder i Stavanger og Sandnes.  
 
Referat fra befaring med RSU til kunstprosjekter i Stavanger 2011 
11. mai var RSU medlemmer sammen med Rogaland Kunstsenters ansatte på befaring i 
Stavanger for å se kunstutsmykninger der RSU har utnevnt kunstkonsulent og hatt ansvar 
for.  
Disse teltok på turen: Snøfrid H. Eiene, Sissel G. Ekle, Lars Riese, Martin Worts og Kristel 
Talv.  
Alle anleggene vi besøkte, ble ferdigstilt i perioden 2006-2011.  
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Følgende anlegg ble besøkt:  
HVOR ADRESSE MØTER HVEM KUNST-

KONSULENT 
KUNSTNER ANNET 

Nylund skole Nylundsgata 1, 
4014 SVG 

Brukerrepresentant Grete 
Wennerlund Pedersen +Bjørnar 
Knutsen 

Bernhard Østebø Intravision group Ferdigstilt 2007 
Sum 300.000  

Storhaug 
idrettshall 

Søre Ramsvigvei 
30, 4015 SVG 

Brukerrepresentant Harald Larsen 
tidligere styrer + nåværende styrer 

Marit Aanestad Geir Egil Bergjord Ferdigstilt 2007 
Sum 300.000 

Badedammen Badedammen Ingen Nils Eger Kjersti Wexelsen 
Goksøyr 

Ferdigstilt 2009 
Sum 1.500.000 

Stokka 
sykehjem/ 
Gartneri tomten 

Lassaveien 10, 
4022 SVG 

Brukerrepresentant Anne Grethe 
Sirevåg+Anne Kjersti Hermanrud 

Anne Kjersti 
Hermanrud 

Ole Lislerud+ 
Terje Roalkvam 

Stokka sykehjem 
ferdigstilt 2008,    
sum 400.000 
Garneritomten ferdigstilt 
2006 sum 300.000 

Jåttå vgs. Jåttåvn.3, 4020 
SVG 

Anne Kjersti Hermanrud 
+Jens Bøgwald avd. leder byggfag 

Anne Kjersti 
Hermanrud 

Hans Martin Øyen Brukerrepresentant rektor 
Tove Vatsvåg Nylund 
sykemeldt 
Ferdigstilt 2011 
Sum 950.000 

Hetland vgs. Breidablikkvn. 16 
SVG 

Brukerrepresentant rektor Torolv 
Hellemo 

Snøfrid H. Eiene Marit Aanestad Ferdigstilt 2010 
Sum 800.000 

Sørmarka hall Sørmarkvn.20, 
4019 Stavanger 

Styreleder Per Thorbjørnsen Torunn Thrall Heidi Vexelsen 
Goksøyr 

Ferdigstilt 2010 
Sum 1.000.000 
 

 
Referat fra befaring med RSU til kunstprosjekter i Sandnes 2011 
 
9. november var RSU-medlemmer sammen med ansatte ved Rogaland kunstsenters og 
Sandnes kommune på befaring i Sandnes for å se kunstutsmykninger der RSU har utnevnt 
kunstkonsulenter. Det ble besøkt 7 steder i Sandnes kommune.  
Disse deltok på turen: Snøfrid Hunsbedt Eiene, Sissel Grimsrud Ekle, Lars Riese, Martin 
Worts, Kristel Talv og Janne Weisser (som jobber med kunst i offentlig rom i Sandnes 
kommune).  
Anleggene vi besøkte ble utført i perioden 2006-2011. To av kunstprosjektene er ikke 
ferdigstilt enda, se rapporten.  
 
Følgende anlegg ble besøkt:  
 

HVOR ADRESSE MØTE HVEM KUNST-
KONSULENT 

KUNSTNER ANNET/ 
FERDIGSTILT/ SUM 

Porsholen 
barnehage 

Porsmyrvn. 
35  

Janne Weisser fra Sandnes 
kommune 

RSU Christian 
Sunde 

Sum 147 000,- 
Igangsatt aug.08, ferdig 2010 

Smeaheia 
skole 

Kjærholen 5,  Brukerrepresentant  
Arild Skimmeland (adjunkt) 

RSU Magny Tjelta 
Jaatun 

Sum 192.000 
Igangsatt juni09, ferdig 2010 

Jønningheia 
barnehage 

Jønningheiv.3
8 

Brukerrepresentant Liv 
Hjertø 

RSU Marisa 
Ferreira 

Sum 172 000,- 
Planlagt ferdigstilt okt.2011 

Sandnes-
hallen 

Asheimvn. 45 Vaktmester Kim Nilsen aiPotu Sum 750 000,- 
Igangsatt 2010, ferdig aug. 2011 

Sandved-
haugen 
barnehage 

Gamle 
Asheimsvn. 
15  

Janne Weisser Bernhard 
Østebø og Evy 
Tjåland 

Stefan 
Christiansen 

Sum 356 368,  
igangsatt 30.04.08, ferdig2010 

Vågen vgs.  Holbergsgate 
23 

Avdelingsleder Inger Uberg 
og Torunn Thrall 

Torunn Thrall Berit Aksnes 
og Vegar 
Moen 

Sum 950 00,- 
Påbegynt 2006 

Hana skole Hanamyrvn.2
1 

Trond Fossum og Frank 
Åsnes  

Snøfrid Eiene Frank Åsnes Sum 610 000,- 
Igangsatt 2004, ferdigstilt 2006 
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Sammendrag for Stavanger og Sandnes: 
Turene til utsmykkings/kunstsprosjektene i Stavanger og Sandnes var veldig lærerik. Det er 
mange prosjekter som er blitt gjennomført i det siste, og vi fikk bare besøkt en del av disse. 
Vi prøvde å velge ulike typer anlegg. Vi satt stor pris på å møte brukerrepresentanten og 
kunstner på stedene og høre om kunstutvalg som har fungert bra og der kunstverkene 
fungerer fint i sine plasseringer. Erfaringene fra turen vil bli brukt for videre arbeid i RSU.  
 
Befaringen viste oss også blant annet viktigheten av å opprette en informasjonsdatabase 
som inneholder info om  utsmykkingsprosjektene som går gjennom kunstsenteret.  
Det bør, i samarbeid med eier, opprettes brukeravtale og budsjett som sikrer vedlikehold av 
kunstverkene innenfor et rimelig tidsrom. 
 
RSU har blitt informert om at det er ikke lett å opprette en vedlikeholdskonto for kunst i 
Stavanger elller Sandnes Eiendom/Sandnes kommune Det er ikke lov til å sette av penger 
fra et byggeprosjekt til en generell formål om vedlikehold, penger skal gå direkte til 
byggeprosjektene. Dette er problematisk og det må anbefale en ny ordning til Stavanger og 
Sandnes Eiendom. Før i tiden hadde mange kommuner en slik vedlikeholdskonto for 
kunstverk, men den ordningen ble fjernet. Ny løsning trengs. 
 
Konkrete tiltak  

• Synlig formidling av alle prosjektene må prioriteres. Alle anlegg bør ha skilt. Et ark 
eller en liten brosjyre med info om kunstneren og kunstverket bør plasseres godt 
synlig.  

• Befaringen viste oss også problemstillingen som RSU i dag står ovenfor, spesielt det 
tekniske og kontraktufordringer for konsulenten. Digital, elektronisk, kinetisk eller 
interaktiv kunst kan være en utfordring for anleggene, men det vil komme mer av den 
type kunst og vi må være forberedt for utfordringene disse gir oss. 

• Formidling av kunstverkene er viktig for at brukerne av anleggene vil få eierforhold til 
verkene. Det er også ønskelig at dette gjentas, evt. at det finnes tilgjengelig en 
skriftlig artist statement (kunstnerisk uttalelse) fra kunstneren, da brukerne (ansatte, 
elever, barn/ungdom) skifter. 

• Brukerrepresentanten i alle prosjektene må bli hørt. Dette er viktig i forhold til hvordan 
kunsten blir mottatt og videreformidlet. 

• Hvor lenge skal et kunstverk vare? Kunstner og oppdragsgiver må bli enige om 
aktuell levetid for kunstverket som tydeliggjøres i kontrakten.  

• Over tid må alle kunstverkene vedlikeholdes. Slik som man har vedlikehold av veier 
og bygg, er det også nødvendig å vedlikeholde kunstverk. Det må tenkes en løsning 
her og det anbefales at en vedlikeholdsfond opprettes i hver kommune. 

• Det bør opprettes en digital base med info om utsmykkingsprosjektene. Rogaland 
kunstsenter og kommuner burde i samarbeid finne en løsning for dette.  
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RSU Tilstandsrapport 2011 
 
STED KUNSTNER KUNST. KONSULENT BUDSJETT STATUS 

Stavanger kommune, kontaktperson Inger Bjerga 
Sørmarka flerbrukshall Heidi Wexselsen 

Goksøyr 
Torunn Thrall 1.000.000 Ferdig 2011 

Stavanger kulturskole 
(SKS), Stavanger 
Katedralskole, 
Bjergsted (SKB) 

Susanne Steen 
Christensen og 
Kenneth Varpe 

Karen Erland (SKB),  
Berhard Østebø (SKS), 
leder av felles kunstkomite 
Trond Hugo Haugen SKS  

2.150.000 
 

I gang, planlagt 
ferdigstilt mai 
2012 

Gautesete barnehage Fredrik Raddum Anne-Kjersti Hermanrud 450.000 Ferdig 2011 
Vardenes skole Njål Lunde Anne-Kjersti Hermanrud 1.000.000 Ferdig 2011 
Gosen skole Stefan Christiansen Kenneth Varpe 1.000.000 I gang 
Bergåstjern sykehjem Natasja Askelund Snøfrid Hunsbedt Eiene 1.000.000 Planlagt ferdigstilt 

juni 2012 
Hundvåg kapell Else Leirvik Ingrid Toogood Hovland      69 000 2012 
BUPA Helse Stavanger 
HF (privat) 

Ikke bestemt Anne-Kjersti Hermanrud 800.000 I gang. Planlagt 
ferdigstilt  2012 

SF Kino Stavanger 
(privat) 

Ikke bestemt Snøfrid Hunsbedt Eiene 500,000 Planlagt ferdigstilt 
nov 2012 

SK Renovasjon 
Nytorget, Waste of art 

Liv Eiene Åpen konkurranse juryert 
av RSU 

 Ferdig 2011 

Sandnes kommune, kontaktperson Gudrun Flatebø 
Øygard omsorgsboliger Solveig Landa RSU 273 000 Planlagt ferdigstilt 

Sommer 2012 
Sandneshallen aiPotu v/ Andreas 

Siqueland og Anders 
Kjellesvik 

Kim Nilsen 750 000 Ferdigstilt august 
2011. 

Høle barnehage Linda Skare RSU 148 500 Ferdigstilt oktober 
2011 

Jønningheia barnehage Marisa Ferreira RSU 172 000 Planlagt ferdigstilt 
mars 2012 

Brueland barnehage Hege Tapio Gaare Snøfrid Eiene 336 000 Planlagt ferdigstilt 
Juni 2012 

Vitenfabrikken Ikke valgt I/o lab  
v/Hege Tapio Gaare 

550 000 Planlagt ferdigstilt 
Vår 2012 – 
sommer 2014 

Time kommune, kontaktperson Åse Skrudland 
Time bibliotek 
Nasjonalt 
Garborgsenter 

Per Formo 
 

Elizabeth Croft ca. 1.mill Planlagt ferdigstilt 
sommer 2012 

Bryne sentrum – 
Brynesteinene 

Christian Sunde Christian Sunde 500.000 Vert vidareført i 
2012. 

Randaberg kommune, kontaktperson: Anders Jaarvik 
Randaberg  
Fotballarena 

Njål Lunde Linnea Blakeus Calder 1.000.000 Oppstart 2011, 
planlagt ferdigstilt 
våren 2012 

Rogaland fylkeskommune  
Jåtta vgs Hans Martin Øyen Anne-Kjersti Hermanrud 950.000 Ferdig 2011 
Vågen vgs Beret Aknes  

Vegard Moen 
Torunn Thrall 950.000 Utsatt 

ferdigstilling 
Privat 
SUS Ikke bestemt Ikke bestemt c. 2.mill På vent 
Oljedirektoratet M-city RKS og Martyn Reed 500,000 Ferdig 2011 
Gassco Laila Evensen 

Marit Victoria Wullf 
Andreassen 

RKS c.600,000 Ferdig 2011 
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Diverse omtale av utstillinger 2011, samt et verk av Kristin Velle fra utstillingen ”SCIENTIA”.   
Foto: Torunn Larsen 

 
 
 
 
 

DEL 3: ØKONOMI  
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Fra kurs som del av prosjektet ”Bønder i byen” og arrangementet Høstfest. Foto: Torunn Larsen og Gabriele Brennhaugen 

 
DEL 4: VEDLEGG  

 



 35 



 36 



 37 

 



 38 

 
 



 39 

 
 



 40 

 
 
 
ÅRSMELDING 2011 
ROGALAND KUNSTSENTER 
 

MARS 2011 
 
 

Rogaland Kunstsenter er en kunstnerstyrt formidlings‐ og faginstitusjon for visuell 
kunst, etablert i 1978.  
 
 

ROGALAND KUNSTSENTER 
NYTORGET 17 
4013 STAVANGER 
+47 51 59 97 60 
 
WWW.ROGALANDKUNSTSENTER.NO 
POST@ROGALANDKUNSTSENTER.NO 
 

 

 
 




