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STYRELEDERS FORORD
RKS er et relevant og aktuelt kompetansesenter for fylkets profesjonelle kunstnere.
Senteret utvikler og gjennomfører kunstprosjekter i offentlige og private rom, driver
fagutvikling av kunstnerne og styrker fremveksten av et potent aktuelt kunstliv og
kunstnæring. RKS gir en innfallsport til kunsten for mange ulike aktører, både kunstnere,
kulturaktører, publikum, institusjoner og det offentlige.
Under den dyktige ledelsen til Geir Haraldseth har RKS utviklet seg til å bli en av de
viktigste bidragsyterne som styrker det visuelle kunstfeltet i regionen. RKS er nå i en viktig
vekstfase. Senteret veksler mellom å dekke behov fra mange ulike aktører, samtidig med
egenaktiviteter og utstillinger som bidrar til å bygge opp og styrke et nettverk av faglige
aktører. RKS er forankret med forståelse av det regionale kunstmiljøet og synliggjør den
organiske strukturen av kunstnerskap som finnes i regionen. Året viser en økning av
utstillinger/visninger med 10 arrangementer opp mot fjorårets (7). Samarbeid med andre
aktører I regionen resulterte i en 40% økning av antall besøkende med 3897 besøkende
opp mot fjorårets (2811). Nye prosjekter som sommerskolen har bidratt til høy aktivitet ved
RKS og nådd ut til nye publikumsgrupper. Fra 22 arrangementer ifjor kan RKS skilte med
59 arrangementer i form av kurs, seminar, foredrag og lanseringer. RKS knytter også
nettverk utover regionen som bidrar til å gi viktige internasjonale impulser til senterets
kunstnere.
RKS sin bemanning og tilknyttede personer har med sine små ressurser i 2014
gjennomført et fantastisk program. Tross ubehagelige overraskelse som angrep av sopp
og råte i bygget, har bemanningen ved RKS håndtert vanskelige utfordringer med vilje og
pågangsmot. Senteret må arbeide for å finne en løsning på utfordringer vedrørende bygg
både I form av en kortsiktig plan og en langsiktig plan. RKS har hatt aktiv deltakelse og
masse aktiviteter både utenfor og innenfor bygget, i biblioteket på loftet, i galleriet, i det
offentlige, samt i nasjonalt og internasjonalt miljø. En så potent og viktig organisme som
RKS trenger næring og støtte fra gode bidragsytere for å fungere optimalt. Senteret har i
dag altfor trange økonomiske rammer og iløpet av 2014 har både bygget og ansatte ved
RKS nådd en smerteterskel. Meget begrensede ressurser har satt unødig stort press på
en liten, men meget dynamisk og fleksibel bemanning.
En årlig indeksregulering er av helt sentral betydning for både å sikre og å stimulere
RKS i den videre prosessen med å utvikle regionens visuelle kunstliv.
En indeksregulering er nødvendig og burde være en selvfølge. En indeksregulering vil
resultere i målet om en halv stilling som avlaster daglig leder slik at hans kapasitet bedre
kan utnyttes til regionens beste. Det er viktig å huske at det er de menneskelige
ressursene ved RKS som kan aktivere de fruktbare prosessene. Styret har i samarbeid
med ledelsen arbeidet for å finne best mulige løsninger innenfor de begrensningene som
bygg og økonomiske rammer gir i dag. Vi har definert noen viktige målsetninger for RKS i
en strategisk plan fram mot 2016. Vi setter vår lit til at også våre støttespillere og
bidragsytere vil bidra til veksten av RKS i takt med denne planen.
RKS har i 2014 vist sitt potensial som nyskapende, nødvendig og avgjørende
Hege Tapio
Styreleder

1. Statistikk / nøkkeltall for Rogaland
Kunstsenter 2014
1) UTSTILLINGER/VISNINGER

Antall (fjorårstall)

Utstillinger, egne lokaler

3 (4)

Prosjekter/festivaler

2 (3)

Utstillinger, andre visningssteder

5 (0)

Utstillinger, prosjekter og visninger i alt

10 (7)

2) DKS – Den kulturelle skolesekken

Antall (fjorårstall)

Antall produksjoner ut i skolen (alle skoletrinn)

0 (0)

Antall utstillinger med omvisninger i kunstsenteret tilknyttet DKS

0 (0)

Antall omvisninger i kunstsenteret for skoleelever, utenfor DKS

3 (11)

Antall elever

67 (276)

3) BESØK

Antall (fjorårstall)

I Kunstsenteret

1697 (2811)

I skolen

0 (0)

Andre steder/festival/prosjekt/annen visning

2200 (0)

TOTALT antall besøkende

3897 (2811)

4) ANDRE ARRANGEMENT

Antall (fjorårstall)

Antall kurs

0 (0)

Antall seminar, foredrag, lanseringer, o.l

59 (22)

Antall besøkende

942 (577)

5) KUNST I OFFENTLIGE ROM (utsmykking)

Antall (fjorårstall)

Antall nye prosjekter i 2013

13 (7)

Antall prosjekter under arbeid i 2013

7(12)

Antall prosjekter tilknyttet KORO
Antall prosjekter ikke tilknyttet KORO
Antall kunst i offentlige rom- prosjekter 2013

20 (19)

2. Navn og roller
Representantskapet
Representantskapsmøtet ble avholdt 29.4.2014 med revisors deltakelse på møtet.
Det ble valgt tre nye styremedlemmer: Gunn Lisbeth Gaarden fra NKVN med vara Eva Sæverud.
Gunhild Moe fra BKFR med vara Tom Galta. Ståle Melvær på fritt grunnlag med vara Christin Berg.
Hege Tapio ble valgt som styreleder.
SAMMENSETNING AV REPRESENTANTSKAPET 2014-2015
BKFR
Margrethe Aanestad
2014-2016 (gjenvalg)
Kaja Cxzy Andersen
2014-2016 (ny)
Kenneth Varpe
2014-2016 (gjenvalg)
Anne Kjersti Hermanrud
2013-2015
Vara Kristin Velle
2014-2016 (ny)
Vara Tove Kommedal
2013-2015
NKVN-R

Vara
Vara
Rogaland fylkesk.
Vara
Vara
Stavanger kom.
Vara
Vara

Siri Gjesdal
Anne Marit Opstad
Lise Birkedal
Karen Erland
Sissel Grimsrud Ekle
Henrikke G. Borch

2014-2016 (ny)
2014-2016 (ny)
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015

Kjartan Alexander Lunde, V
Rune Tvedt, SV
Brit L. Kvassheim, V
Edle Songe-Møller, SV

2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

Roar Houen, V
Terje Rønnevik, AP
Annamaria Gutierrez, V
Abdi Hassan, Ap

2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

Ansattes repr Kristel Talv
Vara Torunn Larsen

2013-2015
2013-2015

Styret
Styret har avholdt 5 møter totalt i 2014. Styret har til sammen behandlet 42 saker. Alle styremøtene
er blitt avhold i egne lokaler. Styret har fungert bra som kollegium og hatt konstruktive møter. Det
er en tett og god dialog mellom administrasjon og styret.
Styreleder:
Nestleder:

Trond Hugo Haugen, billedkunstner (BKFR)
2011-2014
Hege Tapio, billedkunstner (BKFR)
2014-2016
Hege Tapio, billedkunstner (BKFR)
2011-2014
Linnea Blakéus Calder, kunsthåndverker (NKVN-R) 2014-2015
Linnea Blakéus Calder, kunsthåndverker (NKVN-R) 2013-2015
Anne Marit Opstad kunsthåndverker (NKVN-R)
2011-2014
Gunn Lisbeth Gaarden (NKVN-R)
2014-2016
Martin Gjelsvik, (fritt grunnlag)
2011-2014
Ståle Melvær, (fritt grunnlag)
2015-2017
Dag Terje K. Solvang politiker (Stavanger kommune) 2011-2015
Eli Aga, politiker (Rogalands Fylkekommune)
2011-2015

Vara:
Elin Melberg og Nils Thomas Økland (BKFR)
Norunn Fresvig, Bjørg Marit Bjørnevik og Eva Sæverud (NKVN-R)
Christin Berg, rådgiver/Stavanger kommune (fritt grunnlag)
Suzanne Nedrum, politiker (Stavanger kommune)
Bjørn Sæsted, politiker (Rogalands Fylkekommune)
Administrasjon
Daglig leder: Geir Haraldseth, 100%
Fagutvikler: Torunn Larsen, 80%
Prosjektkoordinator: Kristel Talv, 50%
Interns: Anna Tuvike og Juste Druskiniene (Erasmus)
Ekstrahjelp (timebetaling): Cassandra Taraldeth, Tatiana Komarova, Anna Tuvike
Leder RSU (timebetaling): Snøfrid Eiene
Regnskapsfører:
Aina Helen Jespersen, Jansson og Larsen
Revisor:
Inger Lise Våland Austbø, FORUS R E V I S J O N A S.

3. Aktivitet 2014
Rogaland Kunstsenter (RKS) er fagsenteret for samtidskunsten i Rogaland/Stavanger.
Med et økende medlemstall i kunstnernes fagorganisasjoner, nye retningslinjer for kunst i
kommunale bygninger og økt fokus på kunstsentrenes funksjon fra statlig og regionalt
hold, jobber RKS med en rekke oppdrag, men har store utfordringer når det gjelder
bygningsmassen og organisasjonen. I 2014 ble gallerirommet og utstyrsparken
oppgradert. Nye vegger og fjerning av strietapet muliggjør et større mangfold av
utstillinger og sørger for at RKS er en profesjonell aktør. Oppgraderingen av utstyrsparken
inkluderer nye prosjektorer, lydsystem, monitorer, server og datamaskin. Denne
investeringen har betydd et kutt i utstillingsaktivitet, da kunstsenteret må prioritere
innenfor stramme rammer.
RKS satset på flere tiltak når det gjelder den kunstfaglige siden. Vi presenterte de nye
medlemmene på biblioteket, noe som var et velkomment tilbud. På den første
presentasjonen var loftet stappfullt og det har vist seg å være et populært arrangement
gjennom hele året. Sommerskolen er et viktig tiltak som skal gå over tre år og er et tilbud
til kunstnere og kunstinteresserte i regionen under sommerferien. «The Wilson Exercises»
gikk av stabelen i 2014 med over 50 ulike arrangement, og aktivitetene her på senteret er
grunnlaget for utstillinger ved Redcat i Los Angeles og Miro Foundation i Barcelona, samt
en publikasjon som lanseres i New York i 2015. Et annet viktig fag- og formidlingstiltak er
Contemporary Art Stavanger (CAS). Dekning av samtidskunstfeltet i regionen er minimal,
noe som førte til opprettelsen av CAS sammen med Kunsthall Stavanger. Nettstedet skal
gi informasjon, oversikt og innsikt i det som skjer, RKS utvikler nye kritikere og sprer
Rogalands kunstscene ut på en internasjonal arena. Vi inngikk et samarbeid med Ipark og
«Kunst som levebrød,» et utviklingsprogram for kunstnere i regionen, og som danner et
viktig erfaringsgrunnlag for å jobbe videre med kunstnernes næringsvilkår.
Utstillingene i 2014 inkluderte en presentasjon av samarbeidet mellom Mariam Ghani og
Erin Ellen Kelly, kuratert av Amy Mackie. Mackie ble tildelt Stavanger kommunes
kunstkuratorstipend i 2013 og utstillingen «It Could Go Either Way» premierte et
bestillingsverk spilt inn i Rogaland under sommeren 2013. Utstillingen vises på Anchorage
Museum i Alaska i 2015. Institutt for Farges utstilling «Solo» viste nye arbeider av
kollektivet og bød på et humoristisk blikk på en kunstners hverdag. På høsten disponerte
studentene ved Kunstskolen i Rogaland gallerirommet og gjorde en utstilling med
installasjonsarbeider. Alle tre utstillingene er eksempler på RKS sitt fokus på samarbeid
og kollektivprosjekter. RKS har også vært aktive utenfor Nytorget og samarbeider med
flere kommuner, både som samtalepartner for kunst i oﬀentlig rom og andre
kunstprosjekter, med MUST, Ryfylke Kunstlag, Studio17 og andre relevante institusjoner.
En stor utfordring ligger i at RKS ikke har fått indeksregulering på mange år fra sine
samarbeidspartnere, noe som gjør det vanskelig å holde tritt med utviklingen av utgifter.
Vi spikker på telefontjenester og strømleverandører for å redusere utgiftene, men i det
lange løpet må vi sikre indeksregulerigner fra våre partnere, da vi ikke kan spikke i all
evighet. Under høsten 2014 førte en oversvømmelse i kjelleren til en eksplosjon av
muggsopp. Torunn Larsen tok ansvar for å løse situasjonen og en oppgradering av den
falleferdige fasaden ble kuttet til fordel for å legge tilrette for et bedre inneklima, men vi
har ikke midler til å utbedre ytterligere.
Geir Haraldseth
Daglig leder

AKTIVITET PER MÅNED
Januar
17-19 januar
Vi låner bort galleriet til Ryfylke kunstlag som samler inn kunst til sin utstiling Ope dør,
basert på RKS sitt konsept fra 2013, Åpen Dør. Verkene som samles inn blir delt inn i to
utstillinger av daglig leder Geir Haraldseth og reiser på turne i Ryfylke.

Februar

Vi pusser opp gallerirommet og fjerner strietapeten.
27. februar
Inngang 2014 med Kaja Andersen, Karina Kazlauskaite og Margrethe Aanestad

Mars

6. mars - 15. juni
Hvem eier historien? åpner ved fire av MUSTs museer med prosjekter av åtte kunstnere
med lokal tilknytning. Prosjektet er kuratert av daglig leder Geir Haraldseth og Marie
Stokkenes Johansen og inngår i grunnlovsfeiringen. Fra MUST sine nettsider:
«I år feirer vi at det er 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Grunnlovsjubileet 2014
skal formidle kunnskap om grunnloven og dens betydning for det norske folkestyret.
Markeringen skal også bidra til deltagelse og engasjement knyttet til landets styresett,
demokratiet.

I MUST inviterer vi derfor til en utstilling som utforsker museets rolle i utviklingen av
demokratiet. Hvem bestemmer hvordan historien skal huskes? Hvordan fungerer museer
som vår felles hukommelse? I utstillingen "Hvem eier historien? Makt, kunst og
demokrati" intervenerer åtte kunstnere, med tilknytning til Rogaland, i samlingene til
Museum Stavanger (MUST). Utstillingen vises på Stavanger kunstmuseum, Stavanger
museum, Stavanger maritime museum, samt på Breidablikk. Utstillingen er et samarbeid
med Rogaland kunstsenter.»
Utstillingen får mye oppmerksomhet lokalt og nasjonalt med blant annet reportasjer i NRK
og Aftenbladet og anmeldelser i Billedkunst og Aftenbladet
7. mars
Lansering av Tableau Paper, et gratis motemagasin hvor daglig leder Geir Haraldseth er
en av bidragsyterne.
27. mars
Inngang 2014 med Mara Sola, Yulia Mordvinova Gilje og Jan Kjetil Bjørheim

April

24-25. april
Kunst som levebrød på loftet

24. april
Inngang 2014 med Astri Eidseth Rygh og Erik Sæter Jørgensen
28-29. april
Årsmøte for Kunstsentrene i Norge i Molde. Daglig leder og påtroppende styreleder deltar.

Mai

8. mai- 29. juni
«It Could Go Either Way» med Mariam Ghani og Erin Ellen Kelly
Kuratert av Amy Mackie
Utstillingen viser åtte videoarbeider fra samarbeidet mellom videokunstneren Ghani og
danseren og koreografen Kelly. Et av arbeidene ble produsert av Rogaland Kunstsenter
med støtte fra Stavanger kommune under et opphold ved Frida Hansens hus sommeren
2013. Kurator Amy Mackie mottok Stavanger kommunes kunstkuratorstipend i 2013 og
var i Stavanger under produksjonen av verket «Like Water from a Stone.» Verket har også
blitt vist i New York og hele utstillingen turnerte videre til USA i 2015. Utstillingen er en del
av Rogaland Kunstsenters utstillingsserie Collective Good, Collaborative Eﬀorts, støttet
av Norsk Kulturråd
9. mai
Kunstnerpresentasjon med Mariam Ghani og Erin Ellen Kelly i biblioteket.
Ghani og Kelly i samtale med Mackie om arbeidene i utstillingen "It Could Go Either Way"
og samarbeidet mellom mellom de to. De syv videoinstallasjonene kombinerer Ghanis
interesse for arkitektur, literatur og historie med Kellys utforskning av bevegelse og
performance, noe som gir et tverrfaglig blikk på tid og sted. Et av de mange

tilbakevendende motivene i arbeidene deres er en refleksjon over et sted, enten om det er
et utbombet palass i Afghanistan eller geoparken i Stavanger. Ghani og Kellys arbeid
fokuserer på forholdet mellom natur og skapte miljøer, eller mellom et steds historie og
nåværende funksjon, samtidig som de ser på hvordan sted fungerer fenomomenologisk.
Hver prosjekt er basert på et steds eller steders historie, kontekst eller tematikk.
20-21. mai
Unge Kunstneres Samfund på besøk i Stavanger ved daglig leder Johanne Nordby
Wernøe og kommunikasjonsansvarlige Maria Horvei.
22. mai
Inngang 2014 med Maiken Stene og Christopher Jonassen

Juni
3. juni
Kunstskolen i Rogaland åpner sin eksamensutstilling på Rogaland Kunstsenter

26. juni
Contemporary Art Stavanger
Lansering av nettplattformen Contemporary Art Stavanger på biblioteket. CAS er et
pilotprosjekt initiert av Rogaland Kunstsenter og Kunsthall Stavanger med støtte fra
Stavanger kommune. Lanseringen ble markert med et kunstverk av Travis Boyer.
Boyer har blitt tildelt et opphold ved Frida Hansens hus.

28. juni
Seminar Baroniet i Rosendal
Daglig leder presenterte prosjektene ved MUST på seminaret Historisk seminar: 1814 og
det visuelle Norge.

Juli

16. juli - 8. august
«The Wilson Exercises»
Rogaland Kunstsenter inviterer til sommerskole som er åpen for alle. Gjennom tre og en
halv uke kan besøkende få alt fra fysisk til mental trening. Sammen med billedkunstnerne
Anna Craycroft og Marc Vives og kuratorduoen Rivet, Manuela Moscoso og Sarah
Demeuse, gjennomfører kunstsenteret et ambisiøst sommerprogram med et tett program.
Sommerskolen er støttet av Norsk Kulturråd og har fått tildelt arenautviklingsmidler
gjennom tre år. Mange av aktivitene skjer ute i bybildet og tiltrakk seg gjester som ikke
hadde vært på kunstsenteret før. Prosjektet blir til en utstilling ved Redcat i Los Angeles
og Miro Foundation i Barcelona, samt en publikasjon som blir lansert i New York i mai
2015.

24. juli
«Sunshine on a Greased Pearl»
åpner Studio17 en utstilling med nye arbeider av den amerikanske kunstneren Travis
Boyer. Boyer viser en gruppe malerier som kombinerer kunstnerens interesse for
abstraksjon og figurasjon med motiver fra hans opphold ved Frida Hansens hus i
Stavanger. I sine maleriske arbeider bruker Boyer en fotografisk prosess, cyanotypi, hvor
objekter, i dette tilfellet belter, blir avbildet på lysfølsom emulsjon på silke. Kombinert med
abstraherte landskap blir arbeidene ikke lenger kun maling på lerret, men kombinasjoner
av foto og malings, samt materialer som silke og fløyel, som vitner om en annen
kunsthistorie enn kun maleriets. Boyers inspirasjon er hentet fra landskap i Norge, samt
sommerlyset, hvor de blå cyantonene henspiller på de lyse sommerkveldene hvor sola
aldri helt forsvinner. De maleriske overflatene varier fra våte og oljete, til perlemor og
fotografisk emulsjon, noe som gir et spennende spill i tillegg til materialbruk og farger. I
tillegg til de nye maleriene vil kunstneren også vise noen tidligere arbeider, blant annet en
skulptur i sølv, et nesehorn for Tequila.

August

21. august -5. oktober
«Solo» med Institutt for farge
Høstens store utstillingsprosjekt på Rogaland Kunstsenter er resultatet av et tett
samarbeid med kunstnerkollektivet Institutt for Farge, bestående av Silje R. Hogstad,
Steﬀen Håndlykken, Ingrid Lønningdal og Elizabeth Schei. Gruppa har lagd en annerledes
utstilling for Stavanger som er dristig, leken og eksperimenterende. Kunstnerne har valgt
å lage helt nye arbeider ved å dele eget materiale og la andre i gruppa bygge videre på
det. Utstillingen er preget av gjennomgående røﬀe byggematerialer som Leca, murstein,
stål og sement, men også jute, kalkérpapir og garn. Materialvalget og produksjonsformen
leker med romantiske forestillinger om kunstneren og kunstverket. Som del av
formidlingen har gruppa også skrevet et skuespill. Utstillingen er en del av Rogaland
Kunstsenters utstillingsserie Collective Good, Collaborative Eﬀorts, støttet av Norsk
Kulturråd og utstillingen er støttet av Statens Utstillingsstipend og Vederlagsfondet.

28. august
Inngang 2014 med Vibeke Fatland og Signe Christine Urdal

September
13. september
Kunstnerpresentasjon med Eva Isaksen på loftet
Arrangert i samarbeid med Grafisk verksted parallelt med grafiske kurs.
25. september
Inngang 2014 med Torill Brosten, Astri Eidseth Rygh og Ineke van Hal

Oktober
2-3. oktober
Kunst som levebrød

2. oktober
Kunstnerpresentasjon med Naomi Fisher

Den amerikanske kunstneren Naomi Fisher er artist in residence i Stavanger (Frida
Hansens hus) i perioden 15.08-15.10. Fisher er basert i Miami og New York, og arbeider
hovedsakelig innen maleri, foto, video og performance. Hun har også stiftet og drevet det
kunstnerdrevne galleriet BFI siden 2005.
4. oktober
Omvisning
Bli med på omvisning med daglig leder Geir Haraldseth i Institutt for Farge sin utstilling
SOLO på Rogaland Kunstsenter. Utstillingen er et nytt kapittel for gruppa som vanligvis
jobber med et kritisk og humoristisk blikk på kunsten, sin samtid, og kunstverdnen.
Humoren og det kritiske blikket er intakt, men gruppa har valt å produsere nye arbeider
og samarbeide på en ny måte
10. oktober
«Full Moon with a total Lunar Eclipse»
Utstilling med Naomi Fisher på Studio17
This is truly an intense and possibly highly emotional time that will trigger and push
everything to the edge and beyond. Instead of retreating or freezing up in fear and terror,
go out and become part of the storm. Harness the tremendous energy that has the
potential to feed your creativity and dreams in ways you could never have imagined.
Our clarity of our personal power is evolving; feminine power is unfolding; masculine
power is becoming balanced, supportive, and protective. Are you willing to let go of your
‘poor me’ song, your victimization by your horrible circumstance, your ‘it’s just not
fairness’? That’s what this kind of chart is beckoning you towards ~ Big gains from big,
deep letting go. How do we learn? By being stretched out of our comfort zones where
we’re squealing with fear and delight. Eclipses mean re-set! And download!
There’ll be multiple points where we can choose riding the top of the wave or being under
the wave.
Expect meltdowns. Stay neutral.
15. oktober
Kunstnerpresentasjon med Antipodes café
Antipodes café is the artist run centre co-directed by the Uruguayan artist and designer
Felipe Ridao and the Norwegian urban planner Tuva Langfeldt. In late 2013 antipodes
café was selected by the cultural department of Oslo as a temporary art project to be
developed in near future. The location will be in a prominent construction site in the
harbour of the capital.

November
5. november
Kunstskolen i Rogaland
Utstilling med elevene fra første året ved Kunstskolen i Rogaland. Elevene jobbet med
installasjon og fikk arbeidet i galleriet før utstillingsåpning.

20. november
Inngang 2014 med Sidsel Christensen og Tom Galta
28. november
Kunstnerpresentasjon med Cathleen Mooses og Aurora De Almendi og Eva Isachsen.
Arrangert i samarbeid med Grafisk verksted parallelt med grafiske kurs.

4. Residency

Frida Hansens Hus
Mariam Ghani og Erin Ellen Kelly
Travis Boyer
Naomi Fisher
Cathy Mooses
Maﬀew Linde
ØS66
Anna Tuvike
Anna Craycroft, Marc Vives, Manulea Moscoso og Sarah Demeuse
Institutt for Farge
Antipodes Café

5. Representasjon og roller
Rogaland Kunstsenter er del av Kunstsentrene i Norge, en paraplyorganisasjon som
jobber opp mot statlige organer som KORO, Kulturrådet, KUD, DKS, NBK og NK for å
styrke kunstsentrenes rolle i norsk kunstliv.
Rogaland Kunstsenter er medlem av NOKU, et landsomfattende faglig forum som
arbeider for å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet. Medlemmene er
først og fremst kommuner og fylker og vi når disse gjennom NOKU.
Daglig leder Geir Haraldseth ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon som medlem i Norsk
Kulturråd i en periode på fire år i 2014. Det betyr også at han sitter i fagutvalget for
billedkunst og kunsthåndverk. Haraldseth er styremedlem i Norsk Kuratorforening, og
medlem av UKS og Kritikerlaget.
I januar tok Haraldseth del som ordstyrer i en performancefestival på Kunstnernes Hus og
holdt et foredrag ved Kunstsenteret i Møre og Romsdal. Haraldseth ble invitert inn til
ARCO i Madrid for å delta på et panel organisert av den amerikanske kuratoren Ruba
Katrib. Han deltok på EAN møtet i Bucharest og var sensor for masterstudentene ved
Kunsthøgskolen i Oslo og Akershus. Haraldseth var en del av det tyske visningsstedets
praksis program i 2014 sammen med kunstneren Christian Mackie. Haraldseth bidro med
en tekst og en perfomativ opplesning i Berlin. Sommeren 2014 var han på L/R residency
sammen med den amerikanske kunstneren Travis Boyer og deltok senere på et seminar
på Baroniet i Rosendal i anledning grunnlovsfeiringen. Han har bidratt til kataloger,
publikasjoner, og seminarer gjennom hele året, blant annet Stavanger Aftenblad med flere
leserinnlegg, DIS magazine, The Exhibitionist, Natt og Dag, DN,
På høsten ble han invitert til New Orleans på et residency i regi av Parse og Amy Mackie.
Haraldseth gjorde studiobesøk med en rekke kunstnere, holdt et foredrag ved Tulane
University og møtte studenter ved flere kunstskoler. I desember deltok han på Art Basel
Miami Beach med et prosjekt sammen med Agatha Wara og Ida Eritsland.
Torunn Larsen jobber med fagutvikling for kunstnere, ett av RKS’ satsingsområder siden
2012. Kunstnernes ønsker og behov er verken ensartede eller konstante, og tilbudet er
underlagt fleksibel tilpasning og kartlegging. Det kan bestå i alt fra seminarer og foredrag
til 1-1 veiledning, studiobesøk, prosjektsamarbeid og praktisk hjelp. Larsen har siden
2013 fulgt et 2-årig studium i gestaltbasert coaching ved Norsk Gestaltinstitutt, og har i
2014 kunnet tilby coaching og utviklingssamtaler for kunstnere som ønsker det. Tilbudet
har blitt benyttet både av utstillere og medlemmer.
Larsen har vært ansvarlig for Inngang 2014. Rogaland Kunstsenter har i flere år hatt en
årlig programpost kalt INNGANG som på ulikt vis setter fokus på regionens kunstnere.
Siden 2012 har det skjedd en gledelig rekruttering på hele 26 nye medlemmer til BKFR og
NKVN-R, kunstnernes fagorganisasjoner i Rogaland. Gjennom hele 2014 har RKS invitert
til artist talks hvor nye medlemmer kan introdusere seg selv til kolleger og publikum i
regionen. De 16 regionale kunstnerne som har presentert arbeider viser et mangfold og en
uttrykksbredde som lover godt for regionens kunstmiljø, og RKS ønsker å fortsette
programmet i 2015. Kunstnerpresentasjoner Inngang 14:
Karina Kazlauskaite, Margrethe Aanestad, Kaja Andersen, Mara Sola, Yulia Mordvinova
Gilje, Jan Kjetil Bjørheim, Erik Sæter Jørgensen, Christopher Jonassen, Maiken Stene,

Vibeke Fatland, Signe Christine Urdal, Ineke van Hal, Torill Brosten, Astrid Eidseth Rygh,
Tom Galta og Sidsel Christensen.
Andre presentasjoner i 2014:
“Grønne ting” pecha kucha-kveld med kreative økologiske entreprenører. Initiert og
arrangert av Terrance Sola i samarbeid med RKS.
Liv på Nes er et stedsspesifikt og stedsutviklende kunstprosjekt for Nes i Suldal drevet av
en lokal prosjektgruppe med blant annet kurator Gunhild Moe. Liv på Nes er et resultat av
samarbeid mellom Rogaland Kunstsenter, deres franske samarbeidsinstitusjon
Artconnexion i Frankrike og den lokale prosjekgruppen Liv på Nes. Prosjektet bygger på
en fransk modell som kalles Nouveaux commanditaires, eller De nye bestillerne på norsk.
Nouveaux Commanditaires er finansiert av Fondation France, og gjør det mulig å invitere
en internasjonalt anerkjent samtidskunstner til å utvikle et stedsspesifikt kunstverk i
samarbeid med bygdas innbyggere. Artconnexion valgte den danske kunstneren Jeppe
Hein som siden 2013 har vært i tett dialog med Liv på Nes-gruppen om utvikling av et
stedsspesifikt verk for Nesflaten sentrum. Forprosjektfasen innebærer introduksjon,
kartlegging, ide- og kompetanseutveksling samt utvikling av et kunstprosjekt i fellesskap
mellom kunstner og lokalbefolkning. Deretter er det opp til de lokale Nye bestillerne å
utvikle prosjektet videre mot realisering. I tillegg til finansiering via Fondation France, har
RKS kunnet bidra til finansieringen gjennom søknad om Regionale Utviklingsmidler fra
Rogaland Fylkeskommune. Våren 2014 var Jeppe Heins team på befaring på Nes.
Prosjektgruppen besøkte deretter Heins kontor i Berlin. Høsten 2014 leverte Hein
prosjektforslaget VIEWS som ble lansert lokalt og regionalt. Nå går arbeidet videre med
finansiering og videre utvikling. Som regionalt fagutviklings- og ressurssenteret for
samtidskunst arbeider Rogaland Kunstsenter for å bidra til utvikling av kunstlivet i hele
regionen. Kunstner og kurator Gunhild Moe som regional samarbeidspartner, og Liv på
Nes-prosjektet er et godt eksempel på kunstsenterets institusjonelle faglige kompetanse
er utslagsgivende som katalysator og støtteapparat i samarbeidsprosesser med lokalt
eierskap.
RKS har tatt initiativ til en publikasjon om Turi Gramstad Olivers kunstnerskap som skal
spenne fra årene som designer på Figgjo og frem til i dag. Oliver spiller selv en aktiv rolle i
arbeidet som munner ut i en bok og en utstilling i 2016.
Stavanger kommune har begynt et lenge avventet utviklingsarbeid med Nytorget på
bakgrunn av nytt tinghus som er foreslått bygget på området hvor ungdomshuset
Metropolis ligger nå. I lys av RKS mangeårige engasjement og arbeid med området
ønsket vi å bidra videre til kartleggingen og formidlingen av Nytorgets ressurser med
tanke på en stor politisk prosess om torgets fremtidige karakter og utforming. Vi ga
Alexandria Algard Architects oppdrag å utføre en studie av Nytorget for å belyse dets rolle
for byen. Fra rapporten: Nytorgets karakter er ikke lett å beskrive. Det har en følelse av å
tilhøre byens innbyggere; at de kan være med å forme sine egne omgivelser. Det er noe
uferdig og upolert, som om Nytorget er for alle å eie, for alle å bruke. Stedet oppfordrer
dets brukere til å være kuratorer og idemakere, og fremstår som et sted hvor ideer kan
sette sut i live. Her er en slags folkelig jovialitet, et uutalt potensiale som man ved første
øyekast lett kan overse, men som er avgjørende for stedets opplevelse.
RKS har formidlet rapporten og kunnskapen om Nytorget gjennom møter, god dialog og
informasjonsdeling med saksbehandler i Bymiljø og utbygging. Vi opplever likevel

Nytorget som et truet økosystem hvor nytt tinghus og nytt underjordisk parkeringsanlegg
har blitt mektige premissleverandører for den videre prosessen.
RKS arbeidet 2014 målrettet for en oppgradering av fasaden gjennom et samarbeid med
Institutt For Farge i forbindelse med utstillingen, og hadde ferdig skisse og finansiering
klar, delvis støttet av Stavanger eiendom. Arbeidet måtte dessverre legges på is da en
oppblomstring av muggsopp i kjelleren knyttet til vannlekkasje ble en mer prekær
problemstilling. Kjelleren på ca 150 kvadratmeter har vært delt mellom RKS og Grafisk
Verksted, og omfattende brukt til lagring av bilder, utstillingsutstyr, restmaterialer og veldig
mye ymse. I tillegg har kjelleren rommet et omfattende papirarkiv for RKS fra 60-tallet
frem til 2000. Mye ressurser har blitt brukt på gå gjennom innholdet, og kvitte seg med alt
som kunne kastes slik at kjelleren kan muggsaneres, og inneklimatiltak gjennomføres.
Det positive biproduktet av denne høyst skitne jobben er at mye spennende historisk
arkivmateriale nå har blitt hentet frem, gjennomgått og innlemmet i RKS bibliotek.
Kompetanseheving:
Dagskurs i kuratering og i utstillingsdesign: et gratis pilottilbud fra Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design.
Kristel Talv:
I tillegg til å jobbe med Kunst i oﬀentlig rom (se punkt 7 og 8) har Talv deltatt i R Open
årsmøte, holdt et møte med institusjonene som deltok i kunstprosjektet Estonian Dream,
og vært tilstede ved flere utstillingsåpninger av lokale kunstnere.

6. Statens Utstillingsstipend
RKS er sekretariat for Staten Utstillingsstipend som behandler søknadene fra Rogaland
Fylke på oppdrag fra Norsk Kulturråd.
Jury bestod av
Tove Hervik, Rogaland Fylkeskommune
Linne Blakeus Calder, Norske Kunsthåndverkere
Susanne Christensen, Bildende Kunstneres Forening Rogaland
Kirsti Sandved, Bryne Kunstforening
Antall søknader: 18 (23 i 2013)

7. Nasjonale Turistvegers kunstprosjekt,
Rogaland
Jæren
Den danske kunstneren Tue Greenfort utviklet et kunstverk for Jæren. Han besøkte Jæren
for første gang i påsken 2010 med Vitengarden på Nærbø som mulig samarbeidspartner.
En
arbeidsgruppe ble opprettet i 2011, der kunstneren, Nasjonale Turistveger, Jærmuseet og
koordinatoren fra RKS er representert.
I april 2014 reise arbeidsgruppen til Berlin, der Tue Grennfort bor og jobber, for å bli
oppdatert i den siste utviklingen i prosjektet og lære mer om aquaponics systemet. Etter
dette leveret kunstneren sin siste utkast til kunstrådet i Nasjonale Turistveger. De
konkluderte med: “Med hensyn til at den kunstneriske delen ikke lenger er overbevisende,
og at økonomien i både realiseringen og driftingen er så uklar og krevende gjør att vi ikke
vinner det tilrådelig å anbefale det til realisering”. Ledelsen ved Nasjonale Turistveger
konkluderte da med at Tue Greenforts prosjekt for Jærmuseet blir lagt ned og det blir
tidligst oppstart av nytt prosjekt i Rogaland i 2020, og da er det sannsynlig at det er
Ryfylkevegen som settes i gang.
Ryfylke
Ingen aktivitet.

8. Regionalt samarbeidsutvalg (RSU)
RSU (Regionalt samarbeidsutvalg) har i 2014 bestått av:
Snøfrid Hunsbet Eiene, fungerende leder (BKFR), vara for Marit Aanestad
Helle Mellemstrand (NKVN-R), Sissel Grimsrud Ekle (vara)
Henrik Lundberg (SAF), ingen vara
I 2014 ble det vedtatt nye retningslinjer for å søke støtte til kunst i kommunale og
fylkeskommunale anlegg (KOM) i KORO. Det er uklart hvor stor rolle kunstsentrene og
RSU-ene skal ha i fylkene etter de nye retningslinjer. RKS ønsker og ser viktigheten
fortsatt og især nå, å være et naturlig samtale-, samarbeidspartner og rådgiver i arbeidet
med kunst i oﬀentlig rom prosjekter for kommunene i Rogaland. RKS har deltatt i
kunstsentrene i Norge sitt seminar i november på Hamar, der KORO fortalte om de nye
retningslinjer.
Kristel Talv har ansvaret for RSU og Kunst i oﬀentlig rom på RKS og det har vært høy
aktivitet i 2014: Talv har hatt kontakt med alle RSU medlemmer, og møtt lederen for RSU
gjennom hele året. RKS har kartlagt de lokale kunstkonsulentenes kapasitet for nye
oppdrag for å kunne tilby kommunene best mulig tjeneste når det gjelder
kunstkonsulentene. RKS har et oppdatert arbeidsdokument med oversikt over alle
pågående utsmykkingssaker i Rogaland og kunstkonsulenter som bor i Rogaland. Listen
skal alltid være oppdatert og tilgjengelig. Talv har oppfordret og hjulpet til med
søknadsskriving for kunstnere til KOROs kunstkonsulentdatabase.
RKS har møtt med ledere for NKVN og BKFR angående kunstkonsulenthonorar i
Stavanger kommune. Etter å ha undersøkt satsene til andre kommuner, fylket og KORO,
har kunstkonsulentsatsen i Stavanger kommune økt til 12%. Talv har hatt kontakt med
kulturavdelingene i Stavanger, Sandnes, og Randaberg kommune, Rogaland
fylkeskommune og KORO gjennom året. I tillegg rådgivning til private bedrifter,
Sjøfartsdirektoratet, Time og Gjesdal kommune.
Talv deltok på Kunstsentrene i Norge sitt seminar i Hamar hvor det ble informert om nye
retningslinjer fra KORO når det gjelder kommunale prosjekter.
Det ble nasjonal utlysning av konsulentoppdrag for Gand videregående skole i KOROs
database. RSU deltok på møtet hvor kunstkonsulent for Gand videregående skole blir
valgt. RSU godkjenner kunstplan for Gand vgs. og holder kontakt med KORO. Deltakelse
på Sandnes kommunes utsmykkingsutvalgsmøte, Stavanger kommunes og Rogaland
fylkeskommunes kunstutvalgsmøter som observatør. Talv har fremmet arbeidet med kunst
i oﬀentlig rom prosjekter og alle tilknyttede tema på RKS sin Facebook side. Deltakelse i
Universitetet i Stavanger sin kunstkomité. Deltakelse i kunstgruppens møter for Iglemyr
skole og Sandnes helsehus som observatør. Deltakelse på Sandnes kommunes befaring
av oﬀentlige kunstverk sammen med skulpturkonservator. Innspill til Rogaland
fylkeskommunes kulturplan. Deltakelse og hjelp med utstilling av konkurranseforslagene
for Bryne videregående skole. RKS har gitt råd til kunstkonsulenter i deres kunst i oﬀentlig
rom prosjekter. Deltakelse i avdukingsseremonier for kunst i oﬀentlig rom prosjekter i
regionen.

Statistikk
Antall kunst i oﬀentlig rom prosjekter i 2014 er 19 oﬀentlige pluss 1 privat
Kunstnere involvert i kunst i oﬀentlig rom prosjekter som kunstkonsulent: 15
Involvert i kunst i oﬀentlig rom prosjekter som kunstner: 12
KUNST I OFFENTLIG ROM
Antall nye prosjekter inneværende år 7
Antall igangsatt foregående år eller
avsluttet inneværende år 13
Økonomi - Kunst i oﬀentlig rom:
Sum nye prosjekter 5.3 mill.

PROSJEKT

KUNSTNER

KUNSTKONSULENT

BELØP

STATUS

STAVANGER KOMMUNE
Sørmarka Arena barnehage Mona Orstad Hansen

Ingrid Toogood

388000 Ferdigstilt feb 2014

Skeie skole

Kurt Johannessen

Anna Roos

953000 Ferdigstilt nov 2014

Nymannsveien barnehage

Kurt Johannessen
Marius Dahl og Jan
Christensen
Marius Dahl og Jan
Christensen

Anne Marthe Eidseth Rygh
Torunn Thrall og Elin
Melberg
Torunn Thrall og Elin
Melberg

279000 Ferdigstilt feb 2015
Ingangsatt 2013, planlagt
1000000 ferdigstilt 2015
Ingangsatt 2013, planlagt
1000000 ferdigstillelse 2015

Husabøryggen bofelleskap Else Marie Hagen

Natasja Askelund

1000000 Ingangsatt 2013

Gausel skole

Nils-Thomas Økland

Hege Tapio

1000000 Igangsatt 2013

Nye Gamlingen

ikke valgt

Torunn Thrall

1000000 Igangsatt 2014

Egenes skole

ikke valgt

Kenneth Varpe

1000000 Igangsatt 2014

Hundvåg svømmehall
Kvernevik svømmehall

SANDNES KOMMUNE
Gandal skole nybygg

Jørund Aase Falkenberg Anne Helene Robbestad

620000 Igangsatt 2012

Sørbø skole

Marit Aanestad

Torunn Thrall

700000 Planlagt ferdigstillelse 2015

Sandnes helsehus

Anne Helen Robbestad

Snøfrid H. Eiene

Iglemyr skole

Laila Kongevold

Magny Tjelta

800000 Planlagt ferdigstillelse 2015
Igangsatt 2013, planlagt
350000 ferdigstillelse 2015

Kumlokk-prosjekt

ikke valgt

Kristel Talv

100000 Igangsatt 2014

KLEPP KOMMUNE
Tu skole
ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Viel Bjerkeset Andersen Karen Erland

Bryne vgs.

Marit Aanestad

Linnea Calder

Karmsund vgs.

ikke valgt

Anne-Kjersti Hermanrud

Gand vgs.

ikke valgt

Hege Tapio

Sandnes vgs.

Geir Egil Bergjord

Torunn Thrall

PRIVAT
Stavanger distritspsykiatrisk
senter

Anne-Kjersti Hermanrud

500000 Ferdigstilt 2014

800000+290 Igangsatt 2013, planlagt
000 KORO ferdigstillelse 2015
400000 Igangsatt 2012
800000+290
000 KORO Igangsatt 2013
Igangsatt 2014, planlagt
800000 ferdigstillelse 2015

800000 Igangsatt 2013
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Sum prosjekter under arbeid, avsluttet etc. 10,3 mill

9. Lokaler / utleie / kunstnerbolig
NYTRGET 17
Bygget på Nytorget er gammelt, og selv med investeringer for å etablere et kunstbibliotek
på loftet og oppussing av gallerirommet har bygget fremdeles store utfordringer.
Potensialet er like stort som utfordringene, noe vi har sett på aktivitene i biblioteket som
har blitt tatt i bruk gjennom hele året og fungerer som en faglig og sosial møteplass for
kunstnere i Rogaland. På sensommeren ble kjelleren utsatt for en oversvømmelse, noe
som forverret muggveksten i bygget. Samtaler med utleier ble igangsatt og RKS tømte
flere titalls kubikkmetere med organisk materiale fra kjelleren, samtidig som deler av
arkivet ble bevart.
UTLEIE
Utleiere i 2014 Nytorget 17 var Nuproductions, Grafisk verksted, Alessandro Marchi, Kaja
Andersen, Eivind Egeland og Millard Paulse.
KUNSTNERBOLIG
RKS har et administrativ ansvar for Stavanger Kommunes Kunstnerleilighet/atelier i Gamle
Stavanger og programmerer Frida Hansens hus som et pilotprosjekt for Stavanger
Kommune.
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