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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).
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Kunst By Befolkning lansert i august 2013!
Foto: Torunn Larsen, RKS
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Et spørsmål om
innhold...
!

For Rogaland Kunstsenter (RKS) er et spørsmål viktigere enn annet: hva er kunstens
innhold? Ja, kunstnerens arbeidsplass er viktig, men hva skal de arbeide med? Ja,
kunstnerens visningssted er viktig, men hva skal de vise?

!

Det kunstneriske innholdet er under press. Vår tids stadige raskere omdreining
påvirker også kunsten. RKS skal være en motvekt til dette: God kunst tar tid.
Fordypning, forankring og forandring krever både innsyn og utsyn. Det krever
modighet og kunnskap av RKS, og bevisst standhaftighet av våre bidragsytere.

!

I 2013 materialisert dette seg fysisk i et fagbibliotek på loftet, en ramme for det
viktigere: samtalen om kunst. I 2013 har RKS her holdt 22 arrangementer: seminarer,
foredrag, lanseringer etc. Aktiviteten forlenger programmet i galleriet. Helheten er
krevende: RKS skal utvide både kunstnerens perspektiv og publikums erfaring med
samtidskunst.

!

Et sterkere fokus på innhold er viktig i en region som stadig diskuterer nye
kulturbygg. De små kroner som skal til for å først stabilisere, deretter styrke,
samtalen mellom kunst, by og befolkning. Politikk er vilje. Å bygge opp under
innholdsproduksjon er et bevisst valg. For RKS handler dette om å styrke det
kunstfaglige miljøet i fylket.

!

I løpet av 2013 har vi økte besøkstallet med 109% til egne arrangement, økt
frekvensen av enkelt arrangementer med 340% og hatt 11 omvisninger med
skolelever mot 0 i 2012. Alt dette uten å minske antall utstillinger. Ansettelse av
daglig leder – Geir Haraldseth – med internasjonalt nettverk, har allerede gitt
resultater. RKS er blitt et samtaleemne.

!

Dette er min siste periode som styreleder. Siden 2008 har styret arbeidet for å løfte
RKS opp til å bli en relevant nasjonal aktør med internasjonalt perspektiv. Det er der
vi skal være:

!

Nyskapende på kunstfeltet, nødvendig i regionen og ha en avgjørende betydning for
det faglige miljøet i fylket.

!

Nyskapende, nødvendig og avgjørende: RKS viser i dag hva vi får til med pressede
økonomiske og administrative rammer. Jeg håper min etterfølger i sammen med
styret og ansatte, får mulighet til å stabilisere og utvikle fokuset på innhold –
potensialet og behovet er der, om viljen faller vår vei.

!!

Stavanger, 8. april 2014 / Trond Hugo Haugen, styreleder

!
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1. Statistikk / nøkkeltall

!

UTSTILLINGER / VISNINGER

2010

2011

2012

2013

Utstillinger i egne lokaler

4

5

4

4

Prosjekter / festivaler

4

10

2

3

Utstillinger, andre visningssteder

3

0

0

0

I kunstsenteret

1.200

1.500

1.345

2811

Annen visning

5.560

Stipulerte prosjekter

90.000!
(Grasrota 2010)

90.000!
(Grasrota 2011)

Andre arr. som foredrag o.l.

3

4

5

22

Antall deltakere

500

60

111

577

UTSTILLINGER / VISNINGER

BESØK

1150

ANDRE ARRANGEMENT

KUNST I OFFENTLIG ROM (aktivitet knyttet til RSU, aktivitetsrapport inngår i RKS årsmelding)
Antall nye prosjekter inneværende år

3

4

5

7

Antall igangsatt foregående år eller
avsluttet inneværende år

21

20

14

12

Sum nye prosjekter

1,5 mill.

3,3 mill.

3,5 mill.

5,3 mill

Sum prosjekter under arbeid, avsluttet etc.

14,4 mill.

16,3 mill.

9,6 mill.

5,3 mill

Antall faste årsverk

2,5

2,5

2,3

2,3

Antall prosjekt/timebasert

0,5

0,5

0,5

0,5

Totalt budsjettrammer

2,6 mill.

2,7 mill.

3,1 mill.

3,2

Tilskudd fra fylket

1,265 mill.

1,309 mill.

1,347 mill

1,347

Tilskudd fra kommune

0,853 mill.

0,890 mill.

0,853 mill

0,853

Prosjektrelaterte tilskudd

0,667 mill.

0,303 mill.

0,109 mill.

0,446

Annen driftsinntekt (husleie o.l.)

0,278 mill.

0,369 mill.

0,369 mill.

0,145

Årsresultat

- 5.255 kr.

-72.814 kr.

-185.941 kr.

-41 129

Egenkapital

439.989 kr.

367.175 kr.

181.234 kr.

140105

Økonomi - Kunst i offentlig rom:

STILLINGER

ØKONOMI

* for diﬀeranse mellom inntekt og årsresultat, se endring av tidsavgrenset tilskudd i regnskap.
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Kunstnere aktivt involvert i RKS utenom verv og arbeidsforhold
Involvert i utstilling: 282
Involvert i utveksling: 0
Involvert i foredrag og seminar: 38
Involvert i egne oﬀentlig kunstprosjekter: 0
Involvert i kunstprosjekter på arbeidsplass (RKS prosjekter privat bedrift/aktør): 0
Involvert i kunstprosjekter oﬀentlige/privat (RSU prosjekter): 26

!Totalt involverte RKS 346 kunstnere utenom verv og arbeidsforhold.
!
Honorar og vederlag til kunstnere
RKS lønner alle aktive kunstnere med prosjekt i vår regi.
!!
Honorar / vederlag

2010

2011

2012

2013

636.289 kr.

179.730 kr.

145.800 kr.

kr 285371

Eksterne offentlige kunstprosjekter, her
både utførende kunstner og kunstkonsulent

4.358.500
kr.

Ikke ført

Ikke ført

Eksterne private kunstprosjekt,
her kun kunstner.

810.000 kr.

-

-

Egne prosjekt, inkl. medlemmer av RSU

!
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2. Navn og roller

!

Representantskapet
Representantskapsmøtet ble avholdt 24. april 2013 med revisors deltakelse på møtet.
Det ble valgt to nye styremedlem: Linnea Blakéus Calder fra NKVN med vara Bjørg Marit
Bjørnevik. Hege Tapio fra BKFR med vara Nils Thomas Økland. Ny vara for styreleder Elin
Melberg.

!

Fra BKFR: Margrethe Aanestad, Tove Kommedal (vara), Kenneth Varpe, Line Anda Dalmar
Fra NKVN: Gunn Lisbeth Gaarden, Fie von Krogh, Lise Birkeland, Karen Erland, Sissel Grimsrud Ekle (vara),
Henrikke Garpestad Borch (vara)
Fra Stavanger kommune: Roar Houen, Terje Rønnevik,
Fra Rogaland fylkeskommune: Kjartan Lunde, Rune Tvedt
Fra ansatte: Kristel Talv, Torunn Larsen (vara)

!

Styret
Styret har avholdt 5 møter totalt i 2013. Styret har til sammen behandlet 43 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: Trond Hugo Haugen, billedkunstner (BKFR)
Nestleder: Hege Tapio, billedkunstner (BKFR)
Linnea Blakéus Calder, kunsthåndverker (NKVN-R)
Anne Marit Opstad kunsthåndverker (NKVN-R)
Martin Gjelsvik, forsker/Iris (fritt grunnlag)
Dag Terje K. Solvang politiker (Stavanger kommune) fra 01.11.2011
Eli Aga, politiker (Rogalands Fylkekommune) fra 01.11.2011

!

Vara:
Elin Melberg (BKFR)
Norunn Fresvig (NKVN-R)
Gunn-Lisbet Gaarden, kunsthåndverker (NKVN-R)
Susanne Christensen, billedkunstner (BKFR)
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%
Intern: Mara Sola
Ekstrahjelp (timebetaling): Cassandra Taraldeth, Tatiana Komarova
Leder RSU (timebetaling): Snøfrid Eiene

!
Regnskapsfører:
Linda Hegreberg, PWC Accounting
!
Revisor:
Inger Lise Våland Austbø, FORUS R E V I S J O N A S.
!!
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3. Aktivitet 2013

!!

Kunstsenteret skal være et fagsenter for samtidskunsten i Rogaland. I 2013 gikk
starten for å bygge et slikt fagsenter. Vi åpnet bibliotek på loftet, med en spesialisert
samling fokusert på samtidskunsten, ga ut en bok om kunsten og kunstsenterets
rolle i byutvikling fra senterets siste ti år i Stavanger, begynte jobben med
å kartlegge hvordan kommuner og fylket bruker kunst i oﬀentlig rom, satte igang
residencyprogram og et utstillingsprogram om samarbeid og kollektiver.

!

Kunstsenteret skal ha mål og mening, for kunstnerne i regionen, for kommunen og
fylket, og for folk flest. Vi har satt igang flere samarbeidsprosjekter, hvor senteret
deler sin fagkunnskap og ressurser, som for eksempel Estonian Dream, Kunst som
levebrød, og utstillingen Hvem eier historien? Makt, kunst, og demokrati. Vi kan ikke
stå alene og ha en samtale for oss selv.

!

Men, potensialet i et slikt fagsenter kan ikke realiseres uten videre. Med en liten stab
og en rekke viktige opppgaver, må senteret styrkes økonomisk. Vi jobber for å være
en god investering for vår vertskommune og fylke, men om senterets strategiske mål
skal oppfylles i løpet av 2016 må antallet stillinger opp, noe vi ser til våre oﬀentlige
støttespillere for. Vi satser også på å være attraktive for andre oppdragsgivere, men
har ikke ressurser i ansatte eller styret til å prioriterer denne type oppgaver.

!

2013 har vært et veldig fruktbart og givende år, men med ekstremt mange oppgaver
for de tre ansatte. Jeg vil takke Kristel, Torunn og Mara for all innsatsen i 2013, samt
styret for alt arbeidet de har lagt ned i denne endringsprossessen.

!

Geir Haraldseth
Daglig leder

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Fra åpningen av Inngang 2013: Åpen Dør

!
AKTIVITET PER MÅNED
!
Januar
!
17. januar - 3. mars
Inngang 2013: Åpen Dør
Kurator: Geir Haraldseth

!

Rogaland Kunstsenter åpnet døren for alle kunstere i Rogaland som ville være med.
Gjennom fire innleveringsdager, to på tampen av 2012 og to på nyåret, fikk senteret
inn 268 kunstverk av like mange kunstnere. Arbeidene ble installert i Salon stil i
kunstsenterets galleri og på utstillingsåpningen hadde man over 500 besøkende.
Utstillingen fikk mye oppmerksomhet i media og var et samtaleemne blant kunstnere
og folk flest i Rogaland. Kunstsenteret opplevde enormt besøk og i 2014 arrangerer
Ryfylke Kunstlag sin versjon av Åpen Dør som turnerer i hele Ryfylke.

!
Februar
!

21. februar
All is Fair
Agatha Wara og Helene Ødegaard
Wara og Ødegaard delte sine erfaringer fra kunstmessen i Miami i 2012, og trakk
trådene til hierarkiene som eksisterer i kunstverdnen og på mange måter er
nødvendig for kunstverdens eksistens. Samtalen var en fortsettelse av
kunstsenterets interesse for kunstmarkedet.

!
!
!
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28. februar
Competing Spheres
Philipp Kleinmichel
Den tyske filosofen snakket om forholdet mellom produksjon, utvalg og presentasjon
av kunst i en mer tradisjonell setting og «the new aesthetics» på nettet. Både i
forhold til utstillingen Åpen Dør, men også i forhold til den tilsynelatende friheten vi
finner på Internettet.

!
!
Mars
!

3. mars
Familieomvisning
I utstillingens siste helg inviterte billedkunstner Mara Sola barn og voksne til å delta
på en omvisning på jakt etter farger. Jakten fortsetter på loftet hvor barn og voksne
kan være med på å lage sin egen utstilling.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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9. mars
Collective Good Bar
Institutt for farge er et kunstnerkollektiv som skal gjøre et utstillingsprosjekt
på kunstsenteret i 2014 og var innom for å gå over arbeidene de har gjort siden de
ble stiftet. Publikum ble også inviteret inn til å smake en selvkomponert cocktail,
Siddis at dawn, basert på Instituttets opplevelser i Rogaland. Prosjektet er en del av
programmet Collective Good/Collaborative Eﬀorts som tar for seg kollektivet og
samarbeid som kunstnerisk strategier. Prosjektet er kuratert av daglig leder Geir
Haraldseth

!

14. mars - 12. mai
HAiK w/Rogaland Kunstsenter
HAiK (Siv Støldal, Harald Lunde Helgesen og Ida Falck Øien), Charlotte Bik
Bandlien, Anna Daniell, Marianne Hurum, Anders Smebye, og Ruben Steinum
Kurator: Geir Haraldseth

!

Del 1 åpnet 14. mars kl 19.00
Del 2 åpnet 18. april kl 19.00

!

Designkollektivet HAiK gjestet Rogaland Kunstsenter med et prosjekt i to deler. Den
første markerte starten for HAiKs forskning på klesvaner i Rogaland. I løpet av en
måned intervjuet kollektivet ‘folk flest’ om deres klesskap, spesielt de som reparerer,
tilpasser eller lager klær selv. Korte intervjuer fant sted på Kunstsenteret, men HAiK
besøkte også folk hjemme for å se i klesskapene deres.
Den andre delen av prosjektet og viste deler av HAiKs nye produksjon. Med seg
hadde HAiK fire kunstnere og en antropolog: Marianne Hurum har tegnet
arkitekturen HAiK bruker til å vise, samle og arkivere informasjon. Anders Smebye
11

har valgt å bruke HAiKs produksjon som utgangspunkt for skulpturelle arbeid og
inngrep i utstillingen. Ruben Steinum utviklet et konsept som HAiK bruker i
markedsføring av kolleksjonen og Anna Daniell lagde en film som følger en skulptur
på en omvendt dannelsesreise fra form til funksjon. Antropolog Charlotte Bik
Bandlien har jobbet med HAiK for intervjudelen og rådført kollektivet gjennom
prossessen.
HAiK består av Ida Falck Øien, Harald Lunde Helgesen og Siv Støldal, tre norske
designere som har jobbet sammen siden 2011 og selger varene sine i Beijing,
Verona, Bergen, Tokyo, Osaka og Oslo. De deltar på moteukene i Paris, London og
København og var nominerte til Nåløyet under Oslo Fashion Week. Gruppen kan
trekke på sine erfaringer som klesdesignere og sitt nettverk bestående av kunstnere,
forskere, produsenter, venner og familie. Sammen HAiKer de som en kollektiv
struktur.
HAiKs utstilling på Rogaland Kunstsenter er en del av programmet Collective Good/
Collaborative Eﬀorts som tar for seg kollektivet og samarbeid som kunstnerisk
strategier. Prosjektet er kuratert av daglig leder Geir Haraldseth

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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April
18. april !
Seminar !
Vi går i dybden på HAiKs garderobestudier i Rogaland, og ser på forholdet mellom
kunst og mote. Antropolog Charlotte Bik Bandlien, moteviter Ida Eritsland og daglig
leder ved Rogaland Kunstsenter, Geir Haraldseth, gir sammen med designkollektivet
HAiK et overblikk.!

!
Mai
!

21. mai
Kunstnerpresentasjon
Charlotte Linton er en New York-basert tekstildesigner og illustratør som var en del
av residencyprogrammet ved Frida Hansens Hus. Hun fortalte om sin praksis, viste
et utvalg av arbeider og hva hun jobber med under residency perioden.

!

28. mai
Kunstnerpresentasjon
Fylfot Fellows Correspondance Club er et amerikansk-basert kunstnerkollektiv
bestående av Travis Head, David Dunlap, Zach Stensen og Josh Black. Kollektivet
gjestet Stavanger i mai, og holdt kurs på grafisk verksted i litografi og tresnitt.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Juni

!

21. juni
Fun(d)raiser
Loftet på kunstsenteret ble et kunstbibliotek i løpet av sommeren. Arkitekten Javi
Lopez har tegnet et sublimt kunnskapsloft som skal huse en unik samling bøker,
samt være åsted for seminarer, performances, utstillinger og alt annet godt. Vi har
fått støtte fra Per Erling Ramslands legat, men satte av fredag kveld til inntekt for
biblioteket.

!
Juli
!

Onsdag 10. juli, Fredag 12. juli, Mandag 15. juli, Onsdag 17. juli, Fredag 19. juli,
Mandag 22 juli, Fredag 26 juli
Workshop
Erin Ellen Kelly var på residencyprogrammet ved Frida Hansens hus sammen med
Mariam Ghani i juli og august. I to uker arrangerte Kelly en bevegelsesworkshop ved
Rogaland Kunstsenter basert på sin bakgrunn som danser. Prosjektet er en del av
programmet Collective Good/Collaborative Eﬀorts som tar for seg kollektivet og
samarbeid som kunstnerisk strategier. Prosjektet er kuratert av daglig leder Geir
Haraldseth

!
!
!
!
!
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!
!
!
August
!

10. august
Seminar
I forbindelse med lanseringen av “Kunst By Befolkning” ønsker vi velkommen til et
miniseminar den eminente kunstteoretikeren Joshua Decter. Han presenterte noen
internasjonale perspektiver knyttet til kunst i det oﬀentlige rom. Decter er basert i
New York, og arbeider som kurator, kritiker, redaktør og foreleser. Han har vært sjef
for Master of Public Art Studies Program ved University of California, LA, og er for
tiden aktuell med boken “Art is a problem”. I tillegg vil redaktør Torunn Larsen og
kunstner og bidragsyter Anna Roos snakke om boken.
“Kunst By Befolkning” er en bok om Rogaland Kunstsenters erfaringer og
refleksjoner innenfor feltet kunst og byutvikling. Den spenner over en 10-årsperiode,
og prosjekter knyttet til RKS eget nabolag, Nytorget og Storhaug har et særlig fokus.
Boken “Kunst by befolkning” presenterer en stor samling kunstneriske initativer som
RKS har medvirket til innenfor feltet. Her er flere faglige stemmer representert, både
kunstnerens, kunstteoretikerens, byutviklerens og forvalterens. Blant bokens
bidragsyterne er Anna Roos, Justin Carter, Line Ulekleiv, Boel Christensen Scheel,
Christine Sagen Helgø, Erling Dokk Holm, Jan Inge Reilstad, Kristin Gustavsen, Jørn
Mortensen, Torunn Larsen, Martin Worts og Geir Haraldseth.

!

Boken på nærmere 300 sider utgjør et stort løft for RKS, og reflekterer det høye
ambisjons- og aktivitetsnivået både hos en liten kulturinstitusjon, men også hos en
liten kulturby.
15

!

15. august
Kunstprosjekt
I forbindelse med lansering av boken KUNST BY BEFOLKNING inviterer Rogaland
Kunstsenter og Live Art-kunstner Anna Roos til kunstprosjektet Vær så god. Vi ber
alle som holder til på Nytorget om å sette en stol utenfor hos seg en gang mellom kl
10-17. Så inviterer vi befolkningen til å gi et bidrag til byen og kunsten rett og slett
ved å sette seg ned.
Vær så god og sitt! Kom på Nytorget, slå deg ned. Bare sitt litt, se, hør og lukt litt.
Sitt helt stille, ta en prat. Sitt kort, sitt lenge. Ta tiden, gå videre når du er klar.

!

15. august-13. oktober
Yngve Holen Extended Operations
Kurator: Geir Haraldseth
Holens første store soloutstilling i Norge kommer hakk i hel på flere utstillinger i
utlandet. Holen er født og oppvokst i Stavanger, men studerte arkitektur i Wien og
kunst i Frankfurt.
Kunstsenteret viser her en kunstner som baserer sin produksjon og distribusjon
på markedet, en sjeldenhet i Norge. Nye arbeider som tar for seg overføring av
teknologi og transport av mennesker, samt en katalog er den del av
profesjonaliseringsarbeidet på kunstsenteret.

!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

15. august
West Coast DJ Convention
Klubb Sting var åstedet for en DJ konvensjon i anledning Yngve Holen sin åpning og
vi inviterte inn DJs fra Berlin, Wien, Bergen og Athen.

!

17. august
Lansering og kunstprosjekt
I forbindelse med lansering av boken KUNST BY BEFOLKNING inviterer Rogaland
Kunstsenter og Live Art-kunstner Anna Roos til kunstprosjektet Vær så god.
Da byr vi på bobler i glasset, Live Take-away fra Nytorget, én stol å sitte på og gratis
bok til alle som kommer.

!

20. august
Kuratorpresentasjon
Amy Mackie er årets mottager av Stavanger Kommunes Kunstkuratorstipend og
presenterte et utvalg av prosjekter på senteret.
Mackie er en freelance kritiker og kurator basert i New Orleans med fartstid fra flere
institusjoner som Contemporary Arts Center i New Orleans og New Museum i New
York. For tiden jobber Mackie med en publikasjon om den kunsterstyrte scenen i
New Orleans og kurateret ustillingen It Could Go Either Way med kunstnerne
Mariam Ghani og Erin Ellen Kelly som skal vises på Rogaland Kunstsenter til neste
år.
Presentasjonen er et samarbeid med Kunstskolen i Rogaland.

!
!
!
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!
!
!

23. august
Lansering og kunstnerpresentasjon
Trygve Luktvasslimo og Marthe Ramm Fortun er begge kunstnere som nylig har gitt
ut bøker. De delte utdrag fra bøkene sine med oss på loftet ved Rogaland
Kunstsenter og snakket om forholdet mellom tekst og performance.

!

Ramm Fortuns "100 situasjoner" er en del av Aschehougs serie Stemmer og ble
utgitt sommeren 2013. Fra Aschehougs nettsider: "I "100 situasjoner" viderefører
Marthe Ramm Fortun collagemetoden som kjennetegner hennes arbeid som
kunstner...Det private og det politiske flettes i hverandre i en tekst gjennomstrømmet
av kunstnerens kjærlighet til venner fra kunsthistorien og fra eget liv."
Luktvasslimos "Primitive Rim" er en førpremiere på en bok kunstneren har gitt ut
selv som handler om Tro, tungetaling og timing. Boken består av 163 korte dikt som
tilsammen danner et sammensatt og komplisert korpus. Deler av boken har tidligere
blitt fremført i Lisboa og Oslo.

!

Begge kunstnerne jobber med performance og representerer to ulike og spennende
strøminger innenfor den norske performancekunstscenen.

!
!
!
!
!
!
!
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September

!

2. september
Kunstnerpresentasjon
Den britiske kunstneren Richie Culver ga en presentasjon av sine arbeider i
anledning utstillingen hans "The Four Letter Word" som åpner på Skur 2

!

18. september
Workshop
Workshop arrangert i samarbeid med kunstnerne, Dr Karl Prammer og Kiesler
foundation i Wien. Kunstsenteret inviterte inn billedkunstnerne, kunsthåndverkerne,
kommunen, fylket, næringslivet og kunstsenteret inn i en workshop situasjon for å
danne en ny kontaktflate og utvikle kunstsenterideen. Dessverre ble workshop’en
kansellert etter det første arrangementet på grann av manglende fundamentering
hos de ulike partene. Prosjektet var en del av programmet Collective Good/
Collaborative Eﬀorts som tar for seg kollektivet og samarbeid som kunstnerisk
strategier. Prosjektet er kuratert av daglig leder Geir Haraldseth

!

22. september
Boklansering
Yngve Holens publikasjon ble lansert hos den profilerte bokhandelen ProQM i Berlin

!
Oktober
!

14. Oktober
Kunstnerbesøk
Matt Keegan og James Richards
De to kunstnerne fra New York og London kommer på besøk for å se på samlingen
til MUST og galleriet for å forberede utstilling i 2014. Prosjektet er en del av
programmet Collective Good/Collaborative Eﬀorts som tar for seg kollektivet og
samarbeid som kunstnerisk strategier. Prosjektet er kuratert av daglig leder Geir
Haraldseth

!

15. Oktober
Lansering
Rogaland Kunstsenter lanserer Tableau Paper i Stavanger. “I said” er tittelen på
første utgave som blant annet inneholder moteserier av fotografene Massimo
Leardini, Renate Torseth, Tove Sivertsen og Kim Jakobsen To. I tillegg finner du
intervju med utstillingsaktuelle Sølve Sundsbø, kunstner Anna-Sophie Berger samt
motestoﬀ av blant andre Ragnhild Brochmann.
I tillegg viste vi HAiKs nye lookbook, med resultater fra designkollektivets to
prosjekter på kunstsenteret og knyttet kjennskap til de to besøkende kunstnere
James Richards og Matt Keegan.

!

21. oktober
Kurator og kunstnerpresentasjon
Kurator Anders Härm og kunstner Johannes Säre presenterer prosjektet "Estonian
Dream” på kunstsenterets loft.

!
!
!
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26. oktober - 1. desember
Little House in the Periphery
Kurator: Anders Härm

!

”Estonian Dream” er et unikt samarbeidsprosjekt mellom fem vidt forskjellige
visningssteder for kunst i Rogaland. De har invitert inn den estiske kuratoren Anders
Härm til å kuratere et omfattende utstillingsprogram med kunstnere fra Estland.
Prosjektet omfatter Rogaland Kunstsenter, Tou Scene, Galleri Sult, KINOKINO –
senter for kunst og film og Hå gamle prestegard. I tillegg samarbeider vi med Center
for Contemporary Arts, Estland og Stavanger havn. Prosjektet varer til 1. desember.

!

Tittelen ”Estonian Dream” er lånt fra Flo Kasearus video med samme tittel og består
av fire utstillinger og visning av fem estiske dokumentarfilmer. I tillegg presenteres
kuratoren og noen av kunstnere i løpet av utstillingsperioden, samt konserter og
performance.
Utstillingen på Rogaland Kunstsenter har tittelen "Little House in the Periphery" med
verk av Johnson og Johnson, Flo Kasearu, Kristina Norman, Johannes Säre &
Kristiina Hansen. Det blir filmprogram på KINOKINO, med dokumentarfilmer av
Andres Maimik, Jaak Kilmi & Kiur Aarma, Meelis Muhu, Kristina Norman og Jan
Tootsen. Utstillingen i galleri Sult i Stavanger, "Milk-Method Men," vises malerier av
Kaido Ole og Erki Kasemets sin installasjon. I bygget ved siden av, i lokalene til
Stavanger havn vises videokunsten til Jaan Toomik. På Hå gamle prestegard vises
feministisk kunst i utstillingen "I don't eat flowers!" Der deltar Kai Kaljo, Marge
Monko, Liina Siib og Anna-Stina Treumund. Utstillingen på Hå vises i anledning
hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i Norge. Kunstneren Chungin deltar med
en performativ solokonsert på åpningen.

!

Prosjektet har fått innvilget støtte fra Norsk Kulturråd, Eesti Kultuurkapital, Rogaland
fylkeskommune og Stavanger, Sandnes og Hå kommune.
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!
November
!

7. november
Kunstnerpresentasjon
Kunstneren Kristina Norman fra Estland deltar i prosjektet ESTONIAN DREAM i
utstillingen "Little House in the Periphery" på Rogaland Kunstsenter. Hun snakket
om sine kunstprosjekter, blant annet videoverket som vises på Rogaland
Kunstsenter, "Common Ground" 2013 om estiske flyktninger til Sverige under andre
verdenskrig og flyktninger i Estland i dag. I tillegg vil det være filmprogram 9.
november på KINOKINO. Der vises det blant annet Kristina Normans
dokumentarfilm "A Monument to Please Everyone" fra 2011. Kristina Normans
kunstprosjekter har fått mye oppmerksomhet, flere av disse har vært ganske
kontroversielle og samfunsskritiske. Normans prosjekt ”After War” var Estlands
bidrag på Venezia Biennalen i 2009. Der så hun nærmere på konflikten som oppsto
mellom den estisktalende og russisktalende befolkningen symbolisert gjennom
svært forskjellige syn på et minnesmerke fra sovjettiden.

!

22. November
Kuratorpresentasjon
Milena Høgsberg, fungerende sjefskurator ved Henie Onstad Kunstsenter, snakket
om prosjektet Shaped by Time, som hun organiserte ved Nationalmuseet i Danmark
i 2012. 28 kunstnere og skribenter ble invitert til å forske og svare på museets
oldtidsamlinger. I dialog med kuratorene og museets historikere produserte hver
kunstner et stedsspesifikt verk presentert i den permanente utstillingen. Et
kjernespørsmål var: Hvordan kan samtidskunsten, inkludert abstrakte og ikkeforskningsbaserte praksiser, tenke gjennom historien og rundt hvordan museet
bevarer og viser det.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Desember
!

1. desember
Omvisning på utstillingen "Little House in the Periphery" på Rogaland Kunstsenter
og innføring i hele prosjektet "Estonian Dream" på Hå gamle prestegard, galleri Sult,
Skur 6 og KINOKINO ved Kristel Talv.

!

!
!
!

9-11. desember
Fagdager
Kunstnersenteret i Møre og Romsdal og Hordaland Kunstsenter samlet seg
på Rogaland Kunstsenter for å sammenligne virksomhet, strategiplaner,
stillingshjemler og tenker fritt rundt kunstsentrenes fortid og fremtid.

22

4. Residency

Mariam Ghani & Erin Ellen Kelly, stills from 'Like Water From a Stone' (Rogaland, 2013-14)

!

Frida Hansens Hus
Mars Krüger og Pardeller
Mars-April HAiK, inkludert Ida Falck Øien, Harald Lunde Helgesen, Anders Smebye
(BKH stipend), Elever fra KHiO,
Mai Charlotte Linton
Juni Cecile Andas gjester
Juli-August Erin Ellen Kelly og Mariam Ghani (BKH stipend)
September-Oktober Isra Issa (Nablus foreningen)
November Gerlinde Miesenböck (Stavanger Kommune)
Desember

!

ØS66
Mars Elever fra KHiO i forbindelse med HAiK
April Ruben Steinum og Anna Daniell i forbindelse med HAiK
August Yngve Holen
September Krüger og Pardeller
Oktober Matt Keegan og James Richards
Anders Härm og Johannes Säre
Erki Kasemets
November Kristina Norman og Meelis Muhu
Desember Kunstnersenteret i Møre og Romsdal

!!
!
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5. Representasjon

!Rogaland Kunstsenter er medlem av et landsdekkende nettverk av norske kunstsentre:
!
Kunstsentrene i Norge (KiN) - www. kunstsentrene.no
!Styreleder og daglig leder deltok på årsmøte til KIN etterfulgt av seminar for foreningen i
Fredrikstad i september.
!Geir Haraldseth, daglig leder, har i 2013 deltatt på følgende aktiviteter:
Seminar i Oslo «European Attractions Limited»
Publikasjon The Exhibitionist on Astrup Fearnley
Publikasjon BE Magazine 20 on Jumana Manna
Publikasjon FUKT magazine on Ingeborg Kvame
Seminar på Astrup Fearnley
Seminar First Supper Symposium, Oslo
Presse i Dagens Næringsliv om gallerier i New York
Salong hos Torpedo i Oslo med Philipp Kleinmichel om Peter Sloterdijk
Uttalelse i Billedkunst om NBK
Leserinnlegg i Stavanger Aftenblad om kritikk i regionen
Deltagelse på Ships at Sea Nordic Curator Caucus på Island, presse på kunstkritikk
Seminar NOKU Kulturdykk 2013, Sokndal
Seminar om gentrifikasjon, 0047, Oslo
Tekst til kataloger om Karen Erland og Tyler Matthew Oyer,
Juryarbeid for Haugesund Kunstforenings 100 årsjubileum.
Utstilling ved Landings Prosjektrom i Vestfossen
Sensor på KIR
24

Reiser til Venezia, Düsseldorf, New York, Chicago, Lisboa, Berlin, Oslo, København og
Bergen
Sakkyndig utvalg for Kunstakademiet i Oslo

!
!
!!

Torunn Larsen, fagutvikler, har blant annet jobbet videre med fagutvikling for kunstnere. Det
er et ansvarsområde som RKS har bestemt seg for å prioritere i forlengelse av
omorganisering til ressurssenter. Kunstnernes behov er ulike og foranderlige, og en satsing
på fagutvikling innebærer konstant kartlegging, fleksibilitet og tilpasning. En av oppgavene
som inngår i fagutvikling er rådgivning og støtte til kunstnere. Rogaland Kunstsenter anser
denne arbeidsoppgaven som meget viktig. Denne arbeidsoppgaven vil i det store og hele
dessverre ikke kunne komme frem i en årsrapport, men jeg nevner to konkrete tilfeller:

!

Liv på Nes:
et samarbeidsprosjekt mellom Gunhild Moe og Artconnexion (Lille, Frankrike). RKS har vært
involvert fra starten. Først gjennom å introdusere de to partene for hverandre i 2013, og
deretter som rådgiver og sparringspartner. I 2014 fortsetter RKS engasjementet som
samarbeidspart. Liv på Nes er et stedsspesifikt og stedsutviklende kunstprosjekt for Nes i
Suldal, initiert og støttet av Artconnexion i Frankrike, som RKS har samarbeidet med siden
2007. Prosjektet bygger på en fransk modell som kalles Nouveaux commanditaires, eller De
nye bestillerne som vi kan si på norsk.

!

Biblioteket:
RKS nye bibliotek er en viktig del av RKS funksjon som ressurs og fagutviklingssenter for
kunstner. Arbeidet med å bygge biblioteket gikk gjennom første halvdel av 2013, og
biblioteket kunne åpne i august 2013. Biblioteket er en fremtidig arena for faglig fordypning,
møter og arrangementer som foredrag, seminarer, kurs og presentasjoner i tillegg til å være
en inspirerende og god arbeidsplass.
Kompetanseheving:
Den nyopprettete stillingen som fagutvikler har blitt fylt av Torunn Larsen som tidligere har
arbeidet som utstillingsleder. Som ledd i kompetanseheving for denne nye stillingen har hun
i 2013 begynt på et 2-årig coacingstudium ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. Hun dekker selv
alle økonomiske omkosntninger ved kompetansehevingen, og RKS dekker studietiden som
arbeidstid.

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6. Utgivelser / publikasjoner

!
Kunst, by, befolkning
!Bokprosjektet til Rogaland Kunstsenter ble lansert i 2013 med et seminar og et kunstnerisk
prosjekt av Anna Roos.

Extended Operations

!Utstillingskatalog til Yngve Holens utstilling ved samme navn. Katalogen ble også lansert i
Berlin ved ProQM og finnes i bokhandler over hele verden.
!
Estonian Dream
!Utstillingskatalog for Estonian Dream prosjektet som dekker alle aktiviter ved de ulike
samarbeidsinstitusjonene.
!!
!!
!!
!!
!!
!!
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7. Statens Utstillingsstipend

!Sekretariat for Staten Utstillingsstipend som behandler søknadene fra Rogaland Fylke på
oppdrag fra Norsk Kulturråd.
!Jury: Tove Hervik, Rogaland Fylkeskommune
Linne Blakeus Calder, Norske Kunsthåndverkere
Marit Aanestad, Bildende Kunstneres Forening Rogaland
Margrethe Aanestad, Stavanger Kunsthall

!Antall søknader: 23 (17 i 2012)
!
!

8. Nasjonale Turistvegers kunstprosjekt, Rogaland

!

Jæren
Den danske kunstneren Tue Greenfort utvikler 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, Vitengarden og koordinatoren fra RKS er representert.

!

I 2013 har arbeidsgruppen hatt to møter på Vitengarden. Tue Greenfort har jobbet
med tredje skisseforslag. Prosjektet vil i 2014 igjen gå til godkjenning i Nasjonale
Turistvegers kunstråd og etter dette til Nasjonale Turistvegers ledelse på
Lillehammer. Prosjektet har gått over flere år, men det er fortsatt usikkert om det blir
noe av. Prosjektet har ingen frist for ferdigstillelse.

!

Ryfylke
Ingen aktivitet.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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9. Regionalt samarbeidsutvalg (RSU)

RSU (Regionalt samarbeidsutvalg) har i 2013 bestått av:
Snøfrid Hunsbet Eiene, leder (BKFR), vara Kenneth Varpe
Sissel G. Ekle (NKVN-R), vara Siri Gjesdal
Henrik Lundberg (SAF), ingen vara

!
!

I 2013 har det vært høy aktivitet på RKS i sammenheng med RSU og kunst i
oﬀentlig rom prosjekter. RKS har vært i kontakt med Sandnes og Stavanger
kommune, Rogaland fylkeskommune og KORO om deres rutiner med kunst i
oﬀentlig rom og utnevnelse av kunstkonsulenter. I tillegg har vi sammenlignet deres
kontrakter med kunstkonsulenter og kunstnere. RSU har utnevnt kunstkonsulenter til
nye kunst i oﬀentlig rom prosjekter og hjulpet de nye konsulentene i arbeidet med
kunstplanen. Daglig leder har holdt foredrag til Ganddal skoles kunstutvalg om
samtidskunst. RSU har godkjent kunstplanen til Bryne videregående skole som er
KORO delfinansiert. Vi har kartlagt de lokale kunstkonsulentenes kapasitet for nye
oppdrag og sett at det trenges flere, siden det bygges mye i Rogaland. Kunstnere
oppfordres til å søke i KOROs konsulentregister.
Kristel Talv har blitt RSU sekretær på RKS og har gjennomført flere møter. Talv
ferdigstilte sin masteroppgave i kunst- og kulturvitenskapsstudie på Universitetet i
Stavanger. Oppgaven tar for seg ulike utfordringer med formidling av kunst i det
oﬀentlige rom og gir Talv en oversikt over RSU sakene. Talv og daglig leder deltok
på Kulturforum Rogalands (NOKU) seminar “Kulturdykk 2013. Kunst
+commune=sant? Kunstprosjekter i det kommunale rom”. RKS har siden blitt
medlem av NOKU for å holde kontakten med alle kommuner i Rogaland. Talv deltok
på to dagers konsulentkurs i KORO som observatør, samt deltatt på et seminar om
kunst i oﬀentlig rom i Porsgrunn sammen med Janne Weiser fra Sandnes Kommune.

!
!
!
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RSU tilstandsrapport 2013
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!

10. Lokaler / utleie / kunstnerbolig

NYTORGET 17
Nytorget 17 har et stort potensiale, og jobben med å finne midler til å utnytte dette ble
begynt. I 2012 fikk senteret innstallert varmepumper i galleriet og på loftet som i 2013 skal
bli et fagbibliotek for samtidskunst. Pumpene ble delvis finansiert av private midler fra Stein
Jåtten og Det Stavangerske Investeringsselskap. Arkitekt Javier Lopez ble hyret inn til å
tegne det nye biblioteket og hans tegninger dannet grunnlaget for videre søknader til
kommunen og kulturrådet om finansiering. Rogaland Kunstsenter fikk 100.000 fra
Ramslands legat til å bygge biblioteket og arbeidet ble påbegynt sommeren 2013.

!

UTLEIE
Utleiere i 2013 Nytorget 17 var Nuproductions, Grafisk verksted, Folkeakademiet i
Rogaland, Alessandro Marchi, Kaja Andersen, Eivind Egeland og Screen City.
KUNSTNERBOLIG
I tillegg har RKS 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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