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TYLER MATTHEW OYER - TMO LIVE, 23. AUGUST 2012
Foto: RKS
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Nyskapende,
nødvendig og
avgjørende!
Årsmeldingen 2012 er en hybrid mellom gammelt og nytt: RKS er død, lenge leve
RKS!
Styret ved Rogaland Kunstsenter (RKS) vedtok i februar 2013 en ny strategiplan
frem til 2017. Og med den ble en lang realitetsorientering avsluttet: Fra 2012 bygger
vi nye RKS - større fokus på fag og enkeltarrangement med tydeligere formidling.
Endring tar tid. Prosessen startet høsten 2009, i løpet av 2010 ble det diskutert og
vurdert frem mot endelig vedtak på representantskapsmøtet i 2011. Deretter kom et
år med implementering og overgang, før ny daglig leder ble ansatt i juni 2012 og ny
strategiplan ble vedtatt for åremålsperioden:
RKS skal være nyskapende, nødvendig og avgjørende. Nyskapende på kunstfeltet,
nødvendig i regionen og ha en avgjørende betydning for det faglige miljøet i fylket.
Endring koster. Økonomisk gikk 2012 i minus. Vi har erfart at det koster å bytte
leder. Ikke bare koster selve ansettelsesprosessen, men vi så at institusjonen mistet
sitt fokus på egeninntjening. Det var lærerikt, men også vanskelig å forutsi og
budsjettere.
Med ansettelsen av kurator, skribent og kritiker Geir Haraldseth som daglig leder har
RKS satt mål om å være en relevant nasjonal aktør med internasjonalt perspektiv. Vi
mener det er dette kunstfeltet trenger, en uavhengig og fleksibel aktør som tørr å ta
samtidskunsten på alvor, som vil åpne opp feltet for diskusjon og en daglig leder
som bringer sitt nettverk til oss.
De arrangementer som er satt i gang fra høsten 2012 varsler hvordan det tenkes: På
loftet ble arbeidet satt igang med å gjøre det gamle atelieret om til et fagbibliotek og
en arena for fagarrangement. RKS ble gjestet av flere internasjonale aktører som
Adam Kleinman fra documenta 13 / Witte de With og Juan A. Gaitan, kurator for
Berlin Biennalen i 2014, samt holdt et seminar om kunstmarkedets historie som fikk
bred nasjonal omtale.
Vi håper årsmeldingen gir et innblikk i hva RKS er i ferd til å formes til.
Stavanger, 2. april 2012 / Trond Hugo Haugen, styreleder
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1. Statistikk / nøkkeltall
UTSTILLINGER / VISNINGER

2010

2011

2012

Utstillinger i egne lokaler

4

5

4

Prosjekter / festivaler

4

10

2

Utstillinger, andre visningssteder

3

0

0

I kunstsenteret

1.200

1.500

1.345

Annen visning

5.560

Stipulerte prosjekter

90.000
(Grasrota 2010)

90.000
(Grasrota 2011)

Andre arr. som foredrag o.l.

3

4

5

Antall deltakere

500

60

111

UTSTILLINGER / VISNINGER

BESØK

ANDRE ARRANGEMENT

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

3

4

5

Antall igangsatt foregående år eller
avsluttet inneværende år

21

20

14

Sum nye prosjekter

1,5 mill.

3,3 mill.

3,5 mill.

Sum prosjekter under arbeid, avsluttet etc.

14,4 mill.

16,3 mill.

9,6 mill.

Antall faste årsverk

2,5

2,5

2,3

Antall prosjekt/timebasert

0,5

0,5

0,5

Totalt budsjettrammer

2,6 mill.

2,7 mill.

3,1 mill.

Tilskudd fra fylket

1,265 mill.

1,309 mill.

1,347 mill

Tilskudd fra kommune

0,853 mill.

0,890 mill.

0,853 mill

Prosjektrelaterte tilskudd

0,667 mill.

0,303 mill.

0,109 mill.

Annen driftsinntekt (husleie o.l.)

0,278 mill.

0,369 mill.

0,369 mill.

Årsresultat

- 5.255 kr.

-72.814 kr.

-185.941 kr.

Egenkapital

439.989 kr.

367.175 kr.

181.234 kr.

Økonomi - Kunst i offentlig rom:

STILLINGER

ØKONOMI

* for differanse mellom inntekt og årsresultat, se endring av tidsavgrenset tilskudd i regnskap.
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Besøkstall fordelt på arrangement
Utstilling Bakspeilet 2012, februar: Uterom
Utstilling Inngang 12, mars: 400
Utstilling Less Color, mai: 101
Performance TMO/Going for Gold, august: 60
Foredrag Juan Gaitan, september: 15
Utstilling Minneutstilling Håkon Grønlien, oktober/november: 349
Seminar Kunstmarkedets historie, november: 30
Foredragsrekke Documenta, november/desember: 66
Juleavslutning, desember: 22
Boklansering Lene Ask, desember: 30
R Open presentasjon, november: 14
Selvpresentasjon Thomas Kilpper, november: 20
Grafisk Verksteds auksjon på loftet, november: 50
Selvpresentasjon Tom Kosmo, november: 19
Kulturdialogmøte, november: 35
Kreativ Fagskole, mai: 110
VVIND, september: Uterom
Bestilt omvisning, Martin Worts: 20
Kunstnere aktivt involvert i RKS utenom verv og arbeidsforhold
Involvert i utstilling: 31
Involvert i utveksling: 0
Involvert i foredrag og seminar: 8
Involvert i egne offentlig kunstprosjekter: 0
Involvert i kunstprosjekter på arbeidsplass (RKS prosjekter privat bedrift/aktør): 0
Involvert i kunstprosjekter offentlige/privat (RSU prosjekter): 28
Totalt involverte RKS 67 kunstnere utenom verv og arbeidsforhold.
Honorar og vederlag til kunstnere
RKS lønner alle aktive kunstnere med prosjekt i vår regi.

Honorar / vederlag
Egne prosjekt, inkl. medlemmer av RSU

2009

2010

2011

2012

118.589 kr.

636.289 kr.

179.730 kr.

145.800 kr.

4.358.500 kr.

Ikke ført

810.000 kr.

-

Eksterne offentlige kunstprosjekter, her
både utførende kunstner og kunstkonsulent
Eksterne private kunstprosjekt,
her kun kunstner.
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2. Navn og roller
Representantskapet
Representantskapsmøtet ble avholdt 25. april 2012 med revisors deltakelse på møtet.
Det ble valgt to nye styremedlem: Linnea Blakéus Calder fra NKVN med vara Gunn Lisbet
Gaarden. Hege Tapio fra BKFR med vara Susanne Christensen.
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
Styret har avholdt 6 møter totalt i 2012. 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: 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:
Bernhard Østebø (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: Martin Worts, 100% til 30. april 2012
Daglig leder: Geir Haraldseth, 100% fra 18. august 2012
Fagutvikler: Torunn Larsen, 80% (ny stilling fra 1.2. 2012)
Prosjektkoordinator: Kristel Talv, 50% (fast stilling fra 1.2. 2012)
Ekstrahjelp (timebetaling): Mona Hoie, Tore André Meling, Anette Pettersen, Hege Vågen,
Cassandra Taraldeth, Tatiana Komarova 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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3. Utstillinger
2012 har vært et viktig omstillingsår for Rogaland Kunstsenter, noe som reflekteres i
utstillingsprogram og drift. Kunstsenteret er i ferd med å utvikle en identitet som skal være
nyskapende, nødvendig og avgjørende. Det blir man ikke over natten.
9.02.12 – 24.02.12
Sidsel Christensen, Susanne Christensen, Brede Korsmo, John Smith
Bakspeilet 12: Lights On
Kurator: Daniella Arriado
På vinduet ut mot Nytorget kunne forbipasserende oppleve et 30 minutters videoprogram av fire kunstnere med
tittelen ”Lights on”. Utstillingen var ”åpen” for publikum etter mørkets frambrudd hver dag frem til 24. februar.
Videoprogrammet var kuratert av Daniela Arriado, vinner av Stavanger kuratorstipend for 2011.

01.03.12 – 20.03.12
Ole Martin Lund Bø, Synnøve Gallis Anfinsen, Marisa Ferreira, Line Anda Dalmar,
Elizabeth Croft, Marianne Hannig Bertelsen, Anne Haaland Bland, Christine Hansen,
Teresa Puig, Kristin Velle-George
Inngang 12: Sted
INNGANG er en årlig utstillingsserie som med ulike vinklinger presenterer kunstnere fra Rogaland.
Årets utstilling presenterer 10 kunstnere som er blitt medlemmer av fagorganisasjonene (BKFR og NKVN R) i
2009/2010.
Utstillingen har fått tittelen "Sted". Et tilfeldig utvalg av kunstnere er vanskelig å sette sammen til en
gruppeutstilling. Men etter diskusjon var det klart at mange av kunstnerne har tilkobling til andre steder enn
Stavanger og Rogaland. Derfor er begrepet sted viktig i deres liv og kunstneriske praksis. Seks av kunstnere er
norske, i tillegg til én fra henholdsvis England, Portugal, Spania og Tyskland. Disse nye medlemmer av BKFR
reflekterer vår globaliserte samtid, hvor mennesker flytter på seg over hele kloden.
Til Inngang 12 har noen av kunstnerne jobbet stedsspesifikt og brukt galleriet som utgangspunkt for sine
kunstverk. Andre har arbeidet med elementer og organismer fra landskapet eller kulturen på ulike steder.

03.05.12 – 27.05.12
Borghild R. Unneland, Torbjørn Kvasbø, Kjell Rylander, Kim Simonsson
Less Color
Kurator: Heidi Bjørgan
Utstillingen diskuterer mening og bruk av farge i kunst og kunsthåndverk. Farger er det mest kraftfulle
virkemiddelet en kunstner kan ta i bruk. Hva skjer når du fjerner fargen fra et objekt? Vil form og struktur komme
mer frem eller forsvinne? Trenger objekter farge?
Dette er kurator Heidi Bjørgans tanker som er grunnlaget for utstillingen ”Less Colour” der fire kunstnere deltar.
En gjenstand uten tilsatt farge vil framstå som en negativ utgave eller vrangsiden av et fargerikt objekt. Slik
støpeformene i Kjell Rylanders hyller er et negativt avtrykk av keramikken de engang har gitt opphav til. De tørre,
hvite gipsformene var nærmest å regne for ikke-ting før han samlet dem sammen til et form-bibliotek. På
liknende vis gir hvitheten Kim Simonsson menneskefigur et spøkelsesaktig og eventyrlig skjær, samtidig som
fargen spiller på porselens status som ”det hvite gull”.
En annen side ved problemstillingen er at farger dekker over de kvalitetene som materialet i seg selv har. Uten
påførte farger kommer objektets materialitet til syne på en annen måte, teksturen blir annerledes og sporene etter
arbeidsprosessen tydelige. Torbjørn Kvasbøs skulpturer viser dette. Mens Borghild Rudjord Unneland benytter på sin
side hverdagsobjekter som viktige
virkemidler. Ved hjelp av små og enkle grep forsøker hun å underliggjøre vante
situasjoner.

11.10.12 – 25.11.12
Håkon Grønlien
Minneutstilling
Kurator: Nils Eger
Håkon Grønlien (1952-2007) ble utdannet ved Trondheim kunstskole under Jon Anton Risan og Ove Stokstad
1974-77, og flyttet videre til Kristiansand hvor han var en viktig aktør i oppbyggingen av fellesverkstedet
Myren grafikk. Like viktig for utviklingen av det grafiske miljøet i Stavanger ble han da han flyttet dit i 1990 for å
undervise på Kunstskolen i Rogaland, og senere gjennom jobbing på Grafisk Verksted.
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Håkon Grønlien var en ildsjel for faget og fagmiljøet. Sin energi og kunnskap delte han raust med sine
omgivelser, og ble en lærer og døråpner for mange. Som kunstner var han nysgjerrig, lidenskapelig og
perfeksjonistisk. Hans hovedutforskning var rettet mot dyptrykk og etsning hvor ett av hans særpreg var
kombinasjonen av formale eksperimenter med fotografi og tekst –tekster han ofte skrev selv. I tillegg
arbeidet Grønlien også med andre grafiske teknikker, kulltegning og maleri.
Da Håkon Grønlien døde i 2007 var han tilbake i Kristiansand, og igang med å blåse nytt liv i Myren grafikk. Nils
Eger har vært venn og kollega av Grønlien siden åttitallet. Eger har arbeidet med en minneutstilling for
Håkon i flere år, noe som nå skal munne ut i en utstilling ved Rogaland kunstsenter i 2012. Et viktig aspekt er å bidra
til profesjonell dokumentasjon av Håkon Grønliens arbeid for ettertiden, noe som i stor grad mangler. I
samarbeid med RKS skal det utarbeides et godt katalogmateriale med planlagte tekster av blant annet Trond
Borgen. Bilder skal hentes inn fra flere steder i landet, og det skal gjøres en profesjonell avfotografering av disse.
Det er således et mål i tillegg til utstillingen å samle et godt historisk materiale for å bidra til kunnskapsutvikling
og formidling av Håkon Grønliens kunstnerskap, og kunne inspirere til videre forskning på dette.

ÅPNING AV HÅKON GRØNLIEN MINNEUTSTILLING, 11. OKTOBER 2012
Foto: Juri Maljokov
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4. Egenproduserte arrangement

23.08.12
TMO live

Den amerikanske performancekunstneren Tyler Matthew Oyer gjestet loftet på Rogaland Kunstsenter med sin performance
«Going for Gold». Oyer representerer en yngre generasjon av kunstnere som bruker musikalmediet og tradisjonelle
fortellerteknikker som man finner innenfor musikaler og teater for å se kritisk på dagens samfunn. Oyers fortelling handler om
kunstnernes levevilkår og jakten på inntekt. Loftet var fullstappet.

16.09.12

Juan Gaitan
Den 30. utgaven av Sao Paolo biennalen åpnet 7. september, og kurator Juan A. Gaitan kom til Rogaland kunstsenter for å
fortelle om sitt inntrykk av biennalen. Vi så også på historien til verdens nest eldste kunstbiennale, og hvilken rolle biennalen
har i dag.

05.11.12 og 12.11.12
Documentakvelder

Documenta 13, kuratert av Carolyn Christov Bakargiev stengte dørene 16. september i år, og hadde 860 000 besøkende. Vi vil
samles for å se
tilbake på årets documenta, men også for å se på institusjonens historie i forhold til andre verdenskrig og
spesielt Nasjonalsosialistenes utstilling Degenerert Kunst, som i sin tid samlet 3,2 millioner besøkende og satte store
spørsmålstegn ved datidens moderne kunst og kunstnere.
Mandag 5. november klokken 19.30 gir RKS' daglig leder Geir Haraldseth en kort innledning om Documentas historikk, og
innholdet i de første utgavene. Vi viser i tillegg en dokumentar om Documenta 4.
Mandag 12. november klokken 19.30 tar vi for oss Documenta 5, og utstillingenes historie videre til årets utgave.
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29.11.12
Seminar om kunstmarkedet historie

Etter den industrielle revolusjonen ble kunstneren en aktør på et fritt marked, noe som førte til store endringer i hvordan
kunsten ble kjøpt og solgt, markedsført, og til og med laget. Seminaret på Rogaland Kunstsenter setter søkelys på
kunstmarkedet gjennom innlegg fra kunstkonsulent Marie Stokkenes Johansen, kurator og daglig leder ved Rogaland
Kunstsenter Geir Haraldseth og gallerist Randi Thommessen (Lautom Contemporary).

08.12.12
Documenta på ettermiddagen

Etter to kvelder hvor vi har sett på documentas historie fra 1955 til i dag, inviterer Rogaland Kunstsenter til en ettermiddagsprat
for å se nærmere på årets utgave, kuratert av Carolyn Christov-Bakargiev. Adam Kleinman som jobbet med Public
Programming på documenta (13), kommer for å dele sine erfaringer med en av de viktigste utstillingene i verden og gi sitt
perspektiv på documentas historie.

18.12.12

Pepperkakehus? Avantegardeversion.
Juleavslutning på loftet med pepperkakeverksted, filmprojeksjon og visning av resultatet.
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5. Arrangement i samarbeid
28.08.12
VVIND

Kuratert av Ole Martin Lund Bø og Marte Danielsen Jølbo
CHRISTIAN ANDERSSON & TERJE ÖSTLING (SE) / BETTINA BUCK (DE) /
SPENCER FINCH (US) /TUE GREENFORT (DK) / KNUT HENRIK HENRIKSEN (NO) / ANN
CATHRIN NOVEMBER
HØIBO (NO) /DAVID KEATING (AU) / OLAF NICOLAI (DE) / ESTHER STOCKER (IT) /
SNORRE YTTERSTAD (NO)
VVIND er et uavhengig initiativ som foreslår å gjøre vindparken på Høg Jæren om til en skulpturpark.
VVIND anser vindturbiner som potensielle kunstinstallasjoner og utforsker hvordan disse påvirker og kommuniserer med sitt
omkringliggende landskap og nærmiljø. VVIND ønsker å tilby nye perspektiver på både kunst i offentlige rom og
energiproduksjon.
VVIND er et pilotprosjekt hvor 10 internasjonale kunstnere har blitt invitert til å skape kunstneriske visjoner for fremtidige
vindparker. Med utgangspunkt i vindparken på Høg-Jæren i Rogaland har kunstnerne blitt bedt om å produsere forslag hvor
det kunstneriske uttrykket enten er integrert i selve strukturen til vindturbinen, til dens bevegelse eller også som inkluderer
landskapet rundt.
Prosjektet blir presentert på individuelle plakater som vil bli vist flere steder i Norge utover høsten 2012.
VVIND vil presenteres i både vitenskapelige, kunstrelaterte og energibransje-relaterte kontekster.

I tillegg har RKS jobbet med Student Summit Urban Design i regi av NUDA 15-17. august,
vært vert for NKF sin avgangsutstilling, R Opens kunstnerpresentasjon av Herman Mbamba
og Bernhard Østebø, samt lansert «Dette er RKS»

6. Fagutvikling
RKS har fra og med 2012 satt et tydligere fokus på fagutvikling. Å utfordre kunst som fag
har alltid vært en del av virksomheten til RKS, men får nå en egen overskrift. Det er i vår tid
behov for å understreke at faget kunst har en stor egenverdig og må deretter ha en
selvstendig plass i en institusjon som RKS. Kall det gjerne vår grunnforskning. Ny daglig
leder er ansatt med et særlig fokus på dette.
-Inngang 12: Kunstnerpresentasjon i galleriet.
-Håkon Grønlien: Formidling og kunsthistorisk dokumentasjon: bok (print on demand),
webkatalog (issuu.com), wikipediaside. I tillegg til presentasjon i galleriet.
-Speed dating for kunstnere med kurator Anders Härm.

Fagfokus på grafikk:

I 2012 satset RKS på grafikk og spesifikt på Grafisk Verksted. RKS samarbeidet med
verksmester Solveig Landa om utstillingsprogram i Trykk 17, fagutvikling for medlemmer og
strategisk gjennomgang og tiltak for å forbedre organisering, rekruttering og økonomi.

Trykk 17 hadde følgende aktivitet:

Utstillinger: KiB, Thomas Kilpper, (utstilling og kunstnerpresentasjon), Tom Kosmo (utstilling,
kunstnerpresentasjon og mezzotintkurs), Barbara Robertson (videoverk).
Formidling: Åpent verksted i en uke. Studietur til Bergen med kurs på Trykkeriet. Åpent
verksted –formidling og rekruttering. Større kampanje/strategigjennomgang for rekruttering.
Redningsauksjon.
Strukturendringer: Nytt styre. Økonomi i pluss.
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7. Større reiser / studietur / kurs
25-29. juni, studiereise til Guimarães
Tolv personer fra syv ulike institusjoner reiste til Guimarães, en av årets
kulturhovedsteder, for å sammenligne erfaringer fra Stavanger og få et innblikk i en
annen struktur. Turen følger opp studieturen fra 2011 til Tallin. Det var også en viktig
sjanse for påtroppende daglig leder å møte Kunstsenterts ansatte og forhenværende
daglig leder.
Deltagerne var: Kristel Talv og Torunn Larsen fra Rogaland Kunstsenter, Eva Watne,
Ingunn Nord-Varhaug og Martin Worts (forhenværende daglig leder) fra Hå Gamle
Prestegård, Sesella Fossan Knutsvik fra Tou Scene, Geir Haraldseth som er
påtroppende daglig leder Rogaland Kunstsenter, Bente Gundersen fra Galleri Sult,
Inger Bjerga fra Stavanger Kommune, Hege Tapio fra i/o/lab og Amanda Crabtree og
Bruno Dupont fra Artconnexion. Turen ble ledet av Marisa Ferreira, billedkunstner fra
Guimaraes basert i Stavanger.
Besøkene var fokusert på eksisterende og nye tiltak, og de ulike strategiene teamet fra
Guimarâes 2012 brukte for å få de lokale kreftene og innbyggerne med på
kulturhovedstadsåret. Hovedinstusjonene vi besøkte var de nye Center for Art and
Architecture Affairs, ASA Factory, og Platform for arts and Creativity, og de allerede
eksisterende Centro Cultural Vila Flor og Circulo de Artes e Recreio. Gruppen møtte
også fire portugisiske kunstnere og besøkte en rekke utstillinger i og rundt byen.
Opprettelse av nettverksgruppe for kunst i Stavangerregioner basert på studieturene til Tallin
og Guimarães.
Strategisamling RKS stab, Energihotellet i Suldal, 27-28. august.
Stavanger Kommunes Kulturdialogmøte med RKS som vertskap 19. oktober. Daglig leder
presenterte Stortingsmeldingen for kunst og det ble en diskusjon om regionale
konsekvenser og mulige samarbeidsstrategier.

KURS ANSATTE

Kunstkonsulentkurs, KORO: Torunn E. Larsen
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STUDIETUR TIL GUIMARAES - 24.-30. JUNI 2012
Foto: RKS
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8. Representasjon
Rogaland Kunstsenter er medlem av et landsdekkende nettverk av norske kunstsentre:
Kunstsentrene i Norge (KiN) - www. kunstsentrene.no
Styreleder har i 2012 vært vara i styret til KIN, ledet arbeidet mot ny strategiplan (vedtatt
september) og deltatt i ansettelse av korrdinator/daglig leder. Arbeidet har vært honorert av
KIN. Styreleder har også gitt et intervjue i samlet årsrapport for nettverket for 2011, som ble
gitt ut i 2012.
Styreleder og daglig leder deltok på årsmøte til KIN etterfulgt av seminar for foreningen i
Karasjok, september.
RKS har ledet søknadsskriving og turarrangering for regionens aktører som arbeider med
formidling av samtidskunst. Resultatet bli en studietur til Guimaraes (Portugal) med flere
institutter (se eget punkt).
RKS var representert ved daglig leder ved åpning av nytt konserthus i Stavanger, oktober.
Daglig leder har undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet og
Kunsthøgskolen i Bergen ved Skapende Kuratorpraksis. I slutten av september lanserte han
boken «Great! I’ve written something stupid» ved New York Art Book Fair ved MoMA/PS1.
Boken ble senere lansert i Norge ved Torpedo Bokhandel i Oslo og i Frankrike ved Galerie
Gaudel de Stampa.
Daglig leder var sensor på Kunstskolen i Rogaland i desember 2012 og hadde en
selvpresentasjon på KiR.
Utstillingskonseptet Collective Good ble workshoppet på Independent Curator’s
International Curatorial Intensive i Brazil og Summer Academy i Østerrike.
På vegne av Amy Mackie mottok daglig leder hennes kuratorstipend fra Stavanger
kommunes.

9. Utgivelser / publikasjoner
Kunst, by, befolkning
Bokprosjektet til Rogaland Kunstsenter ble revurdert sammen med ny daglig leder og
Torunn Larsen. Larsen står nå som ansvarlig redaktør, mens Haraldseth går inn i
redaksjonen. Bokprosjektet omhandler kunstsenterets rolle i byutviklingsprosessen i
Stavanger siden 2004. Dette er en formidling og drøfting av samtidskunstens muligheter.
Boken skal lanseres i 2013 med et seminar.

16

10. Statens Utstillingsstipend
Sekretariat for Staten Utstillingsstipend 4. oktober som behandler søknadene fra Rogaland
Fylke på oppdrag fra Norsk Kulturråd.
Jury: Helle Mellemstrand (NKVN), Marit Aanestad (BKFR), Hildegunn (Sandnes
Kunstforening), Tove Hervik (Rogaland Fylkeskommune).
Antall søknader: 17

11. 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, Jærmuseet og
koordinatoren fra RKS er representert.
Tue Greenforts prosjekt med aquaponics system og bygg har vært presentert til Nasjonale
Turistvegers kunstråd to ganger i 2012 og to ganger til Nasjonale Turistvegers ledelse på
Lillehammer. I oktober 2012 konkluderte ledelsen med at prosjektskissen til kunstneren ikke
er realiserbart økonomisk sett, da løsningen på det norske markedet vil koste betydelig mer
enn det Greenfort har anslått. De ønsker derfor å utfordre kunstnere på nok en løsning der
han går tilbake til start og tenker helt på nytt innenfor praktiske, økologiske, og kunstneriske
rammer, innenfor budsjettrammene. Prosjektet har ingen frist for ferdigstillelse.
Ryfylke
Ingen aktivitet.

12. Regionalt samarbeidsutvalg (RSU)
RSU (Regionalt samarbeidsutvalg) 2012 har bestått av:
Snøfrid Hunsbet Eiene, leder (BKFR), vara Kenneth Varpe
Sissel G. Ekle (NKVN-R), vara Siri Gjesdal
Lars Riese (SAF), ingen vara
RKS ønsker å rydde opp i saksgangen og ansvarsområder når det gjelder RSU. RKS vil
kontakte kommuner og se gjennom deres kontraktstekster og høre hvilke utfordringer de
har. RKS holder kontakten med kunstkonsulenter og hører om deres utfordringer. Det er et
ønske at RSU skal være mer synlig, for eksempel på utsmykkingsåpninger, og sende ut
pressemelding osv.
RSU hadde i 2012 ett møte, i november. Det har i tillegg vært utveksling av informasjon via
e-post og telefon.
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RSU tilstandsrapport 2012
PROSJEKT

KUNSTNER

KUNSTKONSULENT

BELØP

STATUS

Stavanger kulturskole/
Susanne Steen
Stavanger katedralskole Christensen
Kenneth Varpe
Bergåstjern sykehjem
Natasja Askelund

Karen Erland
Bernhard Østebø
Trond Hugo Haugen
Snøfrid H.Eiene

2.150.000

Ferdig 2012

1.000.000

Ferdig 2012

Sørmarka Arena
barnehage
Gosen skole

Ingrid Toogood

388.000

I gangsatt 2012

Stefan Christensen

Kenneth Varpe

1.000.000

Igangsatt 2012

Hundvåg kapell

Else Leirvik

Ingrid Toogood

69.000

Ferdig 2012

BUPA Helse Stvg. HF *

Ikke bestemt

Anne-Kjersti Hermanrud 800.000

Utsatt til 2013

SF Kino Stavanger *

Marit Aanestad

Snøfrid H. Eiene

500.000

Anna Roos

958.000

Geir Egil Bergjord

Torunn Thrall

950.000

Planlagt ferdig
vår 2013
I gang fra des.
2012
Planlagt
ferdigstilt juni
2013

Øygard omsorgboliger

Solveig Landa

RSU

275.000

Ferdig 2012

Jønningheia barnehage

Marisa Ferreira

RSU

172.000

Ferdig okt. 2012

Brueland barnehage

Hege Tapio

Snøfrid H. Eiene

336.000

Ferdig okt. 2012

STAVANGER KOMMUNE

Skeie skole
Oljedirektoratet/Entra *

SANDNES KOMMUNE

Vitenfabrikken

Hege Tapio

I gangsatt 2012

Nybygg Ganddal skole

Ann Helen Robberstad

620.000

August 2014

Elizabeth Croft

999.000

Ferdig 2012

Linnea Calder

800.000

Søker KORO

TIME KOMMUNE
Time bibliotek/Nasj.
Garborgsenter
Time vgs., Bryne

Per Formo

ANNET
Karmsund vgs.
Randaberg Arena
fotballhall
Klepp sjukeheim/
helsesenter

Anne Kjersti Hermanrud 400.000
Njål Lunde

Linnea Calder

1.000.000

Rolf Starup

Ellen Kalvig

760.000

Ønsker å søke
KORO
Ferdig 2013
Ikke gjennom
RSU

* private, ikke kommunale/fylkeskommunale prosjekter hvor RSU har oppnevnt kunstkonsulent.
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13. Lokaler / utleie / kunstnerbolig
NYTORGET 17
Nytorget 17 har et stort potensiale, og jobben med å finne midler til å utnytte dette ble
begynt. På tampen av året 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.
UTLEIE
Utleiere fra 1.1.-31.12 2012 Nytorget 17 var Fiuni school of architecture, Nuproductions og
Grafisk verksted.
KUNSTNERBOLIG
I tillegg har RKS administrativ ansvar for Stavanger Kommunes Kunstnerleilighet/atelier i
Gamle Stavanger.
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Resultatregnskap
Rogaland Kunstsenter
2012

2011

2 646 479
161 179
2 807 657

2 250 402
369 169
2 619 571

612 651
1 692 107
1 990
714 824
3 021 572

325 681
1 667 617
1 000
728 687
2 722 986

-213 915

-103 415

28 201
227
27 974

31 360
759
30 601

Årsresultat

-185 941

-72 814

Overføringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

185 941
-185 941

72 814
-72 814

Driftsinntekter og driftskostnader
Offentlig støtte
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Prosjektkostnader
Lønnskostnader m.m.
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Note
7

2, 5
3
2

Balanse
Rogaland Kunstsenter
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

Note

2012

2011

17 500
17 500

0
0

17 500

0

132 744
85 219
217 963

168 275
74 514
242 789

952 555

1 414 104

Sum omløpsmidler

1 170 518

1 656 893

Sum eiendeler

1 188 018

1 656 893

3

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

Noter 2012
Rogaland Kunstsenter
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.
Bruk av estimater
Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og
forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre
eiendeler og forpliktelser på balansedagen.
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av
salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og
inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere enn
balanseført verdi. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes
å generere.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Pensjonsforpliktelser
Framtidige pensjonsforpliktelser balanseføres ikke i henhold til regler for små foretak. Den årlige pensjonspremien samt
eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som årets pensjonskostnad .
Skatt
Rogaland Kunstsenter driver ikke skattepliktig virksomhet.

Noter 2012
Rogaland Kunstsenter
Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Posten lønnskostnader er slått sammen av:
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum

2012
1 326 213
208 398
138 452
19 044
1 692 107

2011
1 372 362
205 055
80 375
9 825
1 667 617

3

3

Daglig leder
542 960
38 000
4 000

Styret
72 000
0
0

Datautstyr
211 010
19 490
0
213 000
17 500

Totalt
211 010
19 490
0
213 000
17 500

Årets avskrivninger

1 990

1 990

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3 år
Lineær

Antall årsverk
Selskapet har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon. Avtalen oppfyller krav i lov om
obligatorisk tjenestepensjon.
Ytelser til ledende personer:
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Revisor
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør kr 29 375 inkl. mva.

Note 3: Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1
Tilgang
Avgang
Akk. Avskrivninger 31.12
Balanseført verdi pr 31.12

Note 4: Bankinnskudd o.l.
Herav bundne midler kr 58 094.

Noter 2012
Rogaland Kunstsenter
Note 5: Pensjonspremiefond
Saldo premiefond 01.01
Benyttet premiefond
Saldo premiefond 31.12
Note 6: Egenkapital
Egenkapital pr. 01.01
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12

0
0
0

Premiefondet er ikke balanseført.

Annen
egenkapital
367 175
-185 941
181 234

Sum
367 175
-185 941
181 234

2012
1 347 000
853 000
109 951
336 528
2 646 479

2011
1 309 000
890 000
303 413
-252 011
2 250 402

Note 7: Offentlig støtte
Posten offentlig støtte er slått sammen av:
Årlig driftstilskudd Rogaland Fylke
Årlig driftstilskudd Stavanger Kommune
Prosjektrelaterte tilskudd
Endring tidsavgrensning tilskudd
Sum
Tilskuddene bruttoføres regnskapsmessig.

ÅRSMELDING 2012
ROGALAND KUNSTSENTER
APRIL 2012
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.NO1
POST@ROGALANDKUNSTSENTER.NO

