Årsmelding 2017

Rogaland Kunstsenter (RKS)

Rogaland Kunstsenter (RKS)
ble opprettet i 1978 og er en kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon for samtidskunst og et fagsenter for kunstnere i regionen. RKS formidler
samtidskunst til det brede publikum med kunstprosjekter, meningsutveksling og aktivitet i hele
Rogaland. RKS driver fagutvikling for fylkets
profesjonelle kunstnere. Vi tilbyr faglig råd, praktisk støtte og samarbeid. Vi er også et ressurssenter som tjener hele det visuelle kunstfeltet
gjennom våre prosjekter, kurs og arrangementer.
Vi tar et overordnet ansvar for mangfold og inkluderer flest mulig av kunstfeltets aktører, det
være seg enkeltkunstnere, små initiativer, store
institusjoner, private og offentlige aktører.
RKS formidler samtidskunst
i bygningen på Nytorget og kunstprosjekter i det
offentlige rom. Vi bidrar til meningsutveksling
og aktivitet i hele Rogaland.
↳ Fra Strategisk Plan 2017—2020
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Rogaland Kunstsenter er det eneste demo- RKS Sommerskole. Basisforutsetningen for
kratiske kunstnerstyrte formidlings- og fag- å nå dette er forutsigbare økonomiske forinstitusjon for visuell kunst i Rogaland. I 2017 hold og en årlig prisjustering.
har vi gjort et solid stykke arbeid med å etaI 2018, hvor kunstsenteret fyller 40 år,
blere et godt styre i samarbeid med daglig ser vi fram imot å ta første skritt i KUNSTHUSleder og grunnorganisasjonene. Vi har også visjonen gjennom å innrede og åpne nytt pubvedtatt ny strategiplan som skal ta oss fram likumsmottak og bibliotek i 1. etasje på Nytil 2020. Vårt langsiktige mål er visjonen om torget hvor også arkitekt og barista Christian
KUNSTHUSET, et hus som er møtepunktet Schöberle vil kunne tilby ypperlig kaffe.
for regionens kunstnere og tilslektede instiVi har vært regionens ressurssenter
tusjoner og organisasjoner.
for Kunst i offentlig rom (KIOR) i førti år —
Det visuelle kunstfeltet står ovenfor et arbeid vi styrker ytterligere gjennom en
mange utfordringer. Disse utfordringene må egen KIOR ansatt og strategisk plan med
ses i sammenheng med hvordan kunsten fokus på kunstneriske kvalitet og mangfold
forstås i samfunnet. Hva er verdien av kunst av utrykk. Dette arbeidet gjøres i samarog hvordan skal den måles? Det kunstner- beid med Kunstnersentrene i Norge (KiN).
iske innholdet er presset mellom to ytterStyret i RKS jobber ut fra vår identitet
punkter; på den en siden står markedslibe- og våre vedtekter — vi har utviklet oss til å
ralismen og en preferanse for kvantitative være en fleksibel organisasjon som setter
mål (salg, inntjening, overskudd, publikums- den eksperimentelle kunsten i høysetet og
besøk, m.m). På den andre siden er diskur- styrker kunstnernes vekst i Rogaland. I regiosen om den frie kunsten og behovet for en nens kunstliv har vi en unik posisjon fordi vi
kunst og kunstformidling med en armleng- har nærheten til grasrota og skiller oss derdes avstand til staten og instrumentalise- med fra de andre institusjonene. Samtidig
ringen. Mellom disse ytterpunktene ligger er vi et ressurssenter for hele det visuelle
den smale og autonome kunsten – den som kunstfeltet fra store institusjoner til små proikke lar seg så lett måles. Rogaland Kunst- sjektrom. Styret vil holde en stø kurs frem
senter sitt program for 2018 speiler tidsån- mot KUNSTHUS-visjonen samtidig som
den og vi mestrer å bevege oss mellom disse vi gjennom vår programmering vil være et
to ytterpunktene og tangerer faktisk begge sterkt ressurssenter for kunstnere og det
med blant annet program for regional visuelle kunstfeltet – et kunsthus for kvalitet
bransjeutvikling Sentimental Education, og mangfold. Med årsmeldingen ønsker vi
Seminar om kunstnerisk utviklingsarbeid i å invitere dere til kunsten.
samarbeid med BKFR og NKVN-R, samt
Independent Study Program. Sistnevnte ble Stavanger 20 mars. 2018
etablert i 2017 etter et treårig pilotprosjekt; Tove Kommedal, styreleder.
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Invitasjon til Sei det da/Sei D då
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Kunstnerstyrt formidling
Velkommen til Rogaland Kunstsenters årsmelding for 2017. Her finner du en beskrivelse av våre aktiviteter og virke for året,
samt tall for de som er interesserte i det.
Vi feirer 40 år i 2018 og jeg vil benytte
denne teksten til et kjapt dykk ned i historien for å peke på hvorfor det er nødvendig
med et regionalt kunstsenter i 2018. En
av grunnene til at kunstsenteret finnes, og
at det nå er 15 lignende sentre over hele
Norges land, er å sikre kunstnerstyrt formidling. Det er i kunstens, kunstnernes og samfunnets interesse. Sentrene er et resultat
av kunstnernes iherdige arbeid med å sikre
sine egne formidlingssteder, som igjen
sikrer kunstnerisk ytringsfrihet og faglig
funderte og demokratisk styrte prosesser. Etter kunstnerne gjennomførte kunstneraksjonen i 1974 og la grunnlaget for
en kunstpolitikk som sikrer bruk av kunstnernes verk og synliggjør kunstneres virke i
samfunnet, ble begrepet om kunstnerstyrt
formidling viktig. Da kunstsenteret ble
stiftet av billedkunstnerne og kunsthåndverkerne i regionen var det også de som
drev sentrene, med bevilgninger fra det offentlige. I dag er kunstsenteret organisert
rundt en stab på fire personer, i 2,5 stillingshjemler. RKS har et styre på syv personer,
hvor flertallet er kunstnere. Kunstsenterets øverste organ er representantskapet,
også der er det et flertall av kunstnere. Det
kunstnerstyrte sikres i dagens kunstsenter gjennom styret og representantskapet.
Men hva er egentlig kunstnerstyrt formidling? En oppsummering fra Bildende Kunstneres Styre (BKS), forgjengeren til dagens
Norske Billedkunstnere (NBK), sin formann Jan Brænde i 1989 lyder slik:
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… EN FREDELIG OASE I EN ELLERS
HEKTISK OG PÅTRENGENDE TID?

«Prinsippet med kunstnerstyrt formidling
er gammelt i Norge og mer fremtredende
her enn i noe annet vestlig land. Det startet
for hundre år siden med Høstutstillingen:
fordi Oslo Kunstforening ivaretok kunstevalueringen dårlig og ikke lot kunstnerne
overta juryeringen, fant kunstnerne ut at
de måtte sette igang på egen hånd. På
grunn av statlig støtte ble Høstutstillingen
en institusjon som har eksistert frem til i
dag. I løpet av 70-årene ble vårt distriktsorganisasjonsnett utbygget, og de første
kunstnersentrene ble dannet for tretten år
siden […] Vi kan konstantere at vi har vært
inne i en svært ekspansiv periode for den
kunstnerstyrte formidling når det gjelder
kvantitet. Samtidig kan vi også konstantere at våre organisasjoner i hovedsak har
måttet konsentrere seg om å sikre bevilgningene […] Spørsmålet om hvorledes
den kunstnerstyrte formidling skal kunne
utgjøre et SAMLET ALTERNATIV til den
private, kommersielle, er et kjernepunkt,
og går vi oss selv litt etter i sømmene og
ser på de kunstnerstyrte utstillingsstilbud,
så har disse i liten grad vært et alternativ
til annen utstillingsvirksomhet. Det har til
tider også vært mye parallell produksjon av
utstillinger, og forsøkene på å nå ut til nye
brukergrupper har ikke vært tilfredsstillende. Årsakene til dette er mange, praktiske
og økonomiske, helt klart: ja. Men hoved-

årsaken ligger i at vi ikke har foretatt en
dyptgående nytenkning i formidlingsarbeidet. Vår utstillingsvirksomhet er fremdeles
utpreget tradisjonell. […] Tiden er moden for
å se på hvilke muligheter vi har for å heve
kvaliteten i den kunstnerstyrte formidlingen,
og hvilke muligheter vi har for å effektivisere det kunstnerstyrte formidlingsnettet.»
Brænde gir en kort historikk, og litt
kritikk, av kunstnerstyrt formidling, som
kanskje ikke skiller seg formmessig fra annen kunstformidling. I BKS sitt arkiv er det
også uttrykk for bekymring og begeistring
opp gjennom årene for den kunstnerstyrte
formidlingen. Den blir kalt «amatørmessig»
av Arbeiderbladets kulturredaktør Bengt
Calmeyer i 1982 og kunstneren Arna Rennan
har en «erotisk drøm om kunstnerstyrt formidling.» Men, som Brænde skriver, den
kunstnerstyrte formidlingen legger til grunn
kunstnernes egen faglighet og ses som et
(SAMLET) alternativ til kommersiell og privat formidling av kunst. Dette er vel og bra,
men hvordan står det til med den kunstnerstyrte formidlingen i dag?
Begrepet har kanskje mistet litt mening og er ikke diskutert så mye. I dag er
det regional bransjeutvikling, kulturnæring,
talentutvikling og klynger vi skal bruke for
å beskrive vår drift, i alle fall om vi skal kommunisere med politikere og byråkrater. Når
vår vertskommune Stavanger skriver sin nye

kulturplan må kunstsenteret være med og
forsvare prinsippene som senteret er bygd
på. Planen, slik mange kulturplaner er i dag,
er fri for ord som ‹kunstnerstyrt formidling›.
Selv om begrepet i seg selv er adskilt i tid fra
kunstneraksjonen og ideologien som lå bak,
kan vi fremdeles kjenne igjen mange av
Brændes beskrivelser av det visuelle kunstfeltet i dag. Ikke bare at feltet stadig må konsentrere seg om å beholde bevilgningene,
men også om forsøk på å nå ut til nye grupper
og mangelen på en dyptgående nytenkning i formidlingsarbeidet. Det gjelder hvem
som har makt over hva. Hvem får legge
premissene for debatten? Hva handler debatten om? De fleste av virkemidlene som
kom på plass under kunstneraksjonen, enten
om det er stipender, utsmykning, formidling
eller kunstsentrene, er ikke like synlige og
tydelige i debatten i dag. I 2017 la RKS en
ny strategiplan som strekker seg til 2020.
Den forholder seg til alle prosessene rundt
kunstsenteret, som ny kulturplan i Stavanger,
nye eiere av bygget vi har vært i siden 1981,
og debatten rundt kunst i offentlig rom.
Planen har fått tittelen ‹– et kunsthus for kvalitet og mangfold›. Kvalitet, fordi vi jobber
med de profesjonelle kunstnere i regionen,
de som var med på å stifte kunstsenteret i
sin tid, og mangfold fordi vi vil sikre kunstneriske uttrykk og prosesser som ikke er
så synlige eller salgbare i regionen.
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Selv om kulturpolitikerne og feltet ikke
snakker om kunstnerstyrt formidling i sin
daglige tale er det allikevel det kunstnerstyrte og det kunstnerdrevne godt synlig i
en region som Rogaland, også i Stavanger
kommunes nye kulturplan. Det visuelle kunsttilbudet i regionen berikes stadig gjennom
tiltak som er drevet og styrt av kunstnerne.
Og som drives på en god dose frivillighet
og små offentlige tilskudd. Rogaland
Kunstsenter er et eksempel på det tradisjonelle kunstnerstyrte, hvor flertallet av styremedlemmene er kunstnere. Andre styremedlemmer representerer vertskommunen
og fylkeskommunene, samt et uavhengig
medlem. Allikevel, kunstnerne og deres
faglighet har flertall, mens driften av kunstsenteret utføres av andre fagpersoner.
Andre tiltak i regionen, som f. eks. Prosjektrom Normanns, Studio17, Bruksrommet,
Velferden, Rom For, IMIR, og Galleri Artilleri,
er både kunstnerdrevne og de facto kunstnerstyrte, da initiativene drives av kunstnere, og mest sannsynligvis også styres
av de. Mange av disse tangerer også ofte
annen utstillingsvirksomhet. Det kan være
vanskelig for menigmann å skille mellom
privat, kommersiell og kunstnerstyrt, noe
som ikke er så ulikt situasjonen Brænde
beskriver i 1989.
Rogaland Kunstsenter ser på seg
selv som et alternativ, som skal sikre både
kvalitet og mangfold, og vi håper at det
faktisk er grunn til å merke seg en forskjell
i vårt program enn andres. I 2017 samlet
vi en del slike prosjekter i boka Collective
Good — Collaborative Effort. Det er hovedsakelig prosjekter knyttet til samarbeid
og kollektive prosesser, og målet har ikke
alltid vært å produsere en flott utstilling,
men heller være et alternativ til utstillings8

diskursen i byen og regionen. Internt ble
vi enige om å kalle disse utstillingene for
prosjektutstillinger, så vi ikke ble skuffet
om prosjektene ikke speilet utstillinger på
andre steder. Vi har også en alternativ utdanning for kunstnere og kunstarbeidere
gjennom vårt Independent Study Program
som ble etablert i 2017. Den er basert på
tre år med eksperimentell sommerskoledrift. Det begynte i 2014 med ‹The Wilson
Exercises›, et drop-in basert tilbud åpent
for alle med alt fra daglig fysisk fostring
til workshop i kostymeproduksjon; i 2015
arrangerte vi ‹The Legend›, en queer gjenfortelling av legenden om Kong Arthur;
og i 2016 ‹How many cures can a curator
cure?› om kuratorens virke. De tre programmene testet grenser for læring og skole
og var støttet av Norsk Kulturråd. Independent Study Program ble gjennomført
med støtte fra Stavanger kommune og
førte sammen syv personer fra ulike kunstneriske felt fra hele verden til en måneds
arbeid i Stavanger. Tre lokale og fire internasjonale ble plukket ut fra en Open Call,
og vi fikk en filosof, en performancekunstner, en designer og en kritiker/redaktør til
å dele sine erfaringer og ta ansvar for deler
av læringen. Dette er et alternativ fordi det
ikke finnes noe undervisningsstilbud for
kunstnere etter Kunstskolen i Rogaland, en
to-årig fagskole. Fokus på skole og utdanning er naturlig for kunstsenteret da det
ikke finnes utdannelser utover kunstskolen i Rogaland. Det er derfor vi også har
startet en seminarserie i 2017 som tar for
seg kunstnerisk forskningsarbeid. Dette vil
fortsette i 2018 med to seminarer til.
Ordene kunstnerdrevet og kunstnerstyrt er fremdeles kurant. Men hva med
formidling? Ordet eksisterer så klart i

Liste over deltagere
til Sei D Då!

Designeren
Prem Krishnamurty
besøker Independent
Study Program 2017

Fra Sei D Då!
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Fra Tegneklubben

beste velgående og er en integrert del av
de fleste visningssteder for kunst. Kunsten
skal formidles. Og ofte er det barn og unge
som kunsten skal formidles til. Gjennom besøk og kulturelle skolesekker. Men i denne
sammenhengen er det sammensetningen
av ordene kunstnerstyrt formidling, at det
ligger det noe utover at kunstnerne selv
skal formidle kunsten. Det er utvalget og
gjennomføring av tiltaket som bringer oss
over til mer samtidig diskurs, og jeg trekker
linjene til et mer samtidig ord som selvorganisert. Ordet dekker kanskje kunstnerens aktivitet som formidler. Kan vi kalle høstutstillingen for selvorganisert? Kanskje.
Det ble i sin tid organisert som et alternativ,
slik som mange av de selvorganiserte initiativene fødes av mangler eller som en opposisjon til noe.

Selvorganisering er et prinsipp som, i følge
kunstneren og skribenten Eivind Slettemeås,
fikk sin oppblomstring på 1990-tallet i
Norge. I et intervju i Morgenbladet hevder
Slettemeås at «de siste årenes kunstneriske
trender har ikke oppstått innenfor definerte
institusjoner, men i løse, ikke-hierarkiske
nettverk av kunstprosjekter og visningssteder, fra kunstnerstyrte gallerier til magasiner og debattforum på nettet. Om innføringen av nyliberalistiske styringsverktøy
innen offentlig sektor skaper mer rigide
betingelser for kunstproduksjonen, ligger
kimen til den norske kunstfremtiden nettopp i den kunstneriske selvorganiseringen
[…] Stedene representerte et alternativ
til de forholdsvis lukkede og tungt organiserte kunstinstitusjonene, og gjorde det
mulig for unge kunstnere ikke bare å få
vist sine arbeider, men også å kople seg
opp mot et internasjonalt nettverk.» Selv
om Rogaland Kunstsenter feirer sine 40
år i 2018 og kan anses som et ‹forholdsvis
lukket› er det fremdeles et sted som etterstreber nyskapning og synlighet for det
visuelle kunstfeltet. I den strategiske planen
for senteret for forrige periode (2013–
2016) brukte vi ordene nyskapende, nødvendig og avgjørende om vår drift i Rogaland. Det kanskje var et luftig mål, men med
kunstsenterets driftsmodell med kunstnerstyrt formidling i bunn, har vi faktisk sjansen
til å være nyskapende, et alternativ, noe
som er nødvendig for at feltet skal utvikle
seg, og avgjørende for fremtiden. Her vil
jeg trekke fram fire program som bruker
selvorganisering som prinsipp, men som
tangerer ord som talentutvikling og bransjeutvikling, og som viser hvor viktig det er å
ha rom for kunstnerisk mangfold i en region.
Alle de fire programmene retter seg mot

Fra Sei D Då!
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Denne brokete oversikten over grunnlaget
for kunstsenterets eksistens viser at kunstnerstyrte formidlingen videre lever i beste
velgående og finner former som etterhvert
kanskje kan ses som et alternativ til annen
kunstformidling, som hele tiden må forholde seg til et annet rom enn det kunstnerstyrte. Vi håper å fortsatt være et alternativ og bidra som en pådriver for kvalitet og
mangfold, i et smalt felt som har mange
interessenter.
Geir Haraldseth
daglig leder.

1) Utstillinger/visninger
Utstillinger, egne lokaler
Prosjekter/festivaler
Utstillinger, andre visningssteder
Utstillinger, prosjekter og visninger i alt

2) DKS – Den kulturelle skolesekken
Antall produksjoner ut i skolen (alle skoletrinn)
Antall utstillinger med omvisninger i kunstsenteret tilknyttet DKS
Antall elever

3) Besøk
I Kunstsenteret
I skolen
Andre steder/festival/prosjekt/annen visning
TOTALT antall besøkende

4) Andre arrangement
Antall andre arrangement som foredrag og lignende
Antall besøkende

5) Kunst i offentlige rom (utsmykking)
Antall nye prosjekter i år
Antall prosjekter under arbeid

6) Stillinger
Antall faste årsverk tilknyttet kunstsenteret
Stillingsbenevnelser tilknyttet kunstsenteret
Daglig leder (100 %), Fagutvikler (80 %),
Prosjektkoordinator (50 %), Kontormedarbeider (20 %)

7) Økonomi
Totalbudsjett
Tilskudd / inntekter
Tilskudd fra FYLKE
Tilskudd fra KOMMUNE
Prosjektmidler offentlige instanser
Inntekt salg av kunst (altså ikke sum kunstsalg, men inntjening,
jmf. rapportering til Rambøll/Kulturrådet for driftsåret 2016)
Inntekt annet
Diverse (for eksempel indirekte dekket husleie)
Kunstneren Marthe Ramm Fortun var en del
av fakultetet av Independent Study Program 2017
og ga et offentlig foredrag om sitt virke.
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Fra Sei D Då! Sander Lilleeidet som gjør
sin performance her og deltok også på
Independent Study Program 2017.

Antall
6
5
3
14
Antall
0
0
0
Antall
2264
0
26.172
28.436
Antall
39
806
Antall
10
40
Antall årsverk
2,5

Sum
3.197.000

1.415.000
879.000
803.000
0
100.000
Subsidiert husleie
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Nøkkeltall 2017

ungdom, men med unntak av et program,
har alle programmene oppstått på bakgrunn av ungdommene sjøl. Tusjevennenes
Funksjonelle Fellesskap arrangerer Tegneklubb på kunstsenteret en gang i måneden.
Prosjektet er åpent for alle, og veldig sosialt,
men er en gratis møteplass for alle som
interesserer seg i tegning. Sei D Då er en
åpen plass for alle som vil vise fram performance, musikk, poesi eller annet. Det har
blitt arrangert annenhver måned. The Art
Scene lager utstillinger, performances og
viser film. De holder til i Haugesund, men
har og gjort prosjekt på kunstsenteret og
i samarbeid med kunstsenteret. Det siste
prosjektet, PLOT, er et samarbeid mellom
Tou Scene, Stavanger Kunstmuseum og
Kunsthall Stavanger. Prosjektet retter seg
mot ungdom mellom 16 og 26 og målet
er at gruppa selv skal styre sine aktiviteter.
Her har ungdommen lært av kunstnerne
og lager sine egne aktiviteter etter behov.

Styrets medlemmer 2017

BKFR
2016–2018
2016–2018
2017–2019
2017–2019
2016–2018
2017–2019

Styremedlem fra BKFR
Styremedlem fra BKFR
Styremedlem fra NKVN-R
Styremedlem fra NKVN-R
Styremedlem fritt grunnlag
Stavanger kommune
Rogaland fylkeskommune

Tove Kommedal (styreleder)
Nils Thomas Økland (nestleder)
Gunn Lisbet Gaarden
Mona Høie
Henrik Lundberg
Christen Minos KrF
Eli Nessa Ap

2016–2018
2017–2019
2016–2018
2017–2019
2016–2018
2015–2019
2015–2019

2016–2018
2016–2018
2017–2019
2017–2019
2017–2019
2017–2019

Varamedlem fra BKFR
Varamedlem fra BKFR
Varamedlem fra NKVN-R
Varamedlem fra NKVN-R
Varamedlem fritt grunnlag
Varamedlem SK
Varamedlem RGFK

Bente Aanestad
Elisabeth Jarstø
Lise Birkeland
Norun Fresvig
Christin Berge
Marthe Kristine Østerud KrF
Michelle Flagstad MDG

2016–2018
2017–2019
2016–2018
2017–2019
2016–2018
2015–2019
2015–2019

Kenneth Varpe
Ann Kristin Bergesen
Anne Bland
Maya Øvrebø
Vara Kristin Velle George
Vara Christine Hansen

NKVN-R
Anne Marit Opstad
Marisa Molin
David Calder
Karoline Emmerhoff
Vara Henrikke G. Borch
Vara Sissel Grimsrud Ekle

Rogaland fylkeskommune
Leif Andersen SP
Vara Hanne Marte Vatneland SP
Kari Raustein FrP
Vara Roar Johannesen FrP

2015–2019
2015–2019
2015–2019
2015–2019

Stavanger kommune
Roar Houen V
Vara Kristina Bade Veire V
Mats Danielsen FrP
Vara Kristoffer Sivertsen FrP

2015–2019
2015–2019
2015–2019
2015–2019

Torunn Larsen
Vara Kristel Talv

2016–2018
2016–2018

Ansattes representant
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Administrasjon

Daglig leder
Kontormedarbeider
Fagutvikler
Prosjektkoordinator

Geir Haraldseth
Lisa Hognestad
Torunn Larsen
Kristel Talv

Ekstrahjelp (timesbetalt)
Ekstrahjelp (timesbetalt)
Ekstrahjelp (timesbetalt)
Ekstrahjelp (timesbetalt)
Ekstrahjelp (timesbetalt)
Ekstrahjelp (timesbetalt)
Ekstrahjelp (timesbetalt)

Guro Aae
Hansi Hammonds
Tore Meling
Marisa Molin
Jessica Morris
Ingmar Nilsen
Ananda Serné

Intern ISP

Alen Ksoll

Revisor

Inger Lise Austbø, Forus Revisjon AS

100%
20%
80%
50%
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Navn/roller

Navn/roller

Sammensetning av representantskapet 2017

Fra HAiK sin utstilling på kunstsenteret i 2013 med verk
av blant andre Anders Smebye og Marianne Hurum.

We The Roamers #1 (2016) av Runhild Hundeide og 1 liter no. 1/2 (2017) av Knut Ivar Aaser og Michael Olestad Nybråten (1)

Utstillinger

Rogaland Kunstsenter viste
tre egenproduserte utstillinger i 2017 og to samarbeidsprosjekter med allerede etablerte samarbeidspartnere,
Kunstskolen i Rogaland og
biennalen Screen City. I perioden 2013–2016 var det et
fokus på samarbeid som
var en rød tråd i utstillingsprogrammet. I perioden
2017–2020 er det ingen slik
rød tråd, men utstillingene
skal representere kvalitet,
integritet og mangfold, i
tråd med RKS sine verdier.

19. januar — 26. mars
KDW var en gruppeutstilling med Odd Sama (NO),
Runhild Hundeide (NO),
og et samarbeid med Knut
Ivar Aaser (NO) og Michael
Olestad (NO) var årets
første utstilling og ble omtalt og anmeldt i Stavanger
Aftenblad og på kunstkritikk.no. Utstillingen viste
arbeider som virker enkle
og barnslige på overﬂaten
og trekker linjer mellom
ulike forutsetninger for å
produsere og distribuere
kunst. Alle kunstnerne viste
for det meste nye arbeider,
og det var første gang Aaser
og Olestad samarbeidet.
16

21. april — 21. mai
Utstillingen Collective
Good tok for seg prosjekter som kunstsenteret har
gjort med kunstkollektiver
og samarbeid i perioden
2013–2016, inkludert tre
år med eksperimentelle
sommerskoler. Den viste
verk og skisser fra blant
annet designkollektivet
HAiK (NO), som i sitt prosjekt
jobbet med kunstnerne
Ruben Steinum (NO), Anders
Smebye (NO), Marianne
Hurum (NO), og Anna Daniell
(NO), samt antropologen
Charlotte Bik Bandlien (NO);
samarbeidsprosjektet til
Marthe Ramm Fortun (NO)
og Kasper Bosmans (BE)
som ble vist ved MUST;
baren til kunstnerkollektivet
Institutt for Farge (NO); en
serie plakater av Krüger og
Pardeller (AUT); og videosamarbeidet mellom kunstneren Mariam Ghani (USA)
og Erin Ellen Kelly (USA).
Prosjektet er knyttet til publikasjonen av samme navn.

Installasjonsbilde Odd Sama og Runhild Hundeide

17

1. juni – 11. juni
Kunstskolen i Rogaland
gjorde sin årlige utstilling
med sin førsteklasse før
sommeren. Utstillingen
het Para og var åpen
i ti dager.
Kunstsenteret stiller sitt
galleri til disposisjon og
Kunstskolen har ansvar
for gjennomføring
og formidling.

24. august – 1. oktober
Utstillingen An Anonymous
System var et samarbeid
med Curatron, en algoritme
som velger ut kunstnere til
residencies og utstillinger.
Curatron har åpen innsendelse og alle de deltagende
kunstnerne tar også del
i utvalget. De tre utvalgte
kunstnerne, Mikkel Carl
(DK), James Collins (USA)
og Joe Hamilton (AUS)
kom alle til Stavanger og
utviklet nye arbeider mens
de var her. Vi inviterte inn
Cameron McLeod (CAN)
som utviklet Curatron til
å snakke om bakgrunnen
for en slik app, hvordan
den fungerer og hva som
kan være problematisk med
en slik utvelgelsesprosess.

Fra Ali Alkhudr sin performance i Budhaditya Chattopadhyay
sin utstilling for Screen City

12. oktober –31. oktober
Den siste utstillingen,
i samarbeid med biennalen
for bevegelige bilder
i offentlig rom, Screen City,
var med den indiske kunstneren Budhaditya Chattopadhyay. I tillegg arrangerte kunstsenteret en performance koreografert av Ali
Alkhudr, en koreograf og
danser fra Syria som nå
bor i Stavanger. Alkhudr
involverte profesjonelle
dansere fra Universitetet
i Stavanger og amatører.
Screen City har også brukt
kunstsenteret som kontor
under 2017 for planlegging
og gjennomføring av festivalen, samt kunstnerpresentasjoner og panelsamtaler.

Verk av Joe Hamilton fra utstillingen An Anonymous System
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Fagutvikling

Fagutvikling rommer mye, og er et av de viktigste aktivitetsområdene våre som ressurssenter for regionens kunstnere. Kunstnere
får individuell hjelp og rådgivning, faglig
input gjennom kurs og foredrag, er et naturlig samlingspunkt for uformelle møter, en
institusjonell samarbeidspartner, et sted å
lese, arbeide og oppleve kunst. RKS bidrar
til kunstfaglig input i en by som mangler en
høyere kunstutdanning.
I samarbeid med BKFR og NKVN-R
har RKS utarbeidet et seminarprogram om
forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
som startet i november 2017, og fortsetter
i 2018. Vi inviterer kunstnere knyttet til det
nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) til å fortelle
om sine stipendiatprosjekter. I tillegg inviterer vi representanter fra administrasjon
av PKU til å gi praktisk informasjon om opplegget. Målet med dette seminarprogrammet er å gi lokale kunstnere kunnskap og
inspirasjon til utvikling av egen praksis og
stimulere den lokale kunstfaglige diskur-

Ane Graff presenterer sitt stipendiatprosjekt

Publikum på seminar

sen med spørsmål som: hvordan bidrar
kunsten til kunnskapsbygging i samfunnet?
Første dagssamling ble holdt 8. november
hvor Christine Hanssen og Geir Harald
Samuelsen fortalte om PKU-ordningen,
og stipendiatene Ane Graff og Katrine
Køster Holst presenterte sine forskningsprosjekter. Den neste samlingen våren
2018 planlegges i Haugesund.
I september arrangerte vi for tredje år
på rad kurs i søknadsskriving. Opplegget
er utviklet og avholdt i samarbeid med
BKFR og NKVN-R og har fått mange gode
tilbakemeldinger. Representanter fra stipendkomiteen deler sine erfaringer fra
‘den andre siden av bordet’ og kommer
med innside-tips i tillegg til at en håndfull
kunstnere som har hatt fått stipend presenterer de vellykkede søknadene.
Gjennom året har vi også hatt kunstnerpresentasjoner fra 6 nye medlemmer i
BKFR og NKVN-R: Elisabeth Jarstø, Kjetil
Kristensen, Ingeborg Bodzioch, Lillian
Vaule, Helene Espedal-Selvåg og Anne
Louise Stangeland.
Tegneklubbens faste tegnekvelder
har blitt et populært lavterskeltilbud for alle
som er interesserte i å tegn i fellesskap.
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Sammen med Sei D då, en open mic for
performance, poesi og musikk har dette
vært selvorganiserte aktiviteter oppstått
i miljøet rundt kunstskolen. RKS har fortsatt samarbeidet med PLOT sammen med
MUST, Kunsthallen og Tou. RKS arrangerte Plattform Plot med Sei D Då og en workshop med artist in residence Nik Tomkova.
RKS har også invitert flere gjester til
byen gjennom året: Videobloggen KUNZT
kom for å dekke kunstscenen i Stavanger.
Art Thou, en ny plattform for samtidskunst
arrangerte talk-show om kunst. Tif Sigfrids
kom på kuratorbesøk i samarbeid med UKS,
Susan Caraballo holdt en workshop om skriving, og performancekunstner og musiker
Julius Smack kom fra LA for å holde konsert.

‘Cerebellum’ permanent utendørs kunstprosjekt i Langgata.
Eier: Sandnes kommune, kunstner: Christian Sunde

Kunst i offentlig rom
(KIOR)

Arbeidet med en ny strategiplan for arbeidet med Kunst
i offentlig rom (KIOR) er i gang
og vi har hatt samtaler med
grunnorganisasjonene,
fylkeskommunen, Stavanger
kommune og Sandnes kommune. Vi var også vertskap
for en av NOKUs kulturlunsjer hvor vi møtte mange av
de mindre kommunene og
fikk presentert RKS som et
ressurssenter for KIORarbeidet deres. Etter kulturlunsj har vi vært i kontakt
med ﬂere kommuner om
retningslinjer og om hjelp
til kunstprosjekter og kunstkonsulenter. Vi har vervet
noen nye konsulenter som
har hatt oppdrag i mindre
kommuner. Etter permisjon
er Kristel Talv tilbake og vil
jobbe mer målrettet med
dette fra 2018 av. Vi får
muligens hjelp av en intern,
Astrid Isdal Aasbakk, som
også hjalp oss med strategiplanen for RKS. Vi har oppdatert nettsiden med nyttig
informasjon om KIORarbeid og eksempler til
KIOR-prosjekter og
videoforelesninger.
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Kunstner

Prosjektleder

Beløp

Status

Kunstner

Prosjektleder

Snøfrid Hunsbedt Eiene 1000000 Igangsatt 2015
Torunn Thrall
1000000 Ferdigstilt 2017
Ingrid Toogood Hovland
463000 Ferdigstilt 2017
Anne-Kjersti Hermanrud 890000 Ingangsatt 2015
Anne-Kjersti Hermanrud
27000 Ingangsatt 2015
Anne-Kjersti Hermanrud 600000 Igangsatt 2015
Maiken Stene
Mona Orstad Hansen
300000 Igangsatt 2016
Naeem Searle
Torunn Thrall
498000 Ingangsatt 2016
Elin Melberg
465000 Ingangsatt 2016
Åsa Sjøholm
Fie von Krogh
540000 Ingangsatt 2016
Signe Christine Urdal
252700 Ingangsatt 2016
Else Marie Hagen Marit Aanestad
1000000 Ingangsatt 2016

Sunnhetsgrenden

Mona Orstad
Hansen
Signe Christine
Urdahl
Pøbel
Eivind Blaker

Geir Egil Bergjord

500000

Rennesøy kommune

Torunn Thrall

650000 Ferdigstilt 2017

Kristel Talv
Bernhard Østebø

600000 Ferdigstilt 2017
400000 Ferdigstilt 2017

Njål Lunde
Natasja Askelund
Christian Sunde
Cathrine Maske
og Nils-Thomas
Økland

Torunn Thrall
Snøfrid Eiene
Bernhard Østebø
Bernhard Østebø

Nils Eger
Annika Oskarsson
flere kunstnere
Tor Lindrupsen

Harestad skole

Linnea Calder

Sørbø barnehage
Bogafjellhallen
Høle bydel/ Høle barneog ungdomsskole
Langgata barnehage
Rundeskogen boas
Langgata del1/2
Langgata del2/2

Status

Kleivane barnehage
Nytt rådhus
Bydelsprosjekt 2017(Lura)
Skeiene ungdomsskole
Avlastningsboliger barn/
Skaarlia
Kleivane barnehage
Nytt rådhus

Igangsatt 2017

500000
400000
1000000
400000

Ferdigstilt 2017
Ferdigstilt 2017
Ferdigstilt 2017
Ferdigstilt 2017

Torill Brosten
500000
Hege Tapio
1700000
Gunn Tjensvold
500000
Magny Tjelta og Liv Eiene 500000
Magny Tjelta og Liv Eiene 300000

Igangsatt 2016
Igangsatt 2016
Igangsatt 2017
Igangsatt 2017
Igangsatt 2017

Torill Brosten
Hege Tapio

Igangsatt 2016
Igangsatt 2016

500000
1700000

1000000+ Igangsatt 2015
KORO 380000
1060000, Igangsatt 2015
av dette KORO
300000

Gilles & Cecilie
studio

Linnea Calder

Jeppe Hein

Gunhild Moe
og Amanda Crabtree

KORO 200000 Igangsatt 2012
+ Rog fylke,
Suldal k,
Artconnextion

Løvaas og Wagle Marit Justine Haugen

130000, Igangsatt 2015
av dette KORO
600000

Suldal kommune
Liv på Nes,
Nesflaten forprosjekt

Gjesdal kommune
Uterom
i Ålgård sentrum

Sandnes kommune
Figgjo skole

Beløp

Randaberg kommune

Stavanger kommune
Lervig sykehjem
Nye Gamlingen
Krisesenteret i Stavanger
Søra Bråde bofelleskap
Morteveien PUH-boliger
Hinna skole
Åsen sonestasjon
Austbø bofelleskap
Austbø skole
Emmausveien bhg
Lassahagen bofelleskap
Olav Kyrres gate 19
svømmehallbygget

Prosjekt

Aktivitetspark i Vikevåg sentrum

Bernhard Østebø

KORO 500000 Igangsatt 2015

Elisabeth Jaarstø

Ferdigstilt 2017

Sauda kommune
Stedsutvikling Sauda – forprosjekt

Statlig — KORO
Besøkssenteret ved
Tarje Eikanger
Jernaldergården/
Gullaksen
Universitetet i Stavanger
Tilbygget til Hulda
Garborgs hus/
Universitetet i Stavanger

Hedevig Anker

320000 Påbegynt 2017

Hedevig Anker

500000 Påbegynt 2017

Kirker
Nye Sola kirke
Kirketekstiler,
Stavanger Domkirke

Marie Buskov

Ingeborg Kvame
Bodil Vaaland

Påbegynt 2017
Påbegynt 2017

Time kommune
Frøyland skole
Bryne ungdomskule
Reevegen/Kaizersplass
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Marisa Ribeiro
Petter Hepsø,
Vigdis Fjellheim

Torunn Thrall
Tanja Torjussen

700000 Igangsatt 2017
900000 Ferdigstilt 2017

Elisabeth Jaarstø

500000

Igangsatt 2017
NOKUs kulturlunsj
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KIOR 2016 utsmykkinger

KIOR 2016 utsmykkinger

Prosjekt

Independent
Study Program

Independent Study Program

30. juni – 31. juli
Programmet ble gjennomført med syv deltagere,
valgt ut av over førti søknader gjennom en Open Call.
Blant deltagerne var tre lokale kunstnere: Alessandro
Marchi, Sander Lilleeidet
Deltagerne ved Independent Study Program
Haga og Kjetil Kristensen
og Prem Krishnamurty ved inngangen til kunstsenteret.
og ﬁre internasjonale kunstnere og designere: Laure
Vigna (FR), Erik Freer (USA),
Scott Paul Joseph (UK) og
Radna Rumping (NL). Vi
hadde seks gjester gjennom
sommeren, den tyske ﬁlosofen Philipp Kleinmichel,
den norske performancekunstneren og skribenten
Marthe Ramm Fortun, en
annen sommerskole med
base i Norge, The Ventriloquist Summer School, drevet av Kristina Ketola Bore
(NO) og Joao Doria (BRA),
designeren Prem Krishnamurty (USA) og redaktør
og forlegger Elise By Olsen
(NO). Det ble produsert to
utstillinger, en publikasjon,
ﬁre presentasjoner, utﬂukter til blant annet Velferden
i Sokndal og ﬂere sosiale
sammenkomster.
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Publikasjoner

RKS publiserte Collective
Good/Collaborative Effort,
en publikasjon som ser på
utvalgte prosjekter ved
kunstsenteret fra 2013–
2016. Boka ble lansert på
NY Art Book Fair høsten
2017 og i desember 2017
på RKS. Kritikk av publikasjonen på kunstkritikk.no.
Vi publiserte også en artist
book av Runhild Hundeide,
en plakat til ISP, to vinylplater,
og en liten trykksak til residency ved Blondefabrikken
i Skudeneshavn.
Torunn Larsen fortsetter
med utvikling av publikasjonen om Turi Oliver, kunstner og designer basert
i Sandnes. Boka kommer
til høsten 2019.

Fra RKS sin bås ved bokmessen Printed Matter New York Art Book Fair

Forsiden til Collective Good/Collaborative Effort
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Leder Gatekunst

PREFACE
4

Collective Good is complicated. Especially when it comes to art, which
has a history of individual men, and a few women, who have been singled
out as heroes, and the occasional heroine. In contemporary society, the
heroes are still here, but there is a greater understanding of the context
in which an artwork is seen and distributed, an exhibition is compiled
and mediated, or an artist is working in. This book highlights how one
institution has dealt with the collective, as a starting point for thinking
differently about the institution’s function in society, and what possible
good it can do.
Even though the topic is complicated, this book has just two
halves. Our thick red friend tells the story of Rogaland Kunstsenter
over the span of four years, through selected exhibitions, events and
other programming that feed into this narrative. The list of exhibitions
and events is not exhaustive; a selection has been made, which leaves
the individual heroes and their solo exhibitions by the wayside for a
moment.1 This programme has been loosely featured under the umbrella
of Collective Good/Collaborative Effort, an effort to examine collective
artistic processes and to see how a contemporary art institution can work
in order to achieve a collective good.
Our skinny green friend is an alien to the institution, an attempt
to grasp some of the complexities in the discussion around the collective
good by inviting authors to fill in some of the blanks outside the projects
that happened at the Kunstsenter. Together these two volumes form
a vision of the Kunstsenter and its contribution to different collectives,
whether that be the artists’ unions which formed the Kunstsenter 40 years
ago, the city of Stavanger which hosts the Kunstsenter, or the region of
Rogaland. And how does this institution fit in to the art world at large; a
world that voraciously devours anything deemed valuable in its path and
makes it part of its market?
Rogaland Kunstsenter was founded in 1978 as a collective vision
by the artists in the region. The artists needed a space to show their work,
meet, organise and network. This vision can be seen in light of the actions
of 1974, where Norwegian artists united to secure a greater investment
from the state to improve the artists’ economy and their standing in
society. Artists proved they were stronger together and the national
artists’ unions in Norway are still responsible for securing the financial
privileges that the social democratic state is offering its artists. Similar
organisations to the Kunstsenter in Rogaland popped up at around the
same time, and nowadays there are 15 kunstsenters all over Norway.2 This
mirrored the emergence of artist-run spaces in Europe and North America
in the 60s and 70s.
The end of the 70s was also the end of an era of collective action,
and Norway was headed into a yuppie era of individual self-realisation and
the wonders of choice through the complicated wonder of oil. Rogaland
is the Norwegian region most associated with the oil industry, and when
I moved there in 2012 to take over the directorship of the Kunstsenter,
the streets were littered with Porsches and street art. The Kunstsenter
was an important centre for the professional artists in the region, but their
numbers were small and secluded from the world of Porsches and the
street art. For my first exhibition at the Kunstsenter, ‘Inngang 2013: Åpen
Dør’, ‘Entrance 2013: Open Door’, I used the collective and regional art
world as a starting point to discuss inclusion and exclusion, two powerful
forces within the art world, in an exhibition. All artists int the region
were invited to show one work salon style. It did not matter if you were a
member of the artists union or not. We showed 268 artists, from 17 to 98
years; amateur and professional; fine art and design; craft and handiwork.
The outcome of the show led to a large membership drive to the union
of visual artists, and an increased the degree of inclusivity. In light of this
expansion of the artists’ organisations, the ‘Inngang’ moniker was used to
introduce new members of the organisation to the public. These are just
two examples of how our programme has been used as a starting point for
a discussion on the different collectives in the art world, or how we used
the programming as a discussion in its own right.
We have to collaborate. Collective work, both through history
and in contemporary art, has a long history, responding to different
societal issues and purporting different ideologies. Current strands of
collaboration in contemporary art can be traced back to counter cultural
movements and the collective agency of the 1960s. Groups of artists can
also come together to work on projects that go beyond the production
of works of art, such as setting up an artist run spaces, getting involved
in social practices, and attaining funding and other social benefits. When
the National Endowment for the Arts in the United States was barred
from providing grants to individual artists after the Culture Wars in the
early 90s, a number of artist collectives were formed in order to obtain

8

1. Even the solo exhibition is being
unpacked, see Joao Ribas Notes
Towards a History of the Solo
Exhibition in Afterall issue 38
https://www.afterall.org/journal/
issue.38/notes-towards-ahistory-of-the-solo-exhibition
2. In 2010 the kunstsenters came
together to form the umbrella
organization Kunstsentrene
i Norge
3. For a comprehensive overview,
see: Sholette, Gregory. Dark
Matter: Art and Politics in the Age
of Enterprise Culture. Marxism
and Culture. London ; New York:
PlutoPress, 2011.

5
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Spreads fra Collective Good/Collaborative Effort
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the same funding, but through a collective umbrella, such as Colab.3 The
social and the political are tied together in contemporary art and the
90s saw the rise of relational aesthetics, a term coined by French critic
and curator Nicolas Bourriaud, which expands on the idea of an artistic
practice into the social.4 The term might be frowned upon today, and has
been problematised on several occasions by writers such as George
Baker, Shannon Jackson, and Claire Bishop, in particular the relationship
between the artist and the audience/participant/victim.5 The term can
still be used to describe many artistic practices today, even though other
phrases have taken over. In this myriad of possible collaborations, forms
and desires, the selection in this book, together with the commissioned
texts in the green book, commissioned for the publication by my co-editor
Michael Birchall, and one selection from previously published material,
provide a case study for this institution. The projects all fit rather neatly
into the collaboration category, but the book also looks at the institution
and how it can construct and influence its communities.
My initial interest in the artist collectives and collaboration
was formed during workshops with Independent Curators International
Curatorial Intensive at the Instituto Inhotim in Brazil in 2011, and at the
Summer Academy in Salzburg in 2012. As you can surmise, the initial idea
started before my tenure as director of the Rogaland Kunstsenter and
originally suggested a cyclical structure of collaborative work, starting
with the performance works of the Cockettes of the late 60s and early
70s, who functioned like a hippie commune in San Fransisco, putting on
shows and making films. This was connected through different examples
from each decade leading us to contemporary practices and the online
magazine DIS, another American collective. DIS grew out of a communelike structure, but basked in the glory of capitalism, rather than ideals of
peace and love, combined with a hefty dose of hedonism and business
savvy. The proposal was debated in workshops in groups in both Brazil
and Switzerland. Maria Lind was one of the instructors in Salzburg, and has
been writing on collaboration in relation to the contemporary art scene,
and in particular in Sweden; and approached my exhibition proposal from
a similar context.6 She suggested I divide the idea and rather have the
exhibition manifest itself over a longer period of time. This made sense as
it removed my task of speculating too hard in art history, and rather work
on projects exploring ideas of collaboration.
The American examples mentioned did not exactly strike the
right chord with me in Rogaland, and I started working with the community
at hand, the artists and the craft artists in the region. These groups had
started the Kunstsenter nearly forty years ago, but the professionalisation
of the art scene during the 90s with the «reign» of curators and art
historians, led to a certain distancing between the Kunstsenter and the
regional artists. The artist union had also stagnated a bit and failed to
recruit many new members. The lack of higher-level education for visual
artists in the region was another issue the Kunstsenter had to deal with
since this absence, both in the training of visual artists, art historians,
critics, curators, and arts administrators; resulting in several shortcomings
that affected the entire art scene in the region. The Kunstsenter initiated
a summer school program in 2014 with the aid of the Arts Council Norway
to make up for some of these lacks. The summer school has been
experimental in nature, but in 2017 we are setting up an Independent Study
Program to run during the summer, which offers a more conventional
structure. In addition we are working with the local art school, which
provides foundational level courses, to expand to a bachelor program in
visual art practice.
Collective Good, Collaborative Efforts, the programme featured
in these two volumes, and the volumes themselves, have been supported
by the Arts Council Norway. Our supporters, Stavanger kommune and
Rogaland Fylkeskommune, are greatly appreciated as we move through
the years with new ideas and attempts to be seen, and also remain
experimental and relevant. Stavanger kommune has also contributed
generously to the making of this book. I would also like to thank the staff
at the Kunstsenter, Torunn Larsen, Kristel Talv, and Lisa Hognestad, our
interns, Anna Tuvike, Juste Druskiniene, Ananda Serné, and Alen Ksoll,
and our partners BKFR and NKVN-R. The book is designed by Bjørnar
Pedersen and Morteza Vaseghi, another exciting collaboration. This is a
Collaborative Effort.

4. Nicolas Bourriaud, “An
Introduction to Relational
Aesthetics,” exhibition catalogue,
Traffic, CAPC, Musee d’Art
Contemporain, Bordeaux, 1996,
no pagination.
5. Claire Bishop, “Antagonism and
Relational Aesthetics,” October
110 (Fall 2004): 51-79.
6. Maria Lind, ‘Complications;
On Collaboration, Agency and
Contemporary Art’, in Public New
Communities, 30 (2009) and
Billing, Johanna, Maria Lind, and
Lars Nilsson. Taking the Matter into
Common Hands. London: Black
Dog, 2007.

Debatten om
gatekunsten

Presse

Kunstsenterets program
har fått bred omtale lokalt
og nasjonalt. Utstillinger
har vært omtalt og anmeldt
i blant annet Aftenbladet,
kunstkritikk.no og Billedkunst. Kjersti Andvig sin
utstilling fra 2016 ble i
2017 nominert til årets
utstilling av Natt & Dag,
mens Norsk Kunstårbok
pekte på utstillingen som et
av fjorårets høydepunkter.
Kunstsenteret ble også
omtalt i magasinet Kunst.
Debatten om gatekunst
gikk i Aftenbladet og andre
medier, og daglig leder
skrev en serie med artikler
for det amerikanske kunstmagasinet Art in America,
som også ble omtalt i Aftenbladet i 2017. Grafisk
Verksted sin utflyting under
sommeren 2017 har også
blitt omtalt i Aftenbladet,
samt utviklingen av situasjonen på Nytorget. Samarbeidet med Sølvberget
og Comnicon, Galleri Gudrid,
Gjestfrie Hus og Karmøy
kommune, og Sei D Då
har blitt omtalt i pressen.
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H

ar satsingen på
gatekunst gått for
langt? Mon det,
men det er helt i
orden med kritikk
og motstemmer.

«Gatekunsten sprer seg som en pest i det offentlige rom», erklærer kunstkritiker Trond
Borgen når han i første 2017-utgave av Aftenbladet oppsummerer kunståret som nettopp er
omme. Det er harde ord, men føyer seg inn i en
debatt som har blitt mer høyrøstet de siste månedene. Kurator Geir Haraldseth, som er leder
ved Rogaland kunstsenter, gikk i november ut
med en tilsvarende kritikk av Nuart-festivalen
og gatekunsten den formidler.
Enkelt sagt mener flere kunstfaglige tungvektere at mesteparten av gatekunsten i Stavanger-regionen, som til dels har blitt tiljublet av de
folkevalgte og har mottatt offentlig støtte verdt
betydelige beløp, ikke har en høy nok kunstnerisk kvalitet, og at satsingen på dette uttrykket
kan ha ført til at
andre uttrykk har
kommet ufortjent i
skyggen.
Borgen, Haraldseth og andre kan
ha rett i det. Gitt
at potten av penger som brukes til
å finansiere kunst
er av begrenset
størrelse, vil en prioritering av ett prosjekt nesten alltid innebære at noen andre får nei til sitt.
Dette er en skjebne kunstfeltet i bunn og grunn
deler med alle andre områder som får offentlig
støtte eller finansiering, og altså ikke kritikkverdig i seg selv.
Nuart-sjef Martyn Reed har selv sagt at
han mener at kritikken mot Nuart skyldes at
«kunsteliten» føler seg truet av den oppmerksomheten Nuart har fått. Det er mulig, men det
er for enkelt å si at dette skyldes misunnelse.
Kunstnere, kuratorer og kritikere vektlegger
kvalitet og faglig tyngde. Dette er viktig. Bildende kunst, teater, litteratur og musikk på høyt
nivå er ikke hobbyer, det er yrker med sterk faglig stolthet.
Derfor er det ikke unaturlig at det, etter flere
år med sterk satsing på gatekunst, kommer en
motreaksjon. Slik fungerer kunsten, den skal
alltid videre. Derfor skal det heller ikke være
noen automatikk i at tildelingene til Nuart skal
videreføres i all evighet. Kunsten må være relevant og framoverskuende, ikke konserverende
og tilbakeskuende.
Vi mener derimot at Trond Borgen bommer
litt når han besværer seg over at noen av veggbildene er i forfall på grunn av manglende vedlikehold. Dette er gatekunstens natur. Den skal
ikke vare evig. Faktisk kan det være på høy tid å
fjerne noen verker for å la de andre skinne.
Aftenbladet er sponsor av Nuart

Slik fungerer
kunsten, den
skal alltid
videre

Stavanger Aftenblad 3.1.2017
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KOKER SUPPE PÅ
EN SPIKER I BYEN
MED MICHELINSTJERNENE
Daglig leder ved Rogaland Kunstsenter (RKS), Geir
Haraldseth, ser på sammenhengen mellom olje,
innovasjon, kunst og utdanning i Stavanger.
Den oljerike byen Stavanger gikk gjennom en liten og kanskje nødvendig krise da
oljeprisen sank kraftig mot slutten av 2014. Krakket gikk utover hele landet og
matcher på en pussig måte den blåblå regjeringens politikk med omstilling og
innstramming. Statsminister Erna Solberg (H) advarer om tøffere tider, noe vi
allerede føler på i Stavanger. Regionen i vest har blitt hardt rammet av arbeidsledighet og omstruktureringer, men mange av disse endringene har vært nødvendige da oljeselskapenes hverdag ikke tok inn over seg en virkelighet hvor
høye leiepriser og et stort forbruk av luksusvarer skapte enorme forskjeller på
folk. Champagnekvota gikk ned, og direkteruta til Houston forsvant, men fremdeles drikkes det sprudlende vin på Stavangers mange restauranter, to som nylig
fikk Michelin-stjerner, og flyene med arbeidskraft fra Baltikum og Polen er der
fremdeles.
PÅ JAKT ETTER AVGUDER
Under denne krisa har imidlertid byen gjennom kommune, media og næringsliv
lurt på hva som er den nye olja. Det ser ut til at drømmen er å erstatte én Gud med
en annen. Men hva er så den nye monoteistiske redningen for Stavanger og Norge?
«Innovasjon» ser ut til å være ordet mange lander på, og en tur rundt i Stavangers
østlige deler viser da også mange innovative forretningsnavn på dørene i lekre
kontorlokaler og co-working fellesskap: Hey-Ho Let’s Go, Innovation Dock,
Absinthen og Elefant. «Kunst og kultur» har også vært nevnt som den nye olja,
men hører ikke hjemme i dagens politiske landskap. Innovasjon er det som gjelder.
Kanskje kulturnæring, men absolutt ikke kunst.
NY GULLALDER?
Nedgangstider betyr lavere utgifter til hverdagslivet i Stavanger og tomme
butikklokaler. Dette er tegn på at kunstnerne kan være på vei inn i en liten gullalder
i Stavanger. Kunstnere er flinkest i klassen til å koke suppe på spiker og brukes
ofte som revitaliserende krefter i byutviklingsøyemed. Men selv om det finnes
flere kunstinstitusjoner og gallerier i byen, er det fremdeles mye Stavanger er fattig på og som ikke kan løses med kun én spiker i suppa.
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Kunstskolen i Rogaland (KIR), som vokste fram fra
Stavanger Studieatelier ved Stavanger Kunstforening,
er den eneste utdanningsinstitusjonen for visuell kunst
i Stavanger. Universitet i byen har allerede et fakultet
for utøvende kunstfag, men det har kun to bein å stå
på, musikk og dans. Det finnes studietilbud for kunst og
håndverk og drama, men de er organisert under Fakultet
for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for
grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.
Et tredje bein for fakultetet for utøvende kunstfag å stå
på, virker logisk, og Kunstskolens rektor, John Øivind
Eggesbø, jobber iherdig for å samle trådene og skape
en bachelorgrad for visuell kunstpraksis i oljebyen. En
BA betyr at studentene fra KIR ikke behøver å flytte til
en annen by for å få studiekompetanse på bachelornivå.
Og det vil styrke fakultet for kunst og skape en flux av
kunstkompetanse inn i byen – et løft for hele feltet.
FOR Å BØTE ...

Francisco i 2018.
Med en bevisst satsing på kunstnerisk utdannelse, med
en dæsj av innovasjon, kan Stavanger tilby en helt annen
utdanningsvirksomhet enn andre norske byer – med en ny
BA i visuell kunstpraksis og en alternativ ISP, uavhengig av
Bologna-prosessen og NOKUT.

GEIR HARALDSETH har vært daglig leder ved Rogaland Kunstsenter (RKS) i
Stavanger siden 2012. Han er også rådsmedlem i Kulturrådet.
Haraldseth er utdannet kunstner og kurator ved henholdsvis Central Saint
Martins College of Arts and Design i London og Curatorial Studies ved Bard
College i New York City, og har arbeidet ved blant annet Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design (2008–09) og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
(2011–12).
Han står bak en rekke publikasjoner og har i 2017 bidratt med en
artikkelserie om kunstscenene i Stavanger og Oslo for magasinet Art in
America. Han utgav nylig også boken Collective Good / Collaborative
Effort som tar for seg et utvalg prosjekter ved RKS. I tillegg han han vært
medredaktør for magasinet Wallet sammen med Elise By Olsen.
Haraldseth kuraterte nylig utstillingen «Luringen» sammen med Stina
Högkvist i forbindelse med den internasjonale queer-festivalen Kuir Bogotá
(16.–30.11.) i Colombia.

Rogaland Kunstsenter, der undertegnede er daglig
leder, er et ressurssenter for samtidskunst i regionen,
og vi har lagt fokus på fagutvikling for å bøte noe på
mangelen av utdanningsinstitusjoner for kunst i regionen.
Gjennom to residencies får vi kunstnere inn til byen for
kortere og lengre opphold, og sammen med Kunsthall
Stavanger har vi skapt Contemporary Art Stavanger
(CAS), en nettplattform for kunstdiskurs. Vi har lagd
et samtidskunstbibliotek basert på min samling med
bøker og tidsskrifter, men aller viktigst har vi startet et
eksperimentelt sommerskoleprogram.
Dette programmet ble startet i 2014 og fikk støtte
fra Kulturrådet for tre år. I 2017, det fjerde året, ble
programmet omgjort til et Independent Study Program
(ISP) med støtte fra kommunen. Med røtter i andre ISP’er,
som amerikanske Whitney og portugisiske Maumaus,
samt kunstneriske sommerskoler og andre alternative
skoler, har vi skapt et alternativt skoletilbud for kunstnere
og andre profesjonelle som jobber i felt som tangerer
samtidskunsten.
Det første året med ISP gikk over fire uker. Hver uke ble
ledet av et fakultetsmedlem: filosofen Philipp Kleinmichel,
designer João Doria, designkritiker og redaktør Kristina
Ketola Bore og kunstner Marthe Ramm Fortun. De
holdt en offentlig presentasjon, studiosamtaler og en
workshop for deltagerene. Sju deltagere ble plukket ut,
tre norske og fire internasjonale. Resultatet er fremdeles
eksperimentelt, men fører til ny læring for alle involverte
og oppleves som en ny drivkraft for kunstsenteret, med
interesse fra miljøer utenfor samtidskunstfeltet.

Foto: Hans Edward Hammonds.

Geir Haraldseth

INVESTERING I KUNNSKAP
Utdanning er kanskje ikke den nye olja, men en satsing på
kunnskap kan ikke undervurderes. Vi har klart å skape en
alternativ utdannelse med små midler, og der er vi tilbake
til spikeren vi koker på. Regionen må prioritere utdanning
og støtte den kunstneriske fagkompetansen for å kunne
selge suppa si. Kunstfelt i Stavanger har vokst seg til å
bli internasjonalt interessant, med dekning i magasinet
Art in America og deltagelse på messen UNTITLED i San

BILLEDKUNST
2017 ⋅ Nr 6

BILLEDKUNST
2017 ⋅ Nr 6

TEMA – KOMMENTAR

TEMA – KOMMENTAR

Billedkunst #6/2017 med Stavangerfokus
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Et utvalg dokumentasjonsbilder fra sommerskolene ved Rogaland Kunstsenter (RKS):
1 «The Wilson Exercises» (2014) av Rivet, Anna Craycroft
og Marc Vives. Foto: Marc Vives.
2 Fra årets «Season Finale ISP» (2017).
Foto: Ingvild Melberg Eikeland.
3 Fra ekskursjon med ISP tidligere i år. Foto: Geir Haraldseth.
4 Fra «How Many Cures Can a Curator Cure?» (2016).
Foto: Geir Haraldseth.
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Fra Tori Wrånes sin performance Flute Warriors til utstillingen Luringen

Stipender
Rogaland Kunstsenter
delte i 2017 ut produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond til Tori
Wrånes, Trygve Luktvasslimo,
Eirin Bjørsland Hansen
og Anna Ihle.

Tildelinger fra Statens Utstillingsstipend 2017

Kunstsentrene deler også ut
Statens Utstillingsstipend
og i 2017 fikk følgende
kunstnere støtte til sine
prosjekter i Rogaland.
I juryen sitter det representanter fra de lokale billedkunstnere og kunsthåndverkerne, samt kunstforeningene og fylket.

Anders Sletvold Moe
Jens Erland
Stian Ådlandsvik
Anne Helen Robbestad
Margrethe Aanestad (gruppe)
Anne Kjersti Hermanrud
Elisabeth Jarstø
Elin Brissmann
Cato Løland (gruppe)
Simon Nicolas
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Hå Gamle Prestegård
Bryne Kunstforening
Hå Gamle Prestegård
KINOKINO
Kunsthall Stavanger
Haugesund Kunstforening
Bryne Kunstforening
Haugesund Kunstforening
Bryne Kunstforening
Haugesund Kunstforening

kr 50 000
kr 50 000
kr 50 000
kr 25 000
kr 25 000
kr 40 000
kr 20 000
kr 20 000
kr 40 000
kr 25 000

Lokaler

I 2017 har RKS arbeidet
med planer for et oppgradert Kunsthus på Nytorget.
I samarbeid med KAP,
Kontor for arkitektur og
planlegging, lanserte vi en
ambisiøs plan for å videreutvikle vårt hovedkvarter
siden 1981 til et innholdsrikt og publikumsvennlig
kunsthus for fremtiden.
I tillegg til dagens situasjon
som hovedkvarter for RKS
og Studio17 har vi tatt med
oss et mulig samboerskap
med andre aktører, blant
dem Kunstskolen i Rogaland,

våre to medlemsorganisasjoner BKFR og NKVN-R,
og ulike aktører på det visuelle feltet som Screen city,
i/o/lab, Contemporary Art
Stavanger, Grafill o.l.
Kunsthusplanene er del av
et større byutviklingsspill
med ulike interesser, hvor
RKS promoterer et fremtidig
ressurssenter med fokus
på kvalitet og mangfold.

hold og investeringsvilje.
I løpet av 2018 blir 4. etasje
stengt av fordi den ikke
tilfredsstiller brannsikkerhetskrav, og RKS må bygge
ny branntrapp fra galleriet
i 2. etasje for å kunne
fortsette å ha utstillinger.
Stavanger Utvikling har
også gjennomført store
fasadereparasjoner gjennom året som vil stå ferdig
i 2018 sammen med et
flott utsmykkingsprosjekt
i samarbeid med Kunstskolen
og student Kine Natalie
Austnes. Stavanger kommune har også engasjert
seg i vedlikehold og opprustning av kunstprosjekt-parken vår fra 2008.

Nytorget 17 fikk nye eiere
i 2017. Stavanger Utvikling,
et kommunalt foretak, foretok en tilstandsvurdering av
bygget og så seg nødt for å
gjøre en del konkrete strakstiltak på grunn av mange
år med mangelfullt vedlike-

vindusplassering
er ikke riktig

BIBLIOTEK
MØTE

12,0 m2

KONTOR 1
7,6 m

2

KONTOR 2
8,1 m2

MØTE/
PRESENTASJONER

BOKHANDEL

LOUNGE/
UFORM.
ARBEIDSPL.

TEKJØKKEN
BIBLIOTEK

BENK

BIBLIOTEK
WC

LAGER

AMFI/
FORELSNINGER

KONTOR
STUDIO 17
5,6 m2
el skap

rogaland kunstsenter
skisse 1.etasje
m1:100(a4) februar 2018

Kunstnerboliger

En annen stor endring var
at vi kunne overta lokalene
i 1. etasje etter Grafisk
verksted som i juni flyttet
inn på atelierhuset på Tou
Scene. Vi har utarbeidet
en plan for å med enkle
grep kunne bygge et publikumsmottak på bakkeplan
med bibliotek, bokhandel
og arbeidsplass for RKS
og for besøkende. Høsten
2017 ga vi også rom for et
eksperimentelt kaféprosjekt i de tomme verkstedlokalene. Arkitekt Christian
Schöberle ønsket med
Kaffetrykkeriet å skape
et møtested og utforske
potensialet i et urbant mellomrom i skjæringspunktet

RKS administrerer bruk
av kunstnerleiligheten til
Stavanger kommune i Øvre
Strandgate gjennom 2017
for kortere opphold, og
RKS programmerer kunstnerleiligheten på Frida
Hansens hus for lengre
opphold. I løpet av året
har ØS66 blitt brukt 22
ganger av blant annet
Studio17, Kunsthall
for kunst, arkitektur og god
Stavanger, Tou Scene,
kaffe. Kaffetrykkeriet ble
Konserthuset, Screen City,
bygget opp av gjenbrukte
og Iolab. Frida Hansen hus
materialer fra Grafisk verkhar blitt brukt 11 ganger,
sted. Eksperimentet har
blant annet av Kunsthall
vist seg så vellykket at vi
Stavanger og Kunstskolen
inkluderer det i våre planer
i Rogaland, og kunstnere
for 1. etasje.
som Nik Timkova
Tiltakene vi ser for oss er nød- (samarbeid med Futura
i Praha, og vi sendte Mari
vendige, enkle og tempoKolbeinson til Futura i en
rære i påvente av tyngre
måned på residency), Gunn
politiske beslutninger om
Tjensvold og Else Leirvik.
Nytorgets fremtid, og små
Rogaland Kunstsenter iniskritt i retning en ambisiøs
tierte også et residencyprokunsthusvisjon. Vi ser lyst
gram i Karmøy kommune
på muligheten til en mer
publikumsvennlig tilstede- i samarbeid med Gjestfrie
værelse på gateplan i 2018, Hus og Galleri Gudrid. To
kunstnere ble plukket ut
og er optimistiske også for
over 100 søkere.
den videre utviklingen.
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Rogaland Kunstsenter
Driftsinntekter og driftskostnader

2017

2016

3 010 351
101 900
3 112 251

2 696 813
109 400
2 806 213

1 055 598
1 653 807
37 000
450 868
3 197 273

849 096
1 322 899
37 000
573 156
2 782 151

-85 022

24 062

669
0
669

468
1 606
-1 138

Årsresultat

-84 353

22 924

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført til udekket tap
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

0
77 649
6 704
-84 353

22 924
0
0
22 924

Offentlig støtte
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Prosjektkostnader
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Note
8

2, 6
3, 4
2

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter
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Regnskap Rogaland Kunstsenter 2017

Styrets årsberetning 2017

Resultatregnskap

Regnskap Rogaland Kunstsenter 2017

Regnskap Rogaland Kunstsenter 2017

Balanse
Rogaland Kunstsenter
Eiendeler

2017

2016

16 000
16 000

49 000
49 000

4 900
4 900

8 900
8 900

20 900

57 900

125 348
154 767
280 115

150 108
65 812
215 919

929 809

517 763

Sum omløpsmidler

1 209 923

733 683

Sum eiendeler

1 230 823

791 583

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

Note

4

3

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

5
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I fjor

Resultatregnskap - tabellarisk 2017
Rogaland Kunstsenter

Inng

Debet

Kredit

Endelig

Endring

-1 093 530,19
-72 821,05
-1 415 000,00
-887 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
142 000,00
42 000,00
0,00
100 000,00
142 000,00

-1 093 530,19
-72 821,05
-1 415 000,00
-887 000,00
458 000,00

-660 530,19
63 991,74
-28 000,00
-34 000,00
345 000,00

-3 468 351,24

0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
600 000,00
0,00
600 000,00

-3 010 351,24

-313 538,45

-101 900,00
-101 900,00
-3 570 251,24

0,00
0,00
600 000,00

0,00
0,00
142 000,00

-101 900,00
-101 900,00
-3 112 251,24

7 500,00
7 500,00
-306 038,45

220 385,22
53 473,19
160 197,12
3 418,40
22 744,01
136 266,37
180 214,87
69 259,60
0,00

299 086,71
117 646,72
152 705,45
20 149,22
25 330,33
193 142,34
170 226,45
41 310,86
0,00

78 701,49
64 173,53
-7 491,67
16 730,82
2 586,32
56 875,97
-9 988,42
-27 948,74
-65 000,00

1 000,00
0,00

1 000,00
100 000,00

-2 137,49
100 000,00

849 096,27

1 020 598,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
65 000,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00

299 086,71
117 646,72
152 705,45
20 149,22
25 330,33
193 142,34
170 226,45
41 310,86
-65 000,00

3 137,49
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

1 055 598,08

206 501,81

972 328,33
47 695,20
0,00
121 657,12
4 392,00
0,00
7 100,00
0,00
53 922,00

1 037 567,16
63 423,89
131 638,94
0,00
7 300,00
486,00
0,00
-486,00
59 328,00

65 238,83
15 728,69
131 638,94
-121 657,12
2 908,00
486,00
-7 100,00
-486,00
12 252,00

4 392,00
13 572,37
191 087,72
18 561,06
0,00
-39 600,00
0,00
1 315,00
16 476,13
141 898,32
1 646 960,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 037 567,16
63 423,89
131 638,94
0,00
7 300,00
486,00
0,00
-486,00
66 174,00

0,00
0,00
144 472,58
0,00
16 972,87
-77 044,00
-83 129,00
1 532,00
0,00
112 999,68
1 322 898,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 846,00
6 846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 846,00

4 392,00
13 572,37
191 087,72
18 561,06
0,00
-39 600,00
0,00
1 315,00
16 476,13
141 898,32
1 653 806,59

4 392,00
13 572,37
46 615,14
18 561,06
-16 972,87
37 444,00
83 129,00
-217,00
16 476,13
28 898,64
330 907,81

37 000,00
4 000,00
33 000,00
37 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

37 000,00

0,00

335 Overført fra annen egenkapital
8910 OVERFØRT FRA EGENKAPITAL
D6 Overført fra annen egenkapital

37 000,00

0,00

350

0,00
0,00
0,00
0,00

40 000,00
40 000,00
0,00
0,00

67 916,00

-36 227,00

70 253,01
40 278,00

8 567,35
-3 232,90

Driftsinntekter og driftskostnader
Offentlig støtte
Prosjektinntekt
-433 000,00
Andre driftsinntekter
-136 812,79
Rogaland Fylkeskommune
-1 387 000,00
Stavanger Kommune
-853 000,00
Periodisert inntekt
113 000,00
T2 Korrigert avsetning bokprosjekt Turi Gramstad
T7 Avsatt prosjektstøtte Sentimental Education
T9 Korrigert avsetning tursti - offentlig rom
-2 696 812,79
15
Annen driftsinntekt
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgifts -109 400,00
-109 400,00
19
Sum driftsinntekter
-2 806 212,79
10
3003
3255
3410
3420
3440

Prosjektkostnader
Lønn Konsulent & Kunstner
Prosjekt Reklame/Marked/Salg
Materialer/Uts kostnader øvrig
Møte/Representasjon
Frakt
Reiser tilknyttet prosjekt
Katalog og formidling
Per Diem kunstnere
Periodisert prosjektkostnad
T10 Periodisert kostnader Bokprosjekt
4500 Annen innleid hjelp
4600 Stipend
T4 Avsatt stipender delegert fra BKH
20
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4440

40
5000
5001
5020
5092
5210
5251
5280
5290
5330
5390
5395
5400
5401
5405
5800
5890
5910
5920
5945

Lønnskostnad
Lønn til ansatte
Honorarer
Feriepenger
Feriepenger
Elektronisk kommunikasjon
Gruppelivsforsikring
Telefongodtgjørelse/reiseforsikring skat
Motkonto fordeler gruppe 52
Godtgjørelse til styremedlemmer
T1 Påløpt styrehonorar inkl aga
ANNEN OPPGAVEPLIKTIG
Annen oppgavepliktig godtgjørelse - ikke
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepen
Aga av feriepenger
REFUSJON AV SYKEPENGER
Refusjon NAV
OVERTIDSMAT/KANTINE
Yrkesskadeforsikring
OBLIGATORISK

50
Ordinære avskrivninger
6010 Avskrivning maskiner og inventar
37 000,00
A9.1 06 Mitsubishi varmepumpe: Ordinære avskrivninger
A10.1 07 Hjemmeside: Ordinære avskrivninger
37 000,00
70
Annen driftskostnad
6300 Leie lokaler
104 143,00
T8 Ettergitt husleie
6340 Lys og varme
61 685,66
6360 Renhold
43 510,90

0,00
0,00
107 916,00
70 253,01
40 278,00
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6390
6400
6410
6490
6550
6620
6701
6705
6800
6810
6840
6860
6890
6900
6940
7140
7320
7350
7400
7420
7500

I fjor
52 875,21
32 599,50
18 259,02
43,00
8 179,00
564,90
36 250,00
96 622,00
219,00
49 673,26
5 314,00
20 166,15
134,80
37 088,36
1 178,70
23 711,49
11 000,00
0,00
16 588,00
0,00
17 450,13

Inng
33 339,62
18 803,00
24 075,00
0,00
0,00
0,00
31 500,00
24 895,00
5 820,24
7 512,81
6 430,00
13 624,04
8 516,40
11 831,05
1 176,70
46 867,27
1 000,00
1 050,00
14 775,00
250,00
1 621,87

-1,24
9 050,74
-0,32
1 799,04
5 051,27

-8,36
10 161,77
-0,18
3 076,67
1 805,73

-80 000,00
573 155,57
2 782 150,62

7830

Annen kostnad lokaler
Leie kopimaskin
Leie inventar/utstyr
LEIE KUNSTVERK
Driftsmaterialer
Rep/vedlikehold lokaler/utstyr
REVISJONHONORAR
Regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Webhosting
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l
Møter, kurs, oppdatering o.l
Annen kontorkostnad
Mobil/internett/Fasttlf
Porto
Reisekostnad ikke oppg pl
Reklamekostnader
Representasjon m/fradrag
Kontingent m/fradrag
Gaver m/fradrag
Forsikringspremie
T5 Korrigert forskuddsbetalt forsikring/leie
Øredifferanser
Bank og kortgebyrer
Øreavrunding
Annen kostnad m/fradrag
Annen kostnad u/fradrag
T3 Pay pal konto
TAP PÅ FORDRINGER

79

Sum driftskostnader

80

Driftsresultat

7740
7770
7771
7790
7791

Finansinntekter og finanskostnader
110 Annen renteinntekt
8040 Renteinntekter u/fradag
8050 Renteinntekt bankinnskudd
145 Annen rentekostnad
8155 Renter/gebyr leverandør
155

Resultat av finansposter

280

Årsresultat

Overføringer
320 Avsatt til annen egenkapital
8960 OVERFØRT TIL EGENKAPITAL
330 Overført til udekket tap
8990 Overført til udekket tap
D8 Overført til udekket tap

Sum overføringer

1 948,64
488 519,28
3 156 077,95

Debet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 499,19
1 499,19
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
850,00
0,00
2 349,19
146 195,19

Kredit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
105 000,00

Endelig
33 339,62
18 803,00
24 075,00
0,00
0,00
0,00
31 500,00
24 895,00
5 820,24
7 512,81
6 430,00
13 624,04
8 516,40
11 831,05
1 176,70
46 867,27
1 000,00
1 050,00
14 775,00
250,00
3 121,06

Endring
-19 535,59
-13 796,50
5 815,98
-43,00
-8 179,00
-564,90
-4 750,00
-71 727,00
5 601,24
-42 160,45
1 116,00
-6 542,11
8 381,60
-25 257,31
-2,00
23 155,78
-10 000,00
1 050,00
-1 813,00
250,00
-14 329,07

-8,36
10 161,77
-0,18
3 076,67
2 655,73

-7,12
1 111,03
0,14
1 277,63
-2 395,54

1 948,64
450 868,47
3 197 273,14

81 948,64
-122 287,10
415 122,52

-24 062,17

-414 173,29

746 195,19

247 000,00

85 021,90

109 084,07

-65,00
-403,00
-468,00

0,00
-668,50
-668,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
-668,50
-668,50

65,00
-265,50
-200,50

1 606,42
1 606,42
1 138,42

0,00
0,00
-668,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-668,50

-1 606,42
-1 606,42
-1 806,92

-22 923,75

-414 841,79

746 195,19

247 000,00

84 353,40

107 277,15

22 923,75
22 923,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-22 923,75
-22 923,75

0,00

0,00

-77 649,21

0,00

77 649,21
77 649,21
77 649,21

-77 649,21

0,00

0,00
0,00
0,00

-77 649,21

-77 649,21

0,00

0,00

-6 704,19

0,00
0,00

6 704,19
6 704,19
6 704,19
84 353,40

-6 704,19

0,00
22 923,75

0,00
0,00
0,00
0,00

-6 704,19
-84 353,40

-6 704,19
-107 277,15

37

Regnskap Rogaland Kunstsenter 2017

Regnskap Rogaland Kunstsenter 2017

Resultatregnskap - tabellarisk 2017
Rogaland Kunstsenter

I fjor

Inng

Debet

Balanse - tabellarisk 2017
Rogaland Kunstsenter
Kredit

Endelig

Endring
Opptjent egenkapital
695 Annen egenkapital
2050 Annen egenkapital
T6 Etterbetaling lønn inkl aga
D6 Overført fra annen egenkapital

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
515 Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.
1290 Hjemmeside
49 000,00
A10.1 07 Hjemmeside: Ordinære avskrivninger
49 000,00
530 Sum immaterielle eiendeler
49 000,00

49 000,00

Sum anleggsmidler

Fordringer
610 Kundefordringer
1500 Kundefordringer
1530 Påløpt tilskudd ikke mottatt
1580 Avsetning tap på kundefordringer

57 900,00

136 107,68
85 000,00
-71 000,00
150 107,68

33 000,00
33 000,00
33 000,00
33 000,00

16 000,00

-33 000,00

16 000,00
16 000,00

-33 000,00
-33 000,00

4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00

4 900,00

-4 000,00

8 900,00
8 900,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 900,00
4 900,00

-4 000,00
-4 000,00

57 900,00

0,00

37 000,00

20 900,00

-37 000,00

49 000,00
49 000,00

Varige driftsmidler
550 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
1120 Faste tekniske installasjoner
8 900,00
A9.1 06 Mitsubishi varmepumpe: Ordinære avskrivninger
8 900,00
555 Sum varige driftsmidler
8 900,00
600

0,00
0,00
0,00
0,00

8 900,00

111 347,63
85 000,00
-71 000,00
125 347,63

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

111 347,63
85 000,00
-71 000,00
125 347,63

-24 760,05
0,00
0,00
-24 760,05

91 266,19

1 499,19
1 499,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1 499,19
1 499,19

89 767,00

33 594,49

0,00
65 000,00

-8 789,00
65 000,00

850,00
92 116,19
217 463,82

0,00
0,00
0,00
65 000,00
65 000,00
0,00
65 000,00
65 000,00

0,00
154 767,00
280 114,63

-850,00
88 955,49
64 195,44

104,50
483 381,60
-109,65
34 387,00
517 763,45

104,50
875 750,25
14 993,78
38 960,00
929 808,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

104,50
875 750,25
14 993,78
38 960,00
929 808,53

0,00
392 368,65
15 103,43
4 573,00
412 045,08

615 Andre kortsiktige fordringer
1700 Forskuddsbetalte kostnader
56 172,51
T5 Korrigert forskuddsbetalt forsikring/leie
1750 TILSKUDD
8 789,00
1760 Periodisert prosjektkostnader
0,00
T10 Periodisert kostnader Bokprosjekt
2961 Pay Pal konto
850,00
65 811,51
625 Sum fordringer
215 919,19

0,00
0,00

655
1900
1920
1930
1950

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Kontanter
Bank 3201 31 15302
Drift 3201 36 55854
Skatt 3201 46 50929

660

Sum omløpsmidler

733 682,64

1 147 272,35

65 000,00

1 499,19

1 209 923,16

476 240,52

665

Sum eiendeler

791 582,64

1 205 172,35

65 000,00

38 499,19

1 230 823,16

439 240,52
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700 Udekket tap
2080 Udekket tap
D8 Overført til udekket tap

I fjor

Inng

Debet

Kredit

Endelig

Endring

-132 168,19

-132 168,19

132 168,19

-132 168,19

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-132 168,19

132 168,19
125 464,00
6 704,19
132 168,19

0,00

132 168,19

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
331 353,40
331 353,40

77 649,21

77 649,21

77 649,21
0,00
77 649,21

77 649,21
0,00
209 817,40

705
710

Udisponert resultat
Sum opptjent egenkapital

0,00
0,00
-132 168,19

0,00
-414 841,79
-547 009,98

77 649,21
77 649,21
77 649,21
746 195,19
956 012,59

715

Sum egenkapital

-132 168,19

-547 009,98

956 012,59

331 353,40

77 649,21

209 817,40

-64 422,24
17 974,00
-46 448,24

-81 226,02
0,00
-81 226,02

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-81 226,02
0,00
-81 226,02

-16 803,78
-17 974,00
-34 777,78

-34 387,00
-5 905,00
-9 745,11
-16 972,75
0,00
-67 009,86

-38 960,00
0,00
-32 800,00
-16 972,75
-1 407,42
-90 140,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-38 960,00
0,00
-32 800,00
-16 972,75
-1 407,42
-90 140,17

-4 573,00
5 905,00
-23 054,89
0,00
-1 407,42
-23 130,31

-313 000,00

600 000,00
0,00
600 000,00
0,00
0,00
125 464,00
125 464,00
0,00
6 846,00
6 846,00
0,00
850,00
850,00
100 000,00
100 000,00
0,00
833 160,00
833 160,00

-771 000,00

-458 000,00

-2 000,00
-125 621,20

0,00
-123 694,00

-131 638,98
-6 846,00

-9 981,83
81 076,00

0,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,00
-486 796,18
-658 162,37

142 000,00
42 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182 000,00
182 000,00

0,00
-1 137 106,18
-1 308 472,37

19 450,00
-591 149,83
-649 057,92

Kortsiktig gjeld
780 Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld
2411 LEVERANDØRER ÅRSOPPGJØR
790
2600
2644
2770
2780
2785

Skyldig offentlige avgifter
Forskuddstrekk
5% Kunstskatt
Skyldig arbeidsgiveravgift
Aga av feriepenger
PÅLØPT ARB.G.AVG.FERIEP.

800 Annen kortsiktig gjeld
2900 Forskudd fra kunder
-313 000,00
T2 Korrigert avsetning bokprosjekt Turi Gramstad
T7 Avsatt prosjektstøtte Sentimental Education
T9 Korrigert avsetning tursti - offentlig rom
2905 Depositum nøkler
-2 000,00
2910 Gjeld til ansatte og eiere
-1 927,20
T6 Etterbetaling lønn inkl aga
2940 Feriepenger
-121 657,15
2960 Annen påløpt kostnad
-87 922,00
T1 Påløpt styrehonorar inkl aga
T8 Ettergitt husleie
2961 Pay Pal konto
0,00
T3 Pay pal konto
2962 Skyldig kunstner
0,00
T4 Avsatt stipender delegert fra BKH
2965 Forskuddsbetalte inntekter
-19 450,00
-545 956,35
810 Sum kortsiktig gjeld
-659 414,45

-2 000,00
-157,20
-131 638,98
-40 000,00
0,00
0,00

820

Sum gjeld

-659 414,45

-658 162,37

182 000,00

833 160,00

-1 308 472,37

-649 057,92

850

Sum egenkapital og gjeld

-791 582,64

-1 205 172,35

1 138 012,59

1 164 513,40

-1 230 823,16

-439 240,52
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Noter 2017
Rogaland Kunstsenter

Noter 2017
Rogaland Kunstsenter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Posten lønnskostnader er slått sammen av:
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum

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.
Immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt.
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 .

2017
1 284 469
209 649
141 898
17 791
1 653 807

2016
1 039 822
161 445
113 000
8 632
1 322 899

3

3

Daglig leder
529 958
54 680
4 554

Styret
48 750
0
0

Datautstyr
44 390

39 490
4 900

Totalt
44 390
0
0
39 490
4 900

Årets avskrivninger

4 000

4 000

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3 år
Lineær

Antall årsverk
Selskapet har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon som oppfyller lovens krav.
Ytelser til ledende personer:
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Revisor
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør kr 31 500 inkl. mva.

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

Note 4: Immaterielle eiendeler

Skatt
Rogaland Kunstsenter driver ikke skattepliktig virksomhet.

Hjemmeside
100 000

84 000
16 000

Totalt
100 000
0
0
84 000
16 000

Årets avskrivninger

33 000

33 000

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3 år
Lineær

Anskaffelseskost 1.1
Tilgang
Avgang
Akk. Avskrivninger 31.12
Balanseført verdi pr 31.12
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Note 5: Bankinnskudd o.l.
Herav bundne midler kr 38 960.

Note 6: Pensjonspremiefond
Saldo premiefond 01.01
Innbetalt/Benyttet + avkastning
Saldo premiefond 31.12

5 823
-5 823
0

Premiefondet er ikke balanseført.

Note 7: Egenkapital

Egenkapital pr. 1.1
Etterbetaling lønn feil tidligere år
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12

Annen
egenkapital
132 168
-125 464
-6 704
0

Udekket tap
0
0
-77 649
-77 649

Sum
0
0
-77 649
-77 649

2017
1 415 000
887 000
1 093 530
-458 000
72 821
3 010 351

2016
1 387 000
853 000
433 000
-113 000
136 813
2 696 813

2017
771 000

2016
313 000

Note 8: Offentlig støtte
Posten offentlig støtte er slått sammen av:
Årlig driftstilskudd Rogaland Fylke
Årlig driftstilskudd Stavanger Kommune
Prosjektrelaterte tilskudd
Endring tidsavgrensning tilskudd
Andre driftsinntekter
Sum
Tilskuddene bruttoføres regnskapsmessig.

Ubenyttede prosjektmidler som inngår i annen kortsiktig gjeld
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