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ÅRSRAPPORT
KunstnerSenteret i Buskerud - Pilotgalleriet 2012

FORMÅL
Pr. februar 2013 er 153 billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet Kunstnersenteret i
Buskerud. 110 er organisert i Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) og 43 i Norske
Kunsthåndverkere Sørøst-Norge avd. Buskerud (NKB). Se for øvrig medlemslister på
www.kibkunst.no
Kunstnersenteret er en selvstendig institusjon som er offentlig finansiert. Pilotgalleriet har
vært tilknyttet Kunstnersenteret siden 2004.

Oppgaver:

•
•
•
•

Formidle samtidskunst
Pilotgalleriet skal formidle vandreutstillinger til elever i
grunnskolene i Buskerud fylke
Sikre en hensiktsmessig og god beredskap overfor
offentlighetens behov for kunstnernes tjenester
Sikre kunstnernes ytringsfrihet og motvirke uheldig
kommersialisering av kunstlivet

Kunstnersenteret kan tilby:

•
•
•
•
•
•

Konsulenttjenester ved kunst i offentlig rom-prosjekter
Annen kunstfaglig bistand
Utstillinger av billedkunst og kunsthåndverk
Kommisjonssalg av kunst
Kontakt med kunstnerne til diverse oppdrag:
Portretter, illustrasjoner, foredrag, kurs,
undervisning og bedriftsgaver osv.
www.kibkunst.no
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TILLITSVERV I KUNSTNERSENTERET 2012

REPRESENTANTSKAPET
3 representanter fra NKB:
Margrethe Loe Elde (12-14)
Eva Beate Laugerud (12-14)
Kristin Ophus
Vara: ikke oppnevnt

3 representanter fra BBK:
Eva Solheim - leder (12-14)
Heidi Reinsfelt Krogh (11-13)
Liv Grønlund (11-13)
Vara: Merethe Duvholt (12-14)

Én representant fra Drammen kommune:
Tone Ulltveit-Moe
Vara: Ann Magritt Bekink
To representanter oppnevnt på fritt grunnlag av BBK og NKB:
Arkitekt: Harald Haraldsen
Kulturrådgiver i Lier: Hege Larsen
STYRET/KUNSTEVALUERENDE RÅD
De valgte representanter fra BBK og NKB fungerer som kunstevaluerende råd. Tillitsvalgte i
styret/kunstevaluerende råd var:
2 representanter fra BBK med én vara:
Tom Gundersen (12-14)
Mona Skjønhaug (11-13)
Vara: Eva Rydhagen (07-14)
2 representanter fra NKB med én vara:
Reidun Bull-Hansen - styreleder, (11-13)
Bente von Krogh (11-13)
Vara: Geir Olsen (12-14)
2 styremedlemmer med 2 personlige vara oppnevnt av Buskerud fylkeskommune:
Sigrid Thielemann (H) (11-15)
Vara: Lavrans Kierulf (Frp) (11-15)
Nancy Amundsen (Ap) (11-15)
Vara: Øivind Kleven (Ap) (11-15)
REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG FOR OFFENTLIG UTSMYKKING - RSU
1 representant fra BBK med én vara:
Eva Rydhagen – leder (12-14)
Vara: Berit Myrvold (12-14)

1 representant fra NKB med én vara:
Angela Barco Barón (12-14)
Vara: Magnus Hesslid(12-14)

Arkitekter utnevnt fra arkitektforeningen:
Anne Rosfjord Wik
Vara: Anders Granli
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MØTER
I 2012 var det:

Representantskapet har hatt 1 representantskapsmøte i 2012.
Det har vært 6 ordinære styremøter i 2012. Kunstevaluerende saker
har blitt behandlet etter styremøter. 2 egne møter i Kunstevaluerende
råd. Daglig leder og styreleder har hatt arbeidsmøter. I RSU har det
vært kontakt pr. e-mail.

ADMINISTRASJON
Andor Roksvåg; daglig leder, Ann Lisbeth Hemmingsen; ansatt til 1. september 2012 med
fagområde formidling, Jasmina Kemura; ansatt i engasjement fra 8. september 2012 som
utstilling- og formidlingsansvarlig og Turid F. Stokke; sekretær/koordinator.
GALLERIVAKTER
Randi Bjerkås Lyngra og Ingema Andersen har delt på jobben med å være gallerivakt på
åpnig av nye utstillinger, i helgene og deler av juli.
REPRESENTASJON / MØTER
Daglig leder og koordinator Turid F. Stokke har også dette året deltatt på møter i «Den
kulturelle skolesekken».
Daglig leder har deltatt på 1 møte i brukerrådet for «Union scene».
På kulturtreffet 2012 i regi av Den Kulturelle skolesekken, arrangert av Buskerud
fylkeskommune, deltok Daglig leder, Turid F. Stokke og formidlerne fra
«Pilotgalleriet». Formidlerne presenterte produksjonene som skulle ut høsten 2012.
Kunstnersenteret arrangerte i samarbeid med Buskerud Bildende Kunstnere fagdag (7)
«Creabiz», «Kunstnere som egne næringsvirksomheter» den 12. oktober på Union scene.
Det var 28 påmeldte deltagere.
Styreleder, Daglig leder og Ann-Lisbeth Hemmingsen besøkte «Documenta 13» i Kassel i
tidsrommet den 18-20. juni. Daglig leder og Ann Lisbeth Hemmingsen fikk stipend med
«Virke» til dette tiltaket.
Kunstnersenteret i Buskerud var medarrangør til landskonferansen om kirkekunst: «God
smak, Dårlig smak, Kristen smak» – om visuell kunst i kirken. Medarrangører var Den norske
kirke v/Kirkerådet og Drammens museum. Konferansen hadde 53 deltagere og ble avholdt i
Drammen fra den 31. okt. – 1. nov. Konferansen ble omtalt og debattert i media.
Seminaret Norsk Kulturråds årskonferanse ble arrangert i Oslo den 14. november. Tema var
»Etter beste skjønn». Styreleder og daglig leder deltok på konferansen.
Landsmøte for «Kunstnersentrene i Norge» ble arrangert på Samisk Kunstsenter i Karasjok
den 10-12. september. Styreleder og daglig leder deltok.
Daglig leder var også i år i bystyregruppa den 27.mars og fortalte om Kunstnersentrenes
drift.
Daglig leder har hatt to møter med «Økonomiassistanse».
Kunstnersenteret har i løpet av året hatt besøk fra diverse organisasjoner, kommuner,
delegasjoner og skoleklasser, i tillegg til vanlig publikum.
UTSTILLINGSVIRKSOMHET 2012
14.12-29.01
07.03-31.03
18.04-20.05
13.06-29.07
22.08-16.09
10.10-04.11
04.11-21.12

Anne Line Iversen- silketrykk
Anne Berntsen- foto
Kari Hjertholm- tekstil
Store verk- medlemmer av BBK og NKB
Anne Siv Falkenberg Pedersen- maleri
Hanne Lydia Opøien Kristoffersen- tegning og
videoprosa.
Evelyn Melsom- maleri og tegning

Mer informasjon: www.kibkunst.no
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KUNSTBUTIKKEN
I Kunstbutikken finnes arbeider i kommisjon, både billedkunst og kunsthåndverk, fra en del
av medlemmene i BBK og NKB. I tillegg har vi arbeider fra noen kunstnere utenom fylket.
INFORMASJONSVIRKSOMHET OM UTSTILLINGENE
Invitasjoner til åpningene av Kunstnersenterets utstillinger ble sendt ut til alle medlemmene i
BBK og NKB som er registrert med e-mail, til samarbeidspartnere, kunder og andre
interesserte. Informasjon om utstillingene ble også sendt med e-mail til de øvrige
kunstnersentrene. Utstillingene ble annonsert i LISTEN hele 2012, www.listen.no og i
dtDrammen hver 14. dag. dtDrammen kommer ut hver onsdag. Dette er en fellesannonse
sammen med de andre aktørene på Union Scene. Drammens Tidende har også i år
forhåndsomtalt alle utstillingene. Utstillingene blir annonsert på TV-skjermen inne i
fellesarealet på Union Scene. I tillegg til denne blir det ved hver utstilling laget en stor plakat
som henges opp ute på veggen på Union Scene. Under utstillingen til Evelyn Melsom ble det
satt inn en annonse over tre dager i Dagbladet.
Det blir sendt ut pressemelding for hver ny utstilling til Drammens Tidende og hovedstadens
aviser, kunstkritikere, utstillingssteder og diverse personer innen kunstlivet ellers. Det sendes
også pressemelding, Nyhetsbrev, med e-mail til ca. 160 personer som er interessert i få
dette. Kunstnersenteret har egen web-side med adresse www.kibkunst.no . Kunstnersenteret
redigerer sidene selv og legger ut informasjon om utstillingene. Informasjon om Pilotgalleriets
vandreutstillinger er også lagt ut på www.kibkunst.no og DKS-Buskerud http://www.dksbuskerud.no
Vi har jobbet aktivt med å oppdatere hjemmesiden, da spesielt bildedokumentasjon over
tidligere utstillinger. Vi har også opprettet egen Facebook-profil. Dette med formål om å øke
antall treff og modernisere vårt virke.

UTSTILLINGER 2013
23.01-03.03
13.03-14.04

24.04-02.06
19.06-04.08
21.08-15.09
25.09-20.10
30.10-24.11
04.12-20.12

Vidar Koksvik og Kari Håkonsen - glass
Wireless - Regien Cox, Ingrid Aarset, Sidsel
Palmstrøm, John Raunstein, Mirjam Raen
Thomassen, Kiyoshi Yamamoto Farias, Ulrika Berg,
Moosa Myllykangas, Anne F. Møller, Ulrika Berge.
Kurator: Sari Syväluoma.
Ståle Sørensen- interaktiv skulptur
Guttorm Guttormsgaard- øyeblikksbilder
Liv S. Grønlund- maleri
Åshil Bøtun - skulptur i papp/ papir
Tina Mareen Buddenberg - maleri/installasjon.
Vinterutstilling (ikke bestemt)

OFFENTLIGE INNKJØP
Røyken kommune

Jurjan Kuil, silketrykk.
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NORSK KULTURÅDS UTSTILLINGSSTIPEND GJELDENDE HØST 2012 OG 2013
Innstillingskomiteen:
Fra BBK: Lena Akopian, vara: Inger Karthum.
Fra NKB: Trine Mohn, vara: Ingegjerd Mandt.
Fra Buskerud fylkeskommune: Lill Jacobsen, vara: Inger Margrete Pettersen.
Fra kunstforeningene i fylket: Marit Løvås, vara: Ingegjerd Mandt.
Innstillingskomiteen hadde møte den 1. oktober. Tilstede var Lill Jacobsen, Inger Karthum,
Marit Løvås og Trine Mohn. Sekretær: Jasmina Kemura.
I 2012 kom det inn 13 søknader fra enkeltkunstnere. Innstillingskomiteen i Buskerud innstilte
10 av søknadene.
7 av innstilte søkere ble innvilget stipend.
De innvilgede søknader:
Torbjørn Kvasbø
Mette Tronvoll
Ståle Sørensen
Åsild Bøthun
Hanne Lydia O. Kristoffersen
Evelyn Melsom
Sigrid Øyehagen

Innvilget:
kr. 50. 000
kr. 50. 000
kr. 40. 000
kr. 40. 000
kr. 40. 000
kr. 30. 000
kr. 20. 000

Utstillingssted:
Drammens Museum
Hallingdal Museum
Kunstnersenteret i Buskerud
Kunstnersenteret i Buskerud
Kunstnersenteret i Buskerud
Kunstnersenteret i Buskerud
Gulden Kunstverk

REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG FOR OFFENTLIG UTSMYKKING - RSU
RSU har hatt kontakt pr. e-post. Alle konsulenter er oppnevnt i 2012. Oppdrag 2012:
Hønefoss videregående skole: konsulenter: Reidun Bull-Hansen og Eli Goldstein
Finansiering: Buskerud fylkeskommune: kunstbudsjett kr. 3.000.000. KORO: 770.000
Hurum kommunes Administrasjonsbygg: konsulenter: Ståle Sørensen og Camilla Øyhus
Finansiering: Hurum kommune: kunstbudsjett kr. 1.155.150. KORO: kr. 200.000
St. Halvard videregående skole: konsulent: Grethe Hald
Finansiering: Buskerud fylkeskommune: kunstbudsjett kr. 735.000
Hegg barneskole og kultursal: konsulent: Grethe Marstein
Finansiering: Lier kommune: kunstbudsjett kr. 2.000.000. KORO: kr. 300.000
Heia flerbrukshall: konsulent: Grethe Hald
Finansiering: Lier kommune: kunstbudsjett kr. 400.000. KORO: kr. 115.000
ØKONOMI
Regnskapsbyrået Økonomiassistanse Drammen AS har ført regnskapet for 2012. Daglig
leder har hatt et møte med regnskapskontoret.
Eiker Revisjon reviderer regnskapet for Kunstnersenteret.

7

PILOTGALLERIET
Administrasjon: Andor Roksvåg; produsent, Turid F. Stokke; koordinator.
Pilotgalleriet har i 2012 besøkt alle grunnskolene i de 21 kommunene i Buskerud fylke. Fra
høsten 2012 ble tilbudet halvert og inkluderer kun 2., 4., 6., 8. og 9. klassetrinn.
4 utstillinger har vært på vandring. Alle utstillingene var med formidlere. 3 utstillinger var på
turné våren 2012 og 4 på høsten 2012. Skolene er delt inn i såkalte ”høst”- og ”vårskoler”.
Dette gjør at besøket blir mer forutsigbart for skolene, ettersom de da vet at Pilotgalleriet
kommer til skolen enten høst eller vår.
VANDREUTSTILLINGER PÅ TURNÉ 2012:
BERGKUNST
Denne utstillingen viser et utvalg av motiver fra bergkunsten i Skandinavia. Bergkunst er en
fellesbetegnelse for bilder som er hugget, innrisset og slipt på berg og steiner, samt malte
bilder i huler og hellere. I Norge er bergkunsten mellom 2000 og 9000 år gammel.
Arkeologene deler helleristningene inn i to hovedkategorier: veideristninger og
bonderistninger. Veideristningene, som er de eldste, har jaktscener og dyr som hovedmotiv,
mens bonderistningene fra bronsealder, ca. 1.800 – 500 f.Kr., fokuserer i hovedsak på
fruktbarhet gjennom forskjellige motiver. Grafikk av Inger Hagen er en del av utstillingen og
en film viser hvordan hun jobber i prosessen med å skape bildene. Inger Hagen er tydelig
inspirert av helleristninger. Formidlingen består også av en del med workshop hvor elevene
lager helleristningsavtrykk i tillegg til egne arbeider med inntrykk fra helleristningene.
Våren 2012 vandret Bergkunst i Modum, Øvre Eiker, Sigdal, Nore og Uvdal, Flesberg,
Rollag og Krødsherad. Formidler var Valborg Maria Sirnes. Høsten 2012 reiste Sirnes med
utstillingen i Ringerike.
Produsent: Kunstnersenteret i Buskerud/Pilotgalleriet i samarbeid med Buskerud
fylkeskommune/utviklingsavdelingen.

ET HELT SPESIELT STED
Bildene er valgt ut fra Østlandsutstillingen 2008 som er en juryert distriktsutstilling.
På utstillingen ble det vist flere bilder med stedsskildringer. Det ble valgt ut seks bilder hvor
kunstnerne tydelig har hatt et spesielt utgangspunkt. Bildene vi møter forteller forskjellige
historier, og ved bruk av virkemidler blir stedene som skildres ikke helt vanlige steder. Vi blir
hensatt til stemninger og tilstander.
Kunstnere som deltar: Sigrid Bjørkedal, Kikki Hovland, Elisabeth Jarstø, Gunnveig
Nerol, Ragnhild Ohma og Shwan Dler Qaradaki.
Våren 2012 turnerte Et helt spesielt sted i Hurum og Røyken med formidler Marianne
Skarpnes. Høsten 2012 reiste utstillingen til Nedre Eiker og Kongsberg med formidlerne
Valborg Maria Sirnes og Marianne Skarpnes.
Produsent: KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet.

KUNSTNØTTER
Denne utstilling viser gjenstander som kan assosieres med redskaper. Samtidig tilhører
gjenstandene forskjellige kategorier innenfor det visuelle feltet. Vi møter både billedkunst,
kunsthåndverk og design.
Gjennom en iscenesettelse blir elevene publikum som deltar i en gjettekonkurranse der en
formidler med stor overbevisning forteller elevene hva gjenstanden er. Elevene får to
historier som de skal forholde seg til. Den ene forteller en historie og gjenstandens funksjon,
den andre forteller om gjenstanden som kunst. Elevene deltar ved å stemme på ”sin”
versjon.
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Elevene skal gjennom denne utstillingen øve seg på å skille mellom design og kunst.
Utstillingen åpner for mange spennende spørsmål og samtaler.
Gjenstander er fra Drammens museum og Hareide Design.
Kunstnere som deltar: Putte Helene Dal, Lillan Eliassen, Ina Kristine Hove, Toril
Redalen, Mari Røysamb, Øyvind Suul, Svein Thingnes, Borghild Rudjord Unneland og
Gunhild Vatn.
Våren 2012 turnerte Kunstnøtter i Drammen med formidlerne Berit Myrvold, Jasmina Kemura
og Marianne Skarpnes. Høsten 2012 vandret den i Lier kommune med formidlerne Berit
Myrvold og Marianne Skarpnes.
Produsent: KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet.

I BEGYNNELSEN VAR STREKEN
Denne utstillingen ønsker å sette fokus på ulike aspekter ved samtidens tegnekunst. Fra å
ha en passiv og underordnet rolle som skisse eller forarbeid til hovedverket, har den vokst
fram som en egen uttrykksmåte med verdi i seg selv. De seks unge kunstnerne som blir
presentert gjennom utstillingen jobber alle uavhengig av hvilke trender som måtte oppstå i
kunsten. De har utviklet sine særegne uttrykk og jobber alle med ulik tematikk.
Produksjonen vil omfatte videotegning, tredimensjonal tegning, tegning basert på fotografi,
figurativ tegning og graffiti-inspirert tegning.
Formålet er å vise det mangfold som i dag er samlet under betegnelsen tegning, både når
det gjelder teknikk og tematikk. Kanskje blir elevene inspirert til selv å utforske de
mulighetene som ligger i tegning som uttrykksmåte?
Kunstnere som er med: Oda Broch, Hanne Grieg Hermansen, Tone Berg Størseth,
Sverre Malling, Herman Mbamba og Mimmi Mattila.
Utstillingen begynte sin vandring høsten 2012 i Hole og kommunene Flå, Nes, Gol,
Hemsedal, Ål og Hol i Hallingdal. Formidler var Marianne Skarpnes.
Produsent: KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet.

MØTER OG INFORMASJON
Daglig leder, Andor Roksvåg, har sittet i Produsentgruppa som knytter sammen programmer
for ”Den kulturelle skolesekken” i Buskerud fylke. Turid F. Stokke har deltatt på
Arbeidsmøtene i DKS. Her behandles praktiske oppgaver for at turnéene skal løses på best
mulig måte. Turid F. Stokke redigerer siden www.dks-buskerud.no hvor informasjon og
lærerveiledning om vandreutstillingene legges ut.
Formålet med ”Den kulturelle skolesekken” er at skolene skal få en kulturpakke som
inneholder kulturelle opplevelser som teaterbesøk, utstillinger, konserter og forfatterbesøk.
Det har vært holdt møter med kunstformidlerne som formidler Pilotgalleriets utstillinger, både
med hensyn til opplæring og gjennomgang av praktiske oppgaver.
Turid F. Stokke og fem formidlere deltok på Kulturtreffet 17-18. september på Drammens
Teater og Union Scene. Arrangementet arrangeres av Buskerud fylkeskommune.
Formidlerne presenterte de ulike prosjektene i Den Kulturelle Skolesekken.
TILBAKEMELDINGER FRA SKOLENE i 2012
Pilotgalleriet får god respons fra skolene på utstillingene som blir vist.
Utstillingene har ulike uttrykk og er passelig store i forhold til visning i et klasserom.
Høsten 2012 har Pilotgalleriet fått ønske fra skolene om at tilbudet blir til alle klassetrinn.

9

KUNSTNERSENTERET I BUSKERUD – STYRETS ÅRSBERETNING 2012
Styret har i 2012 gjennomført 6 ordinære styremøter, og styreleder og daglig leder har hatt ukentlige
møter/ kontakt knyttet til den daglige driften, og sammen deltatt på landsmøte for Kunstsentrene i Norge.
Styrets oppmerksomhet har også i 2012 vært rettet mot å utvikle en god strategi for kunstnersenterets
drift frem til 2015.
Representantskapet vedtok på sitt møte i mai de overordnede ambisjonene i kunstnersenterets
strategiplan. Videre konkretisering og oppfølging av strategiarbeidet har etter den tid ligget hos
administrasjonen, og styret avventer i skrivende stund fremdeles den konkrete handlingsdelen av
planen.
Senterets virksomhet har vært preget av en noe ustabil bemanningssituasjon. Hemmingsen som ble
ansatt som medarbeider i nyopprettet stilling i november 2011 sa opp stillingen etter kort tid. Stillingen
har vært fylt på engasjementsbasis, mens arbeidet med ny utlysning/ansettelse pågikk. Denne
situasjonen var uforutsett og har krevd ekstra ressurser, også budsjettmessig.
Styret ser frem til at alle brikker skal falle på plass, og til at strategiplanen ferdigstilles og settes ut i livet.
Styret følger nøye med på Kunstnersenteret økonomiske situasjon, og ser med uro på at det kan være
vanskelig å holde tritt med kostnadsutviklingen uten å redusere tilbudet, spesielt i Pilotgalleriet. Samtidig
ser styret et stort potensiale for økte egeninntekter.
Arbeidsmiljøet har vært godt uten nevneverdig sykefravær.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet mer enn det som er vanlig for denne type virksomhet.
Kunstnersenteret har en bevisst politikk på å etterstrebe en lik fordeling mellom kjønnene i ansettelse.
Rettvisende oversikt gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2012 med
tilhørende noter, et rettvisende bilde for Kunstnersenterets stilling og resultat av virksomheten.
Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsforhold
og prisutvikling som er av interesse for å bedømme Kunstnersenteret. Etter utgangen av regnskapsåret
har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å
bedømme Kunstnersenterets resultat og stilling.
Fortsatt drift.
Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av Kunstnersenteret til
grunn for avleggelsen for årsregnskapet.
Reidun Bull-Hansen
Styreleder
Drammen 05.06.13
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Hanne Lydia Opøien Kristoffersen - Back to nature (I can`t go on like this)
Arbeidet ble vist på Kunstnersenteret i Buskerud i tidsrommet 10. oktober – 04. november 2012
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