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FORMÅL
Pr. februar 2014 er 154 billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet
KunstnerSenteret i Buskerud. 112 er organisert i Buskerud Bildende Kunstnere (BBK)
og 42 i Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge avd. Buskerud (NKBu). 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 oversikt over 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.
Formidling til ulike publikumsgrupper
www.kibkunst.no
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TILLITSVERV I KUNSTNERSENTERET 2013
3 representanter fra BBK:
Margrethe Loe Elde (12-14)
Eva Solheim - leder (12-14)
Eva Beate Laugerud (12-14)
Heidi Reinsfelt Krogh (11-13)
Kristin Ophus (12-14)
Liv Grønlund (11-13)
Vara: ikke oppnevnt
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:
Mona Skjønhaug (11- d.d. styreleder
Tom Gundersen (12-14)
Vara: Eva Rydhagen (07-14)

2 representanter fra NK- Sørnorge avd. Buskerud:
Geir Olsen (13-15)
Lillan Svendsrud (13-15)
Vara: ikke oppnevnt
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 2013 var det:

Representantskapet har hatt 1 representantskapsmøte i 2013.
Det har vært 5 ordinære styremøter i 2013. Kunstevaluerende saker har
blitt behandlet etter styremøter. 3 egne møter i Kunstevaluerende råd.
Daglig leder og styreleder har hatt kontinuerlige arbeidsmøter. I RSU
har det vært kontakt pr. e-mail.

ADMINISTRASJON
Andor Roksvåg, daglig leder; Jasmina Kemura, utstilling- og formidlingsansvarlig, ble
midlertidig ansatt til februar 2013 og fast ansatt fra mars 2013; Stine Lind-Isaksen,
koordinator/publikumsansvarlig, ble fast ansatt fra mars 2013.
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 Stine Lind-Isaksen har også i dette året deltatt i møter til «Den
kulturelle skolesekken». Dette var regionsmøtet med DKS-sentralt 18.juni, samt 5
produsentmøter 07.mars, 10.april, 14.mai, 29.august og 25.oktober. Stine Lind-Isaksen og
formidlerne fra «Pilotgalleriet» deltok på kulturtreffet 2013 i regi av «Den kulturelle
skolesekken», arrangert av Buskerud fylkeskommune. Formidlerne presenterte produksjonene
som skulle ut høsten 2013.
Styreleder, daglig leder og utstillings- og formidlingsansvarlig besøkte kunstbiennalen i
Venezia i tidsrommet 08.-10.oktober. Daglig leder, utstillingsansvarlig og Inger Marie
Andersen var på ekskursjon til KUNSTBANKEN- Hedmark Kunstsenter i forkant av
utstillingen til Klart Glass i 10 år.
Årsmøtet for «Kunstnersentrene i Norge» ble avholdt i Fredrikstad 23-24-25 september.
Styreleder og daglig leder deltok. 17.april ble det i tillegg avholdt et møte på Kunstnersenteret
i Buskerud med den nybakte lederen for «Kunstnersentrene i Norge» hvor daglig leder tok
del. Stine Lind- Isaksen deltok på dagsseminaret ”Et mangfoldig publikum” 17.oktober på
Union Scene.
Daglig leder hadde møter med fylket med temaet «Kunst som levebrød» 15.januar og 06.mai.
Daglig leder og Berit Myrvold deltok i et møte med kulturredaktøren i Drammens Tidende.
18.september ble det avholdt et seminar om «Kunst i offentlige rom» hvor daglig leder var
deltager. Jasmina Kemura har deltatt på fagseminar i regi av Norske Kunsthåndverkere. Stine
Lind- Isaksen og Jasmina Kemura deltok på dagsseminaret ”Kulturnæringens Trumfkort” i
Vestfossen. Stine Lind- Isaksen har deltatt på to Brukerrådsmøter.
Kunstnersenteret har i løpet av året hatt besøk fra diverse organisasjoner, kommuner,
delegasjoner og skoleklasser i tillegg til vanlig publikum.

UTSTILLINGSVIRKSOMHET 2013
23.01 – 03.03.2013
Kari Håkonsen og Vidar Kokvsik - KLART GLASS I 10 ÅR.
13.03 – 14.04.2013
Wireless - nordisk eksperimentell tekstilkunst.
24.04 – 02.06.2013
Ståle Sørensen – skulptur og installasjon i tre.
19.06 – 04.08.2013
Guttorm Guttormsgaard- tegning/presentasjon av bøker.
21.08 – 15.09.2013
Liv S. Grønlund – maleri, installasjon og video.
25.09 – 20.10.2013
Åsil Bøthun – objekter i papir.
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30.10 – 24.11.2013
04.12 – 20.12.2013

Tina Mareen Buddeberg - totalinstallasjon HABITARIUM.
«Speilbilder av Munch», en del av Munch 150 – en feiring av
Munchs verk og betydning.

Mer informasjon: www.kibkunst.no

KUNSTBUTIKKEN
Kunstbutikken inneholder et rikt utvalg av kunstverk i kommisjon, både billedkunst og
kunsthåndverk, av medlemmer i BBK og NKBu, samt andre profesjonelle kunstnere utenom
fylket.
INFORMASJONSVIRKSOMHET OM UTSTILLINGENE
Invitasjoner til utstillingsåpningene/ arrangementer i regi av KunstnerSenteret i Buskerud ble
sendt ut til alle medlemmene i BBK og NKB som er registrert med email, til
samarbeidspartnere, kunder og andre interesserte. Informasjon om utstillingene/arrangementer
ble også sendt elektronisk til de øvrige Kunstsentrene. KunstnerSenteret har begynt å lage
digitale invitasjoner rundt utstillingene i 2013.
Utstillingene ble annonsert i LISTEN hele 2013, www.listen.no og i UT- guiden i Drammens
Tidende . Drammens Tidende har også i år forhåndsomtalt alle utstillingene og
arrangementer. 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. Fra september 2013 begynte vi å produsere 4 A3 plakater med
intensjon om øvrig markedsføring av utstillingene. Utstillingsansvarlig og koordinator har tatt
jevnlige plakatrunder.
Det blir sendt ut pressemelding for hver ny utstilling til Drammens Tidende og hovedstadens
aviser, kunstkritikere, utstillingssteder og diverse personer innen kunstlivet. Oppdatering av
listene er et kontinuerlig arbeid. Det sendes også pressemelding, Nyhetsbrev, med email til
ca.160 personer som er interessert i å få dette. KunstnerSenteret har egen webside med
adresse www.kibkunst.no KunstnerSenteret redigerer sidene selv og legger ut informasjon
om utstillingene/ arrangementer. Informasjon om Pilotgalleriets vandreutstillinger er også lagt
ut på www.kibkunst.no og DKS-Buskerud http://www.dks-buskerud.no.
I 2013 har vi økt aktiviteten på nettsiden og sosiale medier (facebook/ instagram). Målet med
dette er å optimalisere markedsføringen av KunstnerSenterets virksomhet. Det har vært stabil
økning på hjemmesiden www.kibkunst.no ( fra januar 2012: økning på ca. 33 %)
KunstnerSenteret har fått økt presseoppslag i nasjonale medier (Aftenposten (papirutgave og
nett), Klassekampen og Kunstforum). NRK Buskerud har foretatt 2 radiointervjuer.
Senteret har også utvidet åpningstiden på torsdager og begynt med faste omvisninger. Videre
ble det iverksatt samarbeidsprosjektet «Du store søndag « med Union Scene i form av ulike
formidlingsaktiviteter. I januar/februar 2013 ble det gjennomført et uteromsprosjekt med
fokus på lyskunst i byrom (støttet av Bildende Kunstnerens Hjelpefond). I 2013 begynte
KunstnerSenteret arbeidet mot en ny hjemmeside og logo/ profilhåndbok. Dette tiltaket skal
øke Senterets synlighet på nasjonalt nivå og hjelpe ved optimal markedsføring av Senterets
virksomhet. I forbindelse med utstillingen ”Speilbilder av Munch” inviterte Kunstnersenteret
til foredrag med forfatteren Hans- Martin Frydeberg Flaaten. Det ble også avholdt konsert
med Espen Jørgensen i forbindelse med utstillingen til Ståle Sørensen. Dette var et samarbeid
med musikkfestivalen Working Class Hero.
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OFFENTLIGE INNKJØP
Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk: «Winnowing sky traveller, stjernehimmelen» av
Regien Cox.
Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk: «Uten tittel (Juvel # I )» av John K. Raustein.

NORSK KULTURÅDS UTSTILLINGSSTIPEND GJELDENDE HØST 2014
Innstillingskomiteen:
Fra BBK: Inger Karthum, vara: Eva Haglund.
Fra NKB: Trine Mohn, vara: Ingegjerd Mandt.
Fra Buskerud fylkeskommune: Lill Jacobsen, vara: Thea Breivik.
Fra kunstforeningene i fylket: Marit Løvås, vara: Ingegjerd Mandt.
Innstillingskomiteen hadde møte den 24. september. Tilstede var Thea Breivik, Marit Løvås,
Inger Karthum Trine Mohn.
Sekretær: Jasmina Kemura v/ Kunstnersenteret i Buskerud.
I 2013 kom det inn 6 søknader fra enkeltkunstnere. Innstillingskomiteen innstilte samtlige
søkere.
4 av innstilte søkere fikk innvilget stipend:
De innvilgede søknader:
Katrine Køster Holst
Katinka Goldberg
Hilde Hauan Johnsen
Stojan Minev

Innvilget:
35 000
25 000
45 000
40 000

Utstillingsted:
Kunstnersenteret i Buskerud
Kunstnersenteret i Buskerud
Kunstnersenteret i Buskerud
Kunstnersenteret i Buskerud

REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG FOR OFFENTLIG UTSMYKKING – RSU
Følgende kunstneriske konsulenter ble oppnevnt i 2013. Oppdrag 2013:
Åssiden videregående skole: Konsulent: Jorunn Steffensen.
Finansiering: Buskerud fylkeskommune: Kunstbudsjett kr. 695 000. KORO: kr. 200 000.
Nye «Frognerhagen» Sykehjem, rehabiliteringssenter og dagsenter i Lier.
Konsulenter: Vigdis Fjellheim og Grethe Hald.
Finansiering: Lier kommune: Kunstbudsjett kr. 2 000 000. KORO: kr. 300 000.
Prosjekter under arbeid i 2013:
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: kr. 300.000.
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.
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Hegg barneskole og kultursal: Konsulent: Grethe Marstein, Nils Olav Bø.
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 2013. Daglig
leder har hatt et møte med regnskapskontoret.
RevisorGruppen Drammen AS reviderer regnskapet for Kunstnersenteret.

PILOTGALLERIET
Administrasjon: Andor Roksvåg, produsent, Stine Lind-Isaksen, koordinator.
Pilotgalleriet har i 2013 besøkt alle grunnskolene i de 21 kommunene i Buskerud fylke. I
2013 ble utstillingene vist til 2., 4., 6., 8. og 9. klassetrinn.
5 utstillinger har vært på vandring. Alle utstillingene var med formidlere. 4 utstillinger var
på turné våren 2013 og 4 på høsten 2013. 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 2013:
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 endel 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 2013 vandret Bergkunst i Drammen kommune, og i høsten 2013 i Kongsberg
kommune. Formidlerne var Marianne Skarpnes og Valborg Maria Sirnes.
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 2013 turnerte Et helt spesielt sted i Øvre Eiker med formidleren Berit Myrvold.
Produsent: KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet.
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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 om gjenstandens funksjon, den
andre forteller om gjenstanden som kunst. Elevene deltar ved å stemme på ”sin” versjon.
Elevene skal gjennom denne utstillingen øve seg på å skille mellom design og kunst.
Utstillingen åpner for mange spennende spørsmål og samtaler.
Gjenstander 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 2013 turnerte Kunstnøtter i kommunene Krødsherad, Sigdal, Modum, Flesberg, Rollag
og Nore og Uvdal med formidleren Berit Myrvold. Høsten 2013 vandret den i kommunene
Ringerike og Nedre Eiker med formidlerne Marianne Skarpnes og Valborg Maria Sirnes.
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 grafitti-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, Mimmi Mattila.
Høsten 2013 vandret utstillingen i Lier kommune. Formidlerne var Marianne Skarpnes og
Valborg Maria Sirnes.
Produsent: KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet.

LAGET I VERDEN
Utstillingen handler om en reise i verden, konkretisert gjennom smykkeobjekter laget av tolv
utvalgte kunstnere fra seks verdensdeler. Med «Laget i verden» ønsker Nasjonalmuseet å
fokusere på opprinnelse og mangfold. Vi ønsker å undersøke hvordan dette kan vise seg i
samtidens smykkekunst. Flere av kunstnerne i utstillingen er født i et annet land enn der de
lever og arbeider i dag. Alle objektene forholder seg til kroppen. Hva er et smykke? Hva er
det laget av? Har det et budskap, eller er det kanskje magisk? Går du på leting i utstillingen vil
du etter hvert oppdage ting du kjenner igjen. Flere av smykkene har en egen historie. Slik
forteller de noe om den enkelte kunstners eksistens her og nå, om hvor de bor og hvor de
kommer fra. Kan vi for eksempel se om et halssmykke er laget i Afrika eller i Europa?
Følgende kunstnere deltar: Fra Afrika: Eric Loubser og Geraldine Fenn, fra Asia: Mikiko
Minewaki og Jacqui Chan, fra Europa: Susan Pietzsh og Jorge Manilla, fra Nord Amerika:
Liaung – Chung Yen og Jenna Wainwright, fra Oseania: Christel van der Laan og Melinda
Young og fra Sør Amerika: Kunstnerduoen Tota Recliclados (Valeria Hasse + Marcela
Muñiz) og Celio Braga.
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Prosjektgruppe: Jeanette Eek Jensen (prosjektleder/kurator formidling), Putte Helene Dal
(kurator), Ragna Jacobsen (utstillingsdesigner), Christopher Gjerde (utstillingstekniker), Ida
Bronken (konservator).
Våren 2013 turnerte utstillingen i kommunene Hurum og Røyken, i høsten 2013 i
kommunene Ål, Hole, Hol, Nes, Gol, Hemsedal og Flå. Formidleren i begge to perioder var
Marianne Skarpnes.
Produsent: Nasjonalmuseet

MØTER OG INFORMASJON
Daglig leder, Andor Roksvåg, har sittet i Produsentgruppa som knytter sammen programmer
for ”Den kulturelle skolesekken” i Buskerud fylke. Koordinator Stine Lind-Isaksen har deltatt
på møter angående Den kulturelle skolesekken. Her behandles praktiske oppgaver for at
turnéene skal løses på best mulig måte. Koordinator redigerte 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.
Stine Lind-Isaksen og tre formidlere fra Pilotgalleriet deltok på Kulturtreffet 23-24. september
på Drammens Teater og Union Scene. Arrangementet arrangeres av Buskerud
fylkeskommune. Formidlerne presenterte de ulike produksjonene i Den kulturelle
skolesekken.
TILBAKEMELDINGER FRA SKOLENE i 2013
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 2013 har Pilotgalleriet
også fått ønske fra skolene om at tilbudet blir vist til alle klassetrinn.
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Installasjonsbilde fra utstillingen til Ståle Sørensen som ble vist i tidsrommet 24.04 – 02.06.2013.
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