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Terminologi
Tromsø
Kunstforening

Foreningen som i dag driver Muségata 2 og 4. Etablert
i 1924, og har hatt tilholdssted i Muségata 2 siden 1981.
(TKF)

Kunstens Hus Tromsø

Ny profil for alt som tar sted og har sammenheng med Muségata 2 og 4 I, og som binder huset og aktivitetene rundt
bygget. (KHT)

Muségata 2

Fire-etasjes bygg hvor Tromsø Kunstforening holder til i
tillegg til Kurant Visningsrom, Loftet arbeidsfellesskap,
Eka og Idar Ingebrigtsen stiftelse, Mondo books, Tromsø
folkekjøkken. Vernet nyklassistisk bygg fra 1894. (M2)

Muségata 4 I/J

Treetasjes bolighus. Opprinnelig direktørbolig for
daværende Tromsø Museum på 1930-tallet. De siste tiårene
brukt som atelier og nå sist som bolig for kunstnere og
kunstformidlere tilknyttet TKF. (også kalt M4)

Sundsalen

Det østvendte (mot sundet) galleriet på 80 kvm i byggets
andre etasje.

Langsalen

Det lengre, vest galleriet på 100 kvm i byggets andre etasje.

Kunsthallen

Galleriene i byggets tredje etasje.

Kunsthallmodellen

Vektlegging av egenproduserte utstillinger og samarbeid
med andre institusjoner. Kunst- og /eller utstillingsproduksjonene er større, mer ambisiøse og sikter mot å være av
både lokal/regional og internasjonal betydning. Modellen
inebærer en stekere satsning på den yngre kunstscenen,
spesielt i Tromsø. TKF la om til denne modellen i 2007.

Kunsthallmodellen,
Tromsøversjon

Inkluderer de lokale samarbeidene TKF har

Kafé Eka

Første etasje, tidligere restaurant/kafé/catering, nå Tromsø
Folkekjøkken. Vil også i fremtiden være ypperlig som café
og bar.

Idéfix

Læring/workshop rom i tredje etasje (heisrommet).

TKF-Loftet
arbeidsfellesskap

Atelierkollektiv på loftet i fjerde etasje i Muségata 2.

Idar Ingebrigtsens
atelier

Idar Ingebrigtsens atelier i fjerde etasje. Har stått urørt
etter hans død i 2004. Driftes av Eka og Idar Ingebrigtsens
stiftelse.

Mondo Books

Kunstnerdrevet kunstbokhandel i andre etasje, like ved
resepsjonen. Har en filial hos TKF siden 2015.

Kurant
Visningsrom

Ideell kunstnerdrevet aktør som for tiden programmerer
nomadisk, med kontorer i tredje etasje i Muségata 2, og
som av og til samarbeider med TKF. Etablert i 2009 og har
holdt til i bygget siden 2019.

Tromsø
Folkekjøkken

Sosialt kunstprosjekt som involverer kollektiv matlaging av råvarer som ellers ville gått til avfall. Drevet av Liv
Bangsund og blitt gjennomført i Kafé Eka siden 2015.

Kunsthallene i
Norge –
paraplyorganisasjon
Norske
Kunstforeninger er
paraplyorganisasjon
Fredagsbrev

Foreningens formål er å ivareta de norske kunsthallenes
interesser og å formidle kunnskap om kunst og kunstens
plass i samfunnet nasjonalt og internasjonalt.

Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon for 150
kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller. Organisasjonens formål er å styrke kunstforeningene i hele landet
som attraktive visningssteder for samtidskunst, både for
publikum og profesjonelle kunstnere. Vår visjon er «Kunst
skaper samfunn».
Fredagsbrev er en serie med ”blogg-aktige” tekster publisert av Tromsø Kunstforening.

Festivalutstillingen

Har fokus på bevegelige bilder, åpner hvert år under Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) og har som mål å kunne være med å videreutvikle et kunstnerskap, som oftest i
samarbeid med andre, internasjonale institusjoner.

Skulpturparken

Gjennom årene har Muséparken vært brukt til temporære
og mer permanente kunstneriske arbeider.

Ansattekabal

intern betegnelse for TKF-staben.

5

Innledning
og oversikt
for 2020

Tromsø Kunstforening ble formelt stiftet 13. juni 1924. Foreningen har røtter
fra en tidligere forening fra 1877–1888. Vi er den eldste kunstinstitusjonen i
Nord-Norge i kontinuerlig drift.

men også som del av en langsiktig plan om et større digitalt fotavtrykk, om ”det
digitale” som infrastruktur på samme måte som et fysisk visnings- og formidlingsrom for kunst.

På 1960 og 1970-tallet klarte vi ved hjelp fra Kulturrådet å finansiere egne lokaler; Muségata 2 ble oppgradert og har siden 1981, samlokalisert med andre,
vært foreningens faste tilholdssted. Nordnorsk Kunstmuseum og Tromsø
kommunes kunstskole har tidligere sameksistert med oss i bygningen som har
blitt brukt til kunstvirksomhet siden 1960-tallet. I dag er Tromsø Folkekjøkken,
Mondo Books, TKF-loftet arbeidsfellesskap, Kurant Visningsrom og Eka og
Idar Ingebrigtsens Stiftelse sammen med oss i huset.

Årsmøtet for 2020 ble gjennomført med hjelp av møteverktøyet DigDem – Digitalt Demokrati. Flere omvisninger, samtaler og arrangementer enn før, ble vist
digitalt. Denne satsningen vil bli styrket ytterligere i 2021 og som videre vil føre
mot implementering av en fullt fungerende digital plattform i 2022.

TKF er i en unik posisjon i Nord-Norge. Vi er den eneste kunstinstitusjonen
med varig driftsstøtte uten bindinger på eiersiden, og hvor formålsparagrafen
ikke legger føringer for programmet. Vårt formål er å formidle kunst og fremme
kunstforståelse, og siden 2007 har dette blitt gjort gjennom kunsthallvirksomhet.
Som kunstinstitusjon viser TKF gruppe- og separatutstillinger samt større prosjekter. Fram til desember 2020 har Flagg Tromsø 2015–2020 av galleriet Entrée
i Bergen, vært ett av våre større prosjekter. Dette har, sammen med andre ting,
vært med på å øke vår aktivitet i Muséparken foran bygget. Parken inneholder
blant annet Margrete Pettersens Flyteskogen, en skulptur bestående av rundt
30 fastmonterte trestubber i stjerneformasjon. De siste tre årene har arbeidet
Naustet stått i parken, en struktur som opprinnelig ble satt opp høsten 2018
for Søssa Jørgensen og Geir Tore Holms utstilling Samarbeid 1993–2018, og
som i etterkant har fungert som utstillingsrom for andre verk som for eksempel
i utstillingen Ly til fantasi og fellesskap høsten 2020. En rekke arrangementer
har funnet sted i Muséparken i løpet av året, deriblant Mathilde Caeyers’ danseforestilling Lux Tempus, hvor det ble satt opp en installasjon av farget glass
som fungerte som scenografi, foran hovedinngangen.

Under 2020 hadde TKF totalt 4405 besøkende, ikke inkludert digitale besøkende. Dette er en nedgang fra 2019, grunnet pandemien og nedstengingen.
Totalt var det en nedgang på 2495 fra 2019. Det var likevel en jevn strøm med
besøkende tross restriksjoner og mangel på internasjonale turister. Sommersesongen var godt besøkt, hovedsakelig av lokale besøkende samt norske og
nordiske turister. Høsten og vinteren hadde derimot en større nedgang grunnet
nye restriksjoner og utbrudd.
TKF har i 2020 blitt omtalt i både lokale og riksdekkende aviser. Ifølge Retriever
er Tromsø Kunstforening notert med 49 oppslag i året som gikk, mye omhandlet flaggdebatten i juni rundt Oliver Resslers Oil Spill Flag, som ble stjålet to
ganger, samt etableringen av Kunstens Hus Tromsø. I tillegg har vi vært omtalt i
TV2, NRK Radio og i The Guardian.
Våre utstillinger har fått omtale og kritikk i flere kunstfaglige magasiner som det
lokale nettmagasinet Hakapik, Kunst Pluss, Kunstavisen, Kunstkritikk, Billedkunst, Se Kunst Magasin og Norsk Kunstårbok 2019 og 2020.
Vi utga ingen publikasjoner i løpet av året som gikk. Det er vanskelig å finansiere kunstpublikasjoner, noe som har gitt oss etterslep på publikasjonsprosjekter fra tidligere år. TKF har publisert tekster av egne ansatte i form av vår uregelmessige digitale publikasjon, som har tittelen Fredagsbrev.

Vi ønsker å utvikle skulpturparken i årene som kommer, øke den kunstneriske
aktiviteten utendørs og styrke parken som en møteplass og oppholdssted.
I 2020 ble det holdt 9 utstillinger og 78 arrangementer med til sammen 162
kunstnere. 5 kunstnere hadde soloutstillinger, 77 kunstnere var en del av Flagg
Tromsø 2015–2020 prosjektet og utstillingen Questions, Codes and Contours,
65 kunstnere var en del av Ly til fantasi og fellesskap hvorav flertallet var del av
Open Out Festival, Tromsø Open og Kurant. 10 kunstnere deltok i avgangsutstillingen til Kunstakademiet, som i 2020 ble vist på Mack Øst.
Det ble gjennomført fire kunstnersamtaler, hvorav halvparten var digitale, to
foredrag og ett seminar. I tillegg var det 11 DKS-omvisninger og workshops,
dette var langt færre enn planlagt på grunn av Covid-19.
Hele vårprogrammet (mars – mai) ble kansellert på grunn av nedstengingen
som påvirket samarbeidet med Vårscenefest, AFI (Artists’ Film International),
OCA (Office for Contemporary Art, Norway) og Insomnia. Det samme gjaldt et
samarbeid med SDG (Sámi Dáiddaguovddáš) i Karasjok.
4 arrangementer og 3 omvisninger ble også kansellert i perioden.
I november/desember kom nye restriksjoner og utbrudd som gjorde at vi måtte
avlyse 21 omvisninger med DKS og ingen ordinære omvisninger ble planlagt.
TKF har over flere år hatt forskjellige digitale formidlingstilbud. Både i 2019,
og spesielt i 2020 økte vi disse aktivitetene. Dette var delvis grunnet Covid-19,
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Styreleder
har ordet

Tromsø Kunstforening var det første visningsrommet for samtidskunst i NordNorge. 100 år etter dens stiftelse sommeren 1924, vil det arrangeres jubileum
i 2024, noe vi ser fram til. Styret har det siste året jobbet fram en strategi fram
mot denne markeringen som innebærer opprettelsen av Kunstens Hus Tromsø
(KHT).
For mange kunstnere har Tromsø Kunstforening vært en introduksjonsarena
til en profesjonell kunstscene. Dette gjelder ikke bare i nyere tid, etter
etableringen av et kunstakademi i byen i 2007, noe som brakte med seg
et yngre og mer dynamisk kunstmiljø. I løpet av historien har nemlig flere
betydningsfulle nasjonale kunstnere, som John Sávio, hatt sin første offentlige
utstilling ved TKF. I nyere tid har andre, som Nils Aslak Valkeapää, den største
mønstringen i egen levetid.
Kunstforeningen har siden Idar og Eka Ingebrigtsen tok i bruk huset etter
Tromsø Museum flyttet ut i 1960, vært et levende bygg med atelier for aktive
kunstnere.
Kunstforeningen hatt også hatt glede av å følge med på innsatsen til de yngre
kunstnerne som holder til i byggets loftsetasje, deriblant Joar Nango som har
oppnådd en betydningsfull posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Av andre
kultur- og kunstinitiativer som har blitt sparket i gang via nettopp Muségata 2,
finner man barneteater, kunstmuseum og kunstskole.
Et viktig fokus fremover vil være etableringen av Kunstens Hus Tromsø som
en verdifull arena for forskjellige kunstfaglige aktører administrert av Tromsø
Kunstforening. Forskning og utprøving har allerede blitt utført gjennom diverse
prosjekter i løpet av året. Vi har også samlet samarbeidspartnere og allianser
i utformingen av konseptet. Om alt går som planlagt vil Kunstens Hus Tromsø
kunne bidra vesentlig til samfunnet og bli en nyttig og berikende arena med
evne til å treffe enda bredere i befolkningen.
2020 har vært et spesielt år, og på et vis er kunstforeningen heldig, i og med
at vi ikke er avhengige av billettinntekter for at driften skal kunne gå rundt.
Koronakrisen har dog ført til en stengt periode, avlysninger og en markant
nedgang i publikum. For å se det fra den lyse siden, kunstforeningen har
kanskje fått besøk av mennesker som ellers ikke besøker kunstforeningen så
ofte, folk som på grunn av færre andre tilbud og fraråding om å reise, utforsker
egen by.
Som sagt ser vi fram til å feire at TKF runder 100. Men før den tid håper vi å ha
realisert Kunstens Hus Tromsø, slik at kunstinteresserte innbyggere, kunstnere
og kulturarbeidere kan samles for feiring i dette nye fellesskapet i Muségata 2.
Kolbjørn Engeseth
Styreleder

Intendanten
har ordet

Tromsø Kunstforening ligger i subarktisk område, i Nord-Norge og i Sápmi, et
areal tradisjonelt befolket av samer, nordmenn og kvener. De siste årene har
bevisstheten om og nødvendigheten av å anerkjenne, respektere og inkludere
de forskjellige folkeslagene og legningene som samfunnet består av, vokst.
Det har vært vanskelig å overse artikler og videoklipp fra Black Mattersbevegelsen, #Metoo og debatten ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Her i
Tromsø har en episode på en buss der en ung jente ble utskjelt for å snakke
samisk ført til diskusjon i media og det viser seg at det jevnlig skjer lignende
alvorlige hendelser. Parallelt med at klanderverdige holdninger mot urfolk
har blitt et tema, har det i Tromsøsamfunnet oppstått steile fronter mellom
næringsinteresser, politiske interesser og kunstneriske interesser.
Alt dette kan man finne reflektert i samtidskunsten. Hos noen er det
underkommunisert og subtilt, hos andre er det aktivistisk og direkte. Og hos
noen finnes det kanskje ikke spor av dette i det hele tatt.
Midt i denne mangefasetterte diskursen ligger Tromsø Kunstforening, som
uten føringer ønsker å gi kunstnere handlingsrom og uttrykksfrihet. Dette
har blant annet kommet til uttrykk gjennom Ly til fantasi og fellesskap, et
sammensatt prosjekt med utgangspunkt i bygget Muségata 2. Fokuset dreide
seg rundt byggets historie som en trygg havn for kunstnere og deres virke.
Prosjektet samlet lokale kunstnere og produsenter under en felles paraply der
man kunne dele visjoner og tanker om utvikling av institusjonen og styrkning
av fellesskapet vi er en del av. Dette sirklet blant annet rundt den allerede
eksisterende visjonen om Kunstens Hus Tromsø, en arena under etablering
som skal samle mange av funksjonene som allerede er tilstede i Muségata 2 og
4, i tillegg til flere nye initiativer.
Vi har i 2020 sagt farvel til et av våre langvarige prosjekter, Flagg Tromsø
2015–2020, som ikke uten dramatikk takket for seg med dobbelt tyveri av
verket Oil Spill Flag. Denne utstillingen av ett og ett flagg utendørs må vel
sies å være en av de mer koronavennlige utstillinger man har kunnet oppleve.
Andre arrangementer har dessverre måttet nedskaleres, som for eksempel ved
begrensing av antall deltakere eller rett og slett avlysing.
TKF speiler ikke bare strømninger i en sammensatt kunstscene som nevnt i
innledningen, men er en fasilitator i utvikling av denne. Vi er i hovedsak drevet
via det vi kaller kunsthallmodellen gjennom at vi vektlegger egenproduserte
og færre utstillinger. Vi har i løpet av det siste året videreført engasjementet
vårt for de nyetablerte på kunstscenen i Tromsø, og det lokale kunstmiljøet
har spilt en viktig rolle i programmet gjennom prosjekter, arrangementer,
fellesutstillinger, samarbeid og workshops. Fleksibiliteten er høy for å la gode
initiativ komme til. Den lokale kunstscenen er også inkludert ved å gi kunstnere
frilansoppdrag og midlertidige ansettelser som fører til kompetanseheving
innenfor kuratering, prosjektering, teknisk arbeid, håndtering av kunst,
omvisning og formidling. Dette mener jeg er hva vi kaller Kunstens Hus Tromsø.
Leif Magne Tangen
Intendant
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Økonomi

TKFs midler kommer i hovedsak fra våre tre driftstilskuddsytere, Kulturrådet
(fra 2021 Kulturdepartementet (KUD)), Tromsø Kommune og Troms- og Finnmark fylkeskommune. I 2020 var dette på til sammen kr 3 265 320. Det er en
økning på kr 81 765 hvor det meste skyldes økning i tilskuddet fra Kulturrådet
og kommunen, samt en økning på kr 5 000 fra fylkeskommunen. TKF har for
2020 i tillegg mottatt støtte på kr 250 000 fra KUDs Honorarprøveordning og kr
275 179 i momskompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
Årsmøtet 2020 ga styret og administrasjonen tillatelse til å bruke opp til kr 500
000 av egenkapitalen så fremt dette går mot å jobbe med å beholde Muségata
2 som permanent tilholdssted for TKF.
Vi ansatte 2 heltidsansatte, intendant og kurator, samt i en periode en vikar-intendant. TKF hadde en økning på 67% i bruk av tilkallingshjelp i 2020.
Dette skyldes i stor grad økte tekniske timer brukt til vedlikehold av bygningen,
økt aktivitet i programmet i løpet av sommer og høst, og økt omfang og utforming av våre produkter. Vi har som mål å opprettholde dette, men arbeidstiden
vil gå noe ned 2021. Dette på grunn av begrensede midler.
TKF har i flere år utrykt bekymring rundt underfinansiering, som er utfordrende for institusjonen. Vi har svært lave lønnskostnader sammenlignet med
tilsvarende institusjoner. Prosjektmidler gir kun tilgang til midlertidige ansettelser, frilans-engasjementer eller honorering av selvstendige næringsdrivende,
hovedsakelig billedkunstnere.
Disse utgiftspostene er lave sett i forhold til aktivitetsnivået i foreningen. Vi
jobber mot økte tilskuddsrammer. Hvis det ikke bevilges, ser foreningen for seg
at lønnsutgiftene delvis må kamufleres gjennom ressursbruk og tilpasning av
programmet. En slik tilpasning vil snarlig gå ut over kvaliteten og mangfoldet i
innholdsproduksjonen.

Drift

Drift + div.

Drift

År

Kommune

Fylke

Kulturråd

2007

1200

395

0

328

2008

1260

396

0

945

2009

1580

2275

0

909

2010

1100

360

0

492

2011

1100

600

0

840

2012

1120

830

0

363

2013

1150

985

0

1298

2014

1150

690

400

783

2015

1155

350

407

633

2016

1150

360

1200

830

2017

1179

365

1200

776

2018

1179

375

1565

1073

2019

1212

375

1597

974

2020

1249

380

1636

655

Tilskudd 2020

Andre

Tall i hele tusen.

kulturråd
kommune
andre
fylke
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Formidling

Vårt arbeid mot paraplyprofilen til Kunstens Hus Tromsø inkluderer KHT som
en markedsføringsstrategi, for å bygge en helhetlig tilnærming som benytter
digital og trykt markedsføring, formidling, bygging av samarbeidsnettverk og
samfunnsdebatt som et middel til å heve profilen til bygningen og programmet
vårt. Det vil bringe flere mennesker inn i bygningen og i kontakt med kunst. I
løpet av sommerprogrammet inkluderte dette foredrag og turneringer i forhold
til sommerutstillingene våre, samt folkemøte.

I forslaget til strategiplan frem til 2024 vektlegger TKF å:

●

Forstå, øke og utvide publikumsrekkevidden

●
●

Starte med målgruppene barn og unge

Gjennom praksis vise at TKF kan tilføre andre verdier til arbei			
det med kunstformidling og kunstopplevelser for barn og unge.

I pressen jobber vi for å øke engasjementet, gjennom både programmet, engasjement og deltakelse i sosial/politisk debatt, stort sett av intendant, under
navnet Tromsø Kunstforening. Denne deltakelsen fungerer som et markedsføringsverktøy på et nasjonalt nivå. I løpet av 2020 kan vi særlig peke på debatten rundt tyveriet av Oliver Resslers flagg. Dessuten har vi siden 2017 opplevd
kraftig nedgang av omtale av vårt program og aktiviteter i lokalavisene. Dette
samsvarer med en generell nedgang av omtale av kunst og utstillinger i dagsaviser lokalt og nasjonalt.

				
● Øke TKFs synlighet og det lokale publikums
					eierskap til institusjonen

●

Tydeliggjøre kunstens betydning og mangfold

						● Bygge kunstbyen Tromsø 			
					
gjennom vår virksomhet og konseptet 			
					Kunstens Hus

TKF har en rammeavtale med VisitTromsø. Dette er det av våre markedsføringstiltak som gir størst utslag i form av antall besøkende, innenfor et vanlig
år. Pandemien satte en effektiv stopper for vårt vanligvis største segment av
besøkende, turister.

I 2020 fokuserte vi på omvisninger, workshops og samarbeid med andre
kunstaktører og med DKS. På grunn av pandemien ble mange av våre DKSomvisninger avlyst, etter å ha jobbet for å øke dette tallet sammenlignet med
tidligere år. I tillegg jobbet vi med å digitalisere flere av våre arrangementer.

Vi har annonsert i fagblader som Kunstkritikk og Norsk Kunstårbok. Dette har
vært både spesifikt om TKF men også annonser som fremhever kunstscenen i
Tromsø. Dette for å markere Tromsø som en kunstby, og trekke oppmerksomhet nordover i nasjonal presse og kunstmiljø, som en del av denne omfattende
markedsføringsmetoden. Én gang i måneden har vi hatt helsides annonsering
i avisen iTromsø. Hvor mye dette har påvirket vårt omdømme er foreløpig ikke
målbart.

Arrangementene våre som er målrettet mot barn, DKS og andre grupper, ble
arrangert under både We’ll find you when the sun goes black i januar
og februar, Drømmeutredninger og rivefjell i sommer, og under Unfolding
questions, codes and contours i oktober.
Utover DKS var en stor del av formidlingen vår fokusert gjennom vårt KHT
sommerprogram. Dette for å engasjere både medlemmer, forskjellige grupper
innen kunstfeltet og et bredere publikum i bygningen og i samtidskunst gjennom et utrolig variert tilbud når det gjelder begivenhetstype, kunstform,
tematikk og deltakelseskrav. Dette inkluderte hendelser som førte folk direkte
i kontakt med kunst, med omvisninger i bygningen fra forskjellige perspektiver,
og diskusjoner, foredrag og workshops om Kunstforeningens og Muségata 2s
historie og fremtid.
Videre ønsker vi å tydeliggjøre at TKF er et lavterskeltilbud:

Markeds
føring

Det er gratis å oppleve kunst hos oss – når stadig flere krever inngangspenger.
I 2020 brukte TKF mer ressurser på markedsføring enn tidligere. Dette har vært
en del av en helhetlig tilnærming til bygningen og har skjedd i takt med arbeidet mot Kunstens Hus Tromsø. Pandemien nødvendiggjorde også en endring i
tilnærmingen, og brakte planer om å initiere tankene rundt digital infrastruktur.
Dette ble innlemmet i våre eksisterende strategier.
Vi bruker nettbaserte løsninger for å nå publikum, spesielt ved hjelp av sosiale
medieplattformer som Facebook og Instagram, i tillegg til Youtube og Mailchimp. 2020 viste en økning i trafikk på vår egen webside, en 94% økning hos
Facebook og 512% økning hos Instagram, der vi nedla stor innsats for å øke
engasjementet. Mailchimp har hatt et jevnt abonnentnivå de siste fire årene. I
løpet av 2020 sendte vi omtrent en e-post per måned, med oppdateringer for
medlemmer, presse og et bredt publikum. Dette er en økning fra tidligere år.

Siden 2014 jobber TKF med det Berlin- og Leipzigbaserte designbyrået arc
Gestaltung.

Besøkstall

2019 var det best besøkte året siden 2014, og vi anslår at vi kunne ha ligget på
samme nivå i 2020, men 2020 var annerledes-året og antall besøkende endte
på 4405. Vi er likevel fornøyde ettersom mange institusjoner det er naturlig å
sammenligne seg med, hadde færre besøkende i året som gikk.
Flere av de som går gjennom Muséparken forholder seg til kunstverkene der,
og vi merket interesse i langtidsprosjektet Flagg Tromsø 2015–2020. Vi estimerer at rundt 100 personer per dag, altså 3650 per år, er bevisste at de opplever
kunst når de går gjennom parken.
I 2020 hadde vi 762 digitale besøkende. Vi erfarer fra personer som jobber i
byggene rundt parken at flaggene vekker mye nysgjerrighet og oppmerksomhet når det flagges et nytt flagg. Dette utgjør ca. 500–1000 mennesker hver
gang.
Gjennom 2020 måtte vi tenke mer digitalt, noe som førte til økt digital aktivitet.
Vi hadde digitale omvisninger og kunstnersamtaler. Totalt hadde vi 762 digitale
besøkende.
Generelt kan vi belegge påstanden om at driftsbudsjett og besøkstall
henger tett sammen i en by som Tromsø. Vi mener at dette også
gjelder Norge forøvrig. Se Tall i kontekst for mer info.
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Medlemmer

Tromsø er en event-by hvor festivaler eller regelmessige arrangementer
over lengre tid blir belønnet med trofast publikum.
Også medlemstall og besøkstall går i en viss grad hånd i hånd.

Besøkende i
Muségata

Vi hadde i 2020 4405 besøkende, en nedgang på 36% (2495 besøkende) fra
2019 (6900 besøkende).

Når strategirapporten er ferdigstilt og vedtatt går vi i gang med en styrkning av
arbeidet med å øke medlemstallet, den lokale forankringen og å bygge opp et
bredere lokalt publikum.

Besøkende til
arrangementer
& utstillinger

48% besøkende deltok på arrangement.
42% besøkende kom på utstillinger uten å delta på arrangementer.
10% av besøkende var på arrangementer utenfor utstillingsprogrammet.
62 av 78 (altså 79%) arrangementer hadde en direkte tilknytning til utstillingsprogrammet. Andre var enten lukkede, men faglig relevante (som omvisninger
med kommunen) eller arrangementer som Alexander Rishaugs plateslipp (som
var både digital og fysisk, men ikke hos TKF), digitale kunstnersamtaler ikke
tilknyttet utstillingsprogrammet, med flere.

TKF er en medlemsbasert organisasjon hvor medlemstallet måles i antallet
som betaler kontingent. Medlemsåret regnes fra årsmøte til årsmøte. Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Medlemstallet for 2020 var
på 115 som er en oppgang på 13 fra 2019. Vi hadde 3 bedriftsmedlemmer i 2020,
en nedgang fra 5 i 2019.
De siste årene har medlemstallene steget jevnt og vi er nå på samme nivå som i
2014. Våre medlemmer er viktige for oss, både som forening og som institusjon.
Som forening utgjør de våre eiere, som institusjon utgjør de våre fremste ambassadører. Medlemmene er viktige, spesielt for den lokale forankringen. TKFs
administrasjon jobber for ytterligere å øke antallet medlemmer.
Vi ønsker mer engasjement rundt medlemmer og å inkludere dem mer i programmet vårt. Dette var for eksempel tanken bak omvisningene i Muségata
2 under Ly til fantasi og fellesskap, hvor dette var noe vi tenkte var relevant og
interessant for medlemmene. På omvisningene fikk vi gode tilbakemeldinger.
Vi vil styrke båndene til våre medlemmer og tiltrekke oss nye. Dette er viktig for
å skape et godt møtested og engasjement i foreningen. Vi ønsker også å inkludere næringslivet mer i vår profil, både som målgruppe og som samarbeidspartnere.

Tall i
kontekst

Etter en positiv trend med stigende besøkstall de siste årene, var det en nedgang i antall besøkende i 2020, grunnet pandemien.
Selv om det er nyttig å se på tall i en bredere sammenheng, er det på grunn av
det ekstraordinære året, vanskelig å sette dem i en relevant sammenheng med
tidligere år.
Der vi kan finne sammenheng mellom besøkstallenes trender i nær tilknytning til inntekt – økt besøkstall etter økning i inntekt. Det virker sannsynlig at
dette skyldes kortsiktig, prosjektbasert arbeid. Det er derfor vi må jobbe for en
stabil, langsiktig økning i grunnfinansieringen for å få en stabil økning i besøkstall.
Små og mellomstore samtidskunstinstitusjoner synes generelt det er utfordrende å holde besøkstallene stabile, og enda vanskeligere å øke dem.
Sett i sammenheng med størrelsen på byen og sammenlignet med tilsvarende
institusjoner, er besøkstallene gode. Om vi ser på enkeltinstitusjoners besøkstall i sammenheng med innbyggertallet i respektive byer kommer TKF godt ut.
Men denne sammenligningen viser ikke et godt nok bilde. Det er svært forskjellige byer hvor små og mellomstore institusjoner spiller tilsvarende forskjellige
roller, noe som påvirker besøkstallene.
Vi ser ingen klar sammenheng mellom antall utstillinger og antall besøkende,
men vi kan bekrefte at arrangementer drar flere besøkende. Dette kan bety at
få utstillinger og få arrangementer gir mindre tilsig, og muligens mindre lokal
forankring. Vi ser også en sammenheng mellom antall medlemmer og antall
besøkende.
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Kunstens
Hus
Tromsø
/
Ly til
fantasi
og
fellesskap

Utstillingene Ly til fantasi og fellesskap og Drømmeutredninger og Rivefjell
fungerte som en arena for forskning, og som en prøveordning for hvordan
Kunstens Hus’ profil og Muségata 2 kan bli i fremtiden.

●

60% (47 av 78) av våre arrangementer, tilhørte disse to utstillingene.

				
				

●

66% (1405) av våre arrangement-besøkende,
tilhørte disse to utstillingene.

							● 49% (2200) av våre besøkende,
							tilhørte disse to utstillingene

Digitale besøkende og besøkende i offentlig rom
765 besøkende deltok (så på lengre enn ett minutt) på våre fire digitale
arrangement. Ca. 3650 opplever kunst mens de er i nærheten av Muséparken/
Skulpturparken. Det totale antallet besøkende, med digitale- og parkbesøkende, ville da være 8820.
Fysiske besøkende: 50%
Digitale besøkende: 9%
Offentlig rom (Skulpturparken, estimat): 41%

Besøkende
andel

Besøkende
Besøkende i offentlig rom
Digital

Ansattekabal
Leif Magne Tangen
intendant, 100 %
åremålsstilling 2014–2018;
2018–2022, delvis i permisjon
mai–august
Ann-Gørill Kvalheim
administrativ leder, 100%
t.o.m 28.02
Vsevolod Kovalevskij
kurator, 1000 %
og co-intendant,vikar,
mai–september 2020
Randi Grov Berger
kurator, Flagg Tromsø
2015–2020 og Unfolding
Questions, Codes, and
Contours, engasjement
Camilla Fagerli
co-intendant, 100%
vikar mai–september

Camilla Nicolaisen
omviser, vert
tilkallingshjelp

Rurik Sjösten
vert
tilkalingshjelp, fra oktober

Erik Fallgren
monteringsleder, tekniker
tilkallingshjelp

Robert Julian B. Hvistendahl
monteringsleder
tilkallingshjelp

Inger Emilie Solheim
vert, tekniker, omviser
tilkallingshjelp

Ruth Alexander Aitken
vert, tekniker
tilkallingshjelp

James S. Lee
monteringsleder, tekniker, vert
tilkallingshjelp

William A. Bentsen
tekniker, monteringsleder
tilkallingshjelp, fram til juli

Marcus Fredriksen
vert, tekniker, kuratorassistent
tilkallingshjelp

Malin Lin Nordström
vert, co-kurator for Ly til fantasi
og fellesskap
tom juli

Mihály Stefanovicz
tekniker
tilkallingshjelp, fra høsten

Dag Solhjell
foredragsholder
august–september

Styret

Styret har i 2020 hatt 6 møter og behandlet 42 saker. Styrets medlemmer etter
ekstraordinært årsmøte i januar 2020 og ordinært årsmøte 2020 har følgende
sammensetning:

Leder

Kolbjørn Engeseth
eier og daglig leder, Jupiter AS, (på valg 2020)

Nestleder

billedkunstner, (på valg 2022, hadde permisjon fra styret
i perioden mars–oktober)

Medlemmer

Erik Nilsson		
Hanne Gudrun Gulljord
					
Yngve W. Bergheim		
James S. Lee			

musiker, (på valg 2021)
kurator og kunsthistoriker, utstillingsleder
for Høstutstillingen, (på valg 2022)
eier og daglig leder, Ramsalt Lab, (på valg 2022)
billedkunstner, ansattes representant, (på valg 2021)

Varamedlemmer

Maija Liisa Björklund
Kristina Junttila		

billedkunstner, (på valg 2022)
scenekunstner, (på valg 2022)

Valgkomité
2020
–2022

Mette-Marith Aspmo
Rebekka Brox Liabø		
Svein I. Pedersen		
Kristin Tårnes		

leder
medlem
1. var
2. vara
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Styrets
beretning

Foreningens formål er å fremme kunstforståelse og formidle kunst.
Gjennom dens kunsthallvirksomhet skal foreningen fremme engasjement,
forståelse og interesse for lokal, regional, nasjonal og internasjonal
samtidskunst. Foreningen er en selvstendig juridisk enhet.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
om god regnskapsskikk for små foretak. Det bekreftes at forutsetningen om
fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
Arbeidsmiljøet ansees som tilfredsstillende. Det har ikke vært personskader
eller ulykker i 2020. Styret noterer seg at pågående profesjonalisering stiller
nye krav til helse, miljø og sikkerhet. Det totale sykefraværet var i 2020 på
0,92%, mot 24,7 % i 2019 og 28,85 % i 2018. Ingen langtidssykemeldte.
TKF har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer
forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, religion eller etnisitet. Blant de faste
ansatte er det to menn og en kvinne. Fordelingen i styret er per april 2021 to
kvinner og fem menn. Styrets leder er mann, nestleder kvinne. To av tre vara
er kvinner. Av TKFs fire soloutstillinger var det tre kvinnelige og en mannlig
kunstner. Av 162 kunstnere som deltok i de forskjellige gruppeutstillingene
var det 59% kvinnelige og 41% mannlige kunstnere. Alle eksterne kuratorer var
kvinner.
Fra 1.1.2021 har TKF innskuddspensjon, mot tidligere ytelsespensjon.
Dette for å kunne inkludere alle ansatte, også tilkallingshjelp, fra første krone.
TKFs virksomhet har ikke vært forurensende for det ytre miljø.
Årets resultat viser et underskudd på kr 541 635, mot budsjettert bruk av
egenkapital på kr 500 000. Foreningen har per 31.12.20 en positiv egenkapital
på kr 792 654. Resultatet er egentlig et underskudd på kr 408 135, da kr 133
500 som er inntektsført som husleie ikke var en utgift, noe som ble avklart først
etter revisjon. Dette blir korrigert i 2021.

B

Tromsø, Oslo, 29.04.2021

Kolbjørn Engeseth
styreleder

Leif Magne Tangen
intendant, styrets sekretær

Camilla Fagerli
nestleder

Erik Nilsson
medle

Yngve W. Bergheim
medlem

James S. Lee
ansattes representant

Maija Liisa Björklund
vara

Kristina Junttila
vara
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B

Utstillinger
Vandreutstillinger
Samarbeid og langsiktige prosjekter
Fredagsbrev
Onlinevideoer

We’ll find you 17.1.—
when
29.3.
the sun
goes black

We’ll find you when the
sun goes black, er så solid
gjennomført og engasjerende
fin at den drøyt to måneder
lange utstillingsperioden
blir som en maratonvisning.
Her er det grunn til å gå flere
ganger for dem som har
anledning til det.
Lars Elton, Kunstavisen.no

We’ll find you when the sun goes black av Anouk De Clercq
var årets festivalutstilling. Utstillingen ble avsluttet tidligere
enn planlagt på grunn av nedstengingen i mars–april. Til
tross for den korte utstillingsperioden, ble det gjennomført
en kunstnersamtale, flere omvisninger med kunstneren
samt lansering av boken Where is cinema?. Vi hadde
også workshops med Kunstakademiet og omvisninger i
samarbeid med videregående skoler.
De Clercq utforsker det audiovisuelle språkets muligheter
og bruker dette til å skape mulighetsrom, mulige verdener.
Hun interesserer seg for virkeligheten; hva som ligger bak
ordet, men også hva som er mellom det synlige og det
innbilte.
De Clercq viser tre nyere videoarbeider i utstillingen hvor
den første publikum møter i utstillingen er Helga Humming
(2019), et samarbeid med artist og performancekunstner
Helga Davis og komponist Vessel.
Med utgangspunkt i Anouk De Clercqs research-besøk
i Tromsø vinteren 2019, presenterer hun de to nye filmene
We’ll find you when the sun goes black og One (begge
bestillingsverkene ble vist for første gang i utstillingen).
I arbeidet med filmen We’ll find you when the sun
goes black, som har lånt tittel til selve utstillingen, henter
kunstneren inspirasjon fra Terella, vakuumkammeret som
den norske vitenskapsmannen og nordlysforskeren Kristian
Birkeland brukte til å undersøke nordlysfenomenet. Den
andre inspirasjonen til filmen er et dikt som den tyske
dramatikeren og poeten Bertholt Brecht (1898–1956), skrev
mens han befant seg i eksil i Svendborg i Danmark på
1930-tallet, (”In the dark times Will there also be singing?

Yes, there will also be singing. About
the dark times”).
I filmen One samarbeider Anouk
De Clercq igjen med Helga Davis og
Vessel. De har tatt utgangspunkt i
ideen om radikal empati.
Til utstillingen var en tekst av
Valentinas Klimašauskas (kurator
og skribent, co-kurator for 14th
Baltic Triennial, 2021), å lese i
utstillingsbrosjyren til utstillingen.
Festivalutstillingen har tidligere
presentert kunstnere som New
Mineral Collective (Tanya Busse,
Emilija Škarnulytė), Ane Hjort Guttu,
Saodat Ismailova, Declan Clarke,
Riikka Kuoppala, Olof Olsson, Jennifer
Reeder, Wolff & Hauge, Yan Xing,
Sigalit Landau, Bodil Furu, Sigurður
Guðjónsson, Annika Larsson, Jesper
Just og Marit Følstad.

→

Anouk De Clercq

Kurator
Utstillingsarkitektur
Teknisk team
Grafisk design

Vsevolod Kovalevskij
Vsevolod Kovalevskij
William Andre Bentsen, James Lee, Erik Fallgren
a r c Leipzig / Berlin

Omtale

Kunstkrittik - Akselerasjonistisk var						

↗

Hakapik – What is left in the dark							

↗

Billedkunst / Hakapik – Mystisk mørketid 					

↗

Kunstavisen - Lyset i natten								

↗

Arrangement

17.01. 		
27.01. 		
08.02. 		
26.02. 		

Vernissage
Omvisning med kurator Vsevolod Kovalevskij
Kunstnersamtale og boklansering, med kunstner Anouk De Clercq
Omvisning med Anouk De Clercq

Flere arrangement ble kansellert da vi stengte dørene i mars grunnet pandemien.
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Half
Hidden

27.6.
—2.8.
Half Hidden gjør som tittelen lover
og holder mye skjult i historien
om danskenes mineralutvinning
på Grønland. Men opplevelsen av
det delvis skjulte er et viktig grep
i forsøket på å forstå den digitale
kolonialismen og den begrensede
lagringsplassen på vårt kollektive
minne.

Half Hidden av Anne Haaning var en av våre to sommerutstillinger. Den ble vist
i Sundsalen og Langsalen, og ble åpnet samtidig som Drømmeutredninger og
Rivefjell, 27. juni.
Utstillingsperioden inneholdt 5 omvisninger, inkludert direkte sendinger
via sosiale medier. Utstillingen konsentrerte seg om å avdekke den danske
kolonihistorien på Grønland og hvordan gruvedriften av kryolitt påvirket
moderne teknologi, myte og kolonialisme. Arbeidet ble kjøpt opp av Statens
Museum for Kunst i Danmark.
Half Hidden tar oss med på et dykk ned i den oversvømte kryolittgruven og
inviterer til refleksjon rundt mangelen på kunnskap og bevissthet om Grønland
og dansk kolonihistorie i dagens Danmark. Dette er en viktig beretning om et
sentralt kapittel i en historie som så altfor ofte er blitt oversett. Haanings verk
åpner for nye perspektiver på vår felles historie og kulturarv, som er avgjørende
for å forstå dagens situasjon. I en tid da hele verdens øyne er rettet mot Arktis,
er Half Hiddens tematikk i høyeste grad aktuell.
Utstillingen Half Hidden ved Tromsø Kunstforening var den avsluttende
presentasjonen av Haanings kunstneriske forskningsprosjekt ved
Kunstakademiet i Tromsø, i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo.

Hilde Sørstrøm, Sekunst.no

→

Anne Haaning

Kurator
Teknisk team
Illustrasjonsfoto
Grafisk design

Vsevolod Kovalevskij
Erik Fallgren og James Lee
David Stjernholm
a r c Leipzig / Berlin

Omtale

Hakapik – Alt som glimrer med sitt fravær er fortsatt her ↗
Kunstkritikk – ”Half Hidden” av Anne Haaning.		

↗

Arrangementer
27.06.		
Vernissage
				
24.07.		
Omvisning i Half Hidden med kurator
						Vsevolod Kovalevskij
				
31.07. 		
Omvisning i Half Hidden med
						kunstner Anne Haaning
Grunnet pandemien ble det avviklet færre arrangementer enn det som ellers
ville ha vært tilfellet.
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Drømme
utredninger
og
rivefjell

28.6.
—
27.9.

Drømmeutredninger og Rivefjell av Kristin Tårnes ble åpnet i kunsthallen, i tredje etasje. Gjennom denne utstillingen ble det gjennomført en rekke omvisninger og foredrag.
Utstillingen bestod av i tillegg til en klatreskulptur for barn
og et bestillingsverk, den halvtimes lange Muségata 2, 9.
september 2019, to tidligere arbeider med nyeproduserte
installasjoner, samt et arkiv tilknyttet filmen .
En verdig og svært interessant formidling av
husets nyere historie.
Kunstsosiolog Dag Solhjell om filmen Muségata 2,
9. september 2019.
Teksttunge utredninger, hyperrealistiske illustrasjoner, reguleringsplaner
og 3D-verktøy trumfer kunstnerisk
utprøvning og menneskelig aktivitet
i dagens byutvikling.
Astrid Fadnes, Hakapik.no

→

Kristin Tårnes

Kurator
Utstillingsdesign
Teknisk team
Grafisk design

Camilla Fagerli
Vsevolod Kovalevskij
Erik Fallgren (monteringsleder), James Lee, William A. Bentsen
a r c Leipzig / Berlin

Omtale

Hakapik – Stedsundersøkelser gjennom hverdag og overtro

Arrangementer

27.06. 		
10.09. 		
27.09. 		

Utstillingen Drømmeutredninger og Rivefjell var Tårnes
første større institusjonelle soloustilling, og viste arbeider
som handler om tre konkrete prosjekter og institusjoner, to
i Tromsø og et i Neiden i Sør-Varanger. Et av arbeidene er
laget i samarbeid med scenekunstner Kristina Junttila.
Hovedarbeidet i utstillingen, Muségata 2, 9. september 2019 er laget
spesielt for anledningen og tar oss
med på en reise gjennom vegger og
tider i bygget som i dag huser Tromsø
Kunstforening. Kameraet sniker seg
gjennom bygget som et spøkelse og
viser oss bruddstykker fra byggets
nyere historie gjennom folk og hendelser som har hatt innvirkning på husets
overlevelse.
Til utstillingen skrev forfatter, dramaturg og regissør Kristin Bjørn teksten Byer og bygg og folk og tida som
går, denne var å lese i utstillingsbrosjyren, samt utgitt som Fredagsbrev
XVII og kan leses i sin helhet her ↗ .
Tromsøbaserte Tårnes jobber hovedsakelig med narrative filmer, ofte
relatert til stedet eller regionen der
hun bor. Hun var en av initiativtakerne til TKF-Loftet Arbeidsfellesskap,
og har i flere år vært med på å drive
Kurant visningsrom.

↗

Vernissage
Babyomvisning med kunstner Kristin Tårnes og Camilla Fagerli
Omvisning med Leif Magne Tangen + Kristin Tårnes
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Ly til 21.8.
fantası og —
fellesskap
11.10.

→ André Enger Aas, Marita Isobel Solberg og Trond Ansten, Blåstjernehav, barne- og dukketeater
(Håvard Arnhoff mfl.), Resilience Action Lab (Christine Cynn og Valentin Manz mfl.), Sissel
Fredriksen
Kurator		
Teknisk team		
Grafisk design

Camilla Fagerli og Malin Lin Nordström
James Lee og Mihály Stefanovicz
a r c Leipzig / Berlin

Inkludert i utstillingen var også:
Kurant – Forening for handlingsrom
Liv Bangsund, Thor Birkedal, Steinar Hauge, Robert Julian B. Hvistendahl, Anna Näumann, Malin
Lin Nordström, Rurik Sjösten
Open Out Festival – Leave no trace
Eva Bakkeslett, Marina Borovaya, Ieva Grigelionyte, Stephanie Imbeau, Karianne Karlsrud,
Anastasya Kizilova, Michalina W. Klasik, Laida Lertxundi, Hans Ragnar Mathisen, Anne Lindgaard
Møller, Sara Rönnbäck, Anneli Stiberg
Tromsø Open – Kunstbutikk
André Enger Aas, Anna-Brith Arntsen, Håvard Arnhoff, Liv Bangsund, Elind Rui Blix, Sophie
Berenika Broch, Rudi Caeyers, Laurent Fauconnier, Knut Fjørtoft, Lena Gudd, Tone Holmen, Robert
Julian Badenhope Hvistendahl, Idar Ingebrigtsen, Rannveig Johansen, Jenny-Marie Johnsen,
Joanne John, Vsevolod Kovalevskij, Pia Krabberø, Marni Kruse, Grete Andrea Kvaal, Marit Ellisiv
Landsend, Siri Mari Vitalis Larsen, Silvia Martinez, Camilla R. Nicolaisen, Torunn Ovanger, Irene
Rasmussen, Marita Isobel Solberg, Arvid Sveen, Henrik Sørlid, Olga Vorobeva

Ly til fantasi og fellesskap åpnet 21. august og brakte
sammen kunstprosjekter som går i dialog med historien
til Tromsø Kunstforening og Muségata 2, og foreslår nye
fremtider for huset.
Inni og utenfor huset presenteres fem prosjekter av sju
kunstnere. Arbeidene ble startet i forbindelse med korte
residensopphold i Muségata 2 i mai, hvor kunstnerne
tok huset i bruk, gikk på skattejakt, dykket ned i arkiver,
holdt workshops og hadde samtaler med tidligere brukere
av bygget. Resultatene presenteres i 2. og 3. etasje,
i kjelleren, på ytterveggen på sørsiden og i Naustet i
Muséparken.
De tre lokale kunstnerfellesskapene Kurant, Open Out
festival og Tromsø Open var invitert til å ta over Sundsalen
i 2. etasje med sine egne program som inkluderte sosiale
rom, prosesser som ikke tar slutt, gruppeutstillinger og en
kunstbutikk.
Gjennom samtaler og omvisninger i huset ser vi bakover
med spesiell interesse for drømmer som har eksistert
for bygget gjennom tidene. Omvisernes tilknytning til
Muségata 2 er gjennom alt fra dukketeater, barneteater,
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Omtaler

atelierfellesskap og kunstforeningen, til
betydningsfulle hjemme alene-fester.
Fremtiden til Muségata 2 og Tromsø
Kunstforening har det siste året vært
usikker fordi Tromsø Kommune har
vurdert å selge bygget. I høst pågår
et utredningsarbeid i regi av Tromsø
Kommune angående bruk av Muségata
2 som et Kunstens Hus. Forslaget
skal opp til politisk behandling i
november. Som en del av utstillingen
inviterer vi derfor til et folkemøte og et
drømmesymposium i workshopform
for alle som er interessert i å samtale
og tenke i fellesskap om fremtiden til
Muségata 2.

I 1961 okkuperte kunstnerparet Idar
og Eka Ingebrigtsen Muségata 2, og
kort tid etter var bygget forvandlet
til et selvorganisert kulturhus med
barne- og dukketeater, kunstneratelier
og bandøvingslokaler. Overtakelsen
reddet etter sigende bygget fra
å bli revet, og utgjør dermed en
viktig del av grunnlaget for at
Tromsø Kunstforening kunne flytte
inn i 1981. Arbeidet med denne
utstillingen henter energi fra denne
selvorganiseringsånden og uttrykker
et ønske om et kunstrom der vi kan
komme sammen og lære fra våre
omgivelser, fra hverandre og gjennom
handling.

Hakapik – En mulighet til fokusere lokalt						

↗

Hakapik – Levende kunst i en bygning i forfall					

↗

Arrangementer

21.08.		
30.08.
06.09.
12.09. 		
13.09. 		
20.09. 		
21.09. 		
02.10. 		
08.10.		
08.10. 		
08.10. 		
11.10. 		
10.10. 		

Vernissage
Omvisning, Muségata 2 med Kåre Sørensen
Omvisning, Muségata 2 med Kåre Grundvåg
Dugnad
Folkemøte
Kunstforeningenes Historie, foredrag med Dag Solhjell
Guided Tour, Hilde Hauan Johnsen + Dag Solhjell
Workshop, Resiliance Action Lab
Burlesque Aften
Guided tour, Solveig Ovanger + Rob Barrett
Bar Du Nord
Omvisning
Barneteater

Kurant – Forening
for Handlingsrom

14.08. 		
15.08. 		
16.08, 23.08.
19.08, 26.08.
20.08. 		
25.08.		
27.08. 		
29.08. 		
30.08.

Vernissage og bar
Loppemarked
”Nothing is permanent”, samtalekafé
Afterwork Alcohol-free Cocktail Bar
Afterwork Pub
Zinemaking Workshop
Afterwork pub og ”Tromsø Senior Dans Premier”, konsert
Perlepub
Finissage

Open Out

05.09. 		
Vernissage, ”Opening night: Leave no trace”
06.09.
”Rumlig kropp / Kroppligt rum III”, performance, Sara Rönnback
07.09. 		
”Social Presencing Theatre”, workshop, Marina Borovaya
07.09. 		
Polar Film Lab, online filmvisning og forelesning
			
med Laida Lertxundi
08.09.
Kunstnersamtale, Anastasia Kizilova
09.09, 12.09. ”Sweet, Sour, Salty and Bitter”, ice cream parlor, Ieva Griegelionyte
09.09.
”Bokbinding workshop”, Hans Ragnar Mathisen
09.09, 12.09. ”Procession”, performance, Stephanie Imbeau
10.09.		
”Dont Play With Your Food”, publikumsinvolverende brettspill,
			Anneli Stiberg
12.09. 		
”From book to paper”, workshop, Anne Lindgaard Møller
Tromsø Open

17.09. 		
02.10. 		

Vernissage
Omvisning i Kunstbutikk
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19.9.
—9.10.

Post-Exit (The Gardens of Liminality) åpnet 9. september i
Mack ølbryggeris gamle lokaler. Utstillingen var arrangert
av Kunstakademiet sammen med Kunstforeningen.
Utstillingene viser verker av Kunstakademiets nylig uteksaminerte kunstnere som nå entrer et nytt stadium i sin
praksis. Tittelen er lånt fra konseptet og begrepet «liminalitet» som stammer fra 1900talls-folkloristene Arnold van
Gennep og Victor Turner.
I antropologien er liminalitet (fra det latinske ordet līmen,
som betyr ”en terskel”), tvetydigheten eller desorienteringen som oppstår i en overgangsrites midtfase, når deltakerne har mistet sin pre-rituelle status, men ennå ikke tatt
fatt på overgangen til den statusen de vil oppnå ved ritens
fullbyrdelse.

→ Martine Magdalene Andersen, William Andre Frjals Bentsen,
Elind Rui Blix, Linn Byrkjeland, Andrea Flakstad Conradsen,
Markus Garvin, Emelie Ieremia, Anne Lindgaard Møller,
Malin Lin Nordström, Mihály Stefanovicz
Kuratorer
Grafisk design

Karolin Tampere og Vsevolod Kovalevskij
a r c Leipzig / Berlin

Omtale

Hakapik – Sol og skrik mot betong

↗
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Unfolding 10.10.—
Codes,
20.12.
and
Contours
Unfolding Questions, Codes, and Contours var en utstilling
som fylte tredje etasje i Tromsø Kunstforening med flagg
designet av ulike kunstnere. Disse verkene har tidligere
lagt krav på både private og offentlige flaggstenger, og
skapt nye og uforutsigbare møter på steder som spenner
fra den vesle bygda Nesflaten i Rogaland til den urbane
metropolen Manhattan i New York.
I løpet av de siste fem årene har flaggstangen utenfor
Tromsø Kunstforening vært åsted for kunstneriske
uttrykk gjennom prosjektet Flagg Tromsø 2015–2020.
Den første i hver måned, klokken 9, har en ansatt i Tromsø
Kunstforening heist et nytt flagg.
Dette er neppe i tråd med flaggloven. Alt bør ikke
være lov i kunstens navn.
Elisabeth Aspaker, Fylkesmann i Troms, til nettavisen.
no, juni 2020
Hver gang et nytt flagg ble heist var ansatte her
i bygget svært nysgjerrig på hva det nye arbeidet
betød og hva som var på det nye flagget.
Anonym ansatt i Framsenteret.

Et flagg er uunngåelig en erklæring
idet man heiser det opp i en stang
i det offentlige rom. Likevel gjør
dets letthet og typiske utendørs
plassering det ustabilt og overlatt
til naturkreftene. Et flagg flagrer
hjelpeløst på stangen sin, eller henger
klebet rundt den, gjennomvåt, utsatt
for både vær og mistolkning. Enkelt,
gjenkjennbart, men likevel fullt
av kontraster, er flagget et format
åpent for endeløse motsetninger og
bearbeidinger, som det så kraftfullt
demonstreres av kunstnerne som
vises i Unfolding Questions, Codes
and Contours. Her avslører flagget sin
ubegrensede kapasitet i å undersøke
sin egen historie, omskrive egne
tradisjoner og utvide egen arv.

The exhibition Unfolding Questions,
Codes and Contours offers a
thoughtful subversion of the official
format of the flag, turning it into a
support for creativity, political satire
and reinvention of symbolism.
Marion Bouvier, Hakapik.no

→ Jørund Aase Falkenberg, Azar Alsharif, Marsil Andelov Al-Mahamid, A Practice for Everyday Life,
Damir Avdagic, Rosa Barba, Javier Barrios, Wendimagegn Belete, Hildur Bjarnadóttir,
Are Blytt, Christian von Borries, Maria Brinch, Marco Bruzzone, Tanya Busse, Danilo Correale,
Espen Dietrichson, Leander Djønne og Lars Korff Lofthus, Sjur Eide Aas, Ida Ekblad, Sammy
Engramer, Serina Erfjord, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Kjersti Foyn, Mathijs van Geest, Ulrika
Gomm, Steinar Haga Kristensen, Jeannine Han og Dan Riley, Tamara Henderson, Petri Henriksson,
Lisa Him-Jensen, Laura Horelli, David Horvitz, Marianne Hurum, Toril Johannessen, Sanya
Kantarovsky og Liz Magic Laser, Annette Kierulf og Caroline Kierulf, Ingeborg Kvame, Erik Larsson,
Else Leirvik, Malin Lennström-Örtwall, Gabriel Lester, Lewis & Taggart, Klara Sofie Ludvigsen,
Anna Lundh, Cato Løland, Cameron MacLeod, Jumana Manna, Valentin Manz, Dillan Marsh, Kyle
Morland, Santiago Mostyn, Joar Nango, Jordan Nassar, Randi Nygård, Bathsheba Okwenje,
Raqs Media Collective, Oliver Ressler, Borghild Rudjord Unneland, Athi-Patra Ruga, Arne Rygg,
Andrea Spreafico, André Tehrani, Kristin Tårnes, Sandra Vaka, Kjersti Vetterstad, Lina Viste Grønli,
Lin Wang, Bedwyr Williams, Magnhild Øen Nordahl, og Stian Ådlandsvik.
Kurator
Grafisk design

Randi Grov Berger
a r c Leipzig / Berlin

Omtale

Hakapik – Fluttering Manifestos: When Artists Design Flags 			

↗

Billedkunst Naboane har atter ein gong heist flagget 				

↗

Art Viewer- Unfolding Questions, Codes and Contours t TKF			

↗

Arrangementer

10.10. 		
11.10. 		
02.11 		
23.+ 24.11 26.+ 27.11 30.11.		

Vernissage
Omvisning med Randi Grov Berger
Omvisning med Inger Emilie Solheim
DKS-workshops med Inger Emilie Solheim

Det ble arrangert færre omvisninger enn normalt, grunnet pandemien.
Planlagte omvisninger i mai, juni og november ble avlyst.
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Fortell
24.10.—
verden 24.1.21
om
oss

Fortell verden om oss av Rune Eraker
var en fotografiutstilling som fylte andre etasjen, åpnet i oktober og var den
siste utstillingen som åpnet i 2020.
Han ga meg papirlappen
gjennom gitteret til isolasjonscella. Vakten som fulgte meg
rundt i fengslet i Bogotá for
politiske fanger hadde snudd
seg bort et øyeblikk. Der stod
bare én setning, ingen navn:
”Fortell verden om oss”.
Året var 2001.
Rune Eraker om prosjektet.
Med sin klassiske tilnærming til dokumentarfotografi viste Fortell verden
om oss hverdagen til personer fra hele
verden som på forskjellige måter har
blitt frarøvet sin frihet. Fra verdenskjente Edward Snowden til vanlige
mennesker påvirket av borgerkrigen
i Syria.

Det er 72 år siden FNs menneskerettighetserklæring
ble vedtatt, og den dokumenter at det er fremdeles svært
mange som lever i frykt og uten en fremtid, stikk i strid
med erklæringen. Eraker jobbet med Amesty International
i gjennomføringen av utstillingen. Den har tidligere blitt vist
ved Nobelsenteret i Oslo (2018). Aktivist Mats Gilbert holdt
åpningstalen.

→ 				

Rune Eraker

Kurator
Utstillingsarkitektur
Teknisk team
Omviser (DKS)
Grafisk design

Vsevolod Kovalevskij
Vsevolod Kovalevskij
Erik Fallgren (Monteringsleder), James Lee, Mihály Stefanovicz
Inger Emilie Solheim
a r c Leipzig / Berlin

Omtale

Kunst – Rune Erakers formidling av virkeligheten

Arrangementer

24.10.

↗

Vernissage

Flere arrangementer ble avlyst grunnet smittetrykket senere på året.
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			 Adjusted
			 Movements I—III
Wreckage in May
			 The Haunted
New Mineral
Collective:
Erotics of CounterProspecting
			 One
Nedtegnelser fra
ubetydelige
naturområder 1—8
Vandreutstillinger
og innkjøp

Verk og utstillinger fra TKF blir vist i forskjellige sammenhenger, både
i Norge og i resten av verden. Dette er en viktig del av TKF sitt virke,
drift, samt omdømme. Det kunstnere og andre institusjoner gjør hos
oss, er viktig for ettertiden. Foruten nevnte Artists’ Film International er
følgende utstillinger eller bestillingsverk blitt vist og innkjøpt i 2020:

1

2

1

Kristin Tårnesvik

Bestillingsverk for utstillingen Čáppatvuohta ja duohtavuohta Skjønnhet og sannhet (2014), ble i 2020 innkjøpt av Nordnorsk
Kunstmuseum

2

Declan Clarke

Bestillingsverk for Festivalutstillingen 2016, ble i 2020 vist som en del
av Clarkes soloutstilling hos Salzburger Kunstverein. Er fra før innkjøpt
av Dublin City Gallery The Hugh Lane.

3

Saodat Ismailova

Bestillingsverk for Fesetivalutstillingen 2017.
I 2020 var filmen vist på gruppeutstillinger ved Parasite i Hong Kong og
Rockbund Art Museum i Shanghai. Den ble vist hos Asian Film Archive
sitt sommerprogram i Oldham Theater. Tidligere år har filmen vunnet
priser hos festivaler som CPH:DOX, Ji.hlava, DocumentaMadrid og
Punto de Vista.

3

4

Festivalutstillingen 2019 var i januar 2020 å se hos Sámi
Dáiddaguovddáš.

4
5

Anouk De Clercq

Bestillingsverk for Festivalutstillingen 2020, ble i 2020 vist på følgende
festivaler: Shorts Film Festival Vienna, EXiS Seoul, Festival du Nouveau
Cinéma Montréal, og Kasseler Dokfest. One var også en del av De
Clercqs soloutstilling ved Cultuurcentrum i byen Strombeek-Bever i
Belgia. Arbeidet ble innkjøpt av Museum Moderne Kunst - te Oostende
- Mu.ZEE, i Oostende, Belgia.

6

Sissel Fredriksen

Bestillingsverk for utstillingen Ly til fantasi og
fellesskap, høsten 2020, ble i 2020 innkjøpt av
Nordnorsk Kunstmuseum.

5

6
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C
Samarbeid og
langsiktige prosjekter
Artist’ Film International
Den Kulturelle Skolesekken
Fredagsbrev
Onlinevideoer
Gjesteopphold hos TKF
Kulturnatta Tromsø
Kurant Visningsrom
Mondo Books
Open Out
Sami Dáiddaguovddáš (SDG)
Skulpturparken
Tromsø Folkekjøkken
Tromsø Open

Artist’ Film
International

AFI

Artists’ Film International er et nettverk av
rundt 20 små og store visningssteder fra
hele verden, initiert av Whitechapel Gallery i
London. Hvert visningssted foreslår et verk
av en kunstner med regional tilhørighet som
vises hos alle partnerne.
TKF har vært medlem i AFI siden 2015. Vi
har gjennom disse årene valgt å jobbe med
kunstnere som er nær institusjonen. Det
betyr noen som vi jobber med eller som vi
ønsker å jobbe med i fremtiden. I tillegg har
vi prøvd å velge arbeid av disse kunstnerne
som ikke bare passer til temaet for et gitt
år, men hvis mulig et som kunne fortjene litt
mer visning.
2015
2016
2017
2018
2019
2020

New Mineral Collective (Tanya Busse, Emilija Skarnulyte),
Hollow Earth, 2013
Tor Jørgen van Eijk, Purgatory, 2019
Ane Hjort Guttu, How To Become a Non-Artist, 2007
Ørjan Amundsen, Life is Like, 2015
Lars Laumann, Season of Migration to the North, 2015
Daisuke Kosagi, A False Weight, 2019
Tilhørende institusjoner er
Ballroom Marfa (USA),
Belgrade Culture Centre (Slovenia),
Bonniers Konsthall (Stockholm, Sverige),
Center for Contemporary Art Afghanistan (CCAA),
Contemporary Art Centre (CAC) (Vilnius, Litauen),
Crawford Art Gallery (Cork, Irland),
Friends of IZIKO South African National Gallery,
Cape Town, Fundacion Proa (Buenos Aires, Argentina),
GAMeC (Bergamo, Italia),
Hammer Museum (Los Angeles, USA),
Istanbul Modern (Tyrkia),
KWM artcenter (Peking, Kina),
MMAG Foundation (Amman, Jordan),
Moscow Museum of Modern Art (Moskva, Russland),
Museum of Modern Art, Warsaw (Warszawa, Polen),
Der Neue Berliner Kunstverein (n.b.k.) (Berlin, Tyskland),
Parasite (Hong Kong),
Project 88 (Mumbai, India),
Whitechapel Gallery (London, Storbritania).

Den Kulturelle
Skolesekken
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film,
visuell kunst og scenekunst.
Ordningen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet
og finansieres via spillemidler. Les mer i Stortingsmelding nr. 8 (2007–2008), ”Kulturell
skulesekk for framtida”. DKS-ordningen er 3-delt: kommunal, fylkeskommunal og nasjonal. TKF samarbeider med kommune og fylkeskommune om omvisninger og verksteder
for henholdsvis barne- og ungdomstrinnet samt videregående.
DKS spiller en sentral rolle i å gi den oppvoksende generasjonen tilgang til samtidskunst.
I 2020 hadde vi totalt 11 DKS-omvisninger og workshops, noe som var langt færre enn
planlagt, og 4 arrangementer og 3 omvisninger ble kansellert på grunn av nedstengningen
i mars til mai. I tillegg ble 21 DKS-omvisninger avlyst i november.

Fredagsbrev

Siden 2015 har TKF uregelmessig publisert tekster under
tittelen Fredagsbrev. Disse er blogposter, reisebrev, utstillingsessay, prosa og dikt. I 2020 publiserte vi to fredagsbrev.
Fredagsbrev (på en lørdag) XVI: Books, av Leif Magne Tangen, intendant i Tromsø Kunstforening. Kan leses her ↗
Fredagsbrev XVII: Byer og bygg og folk og tida som går /
Cities, Buildings and Kids – and Time Passing av/by Kristin
Bjørn, forfatter, dramaturg og regissør. Kan leses her ↗

Onlinevideoer
Under koronatiden ba TKF kunstner Michelle Deignan (Festivalutstillingen 2023) om å lage en ny film. Hun igjen ba intendant Leif Magne
Tangen om å skrive en ”sint rant”, som skulle brukes om utgangspunkt
for filmen, som heter IDIOTS. Videoen er syv minutter lang og kan
sees her ↗
I april 2020 skulle Anastasia Sosunova komme på gjesteopphold
til Tromsø, invitert av TKF, som en del av Nordic-Baltic AIR 2020-programmet støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordisk
kulturkontakt/Nordic Culture Point, noe korona satte en effektiv
stopper for. I stedet valgte hun, sammen med TKF-kurator Vsevolod
Kovalevskij å lage en ”vlog”-aktig film om hennes praksis. Denne kan
sees her ↗
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Gjesteopphold
hos
TKF

Mondo Books

Nordic-Baltic AiR
Planlagt var, som en del av et Nordic-Baltic AiR-samarbeid, finansiert av Troms og Finnmark Fylkeskommune og Nordic Culture Point, et gjesteopphold i april med kunstneren Anastasia Sosunova.
Dette ble flyttet til 2021 grunnet pandemien.

Skillevegg er satt sammen av tegninger i ulike størrelser montert på veggen der Skillevegg
mediet er fargeblyanter på papir med innslag av malte flater. I arbeidene er det
Sissel Fredriksen
inndelte soner eller områder – markering av en vegg, forsiden på en bok, et ark,
tekster, en åpning ut eller inn, natur, speiling i en tv-skjerm eller mellomrom.
Noen deler er flate og andre deler indikerer et perspektiv innover eller utover.
En vegg bestående av bilder, dører, mellomrom, tomrom, flekker, skygger, lys,
kanter - ulike oppdelte soner.
En vegg er en flate med en funksjon, et skille mellom noe utenfor og noe innenfor, en innside og
en utside eller en grense mellom to soner. I arbeidet representerer veggen et skille mellom ulike
tilnærminger, fra en overflate og til hvordan man går inn i det man ser. Overgangen mellom forsiden
på en bok og innholdet, hvordan man forholder seg til, ser og leser bilder og tekst, eller hvordan
man oppfatter illusjonen av det tredimensjonale på en flate.
Papirene henger ubeskyttet på veggen, som fysiske objekter der man kan veksle mellom å se det
som er tegnet på papiret, og se selve papiret, papiret som ikke er helt flatt men bølger seg enkelte
steder og påvirkes av varierende fukt i rommet. Papir som materiale er egnet til å samle tanker og
ideer, men det er også utgangspunktet for bøkene i Mondo Books.

TKF har ikke noen fast gjesteoppholdsordning, likevel
hadde vi disse i 2020.
Under nedstengningen i april-mai inviterte vi flere artister til en open call hvor lokale kunstnere fikk boltre seg i
foreningens lokaler. Dette var forberedelsen på utstillingen
og prosjektet Ly til fantasi og fellesskap.
De som ble invitert var André Enger Aas, Marita Isobel
Solberg og Trond Ansten, Blåstjernehav barne- og dukketeater (Håvard Arnhoff mfl.), Sissel Fredriksen, Resilience
Action Lab (Christine Cynn og Valentin Manz mfl).

Kulturnatta
Tromsø
Tromsø Kunstforening var med å stifte Kulturnatta Tromsø, en festival som
strekker seg over en kveld hver høst, hvor visningssteder, kulturinstitusjoner
samt forskjellige bedrifter i Tromsø holder forskjellige arrangementer. TKF har
siden 2017, ikke vært med på å arrangere Kulturnatta, og man observerer med
lett bekymring at programmet vokser mens publikumstilstrømningen og interessen ikke følger etter. Likevel er det et vellykket og for TKF, viktig arrangement.
Kulturnatta 2020 ble avlyst.

Kurant
Visningsrom

Kurant Visningsrom er et kunstnerdrevet visningssted for samtidskunst med base
i Tromsø. Galleriet står for tiden uten faste lokaler og programmerer nomadisk og
stedspesifikt med utgangspunkt i forskjellige lokaler og i det offentlige rom. Kurant har
som mål å støtte unge og uetablerte kunstnere og den lokale kunstscenen i Tromsø.
Kurant har samarbeidet med TKF siden deres begynnelse i 2009, og har leid kontorer hos kunstforeningen siden 2019. I 2020 samarbeidet Kurant med TKF og kuraterte
en utstilling innenfor Ly til fantasi og fellesskap.

Mondo Books er Nord-Norges eneste kunstbokhandel. Den er kunstnerdrevet,
og har siden 2015 hatt fast gjesteopphold hos TKF. Mondo deltar på kunstbokmesser, kunstfestivaler og av og til utstillinger. Bokhandelen er åpen
når TKF er åpent for publikum. Den inneholder bøker fra små kunstnerdrevne
forlag og større kunstforlag.

Mondo

Wall

Open Out
Open Out er en årlig samtidskunst festival i Tromsø siden 2018. Festivalen er organisert og kuratert
av Marion Bouvier, Camilla R. Nicolaisen, Guri Simone Øveraas og Kristina Primakova. Den består
av en mix av utstillinger, forestillinger, filmvisninger, workshops og seminarer rundt om i hele byen.
Det handler om å tenke utenfor boksen, utfordre dominerende fortellinger
og gjenoppfinne fremtiden med mer fokus på å ta hensyn til divergerende
stemmer i samfunnet.
Open Out om Open Out
Festivalen tar skeivhet som en grunnleggende tematikk, både når det gjelder seksuell orientering,
men utvider den til å utforske minoritetsperspektiver ekskludert fra vanlig utstilling, diskusjon og
debatt, for eksempel feminister, urfolk, innvandrere og flyktninger. Utover dette har hvert år en
ekstra tematikk og som et oppdrag å være inkluderende og å bringe Tromsø og verden sammen.
Gjennom 2020 var TKF brukt som base for festivalen hvor temaet var
Leave No Trace og den ble inkludert i ekspansjon av programmet til
Ly til fantasi og fellesskap.
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Sami
Dáiddaguovddáš
(SDG)

TKF og Sami Dáiddaguovddáš (SDG) har i 2018
underskrevet en intensjonsavtale om utveksling av
utstillinger og samarbeid om fremtidige prosjekter.
Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš ble etablert i 1986
og er det ledende internasjonale senteret for samisk
samtidskunst. SDGs utstillingslokale i Karasjok viser
internasjonal samtidskunst med særskilt fokus på
billedkunst fra Sápmi.

Skulpturparken
Skulpturparken er navnet som TKF har
adoptert for parken utenfor bygningen, nemlig
Muséparken. Gjennom årene har parken vært
åsted for både temporære og varige kunstneriske
arbeider. Nåværende arbeider er:
Skulptur Mustafa Arruf, kommunal eie
Passasjer Solveyg W. Schafferer, kommunal eie
Palme - Luft - Vind Harald Bodøaard
Flyteskogen Margrethe I. Pettersen, TKF/
kunstneren
Nausetet Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm,
TKF/kunstnerne
Flagg Tromsø 2015–2020 TKF/Entrée Bergen/
kunstnerne (avsluttet)
I 2020 ble Mathilde Caeyers’ danseforestilling og
installasjon Lux Tempus vist i parken.
Som en del av å videreutvikle Muségata 2
har kunstner Joar Nango, sammen med
scenekunstner Kristina Junttila og arkitekt
Anniken Romuld kommet med et forslag med
arbeidstittelen Samisk Hage. Det er et prosjekt
som tar utgangspunkt i at hagen i større grad
enn til dags dato kan være et gjørested, en
håndverkspark eller et verksted. Hvis realisert
vil det kunne bli et sosialt og aktiviserende
kunstprosjekt som kan utvikles innenfor parken
som et grønt, frodig og foranderlig byrom.

Tromsø
Folkekjøkken
Tromsø Folkekjøkken er et sosio-politisk kunstprosjekt,
drevet av Liv Bangsund med hjelp av frivillige deltakere. Bangsund har fokus på hvordan kunsten kan bidra til
kunnskapsproduksjon i samfunnet, og hun ønsker å utforske hvordan alternative strukturer kan operere parallelt
med dagens kapitalistiske system.
Tromsø Folkekjøkken ønsker å yte
myk og konstruktiv motstand fra
innsiden av dagens system.
Liv Bangsund
I samarbeid med lokale forhandlere avhentes mat som
ellers ville blitt kastet. Maten blir tilberedt og spist i fellesskap på et arrangement der alle er velkomne, også de som
ikke har bidratt til matlagingen. På denne måten har Liv
Bangsund siden 2015 skapt et lavterskeltilbud i Kafé EKA
i første etasje i TKF-bygget. Alle som ønsker kan bruke

folkekjøkkenet til offentlig debatt,
filmvisninger, konserter eller presentasjoner.
I utgangspunktet avvikles folkekjøkken i EKA hver fjortende dag, og slik
har det vært siden utstillingen Dovenskap, fantasi og fellesskapsfølelse –
Tromsø Kunstforening 90 år, som ble
vist sommeren 2015.
Det er blitt samarbeidet med blant
andre Natur og Ungdom, Holt dyrkingslag og DYRK Tromsø, Kunstakademiet, Tromsø Museum og Festspillene i Nord-Norge.
I 2020 ble det derimot kun arrangert
kun et fåtall ganger grunnet smittevern.

Tromsø Open

Tromsø Open er en organisasjon som har som mål å skape et møtepunkt
mellom allmennheten og billedkunstfeltet i byen. Tromsø Open kjører
annethvert år og ønsker folk velkommen til kunstneres atelier og skaper en
plattform for spørsmål og kontakt mellom mennesker.
I 2020 ble Tromsø Open organisert av Liv Bangsund og Siri Mari Vitalis Larsen,
i samarbeid med TKF og under programmet til Ly til fantasi og fellesskap. Det
ble laget en kunstbutikk for arbeid av lokale kunstnere.
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Politiske allianser og
faglige nettverk

Tromsø Kunstforening er medlem av
flere paraplyorganisasjoner: Norske
Kunstforeninger, Kunsthallene i Norge
og Se Kunst i Nord-Norge (SKINN). I
tillegg er vi med i hovedorganisasjonen Virke Kulturinstitusjoner. De siste
årene har vi lagt stor vekt på arbeidet i
Kunsthallene i Norge, hvor vi gjennom
intendant innehar nestledervervet. Vi
deltar på seminarer, mottar regelmessig prosjektstøtte, og ikke minst årlig
momskompensasjon via Norske
Kunstforeninger. Tromsø Kunstforening og Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst (SDG)
har et treårig (frem til 2022) samarbeid
om faglig utvikling.

Kunsthallene i Norge

Foreningens formål er å ivareta norske
kunsthallers interesser og formidle
kunnskap om kunst og kunstens plass
i samfunnet nasjonalt og internasjonalt. Intendant Leif Magne Tangen var
styremedlem i perioden. Kunsthallene
kan vise til flere politiske gjennomslag
de siste seks årene, merkbart er løftet
som sørget for at flertallet av våre
medlemmer fra 2016 mottok statlig
driftsstøtte via Kulturrådet. Fra 2021 er
flere av våre medlemmer med i Kulturdepartementets Honorarprøveordning.
facebook ↗
Medlemmer
Kunsthall Stavanger
Kristiansand Kunsthall
Bomuldsfabriken
Sandefjord Kunstforening
Kunsthall Grenland
Trafo Kunsthall
Fotogalleriet
Kunsthall Oslo
Oslo Kunstforening
Tromsø Kunstforening
Kunsthall 3.14
Kunsthall Trondheim
Trafo Kunsthall
Bomuldsfabriken
Kunsthall 3.14
Kunsthall Trondheim
Trondhjems Kunstforening Sandefjord kunstforening

Strategi,
100-årsjubileum
og
Kunstens Hus

Siden 2013 har TKF og andre interessenter, som stiftelsen som var daværende huseier og de som bruker huset
sammen med oss, om å sørge for en oppgradering av
Muségata 2 og Muségata 4I/J. Samtidig nærmer vi oss 13.
juni 2024, som markerer at det er hundre år siden TKF ble
stiftet. Disse to prosessene har gått hånd i hånd.
Arbeidet med det som er vår første større strategiplan
ble startet i 2015. Under årsmøtet 2020 ble visjonen om å
etablere Kunstens Hus vedtatt som følger. Den skal vektlegge å:
▶ Forstå, øke og utvide publikumsrekkevidden
▶ Starte med målgruppene barn og unge
▶ Gjennom praksis vise at TKF kan tilføre andre
verdier til arbeidet med kunstformidling og
kunstopplevelser for barn og unge
▶ Øke TKFs synlighet og det lokale publikums
eierskap til institusjonen
Samt:
▶ Bygge kunstbyen Tromsø gjennom vår
virksomhet og konseptet Kunstens Hus Tromsø
▶ Å tydeliggjøre kunstens betydning og mangfold
Med dette som utgangspunkt vil det på årsmøtet 2021 ble
lagt frem et ferdig forslag til strategiplan:

Tromsø Kunstforening,
2021–2024 mot 100 år
og Kunstens Hus

Hovedlinjene i denne er jobben mot foreningens 100-årsjubileum (stiftet 13. Juni 1924), og arbeidet med å etablere
Muségata 2 (og 4 I/J) som et Kunstens Hus.
Strategien kan lastes ned her ↗

Rapporten
om
Kunstens Hus

Kommunen samarbeidet parallelt med kunstfeltet og
andre aktører for å legge frem en plan for Kunstens Hus.
Innholdsgruppa til denne leverte i desember 2020 rapporten Om bruk og kunstnerisk innhold i Muségata 2. Anbefalinger fra arbeidsgruppe, desember 2020 til Tromsø kommunes ordfører Gunnar Wilhelmsen.
For å realisere Kunstens hus i Tromsø, anbefaler arbeidsgruppe 1 følgende:
1. Kunstens hus skal være et samlingssted for kunstmiljøene i Tromsø og senter for formidling av samtidskunst til
befolkningen og til besøkende.
▶ Kunstens hus skal avspeile bredden, dybden og mangfoldet i samtidskunsten, lokalt, regionalt og internasjonalt.
▶ Kunstens hus skal bringe internasjonal samtidskunst til
Tromsø og på den måten ytterligere berike regionens kulturliv og Tromsøs renommé som ledende senter for kunst.
▶ Kunstens hus skal være et trekkplaster for Tromsøs
befolkning og alle som besøker byen, og det skal legges til
rette for et større publikum og for økt aktivitet
for barn og unge så vel som for eldre.
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▶ Kunstens hus skal være et fyrtårn for samtidskunsten og
bidra til å opprettholde og styrke Tromsøs posisjon som
den mest attraktive og vitale kunstbyen i nord.
2. Arbeidsgruppas beskrivelser og forslag til romprogram
for Kunstens hus i Tromsø legges til grunn for istandsetting av Muségata 2, jfr. avsnitt 3 Innhold i Kunstens hus,
hva skal Muségata 2 romme? og avsnitt 4 Forslag til romprogram i dette dokumentet.
3. Det igangsettes et rehabiliteringsprosjekt i 2021 med
sikte på gjennomføring i 2021–22. Det opprettes en brukergruppe bestående av TKF og de faste brukerne av M2. Det
legges til grunn at nødvendige strakstiltak som drenering
og tiltak for brannsikkerhet og arbeidsforhold gjennomføres så snart som mulig i 2021.
4. Det må arbeides videre med organisering drift og innhold med sikte på å øke aktivitet og bruk av huset. Tromsø kommune bør nå samarbeide med TKF og det øvrige
kunstmiljøet om å gjennomføre forprosjektet som har
mottatt støtte fra Norsk Kulturråd om innholdet i Kunstens
hus, jfr. omtale av forprosjekt i avsnitt 5 Organisering og
driftsøkonomi.
Pressekonferansen 8. februar for overlevering av rapporten
kan sees her ↗
Rapporten fra innholdsgruppa kan lastes ned her

↗

Etiske retningslinjer

Kunsthallene i Norge har utviklet etiske retningslinjer for
sine medlemmer. Disse ønsker også TKF å følge.
Kunsthallene i Norge utfører sitt samfunnsoppdrag mot
et bredt utvalg av kunstnere og publikum. Kunsthallene
gjennomfører kunstneriske og kulturelle programmer for
å skape, produsere og sirkulere samtidens visuelle kunst.
Kunsthallene i Norge har utarbeidet dette dokument
med etiske retningslinjer, i tråd med felles verdier blant medlemmene, som tar sikte på å fremme spredning av god
profesjonell praksis innen det nasjonale nettverket.
Medlemmene av Kunsthallene i Norge forplikter seg til
å respektere disse generelle rammene.

➊ Kunstnere er kjernen i virksomheten til alle medlemsorganisasjonene. Kunsthallene tilbyr profesjonell bistand til kunstnerne for at
de skal nå sine kunstneriske, intellektuelle, tekniske, administrative og
økonomiske mål. Det innebærer også godtgjørelse for arbeid kunstnere
utfører med medlemsorganisasjonene. Medlemsorganisasjonene
er pliktig til å følge Vederlagsavtalen og/eller lovene som gjelder
deres respektive organisasjoner. Kunsthallene i Norges støtter andre
organisasjoner som jobber mot bedre arbeidsforhold til kunstnere og
mer bærekraftig driftstøtte til medlemsorganisasjonene.
➋ Medlemmene i Kunsthallene i Norge forplikter seg til å implemen-

tere de felles etiske retningslinjene i alle sine kontrakter og avtaler, samt
å gjøre alle sine ansatte og samarbeidspartnere oppmerksomme på
at deres drift er tuftet på de felles de etiske verdiene til Kunsthallene
i Norge. Medlemmene er forpliktet til å verdsette og anerkjenne
særegenheten til de ulike profesjonene i feltet, og støtte opp om deres
faglige ferdigheter og erfaringer.

➌ Kunsthallene i Norge står i spissen for formidling av kunst og
kultur, og er steder for kulturelle ytringer. Kunsthallene anerkjenner
publikum som en sammensatt gruppe individer med egne erfaringer og
kunnskap, som møter kunst på et selvstendig grunnlag.
➍ Kunsthallene i Norge jobber aktivt for at deres medlemmer

skal representere samfunnets mangfold i både strukturer og i
programmering.

➎ Kunsthallene Norge er bevisste på utfordringene med overforbruk

og forurensning. Som del av målsetningen om en bærekraftig
utvikling skal medlemmene redusere den negative miljøpåvirkningen
så mye som mulig. Kunsthallene i Norge inngår i et økosystem og
medlemmene har derfor som mål å ta vare på både menneskelige og
utenommenneskelige verdier.

➏ Kunsthallene i Norge er et støttende og rådgivende nettverk hvis
målsettinger er samarbeid og kunnskapsdeling.
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TKFs kunstsamling

Ytrebergsamlingen

Tromsø Kunstforening har en kunstsamling som omfatter
rundt 180 kunstverk. Bakgrunnen er at foreningen i mange
år samlet kunst til et fast billedgalleri i Tromsø. Mesteparten ble anskaffet før Nordnorsk Kunstmuseum ble realisert. 27 av disse verkene ble i 2011 deponert hos Nordnorsk
Kunstmuseum. Dette inkluderte verk av Arnold Johansen,
Hans Ragnar Mathisen, Marit Bockelie, Toril Krogh,
Ulf Dreyer, Marit Følstad og andre. Resterende er lagret
i Muségata 2.
Historikeren Nils A. Ytreberg (1896–1987) var med å starte
TKF, og var foreningens første styreleder. Ytreberg samlet
kunst med det målet å skape en samling som var representativ for norsk kunsthistorie da noe slikt ikke fantes i
Tromsø. I 1967 gav han denne samlingen til Tromsø Kunstforening.
Ytrebergsamlingen ble gitt som gave 21. april 1967 til
Tromsø Kunstforening, og som det heter i donasjonsbrevet, skrevet for 54 år siden; «til beste for skolebarn og
studerende i Tromsø».
Ytrebergsamlingen består av totalt 18 malerier og inkluderer svært sentrale kunsthistoriske verk, som for eksempel «Månenatt ved Elben» av J. C. Dahl og «Gudbrandsdalskjøkken» av Nils G. Wentzel. Videre finner vi eksempler
på «gamle mestere», samt et Knut Hamsun-portrett av
Henrik Lund.
Det er gjort flere forsøk på å selge samlingen, senest
for litt under 20 år siden. Dette er dog ikke mulig, grunnet
donasjonens betingelser. I 2002 takserte Blomquist Kunsthandel samlingen til kr 750 000.
Siden samlingen ble gitt til TKF har institusjonslandskapet, som samfunnet for øvrig, forandret seg. For
Ytrebergsamlingen mest relevant er at TKF en gang i løpet
av 1980-tallet ikke lenger samlet kunst til et fast billedgalleri i Tromsø, noe som sammenfalt med etableringen
av Nordnorsk Kunstmuseum.
I 2010 deponerte TKF hele samlingen hos NNKM for
30 år.
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