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FORORD 
 

Årsmeldingen gir en samlet oversikt over de ulike aktivitetene i foreningen i 2019, samt en 

oversikt over våre satsinger framover. Vi ønsker at flest mulig får kjennskap til hva vi kan tilby 

og benytte seg av våre aktiviteter. 

 

Vi hadde i 2019 et variert utstillingsprogram, med stor bredde i det kunstneriske uttrykket.  

Norske Grafikere feiret 100 år, og to av våre utstillinger i kafeen markerte dette jubileet.  

 

Vi har arbeidet for å skaffe midler til å kunne gi honorar og vederlag til kunstnere som stiller ut 

hos oss, uten at vi ennå har fått til en løsning. 

 

Formidling til barn og unge har vært prioritert høyt i 2019.  Hovedsamarbeidspartnere har vært 

Trondheim kommunale kulturskole og to videregående skoler. Høsten 2019 tok vi  formidlingen 

et steg videre og i samarbeid med NTNU, ble drama som metode for formidling av samtidskunst 

for ungdom utviklet.   

 

Arrangementet medlemsdag er populært. Det er alltid fullbooket enten vi har kunstomvisning 

i eget lokale eller hos andre. I 2019 utvidet vi arrangementet noe og inviterte til to workshop 

hvor medlemmene skulle vurdere pris og presentasjon av egne kunstverk. 

 

Utskifting av det elektriske anlegget i andre etasje er i fullført i 2019, med midler fra Adolf Øiens 

Fond.  

 

 

 

Trondheim, 20. april 2020 

 

Michael B Kahn 

Styreleder 
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FORENINGEN  
 

Styret  
Styret har bestått av (med valgperiode i parentes): 

Michael Kahn, styreleder (styremedlem 2014-2016, 2016-2018, leder 2018-2020) 

Markus Lantto, styremedlem (2016 – 2018, 2018-2020) 

Ulla Angkjær Jørgensen, styremedlem (2016 – 2018, 2018-2020 med permisjon 2019-2020) 

Karin Aurora Lindell, styremedlem (2019-2020 i Jørgensens permisjonstid) 

Trond Åm, styremedlem (2018-2020)  

Bente Hofstad, styremedlem (2019-2021) 

Inger Marie Bakken, varamedlem (2014-2016, 2016-2018, 2018-2020) 

Jan Olav Straume, varamedlem (2018-2020) 

 

Styret har hatt fem møter i 2019.  

 

Kunstnerisk råd er styrets rådgivende instans i kunstneriske spørsmål.  Fra og med 2019 skal 

rådet bestå av tre medlemmer, mot tidligere fem. Siden tre medlemmer var valgt fram til 2020, 

ble året 2019 en overgangsperiode mellom gamle og nye vedtekter. Følgende har vært 

medlemmer (med valgperiode i parentes): 

Johan Börjesson, direktør for Trondheim Kunstmuseum, (2015-20171, 2016-2018, 2018-2020)) 

Anne Tove Huse, billedkunstner (2018-2020) 

Beate Gjersvold, billedkunstner/kunsthistoriker (2018-2020) 

Elena Pérez, kunstviter og daglig leder av TKF og dermed fast medlem (2016-) 

 

Kunstneriske råd har hatt ett møte i 2019. 

 

Ansatte 
Elena Pérez har vært daglig og kunstnerisk leder i fast stilling. Pérez har doktorgrad i kunst og 

teknologi fra NTNU.  Hun har hatt 20 % permisjon fra 15. januar og Inger Marie Bakken har vært 

daglig leders assistent i denne stillingsandelen. 

 

Diana Lindbjerg Jørgensen, billedkunstner med mastergrad fra KIT, og Kathrine H. S. Skarsholt, 

masterstudent i kunsthistorie ved NTNU, har vært galleriverter. I tillegg til å være gallerivakt, 

har de utført ulike oppgaver knyttet til markedsføring, sosiale medier, oppdatering av nettsiden 

og kommunikasjon med medlemmer gjennom programmet «styreweb».  

 

Rebeka Helena Blikstad har vært kasserer i 20 % stilling til 5. mars 2019 da hun gikk ut i 

foreldrepermisjon.  

 

Enrique Roura Pérez har vært aspirant gjennom Kulturrådets aspirant-ordning, fra november 

2017 til 16. mai 2019.  Han er utdannet kunstner og arkitekt, og har montert utstillinger, utviklet 

 
1 Johan Börjesson ble valgt i 2015. og har fungert siden - men dessverre avglemt i protokollen. Derfor ble han valgt igjen i 2016. 
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og gjennomført formidling til barn og unge, samt utforsket muligheten til å bruke de enkelte 

elementene i huset. 

 

Montører i 2019 har i tillegg til Enrique Roura Pérez, vært Diana Lindbjerg Jørgensen, Nanna 

Klith Haugaard og Bella Da Silva Buxbom. 

 

Elena Perez var på studietur i regi av Norske Kunstforeninger til Istanbul-biennalen 24.–28. 

oktober og Inger Marie Bakken deltok 11. mai på årsmøtet til Norske Kunstforeninger samt 9 -

10. mai på kunstfestivalen Avtrykk i Haugesund. 

 

Frivillig arbeid og dugnader 
Frivillig arbeid er helt avgjørende for foreningens virksomhet, og foregår på mange forskjellige 

nivåer. 

 

Ved styret: Styret mottar ikke honorar for vervet. Alle styremedlemmer utførte i tillegg 

forskjellige oppgaver i løpet av året ut over normalt styrearbeid.  

 

Inger Marie Bakken har i tillegg til å assistere daglig leder utført frivillig arbeid tilsvarende en 

tredjedels stilling med å hjelpe til med gjennomføring av den kunstneriske og sosiale 

kalenderen. 

 

Kunstneriske råd: Kunstnerisk råd mottar ikke honorar for vervet. I 2019 har Kunstnerisk råd 

juryert innkomne søknader til desemberutstillingen. 

 

Dorit Schaffscher bidro i februar 2019 med sin erfaring med salg av kunst, i kunstforeningen, 

Galleri SG og Galleri Kanalen, til å få satt Lille Galleri i stand som salgssted for kunst av mindre 

format. 
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Lillegalleriet 2019. Foto: TKF, 2019. 

Lillegalleriet 2019. Foto: TKF, 2019. 
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I 2019 gjennomførte foreningen to dugnader hvor vi sendte invitasjon til samtlige medlemmer. 

Den første foregikk i august med periodisk renhold hvor tre medlemmer vaska vinduer, dører 

og listverk en dag. 

 

Den andre dugnaden gikk over tre uker hvor Anne Kristine Myrseth, Lise Strand, Mette Helseth 

og Jan Olav Straume bidro som gallerivakter i desember, slik at utstillingen i andre etasje kunne 

være åpen hver dag fram til jul. Formålet var også å kunne selge kunst til julegaver fra Lille 

Galleri. 

 

I tillegg er hagearbeid utført gjennom dugnad hele sommerhalvåret. John Slettahjell har vært 

ansvarlig for hagedugnad og har lagt ned et ukesverk på dette arbeidet. 

 

Huset 
Den gamle bispeboligen i Bispegata 9 A har siden 1997 vært i TKFs eie. Huset sto ferdig i 1853 

etter at biskop Hans Jørgen Darre hadde fått bygd en bolig som var en embetsmann verdig. 

Etter krigen har huset vært undervisningslokaler for Dronning Mauds Minne Høgskole for 

barnehagelærerutdanning og for Trondheim kommunale kulturskole. Huset er vakkert, med 

egen hage og med Nidarosdomen som nabo. 

 

Huset er krevende grunnet sin høye alder. Høsten 2019 fikk vi gjennomført en teknisk 

gjennomgang av huset for å få en fullstendig oversikt over behov innen byggteknikk, VVS, 

elektro og i forhold til kulturminner. Gjennomgangen ble utført av Asplan Viak AS, som 

understreket sterkt behovet for snarest mulig å ivareta fasadene.  

 

Ved branntilsyn i mai 2019 ble det påpekt flere avvik, som det er varierende kostnader med å 

lukke. Brannvesenet ønsker ikke å utsette iverksetting av brannslokkeanlegg, og har gitt oss frist 

til å gjennomføre arbeidet til sommeren 2021. 

 

Et annet avvik, som ikke har blitt lukket i 2019, er hvor mange personer som kan være i huset 

samtidig under forutsetning av ulike tiltak som for eksempel bruk av brannvakter. Vi har måttet 

bruke brannteknisk konsulent på å kvalitetssikre tidligere beregninger, inklusive å delta 

sammen med oss på møte hos brannvesenet. 

 

Arbeid med utskifting av elektrisk anlegg «Back stage», som innbefatter kjøkken, toalett, 

korridor og ganger, og tilhørende maling ble gjennomført i 2019 med midler fra Adolf Øiens 

fond, bevilget i 2018. Med dette er arbeidet med å oppgradere det elektriske anlegget i andre 

etasje ferdigstilt. 

 

Rørfornying av avløp fra egen eiendom til offentlig avløp ble av praktiske årsaker gjennomført 

våren 2019, selv om hovedarbeidet med å legge nye avløpsrør etter brudd ble gjort høsten 

2018. Arbeidet er finansiert innenfor det kommunalt garanterte banklånet vi har tatt opp. 
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Vi har to utleieforhold i huset. Vi leier ut et kontor i 2.etg til ArtScene Trondheim, et 

nettmagasin for billedkunstkritikk i Trondheim ledet at Marit K. Flåtter. Vi er fortsatt svært 

fornøyde med samarbeidet, som oppfattes som positivt, organisk og uproblematisk.    

 

Ni Muser AS har i mange år drevet kafeen i første etasje.  

 

Regionalt samarbeid med andre kunstforeninger 
Regionreformen har skapt usikkerhet om fordeling av arbeidsoppgaver, og økonomiske midler, 

mellom sentrale og regionale myndigheter. Fylkeskommunene ønsker seg flere 

arbeidsoppgaver og regjeringen ønsker at fylkene skal få mer ansvar og større eierskap til  

utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i den enkelte region.  

 

Mye er fortsatt usikkert og ulike aktører ser utfordringer med fragmentering av ansvar innen 

kulturfeltet.  

 

Vi har samarbeidet i en arbeidsgruppe med kunstforeningene i Skaun, Steinkjer og Stjørdal om 

å utvikle grunnlaget for fylkessamarbeid mellom de om lag 20 kunstforeningene i Trøndelag, 

for å kunne møte de endringer som eventuelt måtte komme gjennom regionreformen. Vi 

ønsker samtidig å få økt fokus i fylket på kunstforeningenes bidrag til gode kunstopplevelser 

samt på nødvendigheten av å kunne finansiere honorar og vederlag til utstillende 

billedkunstnere. 

 

SOSIAL KALENDER 
 

Siden høsten 2016 har TKF avholdt en rekke medlemsarrangement, disse utgjør foreningens 

sosiale kalender. Hensikten med den sosiale kalenderen er å styrke vårt felleskap og støtte opp 

om kunstinteressen til våre medlemmer. 

 

Medlemmer 
Vi hadde 496 registrerte medlemmer ved utgangen av 2019. 

 

Vi har egen medlemspris for studenter på kr 200 og ordinær medlemspris på kr 500. Nye 

medlemmer registrerer seg og betale kontingenten direkte på nett.  

 

Vi sender ut medlemskontingenten digitalt til alle vi har epostadresse på. Dersom noen ønsker 

medlemskortet på giro-papir, printer vi ut på forespørsel. 

 

Medlemsdag 
Med medlemsdager ønsker vi å bidra til å øke interessen og forståelsen for kunst og kultur i 

byen. Medlemsdag er et arrangement som kombinerer kunstopplevelser med sosialt samvær. 

Vi inviterer våre medlemmer fire-fem ganger årlig, gjerne til kaffe/kake før en privat omvisning 

hos oss selv, andre kunstinstitusjoner, private samlinger eller i offentlig rom. I 2019 var to av 
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medlemsdagene pedagogiske workshop hvor medlemmene fikk anledning til å diskutere 

prisfastsetting på egen kunst, samt hvordan egen kunst kan presenteres for andre. 

 

Medlemsdagene i 2019 har vært:  

• Tirsdag 10. mars, Den nye kommunale helsevakta og offentlig rom på St.  Olavs 

hospital. Med Ingun Myrstad. 

• Tirsdag 14. mai, TKF, workshop Kunsten å finne riktig pris på kunst. Med Dorit 

Scharffscher. 

• Onsdag 2. oktober, Rosendal Teater. Med Guro Hustad Stugu. 

• Tirsdag 26. november, TKF, workshop Portfolio. Med Diana Lindbjerg Jørgensen. 

 

 

 

 
Medlemsdag på Helsevakta og St. Olavs hospital. Foto: TKF, 2019. 
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Medlemsdag-workshop "Kunsten å finne riktig pris på kunst" med Dorit Scharffscher. Foto: TKF, 2019. 

 
 
 

Desemberutstillingen 
Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige, juryerte medlemsutstilling, og 

vises på veggene i hele 1.etasje i kafeen i desember og januar. Utstillingen gir publikum innblikk 

i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk gjennom foto, maleri, tegning, grafikk og tekstil.  

 

Av og til gir vi et tema for verkene til utstillingen, andre ganger kan medlemmene fritt velge hva 

de vil la seg inspirere av.  Invitasjon sendes ut i mai/juni, og søknader sendes inn i månedsskiftet 

september/oktober. På denne måten har medlemmene tre-fire måneder til å forberede de 

kunstverkene de ønsker å melde på.  I 2019 valgte vi å stille medlemmene fritt i forhold til tema. 
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Medlemslotteriet 
Hvert år nær den 17. desember, og som en markering av Trondhjems Kunstforening stiftelse i 

1845, arrangerer vi medlemslotteriet. 

 

Grunnet utvidet åpningstid i galleriet i 2. etasje justerte vi noe på gjennomføringen av 

medlemslotteriet i 2019. For det første valgte vi å ikke invitere til eget arrangement slik vi har 

gjort de senere år, men å trekke vinnerne i medlemslotteriet med to vitner til stede. 

 

For det andre valgte vi å sette opp rekkefølge på gevinstene i stedet for å gi medlemmene fritt 

valg ut ifra rekkefølgen det enkelte medlemsnummer ble trukket ut, den som ble trukket ut 

først hadde dermed vunnet gevinst nr 1. Vi loddet ut  ti gevinster, hvorav tre var verk innkjøpt 

fra utstillinger i TKF i 2019. Verdiene på gevinstene var totalt på kr 9000. 

 

De heldige vinnerne er: 

1. Jan Klein (medlem 1030) - Roar Øhlander, En spurv på en snor (2015), fotobok 

2. Gun Helena Svendsen (medlem 86) - Vigdis Haugtrø, Solsang (2015), katalog 

3. Randi Voll (medlem 1210) - Julie Ebbing, I will not put a thief in my mouth to steal my 

brain (2019) akvarell/pastellskritt, 42 x 32 cm  

4. Annika Borg (medlem 1645) - Signe Marie Andersen, Visitors, 2019, fotobok  

5. Rebeka Helena Blikstad (medlem 2009) Vigdis Haugtrø, Solsang (2015), katalog  

6. Inger Norum (medlem 1637) - Jingxin Geng, 201831 (2018), Paper collage, 38 x 25 cm 

7. Terje Bøe Karterud (medlem 1033) - Anne Karin Furunes, Into the magic with light 

(2015) fotobok 

8. Line Mortensen Eikrem (medlem 2092) - Roar Øhlander, En spurv på en snor (2015), 

fotobok 

9. Robert Øfsti (medlem 27) - Vigdis Haugtrø, Solsang (2015), katalog 

10. Elin Rødahl Thingnes (medlem 2078) - Anne-Tove Huse, Forberedelser 14/50 (2018), 

Digital Art Print, A3 
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KUNSTNERISK KALENDER 
 

Utstillinger 
 

I 2019 hadde vi 10 utstillinger i våre gallerirom, i tillegg hadde Kunstakademiets studenter ei 

helgeutstilling i våre lokaler og Jødisk Kulturfestival hadde sin tradisjonelle utstilling over vel to 

uker. (Her merket med *.) 

 

2.etg 

24.01 – 24.02 Siri Berqvam, Poltergeist, skulptur og installasjon i tekstil 

 

14.03 – 14.04 Øyvind Novak Jenssen, Ny fruktbar jord, mixed media 

 

26.04 – 28.04 2.års-studenter ved NTNU, Kunstakademiet, Doubt in Every Move, performance, 

installasjon, skulptur, maleri og video* 

 

09.05 – 16.06  Turid Mathiesen Kvålsvoll, Boulevard le boule, maleri 

 

22.08 – 22.09 Open Space (Lisa Pacini, Christine Istad, Mona K. Lalim og Hennie Ann Isdahl) 

Rommet mellom oss, maleri, foto, skulptur, objekt og video 

 

10.10 – 03.11 Kari Dyrdal og Jeremy Welsh, Det lyser i vannet, video og vev  

 

14.11 – 15.12  Carlos Alberto Correia, Landscape #3, mixed media 

 

1.etg 

24.01 – 10.03 Julie Ebbing, Omsorg uten dekning, grafikk, tegning og akvarellmalerier 

 

14.03 – 09.06 Patrik Berg, Christian Berg Gravningen og Stein Are Kjærås Dahl, Café Noir, 

grafikk  

 

13.06 – 18.08  Anne-Tove Huse og Jingxin Geng, tegning, papir og collage 

 

22.08 – 01.12 Open Space (Lisa Pacini, Christine Istad, Mona K. Lalim og Hennie Ann Isdahl) 

Rommet mellom oss, maleri, foto, skulptur, objekt og video  

 

31.08 –15.09  Jødisk kulturfestival* 

 

07.12 – 19.01 Desemberutstillingen 2019 
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24.01 – 24.02 

 

Siri Berqvam 

Poltergeist 
 

Siri Berqvam skaper spektrale verdener i nål og tråd. Hun syr sitt eget univers i vakre stoff er, 

der det underbevisste åpner for ulike tolkninger av surrealistisk karakter. I tillegg bruker hun 

kontrastfylte materialer, som blant annet elementer fra utdatert teknologi.  

 

Utstillingen i kunstforeningen bestod både av tidligere verk og nye som var tilpasset lokalene. 

Skulpturen Monolog (2018) viste en telefon fra 70-tallet der ledningen var erstattet av en arm 

som strakk seg ut. En sløret stemme fra det hinsidige slo på tråden. En annen skulptur 

Speleothem (2017) viste en hodeskalle og diverse kroppsdeler som var sydd og støpt i rosa og 

hvite blonder.  

 

Installasjonen Fungus (2019) vokste ut av veggen i kunstforeningens peisestue og forsvant 

gjennom taket og skulpturen Fra televerkets telefonserie (2019) hadde forgreninger som 

publikum må smyge seg rundt. 

 

Mens de delikate materialene og de vakre blondene ga assosiasjoner til intime og romantiske 

øyeblikk, refererte skjelettet til motsatte begreper som død og forfall.  

 

Berqvam beveger seg mellom motsetninger – kroppens innside og utside, liv og død, mann og 

kvinne - og skaper både nifse og humoristiske fortellinger om samtiden.  

 

Tittelen Poltergeist refererte til et hus-spøkelse eller en bankeånd som skaper fysiske 

forstyrrelser i et rom ved å lage lyder eller ved å flytte eller ødelegge objekter. Berqvam 

tiltrekkes av krysnings-punktene mellom det populærkulturelle og åndelige i referansen. Det 

gåtefulle ligger også i kunstens natur, som noe som ikke helt lar seg definere.  

 

 

Siri Berqvam (1977, Stokke) har en bachelor og master i kunst fra Bergen Kunstakademi. Hun 

har hatt soloutstillinger i KHÅK Kunsthall og Sandefjord Kunstforening, samt gruppeutstillinger 

som Høstutstillingen 2013 og 2017. Hun har utstrakt turnévirksomhet med egne produksjoner 

for Den Kulturelle Skolesekken. Hun har 3-årig arbeidsstipend fra Norsk Kulturråd. Berqvam bor 

og arbeider i Sandefjord. 

 

http://www.siriberqvam.com 

 

http://www.siriberqvam.com/


 

14 

 
Foto: Susann Jamtøy, 2019. 

 

 
Foto: Susann Jamtøy, 2019. 
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14.03 – 14.04 

 

Øyvind Novak Jenssen  

Ny fruktbar jord 
 

Øyvind Novak Jenssen viste installasjoner i hovedsak laget av organiske råvarer. Alle verk var 

spesielt laget til utstillingen. Som en del av utstillingen serverte kunstneren snacks av 

melkesnerk, som ble produsert som ett av elementene i installasjonene. 

 

Jenssen har bakgrunn som kokk, blant annet på Credo, noe som har påvirket hans kunstneriske 

praksis på flere nivåer. Deler av hans verk relaterte seg til prosesser på kjøkken, men 

installasjonene bar også tydelig preg av maleriske og skulpturelle arbeidsmetoder. Novak 

Jenssens verk både smakte og luktet, og deler av utstillingen ble også tydelig påvirket av tiden.  

 

Utstillingen i Trondhjems Kunstforening var hans første store soloutstilling og viste en tredelt 

installasjon, hvor publikum steg for steg fikk ta del i kunstnerens produksjon. Første del av 

utstillingen viste materialprøver, råvarer og skisser i en reol bygget spesielt for kunstforeningen. 

I andre del av utstillingen viste arbeider under utvikling, og i siste del viste kunstneren arbeider 

der prosessen var avsluttet.  

 

På denne måten viste utstillingen frem de ulike fasene i Øyvind Novak Jenssens kunstneriske 

produksjon: fra tørrvarelager – via produksjon – til ferdig produkt. Selv om prosessene 

kulminerer i en slags ferdig form, er undersøkelsen av materialer det som er kunstnerens 

hovedmotivasjon for å arbeide. Å gi et innblikk i metodene bak gir et mer helhetlig bilde av en 

produksjonslinje, ikke bare det ferdige produktet.  

 

Som en del av utstillingen var også forvalterne av kunstsamlingen ØNJ invitert til å gjøre et 

prosjekt. Kunstsamlingen er et kunstprosjekt hvor to trondheimsbaserte kunstnere – Helene 

Kjær og Lisa Pettersen – tok over deler av arbeidene til Jenssen da han ble uteksaminert fra 

NTNU, Kunstakademiet.  

 

 

Øyvind Novak Jenssen (1988, Drammen) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. 

Arbeidene hans inneholder ofte organiske materialer og benytter seg av kjemiske prosesser som 

et aktivt virkemiddel. Jenssen bor og arbeider i Malmø. 

 

https://oyvindnovak.com 

 

https://oyvindnovak.com/
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 Foto: Øyvind Novak Jenssen, 2019. 

 

Foto: Øyvind Novak Jenssen, 2019. 
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26.04 – 28.04   

 

Tina Rubina, Emilie Lærkner, Jørgen Wassvik, Kari-Ann Lending, Harald Bredholt, 

Polina Chernitskaya, Michelle Rasmussen, Tobias Lehrskov Schmidt, Sofie 

Clausager Sörensen, Juan-Oscar Guzman Svensson, Daniela Björkenstam 

Stenbäck, Ragna Vorkinnslien  

Doubt in Every Move 
 

Utstillingen var en gruppeutstilling med tretten bachelorstudenter som avsluttet 2.året ved 

Kunstakademiet i Trondheim. 

 

Siden ingen forteller studentene hva de skal gjøre eller hvordan de skal gjøre det, så har de  

Doubt in Every Move. 

 

De gjorde alle stegene uansett, og ønsket publikum velkommen til å se hva de hadde gjort og 

hvordan de gjorde det. 

 

Utstillingen bestod av maleri, skulptur, performance, og video over fire dager med utvidet 

åpningstid. 

 

Foto: Jeremy Welsh, 2019.  
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09.05 – 16.06  

 

Turid Mathiesen Kvålsvoll 

Boulevard le boule 
 

Alle maleriene i utstillingen var nye. 

 

«Maleriene til Turid Mathiesen Kvålsvoll er preget av overflod. Bildeflatene er fylt av 

bildeelementer, farger og bevegelse», skrev Gustav Svihus Borgersen i katalogen for 

utstillingen.  

 

«Overflod» er et ord som svært godt kjennetegnet Kvålsvolls utstilling. Overflod av referanser 

til byområdet med Nidarosdomen, Museet og Bispegata 9A. Overflod av referanser til nåtidige 

kunstnere som Per Kristian Nygård og Markus Lantto, samt referanser til kunsthistorien og dens 

malere (for eksempel El Greco). Overfloden av referanser ble bearbeidet gjennom Kvålsvolls 

spesielle maleteknikk - strøk fylt med dramatisk bevegelse og flyt - som forente de forskjellige 

scenene i et helhetlig univers.  

 

På Flâneurens vis vandret Kvålsvoll i byen. Hun gikk rundt, observerte byens rom og stadige 

endringer, mens hun utforsket kunsthistorien og filosofiske spørsmål. Deretter viet hun all 

oppmerksomhet til arbeidet med maleriene. Gjennom denne arbeidsmetoden koblet Kvålsvoll 

sammen det moderne og historiske Trondheim med kunsthistorien og maleriene i utstillingen.  

 

Turid Mathisen Kvålsvoll (1962, Stranda) er en selvlært kunstner. Hun har vært sentral i 

etableringen av Heimdal Kunstforening som et sted for visning av samtidskunst i Trondheim. 

Hun har stilt ut på gruppeutstillinger som Trønderlagsutstillingen 2016 og 2015, og 

separatutstillinger i Surnadal Billag AS i 2017 og Nils Aas i 2012. I 2019 ble hun tildelt 1 års 

stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond og ble antatt på Høstutstillingen. 

 

 
Foto: Monica Svorstøl, 2019.  
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22.08 – 22.09 

 

Open Space (Lisa Pacini, Christine Istad, Mona K. Lalim og Hennie Ann Isdahl)  

Rommet mellom oss 

 
Gruppen Open Space hadde sin første felles utstilling i Zoellner Art Gallery i Pennsylvania, i 

2011. Siden da har de samarbeidet om utstillinger både i Norge og i utlandet hvor de har 

fokusert på spørsmål rundt arkitektur, (by) rom og fargebruk. 

 

De fire individuelle stemmene til Pacini, Istad, Lalim og Isdahl forenes i en kollektiv undersøkelse 

av romlige konstruksjoner, persepsjonspsykologiske virkninger og fargenes ekspressive kraft.  

 

Fargeteoretikeren Johannes Itten (1888-1967) sa i sin tid til sine elever at «Kjennskapen til 

formreglene skal ikke være et fengsel men en frigjøring fra usikkerhet og uklare fornemmelser» 

(1961, her sitert fra Farvekunsten og dens elementer, 1995). For Open Space er romlige 

konstruksjoner og dialoger på kryss av hver enkeltes særegne uttrykk et eksempel på denne 

frigjøringen. 

 

Open Space stilte ut maleri, foto, skulptur, objekt og video i begge etasjene i kunstforeningen, 

hvor de fire kunstnerne sammen med gallerirommene ga publikum mulighet til å oppleve 

farger, lys og rom. 

 

 

Lisa Pacini (1961, Bethlehem, PA) er utdannet ved flere universitet i USA og ved Statens 

Kunstakademi. Hun har stilt ut på en rekke utstillinger i inn- og utland, og deltatt på 

høstutstillingen flere ganger fra 1985-2001. Hun bor og arbeider i Oslo.  

 

Christine Istad (1963, Falkenberg, SE og vokst opp i Molde) er utdannet fra bl.a. Parsons School 

of design, N.Y. Hun har flere studiereiser til Japan. Istad har stilt ut på en rekke utstillinger, både 

i Norge og i andre land. Hun har bl.a. deltatt på Høstutstillingen i 2024 og 2008. Hun bor og 

arbeider i Bærum. 

  

Mona Lalim (1954) er utdannet bl.a. i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Hun har stilt ut en 

rekke ganger i Norge og i andre land, hun har deltatt på Høstutstillingen fire ganger i perioden 

1988-2004.  Lalim er bosatt i Bærum. 

 

Hennie Ann Isdahl (1955, Karmøy) er utdannet ved Vestlandske kunstakademi. Hun har stilt ut 

en rekke ganger i inn- og utland, og har deltatt på Høstutstillingen fire ganger i perioden 1996 

-2008. Hun har i mange år arbeidet som førsteamanuensis i visuelle fag på Universitetet på Ås 

(NMBU). Isdahl bor i Oslo. 

 

https://www.lisapacini.org/      https://www.lalim.no/ 

https://christine-istad.no/      https://www.isdahl.info/ 

https://www.lisapacini.org/
https://www.lalim.no/
https://christine-istad.no/
https://www.isdahl.info/
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Foto: Susann Jamtøy, 2019. 

 

 
Foto: Susann Jamtøy, 2019.  
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10.10 – 03.11 

 

Kari Dyrdal og Jeremy Welsh 

Det lyser i vannet 

 
Vann, og måten det interagerer med lys på, har lenge inspirert billedkunstnere. Kari Dyrdal og 

Jeremy Welsh har også arbeidet med temaet. 

 

Dyrdal lager store billedtepper ved bruk av digital vevteknologi, hvor motivene er hentet fra 

fotografier av vannets overflate. Teppene viderefører Dyrdals langvarige undersøkelser av 

mønster, ofte hentet fra naturen. Jeremy Welsh har ofte brukt vann og fjordlandskapet som 

kildemateriale for videoarbeid i sitt kunstnerskap.  

 

I utstillingen i Trondhjems Kunstforening viste Dyrdal og Welsh både eldre tepper og video i 

dialog med hverandre sammen med en ny installasjon spesielt utformet for et av rommene 

våre. Denne dialogen rundt temaet vann viste hvordan kunstnernes felles interesser treffer 

hverandre, samtidig som de utforsker to helt ulike medium og materialiteter.  

 

 

Kari Dyrdal (1959, Oslo) er utdannet ved Bergens Kunsthåndverksskole og Croydon College of 

Art and Technology, London (1978). Dyrdal har hatt flere soloutstillinger samt gruppe- 

utstillinger som Høstutstillingen og Forces de la nature Sèvrès, Pari . Hun har jobbet med 

oppdrag i det offentlig rom blant annet i Norges Ambassade i New Dehli. Arbeidene hennes har 

blitt innkjøpt av KODE, Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, og har fått 

flere priser. Hun bor og arbeider i Bergen, hvor hun også er professor ved Fakultet for kunst, 

musikk og design ved Universitetet i Bergen. 

 

Jeremy Welsh (1954, Gateshead, UK) er utdannet ved Nottingham Trent University og 

Goldsmith’s College, University of London (1982). Han arbeider med video, installasjon, foto, lyd 

og performance. Han hatt solo- og gruppeutstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Hans 

arbeider finnes i flere samlinger, som Nasjonalmuseet i Oslo, Trondheim Kunstmuseum, ZKM 

Media Center i Karlsruhe og MacQuarie University Art Collection i Sydney. Han bor i Bergen, 

hvor han har vært professor ved Kunsthøgskolen og er nå professor i billedkunst ved 

Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. 

 

https://www.karidyrdal.no/ 

 

http://jewelsh.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.karidyrdal.no/
http://jewelsh.blogspot.com/
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Foto: TKF, 2019. 

 

 
Foto: TKF, 2019.  
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14.11 – 15.12   

 

Carlos Alberto Correia 

Landscape #3 
 

Carlos Alberto Correias arbeider utforsker problemene rundt representasjon ved bruk av ulike 

verktøy og kunstneriske metoder. Kunstverkene hans er konseptuelle og varierte, ettersom det 

ikke er begrenset til én kunstform alene.  

 

I Landscape #3 undersøkte han spenningen mellom begrepet landskap og naturen som 

landskapet sikter på å representere. Han utforsket forskjellige uttrykk for naturen, og brukte 

både materialer og språk for å engasjere seg med utgangspunkt i verden rundt oss. Grunnlaget 

for  Correias ulike verk var naturen, og var et forsøk på å se hvordan vi som mennesker prøver 

å samhandle med naturen ved å konstruere den og dekonstruere den i fragmenter, og gjøre 

den om til landskap. 

 

Utstillingen er den tredje i en serie, som tidligere er holdt ved LevArt, Levanger (2016) og i 

Lisboa (2014). 

 

 

Carlos Alberto Correia (1989, Seixal, PT) ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Trondheim, 

NTNU i 2015.  Han har blant annet stil ut i Avant Garden i Trondheim (2017), LevArt i Levanger 

(2016), og Gallery Módulo i Lisboa (2014). Han er en av grunnleggerne av prosjektet ‘Slå på 

kunst’ i Trondheim, som har som mål å synliggjøre samtidskunsten for de som ikke besøker 

gallerier med jevne mellomrom. I tillegg driver han også SMØR Press, et lite forlag for 

kunstbøker. Han bor og arbeider i Trondheim. 

 

 
Foto: Carlos Alberto Correia, 2019. 
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Foto: Carlos Alberto Correia, 2019. 
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24.01 – 10.03  

 

Julie Ebbing   

Omsorg uten dekning 
 

I 2019 feiret Norske Grafikere 100 år. For å markere jubileet presenterte Trondhjems 

Kunstforening Julie Ebbings separatutstilling Omsorg uten dekning. Her viste hun en rekke 

arbeider i ulike teknikker: tresnitt, linosnitt, litografi, tegning og akvarellmalerier.  

 

Grafikken er en grunnpilar i Ebbings utforskende praksis. Hun blander den med installasjon, 

skulptur, maleri, tegning, tekstil, broderi, collage, funnede objekter og tekst. Slik bruker hun en 

tradisjonell grafisk teknikk og gir den et moderne og aktuelt uttrykk. 

 

Det trykte bildet har en lang historie som middel for sosial eller politisk kommentar og som et 

demokratisk, tilgjengelig medium. Ebbings arbeid undersøker identitet, makt og hvordan vår 

sosiale verden er konstruert. Gjennom et møte mellom håndverk og hærverk forsøker hun å ha 

en aktiv holdning til de institusjonelle, historiske og sosiale rom vi beveger oss i.  

 

Utstillingen ved Trondhjems Kunstforening viste eldre arbeider samt verker laget og trykt på 

grafikkverkstedet United Limited Art Editions i New York høsten 2018, et opphold hun fikk i 

forbindelse med Kjell Nupens Minnestipend. 

 

Julie Ebbing (1985, Bangsund) har en mastergrad i grafikk og tegning fra Kunsthøgskolen i Oslo, 

der hun ble uteksaminert i 2016. Siden det har hun hatt separatutstillinger i Kunstverket Galleri 

og Kunst i Bergstaden, samt gruppeutstillinger som Høstutstillingen 2018. Hun vant det 

prestisjefylte Kjell Nupens minnestipend i 2017. I 2019 fikk hun Håkon Blekens kunststipend for 

tradisjonelle teknikker. 

 

 
Foto: TKF, 2019. 
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Foto: TKF, 2019.  
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14.03 – 09.06  

 

Patrik Berg, Christian Berg Gravningen og Stein Are Kjærås Dahl,  

Café Noir 
 

Utstillingen var en del av Trondhjems Kunstforenings markering av 100 årsjubileet til Norske 

Grafikere. 

 

I utstillingen Café Noir inviterte Patrik Berg med seg to andre kunstnere til å skape en serie med 

svarte tresnitt for å vise dem i foreningens kafé. Verkene kretset med en forsiktig eleganse 

rundt det personlige og melankolske. I tillegg viste de frem tresnittets potensiale som relevant 

kunstnerisk medium.  

 

Kunstnerne har ulike kunstneriske utrykk, men valgte å arbeide i en klassisk figurativ tradisjon. 

De gikk i dialog med mediet, og undersøkte hva det monokrome tresnittet kan by på for å skape 

flottest mulig kunst og en interessant dynamikk mellom de tre kunstnerne.  

 

Berg viste en serie introverte fantasibilder fra 2017-2019, og Dahl tok for seg mytiske dyr, med 

særlig fokus svanens symbolikk. Gravningen viste kvinneportretter. De tre knyttet seg sammen 

gjennom mediet, og det figurative. Man kunne også se en sammenheng mellom å observere 

verden, enten det er den indre eller ytre. 

 

 

Patrik Berg (1982, Härnosand, SE) er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2012) 

og Kunsthøgskolen i Oslo (2015). Han jobber hovedsakelig med tegning og trykk. Berg 

foretrekker trykk og er interessert i trykket som en sammensatt kunstnerisk prosess, heller enn 

en mekanisk reproduksjon. Han bor og arbeider i Oslo. 

 

Stein Are Kjærås Dahl (1980, Tønsberg) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (2015).  Han 

arbeider i hovedsak med maleri, tegning og silketrykk, ofte kombinert med installasjon, video 

og lydarbeider. Både CoBrA, Neue Sachlichkeit og abstrakt ekspresjonisme kan skimtes i Dahls 

produksjon. Han bor og arbeider i Oslo. 

 

Christian Berg Gravningnen (1989, Notodden) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (2015) 

Han jobber primært med maleri i en ekspresjonistisk tradisjon som kan spores tilbake til tyske 

kunstneriske bevegelser som Die Brücke, Die Blaue Reiter, så vel som postimpressjonismen og 

Edvard Munch. Han bor og arbeider i Oslo. 

 

https://patrikberg.carbonmade.com/ 

http://www.christianberggravningen.com/ 

https://www.steinaredahl.com/ 

 

 

https://patrikberg.carbonmade.com/
http://www.christianberggravningen.com/
https://www.steinaredahl.com/
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Foto: TKF, 2019. 

 

 
Stein Are Kjærås Dahl. Foto: TKF, 2019.  
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13.06 – 18.08   

 

Anne-Tove Huse og Jingxin Geng 
 

Utstillingen viste alternative måter å jobbe med tegning og papir på. 

 

Anne-Tove Huse viste tegninger laget på iPad fra fotografier, som søsteren Heidi sendte fra 

arbeidsplassen sin hver morgen til Anne-Tove for å oppmuntre henne mens hun gikk gjennom 

en sykdomsperiode. Kunstneren har også gitt ut tegningene samlet i sin Artist book 

snapfraheidi.  

 

Jingxin Geng presenterte Interferens, arbeider med utskjæringer i papir og collage. Hovedtema 

er repetisjon, og verkene berører emner som lag, rom, dybde, og yin-yang. 

 

Utstillingen viste forskjellige måter å jobbe med repetisjon av former, og motsetninger som 

analog versus digital tegning og figurativ versus abstrakt tegning. 

 

 

Anne-Tove Huse (1954, Aukra) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun veksler 

mellom maleri, grafikk og tegning (med assemblage, collage og artist books). Huse har hatt 

separat- og gruppeutstillinger, blant flere ved Trondhjems Kunstforening, Høstutstillingen og 

Trøndelagsutstillingen. Hennes kunstverk er innkjøpt til både offentlige og private samlinger. I 

2018 mottok Huse årets kritikerpris ved Trøndelagsutstillingen for «snapfraheidi». Hun bor og 

arbeider i Trondheim. 

 

Jingxin Geng (1975, nær Bejing, Kina) har kunstutdanning både fra Kina og fra Kunstakademiet 

i Oslo.  Hun arbeider med utskjæringer i papir, der hovedtema er repetisjon. Nylige 

separatutstillinger inkluderer From Triangle ved Oslo Prosjektrom, State of Inaction ved 

Tegnerforbundet og Matrix of Entities ved Galleri BOA. Geng bor og arbeider i Sørum. 

 

 

https://www.annetovehuse.com/ 

 

https://www.annetovehuse.com/
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Anne Tove Huse. Foto: TKF, 2019. 
 

 

Jinxin Geng. Foto: TKF, 2019.  
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31.08 –15.09   

 

Festivalutstilling - Jødisk kulturfestival 

Kabbalah 

 
Målet med Jødisk Kulturfestival Trondheim er å være en fast del av byens rike kulturliv hvor 

publikum får mulighet for gode opplevelser.  Årets festival var den niende i rekken. 

 

Med årets utstilling ønsket festivalen å belyse den jødiske teologisk-filosofiske retningen 

Kabbalah, som ble illustrert med et mangfold av utstillingselementer på veggene.  Dette er en 

filosofisk retning som mange ikke-jøder også har fattet interesse for. 

 

Utstillingen var laget av festivalens egne medarbeidere ledet av Henriette Kahn og Nikolai 

Vollik.  

 

Universitetslektor i religionsvitenskap Gabriel Levy og rabbiner Avi Roitman holdt foredrag på 

åpningen av utstillingen. 

 

https://www.jkfest.no/  

https://2019.jkfest.no/events/utstillingsapning-kabbalah/      

 

 

 

07.12 – 19.01  

 

Desemberutstillingen 2019 
 

I 2019 valgte kunstforeningen å stille medlemmene fritt i forhold til tema for de inntil tre 

verkene som kunne melde på til vurdering. Verkene måtte være produsert i løpet av 2019. Av 

praktiske årsaker begrenset vi oss til først og fremst vegghengte objekter, for eksempel foto, 

maleri, tegning, trykk og tekstil, men vi åpnet også opp for søknader som innebar performancer 

til åpningen. 

 

TKFs kunstneriske råd vurderte alle påmeldte arbeider. Verkene ble valgt ut for utstillingen ut 

ifra søkerens personlige uttrykk og bruk av teknikk, samt utstillingen som helhet. 

 

Kunstnerne: 

Oda Ådland Thowsen, Lars Andreas Dybvik, Annika Udo, Annikken Olsen Skjæran, Vegard 

Fossbakken, Martin Bjørshoel, Maj-Randi Helgerud Due, Else Hofsli, Line Yvonne Valsjø, Raina 

Stebelsky, Grete Tvete Vollan, Eli Skarpnes, Monica Larsen Donovan, Birgit Cold, Elin Rødahl 

Thingnes, Diana Lindbjerg, Elin Helene Granbo, Tone Engberg, Thor Thorsen, Dominik Mysiak, 

Kristina Cepkenovic Karlsen, Aage A Mikalsen, Alice Bratsberg, Marianne Broch og Wenche 

Ødegård. 

https://www.jkfest.no/
https://2019.jkfest.no/events/utstillingsapning-kabbalah/
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Kristina Cepkenovic Karlsen og Wenche Ødegård. Foto: TKF, 2019. 

 

 

 
Elin Helen Granbo, Annikken Olsen Skjæran, Oda Odland Thowsen, Annika Udo. Foto: TKF, 2019 
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Nøkkeltall 
 

Antall besøkende 
 

Totalt antall besøkende i 2. etasje (utstillinger, arrangement og omvisninger):  3123 

Hvorav på omvisning/workshop/skoleklasser/andre     483 

Antall omvisninger i 2.etasje          27 

 

Totalt antall besøkende i 1. etasje (Café Ni Muser): I gjennomsnitt 200 besøkende hver dag, 

dette blir over 70.000 besøkende i løpet ett kalenderår. 

 

 

Formidling 
Aspirantstillingen vi hadde i perioden november 2017 - mai 2019 ga oss muligheter til å 

utarbeide pedagogiske opplegg for kunstformidling tilpasset ulike aldersgrupper. Samarbeidet 

med blant annet Trondheim kommunale kulturskole og to videregående skoler er videreført 

våren 2019 og videreutviklet høsten 2019.  

 

Elevgruppene fra visuell kunst på kulturskolen har vært i alderen 7-18 år og kommet sammen 

med læreren sin. Gruppene har stort sett vært nokså homogene aldersmessig, men også 

enkelte med mer spredning i alder. 

 

Elevene fra Charlottenlund videregående skole og Thora Storm videregående skole har gått på 

Kunst, design og arkitektur på studieforberedende utdanningsprogram og Design og håndverk 

på yrkesfaglig utdanningsprogram. Disse to skolene er de eneste i byen som tilbyr nevnte fag. 

Noen av klassene har vært så store at vi har valgt å dele dem i to grupper, for å sikre utbyttet 

av formidlingen.  

 

Vi inviterte elevene til utstillingene Poltergeist med Siri Berqvam og til Omsorg uten dekning 

med Julie Ebbing i januar/februar 2019.  

 

Fem grupper med i alt 69 elever fra kulturskolen konsentrerte seg om Berqvams univers og 

laget tekstilskulpturer som kommuniserte med hennes verk etter omvisningene.   

 

De to videregående skolene stilte med i alt fire grupper med til sammen 82 elever, hvorav to 

grupper konsentrerte seg om Berqvams verk, en gruppe konsentrerte seg om Ebbings verk og 

den siste gruppen hadde tid nok til å få omvisning i begge utstillingene. Disse to gruppene fikk 

også møte kunstneren Julie Ebbing som fortalte om sine interesser og vegen hun hadde gått 

før hun debuterte på Høstutstillingen i 2018. Med god støtte fra, og god forberedelse sammen 

med, TKFs daglige leder Elena Perez, snakket Ebbing om sin kunst til en lydhør forsamling unge. 
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Formidling Thora Storm videregående skole. Foto: TKF, 2019. 

 

Charlottenlund videregående skole var tidlig ute høsten 2019 med å ønske formidling av 

utstillingen Rommet mellom oss med gruppen Open Space (Lisa Pacini, Christine Istad, Mona K. 
Lalim og Hennie Ann Isdahl) til en av klassene som hadde besøkt oss våren 2019. Denne klassen 

ble med oss i prosjektet Drama som møtepunkt mellom visuell kunst og ungdom , et 
utviklingssamarbeid vi hadde inngått med masterstudent Arne Sigurd Fagerli på drama og 

teater ved NTNU. I tillegg til en klassisk omvisning, var elevene med på å bruke andre sanser 
enn øynene til å oppleve kunsten, som f.eks. å lage rytme for å forestille seg hvilken rytme et 

maleri har. Et annet eksempel er rollespill og improvisasjon for å fremstå som kunstkritiker, 
som en måte å bli sikrere på egne oppfatninger når de snakker om kunst. 

 
I alt hadde vi sju formidlinger i tre ulike utstillinger med drama som metode høsten 2019, med 

to klasser som ivrige deltakere. I tillegg hadde vi formidling med samme metode til fem andre 
grupper. 

 
Omvisning Drama som metode. Foto: Kathrine Skarsholt, 2019. 
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Vi har også hatt formidling på spansk til to videregående skoler, og hatt omvisning for en klasse 

fra Steinerskolen og en gruppe fra den internasjonale barnehagen på Birralee. 

 

 
Omvisning Steinerskolen. Foto: TKF, 2019. 

 

 
Omvisning Birralee barnehage. Foto: TKF, 2019. 

 

Den kulturelle spaserstokken har besøkt oss to ganger, første omvisning på utstillingen 

Poltergeist og siste gang på Anne Tove Huse og Jingxin Geng sine utstillinger i 1. etasje. 
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Omvisning den kulturelle spaserstokken. Foto: TKF, 2019. 

 

Arrangement 
KonsertGalleriet er en serie konserter på mandager i kafeen i første etasje. Konsertene er et 

samarbeid med arrangører som TrondheimFOLK, Transform og Trondheims 

Kammermusikalske Selskap og tilbyr et variert program, med alt fra klassiske strykekvartetter 

til erotiske folkeviser. Musikkens brede mangfold presenteres og skaper en møteplass for unge, 

gamle, amatører og profesjonelle – både som publikum og utøvere. 

https://www.facebook.com/KonsertGalleriet/ 

 

 
Shantala Subramanyam Trio under Trondheim World Music Festival. Foto: KonsertGalleriet, 2019. 

https://www.facebook.com/KonsertGalleriet/
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Trondheim Gitarklubb jobber for å gjøre gitar tilgjengelig for folket i Trondheim, blant annet 

gjennom arrangering av konserter og klubbkvelder. 3-4 ganger i året er deres arrangement i 

peisestua i 2. etasje. De samarbeider også med KonsertGalleriet.  

https://www.facebook.com/TrondheimGitarklubb/ 
 

I tillegg huser Bispegata 9A et stort utvalg av små og uformelle arrangementer på pop up-basis. 

Disse finner oftest sted i gallerirommet i Café Ni Muser, og arrangeres i regi av aktører som 

låner rommet gratis. På denne måten, åpner vi huset vårt for et bredt spekter av tema som er 

viktige for innbyggerne i Trondheim, mens vi skaper et forum hvor alle kan uttrykke sine idéer, 

prosjekter og bekymringer til et større publikum. 

 

 

Andre arrangement i andre etasje 

De fleste arrangementene i andre etasje er kunstrelaterte. Dels er det arrangement helt i egen 

regi, dels samarbeid med andre og dels er det andre aktører som avholdet arrangement i våre 

lokaler. 

 

18-22. februar Tekstilveksted for familier i andre etasje 

Barn sammen med voksne kunne i vinterferien la seg inspirere av Siri Berqvams univers i 

utstillingen Poltergeist og lage sin egen kunst av stoff i ulike farger. 

 

26. mai Bienvenue - welcome- velkommen  

Omvisning med kunstneren Turid Mathiesen Kvålsvoll  i utstillingen Boulevard le boule.  

 

1.-2. august Sommerskygger under Olavsfest 

Ved å bruke lysets magiske krefter inviterte vi barn til å leke og danse med sin egen skygge 

under Olavsfestdagene. Inspirert av Olafur Eliasson's 'Your Uncertain Shadow' og de 

vitenskapelige eksperimentene ved Exploratorium i San Francisco, hadde vi skapt en 

lysinstallasjon med rød, grønn og blå lamper for å skape flerfargete skygger å danse med! 

 

Voksne som var med kunne ta bilder av barna, og vi avslørte også magien bak lysene, slik at 

barna senere kan danse andre steder med sin egen skygge. Installasjonen var spesielt egnet for 

barn fra 1-6 år og deres familier, men eldre barn var også velkomne. 

 

https://www.facebook.com/TrondheimGitarklubb/
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Sommerskygger under Olavsfestdagene. Foto: TKF 2019. 

 

13. september Kulturnatt 2019 i Trondhjems Kunstforening – mørklagt omvisning 

Også i år holdt vi galleriet åpent i 13 timer, hvorav de 5 siste var med mørklagt omvisning hvor 

alle forholdsregler var tatt ved å sikre speil og holde saltet klart for kasting over den venstre 
skuldrer på fredag 13. september. Vi inviterte publikum til utstillingen Rommet mellom oss med 

kunstnergruppen Open Space.  
 

Her var det muligheter til å oppleve det foranderlige rommet gjennom en interaktiv omvisning 
med våre to gallerivakter kunsthistoriestudent Kathrine Skarsholt og billedkunstner Diana 

Lindbjerg Jørgensen. 
 
Kafeen i første etasje, hvor verk fra Open Space fylte veggene, hadde også nattåpent. 

 

 
Omvisning Kulturnatt 2019. Foto: TKF, 2019. 
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28. - 29. november Animal Ethics for Sustainability: Clean Food, Biodiversity and Sustainable 

Development 

NTNU inviterte samarbeidspartnere til et todagers seminar for å utvikle vitenskapelig og 

humanistisk ekspertise på bærekraftig dyreetikk. Seminaret fokuserte på følgende tre områder: 

a) Produksjon av ren mat, b) Biologisk mangfold og økosystemtjenester for alle og c) 

Bærekraftig forhold mellom menneske og dyr og i samfunn. 

 

Målsettingen var å styrke kapasiteten på de nevnte områdene og å indentifisere temaer med 

strategisk betydning som kan følges opp med målrettet felles forskning. 

 

Kunst og performancebaserte øvelser ble brukt til å fasi litere refleksjoner rundt temaene. 

 

 
Foto: Elena Perez, 2019. 

 

1.desember Omvisning med kunstneren Carlos Albert Correia i samtale med kunstforeningens 

daglige leder Elena Perez i utstillingen Landscape #3.  
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Media 
 

Om Julie Ebbing og utstillingen Omsorg uten dekning og Siri Berqvam og utstillingen Poltergeist 

«Julie fra Bangsund ble kalt «The Machine» i New York», skrevet av Annemona Grann i Adressa 

26.01.2019 

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/01/26/Julie-fra-Bangsund-ble-kalt-%C2%ABThe-

Machine%C2%BB-i-New-York-18320052.ece?rs9587261586992426633&t=1 

 

Om Siri Bergvam og utstillingen Poltergeist «Å ta seg et nummer», skrevet av Gustav Svihus 

Borgersen i Adressa 03.02.2019 

https://www.adressa.no/pluss/magasin/2019/02/03/%C3%85-ta-seg-et-nummer-

18387531.ece?rs1257961587025089498&t=1 

 

Om Julie Ebbing og tildeling av Håkon Blekens kunststipend for tradisjonelle teknikker for 2019 

«- Hun er en helt spesiell begavelse», skrevet av Christine Schefte/Bård Sande i Adressa 

29.03./01.04.2019.  

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/03/29/Hun-er-en-helt-spesiell-begavelse-

18765694.ece?rs5385591586992533179&t=1 

 

Om Øyvind Novak Jenssen og utstillingen Ny fruktbar jord «Øyvind lager kunstverk av snerk og 

sylteagurk», skrevet av Annemona Grann i Adressa 15.03.2019 

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/03/15/%C3%98yvind-lager-kunstverk-av-snerk-

og-sylteagurk-18659037.ece?rs5182521586992261166&t=1 

 

Om Turid Mathiesen Kvålsvoll og utstillingen Boulevard le boule «Kunstner fra Singsås hyller 

maleriet», skrevet av Simen Meisdal i Trønderbladet 09.06.2019 

https://www.tronderbladet.no/kultur/2019/06/09/Kunstner-fra-Sings%C3%A5s-hyller-

maleriet-19182768.ece 

 

Om Turid Mathiesen Kvålsvoll og utstillingen Boulevard le boule «Turid Mathiesen Kvålsvoll var 

40 år da hun fant ut hva hun ville bli», skrevet av Annemona Grann i Adressa 08.07.2019   

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/07/08/Turid-Mathiesen-Kv%C3%A5lsvoll-var-40-

%C3%A5r-da-hun-fant-ut-hva-hun-ville-bli-19405677.ece?rs3025001586991966870&t=1 

 

Om Kari Dyrdal og Jeremy Welsh og utstillingen Det lyser i vannet, kunstanmeldelse av Mona 

Pahle Bjerke i P2s Kulturnytt 15.10.2019 

https://radio.nrk.no/podkast/kulturnytt/nrkno-poddkast-382-161757-15102019072100 

 

Om Kari Dyrdal og Jeremy Welsh og utstillingen Det lyser i vannet, «Dunk dunk dunk - dunk 

dunk dunk - Vevstolen slår, skyttelen går», skrevet av Gustav Borgersen i Adressa 03.11.2019 

https://www.adressa.no/pluss/2019/11/03/Dunk-dunk-dunk-dunk-dunk-dunk-Vevstolen-

sl%C3%A5r-skyttelen-g%C3%A5r-20259994.ece?rs3404351587026131768&t=1  

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/01/26/Julie-fra-Bangsund-ble-kalt-%C2%ABThe-Machine%C2%BB-i-New-York-18320052.ece?rs9587261586992426633&t=1
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/01/26/Julie-fra-Bangsund-ble-kalt-%C2%ABThe-Machine%C2%BB-i-New-York-18320052.ece?rs9587261586992426633&t=1
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2019/02/03/%C3%85-ta-seg-et-nummer-18387531.ece?rs1257961587025089498&t=1
https://www.adressa.no/pluss/magasin/2019/02/03/%C3%85-ta-seg-et-nummer-18387531.ece?rs1257961587025089498&t=1
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/03/29/Hun-er-en-helt-spesiell-begavelse-18765694.ece?rs5385591586992533179&t=1
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/03/29/Hun-er-en-helt-spesiell-begavelse-18765694.ece?rs5385591586992533179&t=1
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/03/15/%C3%98yvind-lager-kunstverk-av-snerk-og-sylteagurk-18659037.ece?rs5182521586992261166&t=1
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/03/15/%C3%98yvind-lager-kunstverk-av-snerk-og-sylteagurk-18659037.ece?rs5182521586992261166&t=1
https://www.tronderbladet.no/kultur/2019/06/09/Kunstner-fra-Sings%C3%A5s-hyller-maleriet-19182768.ece
https://www.tronderbladet.no/kultur/2019/06/09/Kunstner-fra-Sings%C3%A5s-hyller-maleriet-19182768.ece
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/07/08/Turid-Mathiesen-Kv%C3%A5lsvoll-var-40-%C3%A5r-da-hun-fant-ut-hva-hun-ville-bli-19405677.ece?rs3025001586991966870&t=1
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/07/08/Turid-Mathiesen-Kv%C3%A5lsvoll-var-40-%C3%A5r-da-hun-fant-ut-hva-hun-ville-bli-19405677.ece?rs3025001586991966870&t=1
https://radio.nrk.no/podkast/kulturnytt/nrkno-poddkast-382-161757-15102019072100
https://www.adressa.no/pluss/2019/11/03/Dunk-dunk-dunk-dunk-dunk-dunk-Vevstolen-sl%C3%A5r-skyttelen-g%C3%A5r-20259994.ece?rs3404351587026131768&t=1
https://www.adressa.no/pluss/2019/11/03/Dunk-dunk-dunk-dunk-dunk-dunk-Vevstolen-sl%C3%A5r-skyttelen-g%C3%A5r-20259994.ece?rs3404351587026131768&t=1
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IDEOLOGI, VISJON OG STRATEGI 
  

Trondhjems Kunstforening er en medlemsforening som ble stiftet i 1845 av Lars Hansen og J.C. 

Dahl. Foreningens formål er å vise, formidle, og støtte norsk samtidskunst, samt å være en 

møteplass for kunst, kultur, og debatt. Foreningen eier Bispegata 9A, som ligger svært sentralt 

til ved Trondheims Kunstmuseum og Nidarosdomen. 

 

I andre etasje ligger gallerirommene, hvor foreningen også har sitt kontor. I første etasje ligger 

Café Ni Muser, en populær kunstkafé som ble etablert i 1991. Den store kafébølgen i Trondheim 

ble innledet gjennom etableringen av Ni Muser, et urbant serveringssted med en unik 

kunstnerisk atmosfære som har blitt en populær møteplass for alle. Huset har i tillegg en 

nydelig hage som brukes både til matservering og visning av kunst. 

 

TKF har gjennom sin lange historie bidratt til å øke verdsettingen av kunst og kultur i Trondheim 

og Norge ved å synliggjøre kunstneriske talent og eksperimentering med nye kunstformer. 

Noen eksempler er Inger Sitter (1929 – 2015), som debuterte i kunstforeningen som 13-åring 

og den legendariske tyske kunstneren Joseph Beuys (1921 – 1986) som hadde en utstilling ved 

TKF i 1982. Dagens moderniserte forening bygger på historien, og har som mål å fortsette og 

videreutvikle den i årene som kommer. 

 

Kunstforeningen hadde 496 registrerte medlemmer ved utgangen av 2019 og fokuserer på to 

hovedaktiviteter: organiseringen av en kunstkalender og en sosial kalender. Førstnevnte består 

av å organisere kunstutstillingene som vises i galleriet og kaféen. Kunstforeningen stiller ut et 

bredt spekter av norsk kunst, som for eksempel maleri, grafikk, vev, foto, video, performance, 

og konseptuell kunst fra lokale, regionale, og nasjonale miljø. Foreningen arrangerer 10-12 

utstillinger i året, og noen utstillinger kan vises i begge etasjene.  Foreningen styrer utstillingene 

etter en søknadsmodell der interesserte kunstnere sender inn forslag til foreningens 

kunstneriske råd, som så velger utstillere. Utstillingene skal vise, formidle, og støtte norsk 

samtidskunst av høy kvalitet, samtidig som de skal inspirere foreningens medlemmer. 

 

Foreningens sosiale kalender består av kunstrelaterte aktiviteter for medlemmene. Noen av 

disse er faste, mens andre varierer. Faste aktiviteter inkluderer en juryert medlemsutstilling 

som arrangeres hver desember. Her blir medlemmene invitert til å sende inn bidrag. Andre 

faste aktiviteter er medlemslotteriet med utlodning av kunstverk, dugnader, invitasjoner til 

åpninger osv. Varierende aktiviteter foregår under navnet "medlemsdag", hvor medlemmene 

inviteres til å bli med på omvisninger i kunstforeningen og andre kunstinstitusjoner og museer 

i Trondheim, kunstrelaterte debatter, eller helt enkelt til å møtes å snakke om kunst over kaffe 

og kake. 

 

Vår modell er avhengig av en balanse mellom kunstkalenderen og den sosiale kalenderen der 

begge foregår parallelt og bidrar inn mot hverandre. Det er gjennom disse kunstneriske og 

sosiale aktivitetene vi bidrar til det profesjonelle feltet for samtidskunst og utvikler Trondheims 

kulturliv med utstillinger av høy kunstnerisk kvalitet, samtidig som vi støtter og inspirerer 

medlemmene som ikke er profesjonelle kunstnere. 
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Trondhjems Kunstforenings visjon er, i tråd med kunstforeningens ånd, å skape fellesskap 

gjennom kunst. Vi forstår "kunst" som et bredt begrep som inkluderer både kunstnerisk praksis 

og kunstrelaterte aktiviteter drevet av så vel amatører som profesjonelle kunstnere. 

Foreningen målsetting er å støtte, inspirere, og bidra til å skape et mangfoldig kunstinteressert 

fellesskap – på forskjellige nivå og med forskjellige intensiteter – og å være et sted hvor 

publikum med forskjellig bakgrunn kan møtes, diskutere, og utvikle kunst og kunstinteresse.  

 

Kunstnerisk strategi 2019 - 2020 
Trondhjems Kunstforenings utstillingsprogram for 2019 og 2020 skal vise et variert program 

ved å stille ut et bredt spekter av norsk samtidskunst som f.eks. maleri, grafikk, tekstil, foto, 

video, performance og konseptuell kunst.  

 

Programmet slipper flere impulser inn. Det legges vekt på at utstillere ikke har stilt ut i 

foreningen i de siste 5-10 årene. Det åpnes også for et nasjonalt nedslagsfelt ved å invitere 

kunstnere fra andre steder i Norge; Bergen, Oslo og andre, i tillegg til å stille ut lokale og 

regionale kunstnere.  

 

Programmet satser på kvalitet fremfor kvantitet. Antallet utstillinger er derfor redusert i begge 

etasjer. I 2019 har vi programmert 11 utstillinger, hvorav én går over begge etasjene, i 2020 

har vi programmert 9 utstillinger, hvorav én går over begge etasjene. Det er to hovedgrunner 

til dette. For det første kan vi på denne måten dedikere mer tid og ressurser til hver utstilling 

og bedre utstillingens kvalitet og formidlingen av den. Vi tror at den høye utstillingsfrekvensen 

vi har hatt tidligere ikke er bærekraftig for organisasjonen eller publikum som knapt får tid til å 

se utstillingene. For det andre, reduserer dette våre utgifter og bidrar til at vi kan holde 

budsjettet.  

 

Programmet ønsker å variere bruken av utstillingslokalene. Vi ser gjerne at vi to ganger i året 

kan tilby kunstnere å stille ut i hele bygget, både kaféen og galleriet. På denne måten får 

kunstnerne mulighet til å stille ut forskjellige uttrykk i samme œuvre, og gjøre de tilgjengelig 

for et større publikum (i kaféen). De samme kunstnerne kan begynne arbeidet i galleriet tre 

uker før åpningen og får dermed tid til å tilpasse utstillingen til de ulike rommene. Vi håper at 

dette vil bidra til en meningsfull og interessant dialog mellom den enkelte utstilling og 

bygningen Bispegata 9A.  Samtidig er det meget krevende å stille ut i begge etasjene, slik at i 

både 2019 og 2020 vil det være én utstilling hvor vi får til dette. 

 

Når vi har ulike utstillinger i galleriet og kaféen, åpnes gjerne utstillingene på samme dag, en 

dobbelåpning. Åpningene skjer i form av offentlige samtaler mellom kunstnerne og foreningens 

leder, før det åpnes for spørsmål fra publikum. Vi mener denne dialogiske stilen bidrar til at 

kunstnerne og deres arbeider blir mer tilgjengelige for publikum, og at det bidrar til kritiske og 

konstruktive samtaler.  

 

Gamle samarbeidspartnere videreføres samtidig som programmet søker å etablere nye. Vi 

fortsetter å samarbeide med Jødisk kulturfestival hvert år i september, et samarbeid som 
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startet i 2011, og Trondheim Elektroniske Kunstsenter – gjennom Meta.Morf.-biennalen. Vi 

deltar også på Kulturnatt Trondheim. 

 

Planer for framtiden 
Vi fortsetter med vår kunstneriske kalender og sosiale kalender i 2020-2021. For 2021-2022 blir 

det igjen anledning til å søke om utstillingsplass. Vårt mål er å forbedre de sidene TKF er svake 

på, mens vi fortsetter moderniseringen av foreningen uti fra vår strategiske plan og 

kunstneriske strategi.  

 

For å kunne gjøre dette tar vi sikte på å få økt finansiering gjennom offentlige tilskudd (Norsk 

Kulturråd og Trondheim kommune), slik at vi kan drive en stabil og robust virksomhet i 

framtiden.  

 

Vi ønsker å forbedre arbeidsforholdene for alle som arbeider med produksjon av utstillinger, 

starte med vederlag til kunstnere, honorar til montør, dokumentasjonsfolk, etc. I tillegg har vi 

behov for å øke formidlingskapasiteten vår, slik at vi blant annet kan fortsette med å tilby barn 

og unge omvisninger i våre utstillinger og dermed øke kunnskap og verdsettelsen av kunst.  

 

Det er både givende og krevende å eie en gammel, ærverdig eiendom med betydelig 

oppgraderingsbehov så vel innvendig som utvendig. Vi er derfor på jakt etter nye måter å skaffe 

midler på, i tillegg til å fortsette med å søke på både private kilder som stiftelser/legater/fond 

og offentlige støtteordninger for ivaretakelse av kulturminner. 

 

 

Elena Pérez og Inger Marie Bakken 

24. april 2019 
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VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 
 

     

 

     

 

   

 

 

    

JØDISK KULTURFESTIVAL 


