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KVELDENS KULTURELLE INNSLAG

PORSELENSVERKSTEDET 1400 GRADER
Andreas Rishovd (daglig leder Kunsthall Grenland) gir oss en
innføring i Kunsthall Grenlands nyetablering av
porselenverkstedet 1400 grader og omstrukturering av
kunsthallens kunstneriske profil, mot et tydelig fokus på
samtidskeramikk og porselen som materiale.
Verkstedet som åpnet 10.feb. i år er lokalisert i fabrikk bygger til
Porsgrunn Porselæns-fabrikk og har som ambisjoner om å bli en
nasjonal arena for keramisk kunst.

Tillitsvalgte 2021-22
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TILLITSVALGTE 2021-22
FORENINGENS STYRE, VALGT I 20 21.
Tom Eigel Bratsberg Larsen, styrets leder.
Anne Karin Andersen, styrets nestleder
Berit Kowalski, styremedlem
Ole Morten Eyra, styremedlem
Turid Ose, styremedlem
Varamedlemmer til styret har vært:
Maj-Gret Gaupås
Jon Harald Aspheim
Inger Lisbeth Nilssen
Eli Kristine Bergstrøm Auråen

DET HAR I TILLEGG VÆRT FLERE ARBEIDSGRUPPER SOM HAR JOBBE T MED
INNSTILLINGER TIL STYRET:

ARBEIDSGRUPPE, MEDLEMSARBEID
Rikke Sanni Nikolaisen
Anne Karin Andersen
Berit Kowalski

ARBEIDSGRUPPE, TELEMARKSUTSTILLINGEN
Ole Morten Eyra (leder)
Rikke Sanni Nikolaisen (Intendant)
Tom Eigel Bratsberg Larsen
Anne Karin Andersen
Eli Kristine Bergstrøm Auråen
Per Ragnar Møkleby (fra BiT)

Tillitsvalgte 2021-22
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ANSVARLIG FOR SAMARBEID OG TURER M ED FORENINGEN NORDEN
Anne Karin Andersen
Inger Lisbeth Nilssen

ANSVAR FOR DIGITALE FLATER
Ole Morten Eyra

VALGKOMITEEN 2021 HAR BESTÅTT AV
Leiv Ose, leder
Helge Siljan
Unni Johanne Sandstrand

KUNSTNERISK RÅD 2020-2022
Øystein Wyller Odden
Kari Skoe Fredriksen
Rikke Sanni Nikolaisen
KUNSTNERISK RÅD 2022-2024
Vibeke Frost Andersen
Fredrik Berberg
Rikke Sanni Nikolaisen
REVISOR
Jan Terje Olsen

Skiens Kunstforening (SKF) er en medlemsbasert, frivillig organisasjon med 128
medlemmer ved utgangen av 2021. Foreningen har en ansatt intendant, mens alt
arbeid i foreningens organer utføres av tillitsvalgte uten vederlag.

Styrerleders kommentar
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STYRERLEDERS KOMMENTAR

Når årsmeldingen for 2021 skrives i mars 2022, er det nesten litt underlig hvor mye av
utfordringene tilknyttet COVID 19 epidemien som nesten er glemt. Vi vet jo at både 2020 og
2021 har vært krevende for alle som samler mennesker til opplevelser. Allikevel er det som
om dette nå ikke har skjedd, og vi har fått tilbake troen på at det kan bli «som før». Vi får se.
Men de harde fakta hjelper oss til å huske, og en titt på omsetning og publikumstall vitner om
at også 2021 var et annerledes år.
Allikevel kan Skiens Kunstforening oppsummere 2021 som et innholdsrikt år hvor vi har klart
å gjennomføre de fleste av våre planlagte aktiviteter. Det var veldig kjedelig at utstillingen
med Notodden kunstneren Tor Arne Moen måtte avlyses grunnet nedstengning av samfunnet,
men planen er at Moen kommer tilbake på høsten 2023. Allikevel har det blitt 6 utstillinger i
tillegg til en rekke arrangementer for både kunstnere og publikum. Særlig «Kunst på kino» i
samarbeid med Odeon kino i Skien har vært populært, og samarbeidet fortsetter inn i 2022.
Det ble året for å sette søkelys på flere samarbeidsprosjekter. Både Foreningen Norden og
Ibsenforbundet deltar i felles aktiviteter og vi samarbeider godt om hverandres arrangement.
Samarbeidsprosjektet Greenlightdistrict ble vårt største arrangement i 2021 med mange
tilknyttede aktiviteter, og utstillingen i Ibsenhuset tok oss gjennom skogens mystiske og
mangfoldige historie praktisk talt med moderne briller på. En spennende og ny opplevelse.
Skiens Kunstforening er i aller høyeste grad en vital og fremoverlent medlemsorganisasjon
med kalenderen fullpakket av spennende arrangement i både 2022 og 2023. Vi jobber
målrettet med å skape gode kunstopplevelser og har stort søkelys på informasjon til – og
kommunikasjon med – våre medlemmer. Vi fortsetter vårt samarbeid med elevbedrift på
Hjalmar Johansen Videregående skole innenfor kommunikasjon og presentasjon og ser frem
til å bli enda bedre på vårt medlemsarbeid.
Som leder av foreningens styre vil jeg rette en stor takk til alle tillitsvalgte i styre og komiteer,
og ikke minst vår flinke intendant som jobber iherdig og dedikert til glede for oss alle med høy
grad av profesjonalitet.

Skien mars 2022
Tom Eigel Bratsberg Larsen
Styrets leder

Aktiviteter 2021
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AKTIVITETER 2021
UTSTILLINGER:
09.01 - 06.02

Raymon Klæbo. Malerier.

20.02 - 27.03
Et

Jadwiga Podowska. “The History of Anthropocentric Perception –
Rarietetskabinett”

10.04 - 22.05

Tor Arne Moen Alla Prima – utsatt til høst 2023

05.06 - 22.08

Maj-Gret Gaupås «Shitty Snow»

16.09 - 31.10

Greenlightdistrict «Fra Skog til Google»

06.11 - 12.12

Ellen Karin Mæhlum «Icescapes II»

18.12 - 29.01.22

Vinterutstilling – «Medlemsutstilling BiT»

ANDRE ARRANGEMENTER
09. februar

Kunst på Kino – «Raphael revealed»

09. mars

Kunst på Kino – «NAPOLEON in the name of art)

3-5. mai

Workshop Greenlightdistrict

16.september

Kunsttur til Gromstul

16.september

Introseminar Greenlightdistrict

18.september

NK - Kunsthåndverk seminar, Greenlightdistrict

05.oktober

Kunst på Kino – «Secret Impressionists»

26-27. november

Vintermagi – NK-Sør. Kunsthåndverksmøte

26.november

Lørdagsbarn Ellen Karin Mæhlum

07.desember

Kunst på Kino – «The Danish Collector»

11.desember

Kunstneromvisning Ellen Karin Mæhlum

Samarbeidsprosjekter
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SAMARBEIDSPROSJEKTER
FORENINGEN NORDEN:

3-ÅRIG SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM SKIENS
KUNSTFORENING OG FORENINGEN NORDEN SKIEN.
Skiens Kunstforening og Foreningen Norden Skien prøver ut om et
systematisk samarbeid over tid kan påvirke rekrutteringen til foreningene
ved å utnytte hverandres likheter mht. kultur, samt ulikheter mht. aktiviteter
og nettverk. Prosjektperioden er 2019-2021, med mulighet for utvidelse til
2022 dersom det vurderes som hensiktsmessig. Prosjektet er forlenget med ett år, og videre
forlenging avtales hvert år.
Aktiviteten vil være å arrangere felles kunst- og kulturreiser i Norden for medlemmene i de to
foreningene. Turene er åpne for medlemmer.
Et delmål vil være å framsnakke egen by i ulike sammenhenger og bidra til å formidle
begeistring for kulturbyen Skien som reisemål.
Turene er til selvkost og skal i utgangspunktet ikke belaste de respektive foreningenes
budsjett.
Arbeidsgruppe for samarbeidsprosjektet: Skiens Kunstforening: Inger Lisbeth Nilssen og
Anne Karin Andersen.

GREENLIGHTDISTRICT
Greenlightdistrict er et samarbeidsprosjekt mellom de fire kunstinstitusjonene i Grenland;
Skiens Kunstforening, Spriten kunsthall, Telemarks kunstsenter og Kunsthall Grenland.
Kunstfestivalen oppsto etter tildelinger fra Norske Kunstforeninger om å arrangere årsmøte
med tilhørende festival 2017. Greenlightdistrict 2017 satte søkelyset på industriens
betydning og endringsprosesser i regionen knyttet til teknologi og klima/økologi.
Kunstfestivalen arrangeres annethvert år og i 2019 var Vann som allmenn ressurs for
bosetting og industri tematisk omdreiningspunkt. Tema for Greenlightdistrict 2021 var
«skog».

ODEON KINO, SKIEN
Skiens Kunstforening startet et samarbeid med Odeon kino i Skien om
Kunst på Kino høsten 2020. Det ble arrangert 4 filmvisninger i løpet av
året. Samarbeidet fortsetter i 2022. Dette tiltaket har blitt så populært at
Odeon kino nasjonalt har sett til Skien.

De enkelte utstillinger
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DE ENKELTE UTSTILLINGER
RAYMON KLÆBO 09.01 – 06.02

Klæbo ble født på Volda i 1921 og allerede som 12-åring hadde han bestemt seg for å bli
maler og gikk i lære hos Leon Aurdal. Et sjelsettende møte i barndommen var også møtet
med den amerikanske maleren William Johnson som opphold seg en tid i Volda. Johnson og
Klæbo ble gode venner og Klæbo får bære malersakene til mesteren og satt å så på når han
malte. Møtet med Johnson stod alltid levende for Raymond Klæbo. Senere som voksen stiftet
Klæbo familie, og i noen år livnærte han seg som fotograf i Fauske. Men trangen til å male
melder seg etter hvert tydelig og når familien bosetter seg i Skien og han begynner som
skiftarbeider på Norsk Hydro begynner han å male for alvor.
Grunnet svært strenge smitteverntiltak ble åpning gjennomført digitalt og med max 15
personer i lokalene våre ad gangen. Vi takker familien Klæbo for deres innsats med en flott
utstilling som dessverre ikke fikk den oppmerksomhet den fortjente grunnet Covid 19-.

De enkelte utstillinger
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JADWIGA PODOWSKA 20.02-27.03

Podowska stiller spørsmål ved etablerte
hierarkier og rangeringer av "livsformer".
Hvorfor er noe mer verdt enn noe annet? Det
antroposentriske blikket vårt formes av kultur,
samtidig er kulturen en manifestasjon av det
blikket. Dette er en lukket krets som gjør oss
blinde for det som virkelig betyr noe – det
organiske mangfoldet av livsformer. Naturen
er ikke selvsentrert slik vi er. Den er et
gjensidig avhengig nettverk livsformer i
equilibrium. Besjelet perpetum mobile vi
fjernet oss fra for lenge siden. Dette
gjenspeiles i hennes installasjon "The History
of Anthropocentric Perception - Et
rarietetskabinett", hvor objekter, tekster,
fotografier og video er i dialog. Som i et
raritetskabinett hvor alle gjenstander i
utstillingen har verdi i seg selv og sine unike historier. Disse parallelle historier, parallelle
stemmer tegner en kompleks verden som ikke kan begrenses til en lineær, forenklet
fortelling.
For Podowska handler det om transcendens av spørsmål og refleksjoner over livet og
omverdenen, om et menneskes splittelse mellom natur og kultur. Man kunne også si at
utstillingen gjenspeiler et menneskes kamp for å forstå verden

TOR ARNE MOEN 10.04-22.05 - UTSATT

På grunn av Pandemien ble denne utstillingen utsatt til høsten 2023

De enkelte utstillinger
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MAJ GRET GAUPÅS 05.06 - 22.08

Maj-Gret maler bilder, som oftest i akryl,
men også med varm voks eller gjennom å
farge selve lerretsduken. Bildene blir til
gjennom en prosessorientert tilnærming
med utgangspunkt i skisser, objekter hun
har rundt seg eller minner fra drømmer.
Enkelte malerier kan betraktes fra både forog baksiden, som da går fra å være todimensjonale flater, til å bli objekter i seg
selv.

GREENLIGHTDISTRICT «FRA SKOG TIL GOOGLE » 16.09-31.10

Grenlands vekst og velstand gjennom mer enn tusen år er bygget på skogen, gjennom eksport
av tømmer fra Skien til Europa. Med en moderat skogsdrift, hvor veksten er større enn uttaket,
representerer skogen i Grenland i dag først og fremst en kilde til naturopplevelser og
rekreasjon. I 2018 ble 3000 mål skog i Skien omregulert til industriområde for å gi plass til et
planlagt hyperscale datasenter for Google. Deltagende kunstnere: Jessica Williams, Geir
Backe Altern, Sidsel Bonde og Istvan Virag som deltagende kunstnerviste nye arbeider i
Skiens Kunstforening.

De enkelte utstillinger
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ELLEN KARIN MÆHLUM 6.11-12.12

Utstillingen Icescapes II av billedkunstner og grafiker Ellen Karin Mæhlum er et resultat av
hennes mange arbeidsreiser til Svalbard og Grønland. Naturen i Arktis er sårbar, og
klimaendringene der er dramatiske. Arktis varmes opp mer enn dobbelt så raskt som resten
av verden, og ifølge forskere er sommerisen om noen tiår helt borte. Smelting av breer og
sjøis i Arktis, permafrost som tiner, hetebølge og skogbranner i Sibir henger sammen og
skyldes den ekstreme oppvarmingen i nord

VINTERUTSTILLING –BIT 18.12-29.0.22
Skiens
Kunstforening
og
Billedkunstnerne i Telemark
(BiT)
samarbeidet
om
å
arrangere juleutstilling 2021
med
lokale
og
regionale
kunstnere
hos
Skiens
Kunstforening i Ibsenhuset.
Utstillingen var en salgsutstilling
og vi fylte hele Kunstforeningens
foaje
med
kunstverk
av
regionens
profesjonelle
kunstnere. Her var det mulig å
erverve årets mest spennende
julegaver. Det var 30 kunstnere som deltok, alle medlemmer av BiT.

Øvrige prosjekter
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ØVRIGE PROSJEKTER
FORMIDLING DKS

Skiens Kunstforening har hatt to store DKS (Den kulturelle Skolesekken) formidlingsopplegg
i 2021.
«Et Raritetskabinett» | Jadwiga Podowska – alle 4.klasser i Skien kommune
«Fra skog til Google» | Greenlightdistrict – alle 9.klassetrinn i Skien kommune og alle
8.klassetrinn i Bamble kommune deltok i formidlingen
MARKEDSFØRING
Skiens Kunstforening benytter seg av egen hjemmeside, Facebook og Instagram for å nå ut
med informasjon. SKF har også annonse i Ibsenhusets program katalog høst/vår 2021.
Kunstforeningen har hatt markedsføring i magasinet kunstpluss samt Billedkunst (Open Call
Greenlightdistrict) Flere utstillinger har hatt oppslag og omtale i lokal dagspresse.
ÅRSMØTE NORSKE KUNSTFORENING ER
Skiens Kunstforening deltok digitalt på årsmøtet til Norske Kunstforeninger i 2021 grunnet
pandemien.

MEDLEMMER
Skiens Kunstforening har etablert gode rutiner for kommunikasjon med medlemmene. Vi
har pålitelig medlemsregister og kommuniserer med de aller fleste på e post og/eller sms
gjennom medlemssystemet.
Etter at 2021 er avsluttet, kan vi ved utgangen av mars glede oss over 8 nye medlemmer så
langt i 2022.

program for 2022
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PROGRAM FOR 2022
JANNE NES

«INN I FARGEN»

05.02 - 20.03

ALT GÅR BRA «DEN NORSKE IDEALSTATEN»

24.03 - 17.04

ADMIR BATLAK “A NEW TOMORROW”

29.04 - 30.05

TELEMARKSUTSTILLINGEN 2022

11.06 - 13.08

SØRLANDSUTSTILLINGEN 2022

16.09 - 16.10

FRANZ P.SHCMIDT MED KHIO ELEVER

05.11 - 23.11

SKEIVE MOTSTANDSBEVEGELSER

10.12 - 29.01

«NÅ DA 2» ER PLANLAGT MED ET PROSJEKT PÅ HØSTEN, MEN ER IKKE HELT
KLART I SKRIVENDE STUND
SØRLANDSUTSTILLINGEN

16.09 – 16.10

FRANTZ P. SCHMIDT MED KHIO ELEVER PLANLAGT I NOVEMBER
JULEMARKED «VINTERMAGI»

25.11-26.11

«SKEIVE MOTSTANDSBEVEGELSER»

10.12 – 05.02

KUNST PÅ KINO ARRANGERES LØPENDE OG INVITASJON SENDES
MEDLEMMENE FØR HVER FORESTILLING.
Følg oss på www.skienskunstforening.no , på Facebook og Instagram for oppdatert
informasjon om våre arrangementer.

Årsmøte 2022– agenda
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ÅRSMØTE 2022– AGENDA
•

VELKOMMEN VED STYRETS LEDER

•

PORSELENSVERKSTEDET 1400 GRADER *)

•

VALG AV MØTELEDER OG UNDERSKRIVERE TIL PROTOKOLL

•

INNKOMNE FORSLAG

•

ÅRSRAPPORT FRA STYRET

•

REGNSKAP

•

FASTSETTELSE AV KONTINGENT

•

BUDSJETT

•

VALG

•

PROGRAM OG VIDERE PLANER FOR 2022

•

TREKNING AV GRAFIKK

Valgkomiteens innstilling
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VALGKOMITEENS INNSTILLING

Skiens Kunstforening valgkomiteens forslag 2022/2023
Styret
Tom Eigel Bratsberg Larsen tar gjenvalg, og velges for 1 år 2022.
Ole Morten Eyra ikke på valg (tok gjenvalg i -21)
Berit Kowalski ikke på valg (tok gjenvalg i -21)
Turid Ose tar gjenvalg for 2 nye år.
Inger Lisbeth Nilssen velges som nytt styremedlem (2år)
Varamedlemmer velges for et år.
Unni Johanne Sandstrand nytt varamedlem
Elin Graasvold nytt varamedlem
Maj-Gret Gaupås tar gjenvalg
Eli Kristine Bergstrøm Auråen tar gjenvalg
Valgkomiteen velges for et år.
Leiv Ose tar gjenvalg
Helge Siljan tar gjenvalg
Nytt medlem velges på årsmøtet
Revisor
Jan Terje Olsen tar gjenvalg for et nytt år.
Sørlandsutstillingen:
Rikke Sanni Nikolaisen, nestleder i styret for Sørlandsutstillingen
Sølvi Strand, representantskapsmedlem i Sørlandsutstillingen
Skien 20.mars 2022
Leiv Ose, Helge Siljan, Unni Johanne Sandstrand

Anne Karin Andersen har vært i styret 2x3år og går ut
Jon Harald Aspheim tar ikke gjenvalg

Årsregnskapet 2021 Resultat
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ÅRSREGNSKAPET 2021 RESULTAT

Tekst
Driftsinntekter

Resultat 2020
812 066

Resultat 2021
786 074

Budsjett
2021
780 000

-61 573
-475 049
-13 548
-253 645
-803 815

-50 037
-523 596
-13 548
-182 007
-769 188

-85 000
-485 250
-13 550
-162 440
-746 240

8 251

16 886

33 760

Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Driftskostnader
SUM KOSTNADER
Årsresultat

ÅRSREGNSKAPET 2021 BALANSE

Tekst

2 021

2 020

27 095

40 643

Omløpsmidler *)

704 951

425 657

SUM EIENDELER

732 046

466 300

Egenkapital

-387 295

-372 584

Kortsiktig gjeld *)

-344 750

-93 716

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-732 045

-466 300

Anleggsmidler

*) Det er mottatt kroner 250 000 i støtte i desember som gjelder prosjekter for 2022,

Skriv inn bildetekst
her.
Hvis du vil erstatte
bildet med ditt eget,
merker du det og
trykker Slett. Det
vises en
plassholder du kan
klikke for å merke
bildet.

Revisjonserklæring
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REVISJONSERKLÆRING

KOMMENTAR TIL REGNSKAPET 20 21
Foreningens regnskap for 2021 ble avsluttet 26. mars 2022
Som det ble kommentert i fjorårets regnskapspresentasjon har Skiens Kunstforening
gjennomført betydelig kostnadsreduksjoner på eksterne administrative kostnader gjennom
2021. Dette har gitt forening rom for noe mer midler til egen drift og kunstneriske aktiviteter.
Styret mener at årets regnskap gir et riktig og oversiktlig bilde av foreningens virksomhet.

Budsjett 2022 med kommentarer
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BUDSJETT 2022 MED KOMMENTARER
Tekst
Driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Driftskostnader
Sum driftskostnader
Årsresultat

Resultat 2020 Resultat 2021 Budsjett 2021 Budsjett 2022
812 066
786 074
780 000
1 100 000
-61 573
-475 049
-13 548
-253 645
-803 815
8 251

-50 037
-523 596
-13 548
-182 007
-769 188
16 886

-85 000
-485 250
-13 550
-162 440
-746 240
33 760

-100 000
-510 000
-13 550
-450 000
-1 073 550
26 450

KOMMENTARER TIL BUDSJETTET:
Som det er beskrevet flere steder i denne årsmeldingen, ble heller ikke året 2021 på noen
måte slik vi hadde håpet. Pandemien har redusert våre inntektsmuligheter vesentlig.
Når vi kommer til året 2022 og det presenterte budsjett, er tallene langt bedre. Vi har
allerede ved årets inngang sikret over 75% av årets inntekter. Flere av våre planlagte
utstillinger og formidlinger har en høy andel inntekter fra ulike tilskuddsordninger, hvilket
også betyr at de ikke skaper vesentlig overskudd til Kunstforeningen.
Vi fortsetter arbeidet med å øke verdien for våre medlemmer ved å bli flinkere på
kommunikasjon og på vårt tilbud av utstillinger, formidlingsoppdrag, arrangementer og
samarbeid med andre aktører. Det er satt av midler til dette arbeidet i budsjettet.
Budsjettet er behandlet og besluttet av styret i Skiens Kunstforening den 7. april 2022.

Følg oss på www.skiensKunstforening.no ,på Facebook og på Instagram!

Skiens Kunstforening
Tlf. 94140364

Lundegata 6
3724 Skien

www.skiensKunstforening.no
post@skiensKunstforening.no

Informasjon om gnist
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INFORMASJON OM GNIST

Å tilby foreningens medlemmer god informasjon og
oversikt over sitt medlemskap er en prioritert oppgave for
Skiens Kunstforening. Derfor har vi tatt i bruk en app
hvor all informasjon etc. kan samles. Denne er eksklusiv
for den som har betalt sin medlemskontingent, og her vil
du finne mye nyttig.
Med Gnist kommer medlemmene tettere på foreningen.
Her har du full oversikt over relevante aktiviteter og meldinger fra foreningen.
Du kan se din faktura, med mulighet for direktebetaling.
Du kan også oppdatere dine egne opplysninger og profilbilde, og enkelt
sende en henvendelse til foreningen.
I Gnist finner du ditt medlemskort som skal benyttes ved bruk av foreningens
medlemsfordeler (som du også finner i Gnist)
Gnist er tilgjengelig på mobiltelefon, nettbrett og pc/mac.
App på mobiltelefon er tilpasset både for iPhone og Android.
Våre medlemmer har Gnist i lomma!

Har du spørsmål om Gnist er det bare å ta kontakt.

