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Østlandsutstillingen – Bakgrunn
Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler
samtidskunst fra og på Østlandet. Østlandsutstillingen har kontor i Akershus Kunstsenter i
Lillestrøm og arbeider i de syv Østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland,
Oslo, Vestfold og Østfold.
Østlandsutstillingen ble etablert av de syv distriktsorganisasjonene på Østlandet i 1978. Den
første Østlandsutstillingen ble avholdt i 1979 i Galleri F15, Sandefjord Kunstforening og
Lillehammer Bys malerisamling og de Sandvigske samlinger.
Representantskapet er Østlandsutstillingens årsmøte og høyeste beslutningsorgan. Styret
har det faglige arrangøransvaret for Østlandsutstillingen og ansetter en daglig leder som har
ansvaret for den daglige driften av Østlandsutstillingen.
Distriktsorganisasjonenes eierskap er siden 2010 delegert til å oppnevne representanter i
styret, representantskapet og nominere kandidater til juryen.
Østlandsutstillingen inngår i et landsdekkende nettverk av landsdelsutstillinger; nettverket er
et forum som tjener kompetanse- og erfaringsutveksling og utvikling av felles prosjekter.
Østlandsutstillingens administrasjon har i 2016 bestått av en ansatt, daglig leder, i en 70%
stilling. Det ble også engasjert prosjektmedarbeidere i perioden. Daglig leder jobber både fra
kontor i Akershus Kunstsenter, fra hjemmekontor og er en del på reise i forbindelse med
turnéplanlegging.

Østlandsutstillingen – en landsdelsutstilling på flere arena
Østlandsutstillingens viktigste oppgave er å arrangere den årlige vandreutstillingen i fylkene,
med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk.
Østlandsutstillingen samarbeider også med lokale og regionale arrangementer, arrangerer
seminarer, tar initiativ til samarbeid med andre landsdelsutstillinger og partnere i inn og
utlandet. Østlandsutstillingen har gjennom Østlandssamarbeidet styrket samarbeidet med
kunstnere i Schleswig-Holstein, Tyskland.
Utstillingen er en viktig årlig regional mønstring med fri innsendelsesrett og en av få arenaer
hvor debutanter og etablerte kunstnere deltar sammen.
Utstillingen viser et bredt utvalg av samtidskunst på Østlandet. Som en regional, ikke kuratert
mønstring er Østlandsutstillingen et årlig verdifullt bidrag til hele samtidskunstfeltet.
Østlandsutstillingen
• stimulerer til økt interesse og forståelse for samtidskunst samt økt bruk og formidling av
visuell kunst
• gjør visuell samtidskunst tilgjengelig i alle 7 Østlandsfylker
• bidrar til å sikre gode visningssteder for visuell kunst på Østlandet

Østlandsutstillingen 2016 – oversikt
I 2016 har Østlandsutstillingen vært aktiv på flere arena: Østlandsutstillingen 2016 ble vist i
Akershus, Oppland og Vestfold – og fjorårets bilaterale samarbeidsprosjekt Wer ist wo wer?
Was ist wo was? Identitet: Menneske og sted (2015) ble vist i Schleswig-Holstein. Utover
galleriutstillingene produserte Østlandsutstillingen både seminarer, performancer,
kunstnersamtaler samt debatter på de tre visningsstedene i Norge.
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Nøkkeltall Østlandsutstillingen 2016
Antall søkere
Antall deltagere
Media treff
Annonser
Prisvinner

491 kunstnere
med 1214 arbeider
51 kunstnere/grupper
med 52 arbeider
Omtaler i papirbaserte media: 3 Oppland, 2 Akershus, 1 Vestfold
Omtaler i digitale media: 2 nettportal
Papir annonser i 3 Billedkunst, 1 Kunst og 1 elektronisk hver i
Billedkunst, Kunstkritikk, Kunstforum + lokale annonser i Oppland
Sarah Vajira Lindström

Visningssteder Akershus
Kunstsenter
Antall besøkende 1.422

SUM
8
7
1
Til
sammen
2.953
77

Oppland
Kunstsenter

Vestfold
Kunstsenter

661
18 (DKS) + 1(ØSAM)

870
24 (DKS)

Alle 3. trinn i
Skedsmo, omvisning
på utvalgte verk
Hvor?

7. og 9. trinn,
Kunstassosiasjoner

5.-10. trinn, Iscenesett
deg selv i forhold til
verk fra ØU 2016

Hva?

Hvem var
involvert?

Seminar: Lokal?
Regional?
Global?

Lillestrøm, Akershus
Kunstsenter og
Fagerborg Hotel

4 internasjonale
foredrag og
innledning fra
seminarleder Gerd
Elise Mørland

33

Dialogmøte:
Kunstnernes
rolle og vilkår i
samfunnet

Tønsberg, Vestfold
Kunstsenter og
Vestfold
Fylkeskommunens
fylkestingsal

3 foredrag,
paneldebatt mellom
politikere og
foredragsholdere

Performance

Lillehammer, Oppland
Kunstsenter
Lillehammer, Oppland
Kunstsenter
Tønsberg, Vestfold
Kunstsenter
Lillehammer, Oppland
Kunstsenter

Performance Ratio
#1 og Ratio #2
Første og siste
setning

Rikke Komissar (AKS,
NO), Rael Artel (Tartu
Museum, EE), Cecilia
Sjöholm (Södertörn
Universitet, SE), Maya
Økland & Kristina
Ketola Bore (Kunsthall
Stavanger, NO)
Hilde Tørdal, Dorthe
Herup, Karl-Fredrik
Tangen og Kathrine
Kleveland (SP),Trude
Viola Antonsen (AP)
og Terje Olsen (MDG)
Ellen Surkhe og Hilde
Skevik
Kjetil Skøien
Anne Cecilie Lie

Ca 120

Sarah Vajira
Lindström og Ingrunn
O. Myrland

10

Landesbibliothek
Schleswig-Holstein
17.01.-18.03.16.

Media:

3 papirbaserte
oppslag + 2 digitale
portaler
700
3

Se egen
oppsummering
for hele
prosjektet

Antall
omvisninger
Formidling

Andre
arrangementer

Performance
Performance
Artist talk
Andre Arena
Wer ist wo wer?
Was ist wo was?
– Menneske og
sted (ØU 15)
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34 (DKS)

Column

60

68
58

(2 ganger)

Besøkstall:
Formidling:

side 3

Faglig rapport – Del 1 – Østlandsutstillingen 2016
I 2016 ble hovedutstillingen med alle fysiske kunstverk vist i Akershus Kunstsenter (02.04. –
30.04.16), og turnéutstillingen med utvalgte verk og med performancer ble vist i Oppland
Kunstsenter (14.05.-19.06.16) og Vestfold Kunstsenter (17.09.-16.10.16). Utover
galleriutstillingene produserte Østlandsutstillingen både seminarer, preview, performance
visninger, kunstnersamtaler og debatter på de tre visningssteder. Årets utstilling var utlyst
uten tema men med muligheter for stedsspesifikke verk i både Lillehammer og Tønsberg.

Åpning av ØU 2016 i Akershus
Kunstsenter med ordfører Jakob
Flæten, Foto: AKS

Utdeling av blomster til deltagere
under åpning av ØU 2016 i Oppland
Kunstsenter, Foto: Ulla Schildt

Åpning av ØU 2016 i Vestfold Kunstsenter
med taler Hans Thorsen og performance,
Foto: Verena Scholz

Juryert utstilling
Østlandsutstilling er en juryert kollektivutstilling med fri innsendelsesrett og anonym juryering.
Kunstnere med tilknytning til Østlandet kan søke om deltagelse med alle typer kunstuttrykk.
Digitalt materiale var utgangspunkt for den første juryering, mens den andre juryrunden var
basert på kunstverk. Til årets utstilling hadde 491 søkere sendt inn til sammen 1214 arbeider
og av disse deltok 51 kunstnere og kunstnergrupper med 52 verk på ØU 2016.
Årets jury har bestått av Marianne Tjønn (kunstner), Hans-Martin Øien (kunstner), Tulle Ruth
Koefoed-Jespersen (kunstner), Monica Holmen (Akershus Kunstsenter) og Martina
Kaufmann (Østlandsutstillingen). De tre kunstnere ble valgt fra medlemmene i
distriktsorganisasjonene på Østlandet.
Deltagere på utstillingen
52 kunstverk (derav 3 performancer) av til sammen 51 kunstnere/kunstnergrupper ble antatt
til årets utstillingen. De deltagende kunstneres var: Terje Abusdal, Hilde Alfhei, Aleksander
Johan Andreassen, Joakim Blattmann, Aud Bækkelund, Martinka Bobrikova / Oscar de
Carmen, Siren Elise Dversnes Dahle, Anne Marthe Dyvi, Marisa Ferreira, Hanne Lydia
Opøien Figenschou, Charlie Fjätström, Mona Grønstad, Johannes Borchgrevink Hansen,
Emmy Harnes, Line Hatland, Dorthe Herup, Live Hilton, Hanne Frey Husø, Christine Istad,
Karl Eivind Jørgensen, Marthe Karen Kampen, Jan Marius Kiøsterud, Ulf Kristiansen, Mona
K. Lalim, Karen Lidal, Anne Cecilie Lie, Hedvig Lien Rytter, Sarah Vajira Lindström, Ana
Maria Lopez, Odd Maure, Ingrunn O. Myrland, Greger Stolt Nilsen, Cecilia Jiménez Ojeda,
Janne Paulsen, John K. Raustein, Hilde Rodahl, Hanna Roloff, Ulla Schildt, Line Schjølberg,
Leo Shumba, Marit Silsand, Kjetil Skøien, Ellen Henriette Suhrke / Hilde Skevik, Tonje
Høydahl Sørli, Eline Medbøe Thoresen, Ellen Grimm Torstensen, Kristin von Hirsch,
Gelawesh Waledkhani, Margrethe Weisser, Siri Wohrm, Barbora Zezulová.
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Østlandsutstillingens Pris 2016
Hvert år deler Østlandsutstillingen ut en pris til det mest markante verket på utstillingen. I
2016 konkurrerte 51 kunstnere om å vinne denne prisen. Sarah Vajira Lindström er en ung
og debuterende kunstner på Østlandsutstillingen og tildeles prisen i 2016.
Prisjuryen besto av Lars Elton (kritiker og skribent) og juryleder for Østlandsutstillingen
Monica Holmen (Akershus Kunstsenter og skribent). Prisvinneren mottok kr. 50.000,- til
kunstfaglig relatert reisevirksomhet.
Prisen ble for første gang delt ut under åpningen på det andre visningsstedet og dermed fikk
prisjuryen mye bedre tid til lage innstillingene. Prisjuryen ønsket også å fremheve tre
kunstnere med hederlig omtale: Hanne Lydia Opøien Figenschou med tegning The Bag,
Joakim Blattmann med lydinstallasjon There is some space in-between #2 og Expanded
Series II av Marisa Ferreira.

Prisvinner Sarah Varja Lindström, Foto: Ulla Schildt

Preview Akershus Kunstsenter, Foto: AKS

Lokal forankring
Østlandsutstillingens overordnete strategiske mål om en sterkere lokal forankring ble møtt av
flere lokale arrangementer og involvering av lokale aktører. Det ble arrangert en preview for
alle deltagende kunstnere samt lokale aktører alle tre visningssteder. Vi har fått gode
tilbakemeldinger fra kunstnerne både angående nettverksbygging, faglig utveksling og
identifiseringen med kollektivutstillingen.
Årets første seminar, Local? Regional? Global?, ble utviklet i samarbeid med kunsthistoriker
og frilanser Gerd Elise Mørland. Seminaret ble avholdt i Lillestrøm før åpningen av
hovedutstillingen og ble besøkt av ca 30 personer.
Seminaret tok utgangspunkt i at kunstnere, kuratorer og kunstinstitusjoner i de siste årene
har vist en fornyet interesse for lokal og regional stedstilknytning. Foredragsholderne fra
Estland, Sverige og Norge diskuterte hva vi egentlig mener, når vi snakker om det regionale
og det lokale på dagens internasjonale samtidskunstscene.
Foredragsholdere: Cecilie Sjöholm (Södertörn Universitet, Sverige), Rael Artel (Tartu
Museum, Estland), Rikke Komissar (Akershus Kunstsenter), Maya Økland & Kristina Ketola
Bore (Kunsthall Stavanger, NO).
En helt annen vinkling hadde dialogmøtet i Tønsberg, Kunstnernes rolle og vilkår i
samfunnet, som ble arrangert av Østlandsutstillingen og Vestfold Bildene Kunstner i
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samarbeid med Vestfold Kunstsenter. De invitert foredragsholderne og tre politiske deltagere
i panelet diskuterer kunstnerens rolle som ”bærer” av kulturlivet og kunstnernes ulike roller i
samfunnet. Vilkårene som ligger til grunn for disse rollene ble belyst fra ulike perspektiver.
Dialogmøtet startet med en performancen av Anne Cecilie Lie Column i Vestfold
Kunstsenter. Det var så mange påmeldte til arrangementet at vi gledelig tok imot tilbudet fra
fylket om å ha selve seminaret i fylketstingsal.

Local? Regional? Global?, Foto: Marit
Silsand

Kunstnernes rolle og vilkår i samfunnet,
Foto: Verena Scholz

Kunstnernes rolle og vilkår i samfunnet,
Foto: Verena Scholz

I tillegg til 2 oppføringer av performance Column med Anne Cecilie Lie i Tønsberg ble det
også arrangert 2 pulike performance i Lilelahmmer. Mens Lie´s performance tok
utgangspunkt i spørsmålet om kunstneren bør og kan holde kulturinstitusjonene opp som en
søyle og samtidig demonstrerte utholdenhet, meditasjon og ansvar, så fokuserte
performancene i Lillehammer på interdependens og diktomien mellom form og inhold i
kunsten. Til utstillingen på Lillehammer ble det vist to stedsspesifikke performanceprosjekter: Performancen Ratio #1 og #2 ble gjennomført av kunstnerduoen Ellen Suhrke
og Hilde Skevik under åpningen av turnéutstillingen i Oppland Kunstsenter. Gjennom
sammenfletting av tråder, avbildning av hender og ansikter på kopimaskin pekte duoen på
gjensidig støtte og avhengighet i handlingene. Performacen undersøkte også forhold til tid
gjennom den sirkulær oppbygning uten noen klar begynnelse eller slutt. Performancen
Første og Siste setning ble holdt av billedkunstner, regissør og performancekunstner Kjetil
Skøien under Litteraturfestivalen i Lillehammer. Performancen som fremsto som et langt dikt
hvor den første og siste setning i alle bøker Skøien har lest de siste førti år, ble lest høyt.

Lillehammer: Ratio #1#2 av Suhrke og
Skevik, Foto: Ulla Schildt

Lillehammer: Første og siste
setning av Kjetil Skøyen, Foto:
Ulla Schildt

Tønsberg: Column av Anne Cecilie Lie,
Foto: Verena SCholz

Østlandsutstillingen arrangerte også en artist talk med prisvinner Sarah Varija Lindström og
Opplandskunstneren Ingrunn O. Myrland i Oppland Kunstsenter. Kunstnerpresentasjoner,
refleksjoner rundt begrep som gjenkjennelse, materialitet og identitet ble ivrig diskutert med
publikum.
Alle disse tiltakene Dette bidro til å forsterker den lokale forankringen på hvert visningssted
og ga mulighet til å ta opp aktuelle problemstillinger.
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Resepsjon av Østlandsutstillingen 2016
Besøkstall, antall media treff, formidlingsaktiviteter og salg av kunstverk gir oss et lite innblikk
i hvordan en utstilling er blitt mottatt regionalt og nasjonalt.
Besøkstall
Østlandsutstillingen 2016 ble besøkt av 2.953 personer. (Besøkende i 2015: 1.618 i Norge;
2014: 3.302; 2013: 1.605; 2012: 6.012). Forskjellene i tallene kan forklares med hvor og når
utstillingen ble vist og med ulik praksis i forhold til telling av besøkende. I 2016 ble utstillingen
vist i 3 kunstsentre og alle tre institusjoner teller besøkende under åpningen, men noen
kunstsentre teller ikke alle besøkende i ordinær åpningstid.
Media omtale
Østlandsutstillingen 2016 fikk 6 omtaler i papirbaserte media og 2 omtaler i digitale media.
Når vi stiller ut et stykke utenfor Oslo er det alltid mer interesse fra media enn i
hovedstadsområdet.
Fjorårets satsing på økt aktiv bruk av sosiale media og en mer dynamisk hjemmeside fortsatt
i 2016. Alle oppslag på nett ble i 2016 presentert med bilder, det ga bedre utslag enn bare
tekstoppslag. Særlig den individuelle presentasjon av deltagere og den generelle
utlysningsinformasjon samt teaser har vært sett av mange.
Formidling
2016 var et fantastisk år for formidling og vi inngikk en avtale med de tre DKSene i alle tre
byer. Til sammen ble utstillingen formidlet til 76 skoleklasser og til Østlandssamarbeidet med
fylkesadministrasjonen i Oppland. I Akershus Kunstsenter ble utstillingen formidlet til alle 3.
klasser i Skedsmo kommune. Omvisningene en tok utgangspunkt i det skjøre/intime som
kunne møtte disse momentene i et større samfunnsmessig perspektiv knyttet til feks
flyktningkrisen og tiggere på gaten. I Lillehammer fikk 7. og 9. trinn tilbud om å følge en
omvisning, der bade egne assosiasjon og gruppesamtaler undersøkte verkenes individuelle
betydning. I Vestfold Kunstsenter ble elevene involvert enda mer aktiv gjennom opplegget
Iscenesett deg selv i forhold til verk fra Østlandsutstillingen 2016.

Akershus Kunstsenter, Foto AKS

Oppland Kunstsenter,
Foto: Marit Arnekleiv

Vestfold Kunstsenter, Foto: Verena Scholz

Andre aktiviteter
Østlandsutstillingen arrangerte nettverksmøte for landsdelsutstillingene i Oslo 23.-24.mai
2016. Vi jobbet med utvikling av fellesprosjekter, statusoppdateringer, retningslinjer for
destruksjon av kunstmateriale på minnepinner med mer. Vi hadde et møte med
Høstutstillingens utstillingsleder Charlotte T. Dølvik om rundt tema som er aktuelle for
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kunstnerstyrte formidlingstiltak og besøkte Museet for samtidskunst, Oslo Kunstforening,
RAM Galleri, LNM og SOFT galleri. Den kollegiale utvekslingen i nettverksmøtene vurderes
av alle som støttende for sitt eget daglige arbeid i regionene.

Nettverkssamling, utstillingsbesøk i Museet for Samtidskunst: Stille Revolt.

Østlandsutstillingens daglig leder deltok på faglige seminarer innen dialogbasert formidling
(Nasjonalmuseet Hvorfor og hvordan undervise dialogbasert? Olga Dysthe), kunst og
psykisk helse (Kunstvisitten og AKS: http://www.akershuskunstsenter.no/2016/01/05/kunstpa-bla-resept-et-seminar-om-kunst-og-psykisk-helse/), Whats new Internationalism (TRAP:
http://www.trap.no/prosjekt/what-new-internationalism), kunstfeltets identitet (HiO
http://www.hioa.no/Hva-skjer/Danse-med-feiaren-Det-reine-kunstnarskap-i-moetet-medinstitusjon-byraakrati-og-eiga-lommebok), Kunstfeltets sosiologi (KIN og AKS:
http://www.kunstnerneshus.no/events/seminar-kunstfeltets-sosiologi/) og International
Strategy for Norwegian Art (Sparebankstiftelsen og Nasjonalmuseet:
http://www.sentralen.no/arrangement/international-strategies-for-norwegian-art).
Kommunikasjon utad
For første gang ble det sent ut et nyhetsbrev til 600 registrerte brukere. Dette brevet tenkes
sendt ut halvårlig, eller når viktig informasjon bør spres til kontaktnettet. Utsendelsen bygget
på en nye funksjon fra hjemmesiden vår, der alle brukere som ble registrert kunne velge å
melde seg på nyhetsbrev også. Et annet ledd i videre profesjonalisering av hjemmesiden og
søknadssystemet vårt var produksjon og spredning av teaser og en tyskspråklig digital
presentasjon til visningen i Kiel.
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Faglig rapport – Del 2 - Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identitet: Menneske
og sted (2015-2016)
Året ble innledet med visning av fjorårets bilaterale samarbeidsprosjekt Wer ist wo wer?
Was ist wo was? Identitet: Menneske og sted i Landesbibliothek in Schleswig-Holstein i Kiel.

Axel Wolf, In between , 2015 fra utstillingen Wer ist wo wer?... , Foto: A Wolf
Åpning av Wer ist wo wer?... i Landesbibliothek in Schleswig-Holstein, Kiel,
Foto: BBK

Performacen: The dream of a ridicoulus
man, Liv Kristin Holmberg og Roy
Heifetz, Foto: LK Holmberg

Bakgrunn for Wer ist wo wer? Was ist wo was? ….
Fjorårets konsept ble, på initiativ fra Østlandsutstillingen, utviklet i samarbeid med BBK
Schleswig-Holstein i Kiel og de tre Oslo galleriene BOA, LNM og Tegnerforbundet. Et ønske
om å fremheve performance og det særskilte tematiske fokus relatert til begrepet ”identitet”
har vært nedfelt i utlysningstekstene og i utviklingen av konseptet. Temaet ble også
gjenspeilet i utstillingstittelen og fungerte som en rød tråd i juryen arbeid.
Wer ist wo wer? Was ist wo was? – Identitet: menneske og sted har belyst individuelle,
kollektive, artistiske og regionale aspekter av identitet. Kunstverkene har relatert seg til
hvordan parametere som arv, sted, sosiokulturelle miljøer og individuelle opplevelser er med
på å forme vår identitet og hvilken betydning de kan ha for våre liv og vår selvforståelse.
Utstillingen har hatt fri innsendelsesrett og anonym juryering. 426 kunstnere fra Østlandet og
Schleswig-Holstein søkte med 1018 arbeider om deltagelse. 52 kunstverk og 5 performancer
av 45 kunstnere kom gjennom nåløyet og ble presentert på utstillingen og gjennom et eget
performance-program.
45 kunstverk og 5 performancer av til sammen 45 kunstnere ble vist i de tre galleriene. 10
kunstnere kom fra Tyskland og 35 fra Norge. Hele rapporten kan du lese på
www.ostlandsutstillingen.no.
Wer ist wo wer? Was ist wo was? ble sett av 700 personer i Kiel og dermed ble denne
utstillingen sett av til sammen av 2.318 besøkende i løpet av 2015 og 2016. Utstillingen fikk 3
papirbaserte oppslag og 2 oppslag i digitale portaler i Kiel og dermed fikk den til sammen 9
omtaler i Norge og Tyskland.
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Rapport fra styret 2016
Styret har siden mars 2015 bestått av: Hans E. Thorsen (styreleder, BOA), Geir Brohjem
(kasserer, BKH), Evelyn Melsom (BBK), Leif Nyland (ØBK), Elfi Sverdrup (VBK) og Inger
Holbø (BKO).
Varamedlemmer i samme periode har vært: Ove Bang Nørgaard (BOA), Siri Berqvam (VBK),
Eva Laila Hilsen (BKO), Kari Anne Helleberg Bahri (BBK), Jane Hupe (ØBK), Trond E S
Indsæterviken (BKH).
Styret har det overordnede arrangøransvaret for Østlandsutstillingen og har løpende fulgt
opp institusjonens drift og økonomi. Østlandsutstillingens styre hadde 2 styremøter i 2016.
I tillegg har styret hatt jevnlig kontakt, med informasjonsutveksling og diskusjoner på e-post,
for å belyse og drøfte aktuelle problemstillinger.
Styret har i løpet av året fulgt opp strategiplanen for årene 2016 til 2018 og handlingsplanen
for 2016. I denne forbindelse har styret blant annet diskutert Østlandsutstillingens
kunstneriske og politiske forankring, synlighet, markedsføring, og økonomisk forutsigbarhet.
Styret har også fulgt opp årets utstilling og andre aktiviteter som Østlandsutstillingen har
arrangert eller vært involvert i, gjennom deltagelse på åpninger, seminar og andre
markeringer. Styrelederen holdt tale på åpningen av Østlandsutstillingen i Akershus, Oppland
og Vestfold. Videre har styret arbeidet aktivt med å markedsføre åpningene av Østlandsutstillingen 2016 og med å formidle utlysning av søknadsfristen for Østlandsutstillingen 2017.
Styreleder ledet Østlandsutstillingens representantskapsmøte 31. mai 2016.
Her deltok følgende representanter Ole Rosén (BOA), Hilde Honerud (Buskerud), Ann-Siv
Falkenberg Pedersen (Oppland) og Turid Gyllenhammer (Vestfold) for
distriktsorganisasjonene samt Rikke Komissar (Akershus Kunstsenter) for kunstsentrene og
Bjørn Westad (Hedmark fylkeskommune) for ØSAM.
Gjennom året har styreleder og daglig leder hatt regelmessige møter og kontakt på telefon
og e-post. Videre har styreleder og daglig leder gjennomført flere fylkesmøter, med ulike
samarbeidspartnere i de syv fylkene hvor Østlandsutstillingen vises. Våren 2016 ble det
avholdt møter i Hamar og Tønsberg, hvor både representanter for fylkeskommunen,
kunstsenteret og distriktsorganisasjonen for kunstnerne i henholdsvis Hedmark og Vestfold
fylke var tilstede. Høsten 2016 ble tilsvarende møter avholdt i Buskerud og Østfold.
I løpet av 2017 er målsetningen å fortsette med tilsvarende møter for å styrke og ivareta
dialogen mellom ulike samarbeidspartnere i hvert fylke.
Styret er fornøyd med året som har godt og de resultater som har blitt oppnådd.
En særskilt takk rettes til daglig leder for gode initiativer og meget tilfredsstillende utført
arbeide.
I løpet av 2017 vil styret følge opp handlingsplanen for Østlandsutstillingen 2017, som vil bli
vist i Hedmark, Buskerud og Østfold. Styret vil også jobbe videre med en styrking av
Østlandsutstillingens økonomi og profesjonaliseringen av utstillingen i alle ledd.
Hans E. Thorsen
Styreleder Østlandsutstillingen
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Økonomi
Østlandsutstillingen finansieres av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark,
Oppland, Vestfold, Østfold og Oslo kommune gjennom Østlandssamarbeidet.1 Ytterlige
økonomisk og faglig/praktisk støtte fra lokale og regionale aktører sikrer en forankring på
arrangementsstedene.
I 2016 ble de faste bevilginger supplert av generøse tildelinger fra Oppland fylkeskommune,
og ekstra bevilgninger fra Vestfold og Akershus fylke samt Tønsberg og Skedsmo kommune.
Visningsinstitusjonene bidro også finansielt til formidling, montering og markedsføring.
Det er blitt utbetalt flat vederlag til alle deltagende kunstnere i visningsperioden, kr. 3.500
uavhengig av om kunsten ble vist ett eller flere steder. Det er avsatt 15% av de faste
offentlige bevilgninger til vederlag. 3 performance kunstner fikk utbetalt honorar og dekket
material- og reisekostnader istedenfor vederlag.
Styret har i 2016 jobbet med utvikling av nytt logo og grafisk profil samt tatt en del
epostrunder på tema som ”prioriteringer”, ”jubileet” med mer. Styremedlemmer får ikke betalt
for arbeidet som utføres utenom styremøtene, med unntak av kasserer og styreleder, som
får en fastlagt kompensasjon for en del av deres merarbeid. Kunstnerrepresentanter i ulike
verv og innleid hjelp blir fremdeles honorert for lavt.
Både i forhold til kunstnerrepresentantenes honorar, utstillernes vederlag og styrets honorar
bør det fortsatt jobbes for friske midler til Østlandsutstillingen. Gjennom bla. økt utbetaling av
utstillingsvederlag til deltagerne og engasjementer av kunstnere til andre jobber relatert til
utstillingen, søker Østlandsutstillingen å styrke kunstnernes økonomi. Friske midler trengs
også til å kunne kompensere for alle utgifter knyttet til produksjon av stedsspesifikke /
temporære verk. Disse verk øker lokal forankring og bidrar samtidig til faglig videreutvikling
av Østlandsutstillingen. Et minimum bør være en indeksregulering til honorarer og verv. Vi
jobber også frem mot en markering av 40-årsjubileet i 2019 og en økt bevilgning vil gi oss
rom for flere faglige markeringer dette året.
Aktiviteter i utlandet er faglig spennende og gir mange kunstnere lyst til å engasjere seg i
Østlandsutstillingen. Dette arbeidet beslaglegger en stor andel av de vanlige driftsmidlene
og av daglig leders arbeidskapasitet. Østlandssamarbeidet og fylkene, som hovedsakelig
finansierer Østlandsutstillingen, oppfordres til å vurdere økt støtte basert på denne
aktiviteten.
I 2016 viser regnskapstallene et større overskudd. Dette overskuddet var planlagt og bygger
på ”uopptjent inntekt” (60.000 kr) og avsetting av ”planlagt overskudd” (40-70.000 kr) til den
utvidete aktiviteten i 2017. Balansen viser at driften av Østlandsutstillingen bygger på en
trygg økonomisk håndtering. I vedlegg Regnskap 2016 finnes en detaljert oversikt.

Oppsummering 2016
Østlandsutstillingen var i 2016 aktiv i Akershus, Oppland, Vestfold og i partnerregionen
Schleswig-Holstein i Tyskland. Turnéen i Norge bygget på den offisielle 3-årige
turnésyklusen, der 7 fylker på Østlandet får besøk av Østlandsutstillingen i løpet av en
treårsperiode og der ett år er fristilt til samarbeidsprosjekter. Visningen i Kiel av ”Wer ist wo
wer? Was ist wo was? Identitet: Menneske og sted (2015) var en fortsettelse av denne sist
nevnte fristilte samarbeidsmulighet.

1 Inntil 2001 ble Østlandsutstillingen tildelt øremerkede statlige midler fra de syv Østlandsfylkene. Deretter inngikk Østlandsutstillingen individuelle avtaler
med de involverte fylkene og økonomien var særlig sårbar i denne perioden. Fra 2009 ble bevilgningene til Østlandsutstillingen kanalisert som en
prøveordning fra fylkene gjennom Østlandssamarbeidet. Siden 2012 er prøveordningen blitt til en permanent økonomisk ordning.
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Utstillingen ble godt besøkt åpningshelgene og under arrangementene, og vi fikk også
samlagt et godt besøkstall til tross for to små visningssteder i Lillehammer og Tønsberg. Det
kan både føres tilbake på godt promoteringsarbeid fra ØU og visningsstedene samt til ekstra
arrangementer, formidling og større tilstedeværelse i media. Det ble noen flere mediaomtaler
enn i fjor og besøket på våre digitale plattformer økte også betraktelig i utstillingsperiodene.
Presentasjon av alle deltagere på ulike plattformer er et nyttig grep for formidling og for å få
aktivitet på de digitale plattformene. Kunstnere, som har blitt vist på Østlandsutstillingen,
søker gjerne i mange år etterpå om å komme med igjen og mange, gamle og nye deltagere,
engasjerer seg i våre tilbud.
Vi er veldig stolte over å ha fått til et samarbeid med DKS på alle tre steder i år. Mange
skolebarn og ungdommer fikk oppleve samtidskunst og mye glede og interesse ble vekket av
våre dyktige omvisere.
Økonomisk balanserte vi budsjettet tilfredsstillende; men til tross for ekstra tildelinger til
arrangementer, så ble det ikke rom for papirproduksjon av katalog i år. Dette førte til at
visningsstedene kopierte opp nettkatalogen slik at publikum kunne få mer info om verkene.
Dette er ikke noe varig løsning for fremtiden. Det gode designet på nettkatalogen forsvinner
litt, når en vanlig kopimaskin brukes for utprinting. Det bør prioriteres å trykke opp en katalog
i årene som kommer. Det ble heller ikke rom for fult visningsvederlag til deltagerne
Oppland fylke støttet generøst den første visningen av Østlandsutstillingen i nytt kunstsentre
i Lillehammer og aktiviteten rundt utstillingen. Seminaraktivitetene og stedsspesifikke verk
fikk også noe støtte fra Skedsmo kommune og Tønsberg kommune. Dette viser at vår lokal
forankringsstrategi blir mottatt positiv her.
Men en forutsigbare, økende offentlige økonomiske tilskudd samt en langsiktig og
profesjonell utvikling er essensielt for en profesjonell håndtering av utstillingen inn i
fremtiden. Styret ser frem til å styrke denne positive trenden fremover. Slik vil
Østlandsutstillingen fortsette å kunne opptre som en tidsaktuell aktør på
samtidskunstscenen.
Østlandsutstillingen takker
•

Fylkeskommunene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og
Østfold

•

Østlandssamarbeidet

•

Akershus Kunstsenter, Oppland Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter

•

Tønsberg kommune og Skedsmo kommune

•

BBK Schleswig-Holstein og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa, Kiel

•

Landesbibliothek Schleswig-Holstein

•

BBK Schleswig-Holstein

Lillestrøm, 08.02.17

Hans E Thorsen, styreleder og Martina Kaufmann, daglig leder
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