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Østlandsutstillingen 2017 – oversikt
I 2017 har Østlandsutstillingen vært aktiv på mange arenaer og har gjennomført til sammen 8
åpninger: Året ble innledet med åpning av reformasjonsutstillingen ”… å se med egne øyne” i Kiel –
et bilateralt samarbeidsprosjekt med Schleswig-Holstein. Deretter ble utvalgte verk av denne
utstillingen vist i 4 kirker på Østlandet gjennom sommeren. Østlandsutstillingen 2017 ble parallelt
vist i Hedmark, Buskerud og Østfold. Utover galleriutstillingene produserte Østlandsutstillingen både
seminarer, performancer, kunstnersamtaler samt debatter på de syv visningsstedene i Norge.

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
overordnete ansvaret for Østlandsutstillingen og ansetter en daglig leder som har faglig og praktisk
ansvaret for den daglige driften av Østlandsutstillingen.
Distriktsorganisasjonenes eierskap er siden 2010 delegert til å oppnevne medlemmer til styret og
representantskapet samt 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 frem til 01.09.17 bestått av en ansatt, daglig leder, i en 70%
stilling. I perioden 01.09.-30.12.17 jobbet daglig leder i 50% stilling og en medarbeider i 20% stilling.
Utover det ble det også engasjert prosjektmedarbeidere i perioder. 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. Dessuten er
samarbeid med lokale og regionale arrangører i Norge og med billedkunstnerne i Schleswig-Holstein
(Tyskland) et satsningsfelt. Østlandsutstillingen arrangerer også regelmessig seminarer og artist talks
og formidler utstillingene til et stort publikum.
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

Årsrapport 2017

side 2

Nøkkeltall Østlandsutstillingen 2017
Antall søkere
Antall deltagere
Media
Annonser
Prisvinner
Visningssteder
Antall besøkende
Antall omvisninger
Formidling
(hovedfokus)

424 kunstnere
med 1047 arbeider
25 kunstnere/grupper
med 45 arbeider
Omtaler i papirbaserte media: 3 Hedmark, 1 Buskerud, 3 Østfold
Omtaler i digitale media: 1 nettportal
Papirannonser i 3 Billedkunst og 1 elektronisk hver i Billedkunst, Kunstkritikk
Christine Malnes: From The Library of Babel, vol. II

SUM

Kunstbanken, Hedmark
Kunstsenter
1 115
20 skole/barnehage + 18
andre (bl Hamar
Læringssenter) = 38
skole/barnehage og Hamar
Læringssenter

8
5
1

Buskerud Kunstsenter

Østfold Kunstsenter

Til sammen

1 254
41 DKS + 4 barnehager +
4 introduksjonssenter + 2
andre = 51
6. trinn og
Introduksjonssenter
Drammen
Hva?

Ca 1 700
18 DKS + 4 videregående
+ 4 andre = 26

3 709
115

6.+7. trinn

Andre
arrangementer
Ekstern visning av
kunstverket
Seminar: Ord og
billedkunst

Hvor?
Kongsvinger bibliotek
(ukjent besøkstall)
Hedmark Kunstsenter,
Kunstbanken, 12.03.17

Drammens bibliotekene
(ukjent besøkstall)
4 foredrag og innledning
fra Helge Karset leder for
Komité for kultur og
oppvekst i Hamar

Kunstvandring

Buskerud Kunstsenter og
Bragernes kirke, 18.06.17

Kunstvandring med artist
talk i samarbeid med
prosjektet ”… å se med
egne øyne” i Bragernes
kirke

Kulturnatt
Fredrikstad

Østfold Kunstsenter,
15.09.17

Artist talk med Kristin
Romberg og Brita Been

Performance

Buskerud Kunstsenter,
Siloen på Papirbredden,
23.05.17 og 18.06.17
Østfold Kunstsenter,
09.09.17 og 15.09.17

Uten tittel

Elskede Fremmede av
Harr/Hovdenak
Ida Skjelderup (frilance
retoriker), Karoline Hjort
(kunstner), Mattias
Cantzler (kunstner), Siri
Harr Steinvik og Narve
Hovdenak (kunstner)
Bragernes kirke:
Kunsthistoriker Ingvild
Pharo og kunstner Helen
Eriksen
Buskerud Kunstsenter:
Christine Malnes og Kari
Kolltveit
Utstillingsleder Putte Helen
Dahl i samtale med Kristin
Romberg og Brita Been
Mikael Bakketun

Route of roots

Franzisca Siegrist

1 utstilling i Kiel
(Schleswig-Holstein) og 4
punktmarkeringer i kirker i
Norge

Besøksprogram, artist
talks, omvisninger,
eventer, performance

Se egen oppsummering
for hele prosjektet

Performance
Andre Arena
”… å se med egne
øyne…”
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Nøkkeltall ”… å se med egne øyne” - reformasjonsmarkering 2017
Antall søkere
Antall deltagere
Visningssteder i
Kiel
St Nikolai Kirche
Antall omvisninger
Media treff
Visningssteder i
Norge
Antall omvisninger
Media
Artist talks
Antall deltagere

Årsrapport 2017

109
34
kunstnere/grupper

Derav 15 norske deltagere
med 16 verk

34

Brunswiker
Kieler Kloster
Pavillion
2
Omtaler i papirbaserte media i Tyskland: 2

St Nikolaus
Kirchen Kai

Oslo Domkirke

Sarpsborg kirke

Bøler kirke

2
2
1
1 dansk

0
0
1

1
1
1
12 norske

Bragernes kirke,
Drammen
1
0
2
6 tyske

2
2
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Alle
kirker
4
3
5
19

Faglig rapport – Del 1 – ”… å se med egne øyne”
Prosjektet ”… å se med egne øyne” ble gjennomført i Norge med fire utstillinger i fire ulike kirker i
perioden 2. juni til 20. august 2017. Utstillingene i Norge var andre steget i en felles markeringen av
reformasjonsjubileet, der Østlandsutstillingen med partnere hadde invitert billedkunstnere fra
Østlandet i Norge, fra Sønderjylland i Danmark og fra Schleswig-Holstein i Tyskland til å delta i
prosjektet «… å se med egne øyne …» - Tankenes frihet. 34 kunstnere, som jobber med spørsmålet
om hva som knytter samtidskunst og religion/spiritualitet sammen i våre dager, ble valgt ut til
hovedutstillingen i Kiel i mars 2017. Derav stilte 16 norske, tyske og danske kunstnere ut sine verk i
Oslo Domkirke, Bragernes kirke i Drammen, Sarpsborg kirke og Bøler kirke i Oslo.

Åpning i Kiel: St Nikolai Kirche,
20.03.17

Artist talk i Oslo Domkirke, Ledende
domkirkeprest Elisabeth Thorsen i samtale
med Fabian Vogler, Heidi Øyseth og Inger
Holbø med, 06.06.17

Åpningstale ved Direktør Kulturetaten Oslo,
Hilde Barstad, 06.06.17

I Norge har vi til sammen registrert 5 artist talks, 4 omvisninger, 2 sessioner i installasjonen i
Sarpsborg kirke samt 4 avisomtaler og 2 nettomtaler. Utstillingene ble annonsert i Billedkunst nr 4
2017, i 110-kanalen, i sosiale medier samt kirkenes interne nyhetsbrev.
Prosjektet ble utviklet på initiativ av billedkunstnerforeningen BBK Schleswig-Holstein (vedlegg 1:
Bericht). I Norge har Østlandsutstillingen samarbeidet med Oslo Domkirkeakademi og KULT – Senter
for kunst kultur og kirke for å realisere prosjektet i Oslo Domkirke, samt med prester og proster i
kirkene i Drammen, Sarpsborg og Bøler (vedlegg 2: rapport for utstillingsprosjektet ”… å se med egne
øyne”).

Omvisning i Bragernes kirke
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Sarpsborg kirke med kunst fra Helen
Eriksen og Katharina Kleinfeldt

Bøler kirke med kunst fra Grethe Refsum
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Faglig rapport – Del 2– Østlandsutstillingen 2017
Juryert utstilling
Østlandsutstillingen 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 424 søkere sendt inn til sammen 1047 arbeider og av disse deltok
25 kunstnere og kunstnergrupper med 45 verk på ØU 2017.
Årets jury har bestått av Anna M Sigmond Gudmundsdottir (kunstner), Edith Spira (kunstner og
juryleder), Sverre Gullesen (kunstner) og Aase Marie Brun (Kunstbanken) og Martina Kaufmann
(Østlandsutstillingen). De tre kunstnerne ble valgt fra medlemmene i distriktsorganisasjonene på
Østlandet.
Deltagere på utstillingen
45 kunstverk (derav 2 performance) av til sammen 25 kunstnere/kunstnergrupper ble antatt til årets
utstillingen. De deltagende kunstnere var: Mikael Bakketun (kun i Drammen), Brita Been, Joakim
Blattmann, Sigbjørn Bratlie, Adrian Bugge, Mattias Cantzler (kun i Hamar), Anne Cathrine Grieg
Wiersholm, Mari Meen Halsøy, Karoline Hjorth, Linn Hoseth, Kari Kolltveit, Rolf Lorentzen, Morten
Løberg, Frode Markhus, Christine Malnes Mathisen, Kari Mølstad, Janne Nes, Simon Nicholas, Bjørn
Terje Nygaard, Kristin Romberg, Ulla Schildt, Franzisca Siegrist, Siri Harr Steinvik og Narve Hovdenakk,
Ellen Henriette Suhrke og Hedvig Winge.
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Østlandsutstillingens Pris 2017
Under åpningen av utstillingen i Buskerud Kunstsenter ble Østlandsutstillingens pris 2017 delt ut til
kunstneren bak det mest markante verket på utstillingen: Christine Malnes. Hun viste arbeidet From
The Library of Babel, vol. II., en video-lyd-installasjon bestående av fire skjermer og fire lydspor.
Prisjuryen har i år bestått av Edith Spira, billedkunstner og Østlandsutstillingens juryleder, samt Emil
Finnerud nestleder i Norsk Kritikerlag seksjon kunst, og kunstredaktør i NATT&DAG. Prisen er satt til
50.000 kr.

Prisutdeling på åpning i Buskerud Kunstsenter, Christine Malnes, Foto: BKS

Lokal forankring
Den lokale forankringen av utstillingen forsterkes gjennom arrangementer, satellitt-visninger og
formidling i hvert fylke.
I år ble dette strategiske målet bla ivaretatt av en preview for alle deltagende kunstnere samt lokale
aktører på alle tre visningssteder. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kunstnerne både angående
nettverksbygging, faglig utveksling og identifiseringen med kollektivutstillingen.
I Hedmark Kunstsenter, Kunstbanken, ble årets seminar med tittel Ord og billedkunst arrangert på
åpningsdagen. Fire foredragsholdere med bred erfaring fra kunstprosjekter undersøkte sitt eget
forhold til ord og fortellinger i billedkunst: Ida Skjelderup (forfatter og retoriker), Mattias Cantzler
(kunstner), Siri Harr Steinvik og Narve Hovdenakk (kunstnere) og Karoline Hjorth (kunstner).
Seminaret ble besøkt av ca 50 deltagere.
Deler av fanzine-verket Elskede Fremmede av Siri Harr Steinvik og Narve Hovdenakk ble stilt ut i
Kongsvinger bibliotek og i Drammens bibliotekene.
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I Drammen ble performancen Uten Tittel av Mikael Bakketun gjennomført to ganger i den
stedsspesifikke installasjonen med samme tittel i Siloen på Papirbredden. Dessuten ble det arrangert
en kunstvandring med artist talk i samarbeid med kunsthistoriker Ingvild Pharo og kunstnerne Helen
Eriksen, Christine Malnes og Kari Kolltveit.
Franzisca Siegrist fremførte sin performance Route og Roots under åpningen av utstillingen og i
forbindelse med Kulturnatten i Østfold Kunstsenter, Fredrikstad.

Åpning Buskerud Kunstsenter – ø alle kunstnere – n: performance
Mikael Bakketun, Foto: BKS

Ø: Preview Kunstbanken, Foto: Kunstbanken
N: Route of Roots, Francisca Siegrist, Foto: ØKS

Alle disse tiltakene bidro til å forsterke den lokale forankringen på hvert visningssted og ga mulighet
til å invitere et større publikum inn i utstillingen.
Resepsjon av Østlandsutstillingen 2017
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 2017 ble besøkt av 3.369 personer. (2016: 2.953, 2015: 1.618; 2014: 3.302;
2013: 1.605; 2012: 6.012). Dette er det beste besøkstallet på 6 år. Forskjellene i tallene kan forklares
med hvor og når utstillingen ble vist og med ulik praksis i forhold til telling av besøkende. I 2017 ble
utstillingen vist i 3 kunstsentre og alle tre institusjoner teller besøkende under åpningen, men bla
Østfold Kunstsenter teller ikke alle besøkende i ordinær åpningstid. Besøkende i bibliotekene eller i
reformasjonsutstillingene i kirkene ble heller ikke telt.
Media omtale
Østlandsutstillingen fikk 7 omtaler i papirbaserte medier og 1 omtale i digitale medier. I år fikk vi god
dekning i Hamar og Fredrikstad. Besøk på hjemmesiden og facebooksiden vår økte i 2017.
Presentasjon av alle deltagende kunstnere på nettet førte til en del oppmerksomhet og de enkelte
presentasjonene ble delt flere ganger. Dette ønsker vi å fortsette med.
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Formidling
I 2017 utformet vi flere parallelle formidlingsopplegg: et rettet mot språkopplæringssentre i Hamar
og Drammen og et rettet mot skoler. I til sammen 115 omvisninger fikk voksne og elever en innføring
i Østlandsutstillingen 2017.
Det ble utarbeidet et tilrettelagt formidlingsopplegg av kunstner Randi Liliequist for Læringssenteret i
Hamar og introduksjonssenteret i Drammen, to sentre for voksenspråkopplæring. De besøkende
skulle nærme seg kunsten uten å snakke, bare se først. Dette for å imøtekomme de besøkendes
direkte møte med billedkunst til tross for deres ennå ikke så gode språkforråd. Deretter ble utvalgte
verk betraktet sammen og tanker ble utvekslet.
I Hamar besøkte 20 skoleklasser/barnehagegrupper utstillingen, i Drammen 41 skoleklasser i
samarbeid med DKS og 4 barnehager, og i Fredrikstad fikk 22 skoleklasser omvisning. Dette er en
veldig fin måte å forankre utstillingen på visningsstedet på og til å gi bidra til den estetiske
opplæringen av voksne og barn. I Fredrikstad valgte kommunen å samkjøre formidlingen av to
utstillinger: sin egen jubileumsutstilling for Fredrikstad by og Østlandsutstillingen. Vår utstilling ble
dermed enda bedre forankret i kommunen.

Læringssenter Hamar, Foto Kunstbanken

Buskerud Kunstsenter, Foto: KIB

Andre aktiviteter og Kommunikasjon
Østlandsutstillingen deltok i nettverksmøte for landsutstillingene 8.-9. mai i Stavanger og
Haugesund. Den nye lederen for Sørlandsutstillingen ble ønsket velkommen og vi så på utstillinger i
Hå Gamle Prestegård og Haugesund Billedgalleri.
Østlandsutstillingens daglig leder deltok på faglige seminarer som for eksempel Agenda Towards a
New art history? i Kunstnernes Hus, Of(f) our times på Kunsthøgskolen i Oslo, Let´s communicate fra
EUSBSR (ØSAM) med tema “Increased prosperity through culture”.
Nyhetsbrevet er blitt en god kommunikasjonsvei for oss til kunstnere som er interessert i
Østlandsutstillingen. Det ble det sendt ut 2 nyhetsbrev på høsten til ca 700 registrerte brukere.
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Rapport fra styret 2017

Styret har det overordnede arrangøransvaret for Østlandsutstillingen, herunder strategi, drift og
økonomi. Styreleder har et særskilt ansvar for løpende oppfølging av institusjonens daglige drift.
Østlandsutstillingens styre besto fram til 09.11.17 av Hans E. Thorsen (styreleder, BOA), Geir Brohjem
(kasserer, BKH), Evelyn Melsom (BBK), Leif Nyland (ØBK), Elfi Sverdrup (VBK) og Inger Holbø (BKO).
Fra 09.11.17 besto styret av Hans E. Thorsen (styreleder, BOA), Geir Brohjem (kasserer, BKH), Evelyn
Melsom (BBK), Leif Nyland (ØBK), Hilde Hvalø Hansen (VBK) og Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang (BKO).
Varamedlemmer fram til 09.11.17 har vært: Ove Bang Nørgaard (BOA), Siri Berqvam (VBK), Eva Laila
Hilsen (BKO), Kari Anne Helleberg Bahri (BBK), Jane Hupe (ØBK), Trond E S Indsetviken (BKH).
Fra 09.11.17 var Ove Bang Nørgaard (BOA), Siri Berqvam (VBK), Tone Hagen (BKO), Kari Anne
Helleberg Bahri (BBK), Jane Hupe (ØBK) og Mailind Solvind Mjøen (BKH) varamedlemmer.
Østlandsutstillingens styre hadde to styremøter i 2017; henholdsvis 09.02.2017og 09.11.2017. I
tillegg til møtene har styret hatt jevnlig kontakt på e-post i forbindelse med informasjonsutveksling,
diskusjoner og vedtak knyttet til aktuelle problemstillinger. Videre har styreleder og daglig leder hatt
regelmessige møter og kontakt på telefon og e-post.
Styreleder har også deltatt på en rekke eksterne møter sammen med daglig leder. Herunder:
• Møte med Østlandssamarbeidet på Vestfossen den 19.09.17
• Fylkesmøter med samarbeidspartnere fra Oslo og Akershus den 06.11.17
• Møter med evalueringsgruppen for ØU i forbindelse med evalueringen av
Østlandsutstillingen den 13.10.17 og 17.01.18
• Møte med Østlandsutstillingens representantskap 11.05.17
Styret har gjennom året fulgt opp ulike aktiviteter som Østlandsutstillingen har arrangert eller vært
involvert i. Dette innbefatter blant annet Østlandsutstillingen 2017, som ble vist hos Akershus
Kunstsenter, Oppland Kunstsenter og Østfold Kunstsenter og prosjektet … å se med egne øyne, som
ble arrangert som et samarbeidsprosjekt mellom ØU og Billedkunstnere i Schleswig Holstein. Styret
har involvert seg gjennom deltagelse på åpninger, seminar og andre markeringer. Videre har
styremedlemmene arbeidet aktivt med å markedsføre de ulike arrangementene på sosiale medier og
med å formidle utlysninger av søknadsfrister og annen utadrettet informasjon.
Styremedlemmene har også informert om Østlandsutstillingen på årsmøtene til sine respektive
distriktsorganisasjoner.
Styret har i 2017 fulgt opp handlingsplanen for året og jobbet med ulike strategier for hvordan
Østlandsutstillingen kan rustes med tanke på fremtiden. Styret mener Østlandsutstillingen er inne i
en meget positiv utvikling hvor søkertallene til utstillingen har vært økende de siste årene, og det
kunstneriske nivået på utstillingene, ikke minst i 2017, har vært høyt. Styret er fornøyd med året som
har gått og de resultater som har blitt oppnådd, men ser også utfordringer som må følges opp videre.
Dette er ikke minst knyttet til institusjonens økonomi. I forhold til dagens aktivitetsnivå er
Østlandsutstillingen underfinansiert, og styret har diskutert om dagens situasjon er bærekraftig i
framtiden eller om Østlandsutstillingen må redusere sine aktiviteter i fremtiden med mindre man får
gjennomslag for økte bevilgninger fra Østlandssamarbeidet. Styret har også aktiv involvert seg i
utviklingen av jubileumsaktivitetene i 2019.
En særskilt takk rettes til daglig leder for gode initiativer og meget tilfredsstillende utført arbeide.
Hans E. Thorsen, Styreleder Østlandsutstillingen
Årsrapport 2017
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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 2017 ble de faste bevilginger supplert av tildelinger fra Oslo Kommune, Sarpsborg kommune, og alle
fylkene for reformasjonsprosjektet ”… å se med egne øyne”. Visningsinstitusjonene bidro også
finansielt til formidling, montering og markedsføring.
Det er blitt utbetalt flat vederlag til alle deltagende kunstnere, uavhengig av om kunsten ble vist ett
eller flere steder. For Østlandsutstillingen 2017 ble det utbetalt kr. 7.500 i vederlag, for deltagelse i
reformasjonsutstillingen kr. 3.000. Det er avsatt 15% av de faste offentlige bevilgninger til vederlag.
Performance-kunstner fikk utbetalt honorar og dekket material- og reisekostnader istedenfor
vederlag. Det er bra at vederlagsutbetaling for deltagerne i Norge økte i år, men lite tilfredsstillende
at deltageren på den utenlandske utstillingen fikk så mye mindre i vederlag. Vederlagsnivået kan
med fordel heves ved alle visninger knyttet an til bla visningslengden.
I 2017 jobbet styret i flere runder utenom de 2 offisielle styremøtene med bla. jubileet 2019,
årsrapporten mm. 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. Det bør være rom for kompensasjon av styremedlemmenes merarbeid gjennom
godtgjørelse av for eksempel et 3. styremøte.
Kunstnerrepresentanter i ulike verv (styre, representantskap, juryering mm) og innleid hjelp
(montering, formidling mm) blir fremdeles honorert for lavt. I forbindelse med
reformasjonsprosjektet jobbet også daglig leder veldig mye overtid, uten å bli tilstrekkelig
kompensert for dette.
Aktiviteter i utlandet er faglig spennende og gir mange kunstnere lyst til å engasjere seg i
Østlandsutstillingen. Vi er i god dialog med partnerne i Schleswig-Holstein om et tre-års-prosjekt
”Planning future” med utstillinger i 2018, 2019 og 2020. Dette arbeidet beslaglegger en stor andel av
de vanlige driftsmidlene og av administrasjonens arbeidskapasitet. Østlandssamarbeidet og fylkene,
som hovedsakelig finansierer Østlandsutstillingen, oppfordres til å vurdere økt støtte basert på
denne aktiviteten. Dette vil kunne gi mer konvergens mellom bestilling fra fylkene, potensial for
samarbeidsprosjekter og produkt (prosjekter).
Derfor bør det fortsatt jobbes for friske midler til Østlandsutstillingen i forhold til daglig leders
stillingsprosent, kunstnerrepresentantenes honorar, utstillernes vederlag, styrets honorar og
samarbeidet med Schleswig-Holstein. 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 performance og temporære verk. Disse verk øker lokal
forankring og bidrar samtidig til faglig videreutvikling av Østlandsutstillingen. 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.

1 Inntil 2001 ble Østlandsutstillingen tildelt øremerkede offentlige 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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I 2017 viser regnskapstallene et overskudd på 86.239 kr. Dette er et kalkulert overskudd og skal
inkluderes i forberedelsesarbeider for jubileet i 2019. Balansen viser at driften av Østlandsutstillingen
bygger på en trygg økonomisk håndtering. I vedlegg Regnskap 2017 finnes en detaljert oversikt.
Oppsummering 2017
Buskerud, Hedmark, Østfold og Oslo Kommune huset i 2017 både Østlandsutstillingen 2017 og
reformasjonsmarkeringene. Vi hadde til sammen 7 åpninger i Norge og en 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. Prosjektet … å se med egne øyne i Kiel og i Norge ble en del av årets Lutherjubileet sammen med historiske, teologiske og kulturelle markeringer i begge regioner.
Østlandsutstillingen 2017 ble meget godt besøkt fra 11. mars til 22. oktober med en sommerpause i
juli og august. Den intensive formidlingen er en av grunnene til dette store besøkstallet, og en meget
god respons på våre formidlingsopplegg. Visningsinstitusjonene bidro til at vi kunne gjennomføre
flere arrangementer nært knyttet til lokale merkedager (Fredrikstads jubileet) og lokale behov
(samarbeid med språkopplæringsentre i Drammen og Hamar). Selv om besøkstallene fra … å se med
egne øyne ikke er registrert, var tilbakemeldingen veldig positive. Kunstinteresserte besøkte kirker og
vanlige kirkegjengere fikk nærkontakt med samtidskunst. Kirkenes engasjement i
reformasjonsutstillingene og arrangementer var forbilledlig.
Økonomisk er budsjettet tilfredsstillende balanserte; det kalkulerte overskuddet er planlagt brukt i
jubileumsforberedelsene i 2018. Det ble utgitt en papirkatalog for ØU 2017 i henhold til anbefalingen
fra i fjor og en påkostet publikasjon for … å se med egne øyne. Vederlaget ble økt per deltager, og vi
håper å kunne fortsette denne trenden i de kommende årene.
Østlandsutstillingen takker
•
•
•
•
•
•

Fylkeskommunene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold
Østlandssamarbeidet
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstsenter
Oslo Domkirke, Bragernes kirke i Drammen, Sarpsborg kirke og Bøler kirke
Oslo Domkirkeakademi og KULT – Senter for kunst kultur og kirke
BBK Schleswig-Holstein og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa, Kiel

Lillestrøm, 08.02.17
Hans E Thorsen, styreleder og Martina Kaufmann, daglig leder

Vedlegg 1: Bericht ”… mit eigenen Augen zu sehen” (Kiel)
Vedlegg 2: Rapport for utstillingsprosjektet ”… å se med egne øyne” (Norge)
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