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Østlandsutstillingen 2018 – oversikt
Østlandsutstillingen har i 2018 vært aktiv på flere arenaer og gjennom 3 utstillinger. To utstillinger
dannet til sammen Østlandsutstillingen 2018 og ble vist i Vestfossen Kunstlaboratorium og Trafo
Kunsthall. En utstilling ble vist kun i Tyskland, kooperasjonsutstillingen Planning Future 2018 – Video.

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 og den første
visningen av Østlandsutstillingen fant sted 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 i 2018 bestått av en fast ansatt, daglig leder, som har jobbet
i en 25% stilling (permisjon) samt en vikarierende prosjektansvarlig i en 45% stilling. Utover dette ble
det også i år engasjert prosjektmedarbeidere i perioder. Administrasjonen jobber både fra kontor i
Akershus Kunstsenter, fra hjemmekontor og var en del på reise i forbindelse med turnéplanlegging.

Østlandsutstillingen – en landsdelsutstilling på flere arena
Østlandsutstillingens viktigste oppgave er å arrangere en årlig vandreutstilling i fylkene, med fokus på
høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk. Årets presentasjoner
utfordrer det ambulerende konseptet, siden utstillingene overlappet hverandre og ble vist samtidig i
to fylker. Samarbeidet med lokale og regionale arrangører i Norge og med billedkunstnerne i
Schleswig-Holstein (Tyskland) et satsningsfelt for Østlandsutstillingen. 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
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Nøkkeltall Østlandsutstillingen 2018
Antall søkere
Antall deltagere
Media
Annonser
Prisvinner
Visningssteder
Antall besøkende
Antall
omvisninger
Andre
arrangementer
Kunstvandring

Artist talk

727 kunstnere
med 2496 arbeider
39 kunstnere/grupper
med 78 arbeider
Omtaler i papirbaserte media: 4
Omtaler i digitale media: 4
Papirannonser i Billedkunst, digital annonse i Billedkunst, Kunstkritikk,
samt på facebook
Ayatgali Tuelubek
Vestfossen
Trafo Kunsthall
Totalt
2550
569
3119
15 søndagsomvisninger 4
19
+ andre grupper (ikke
fått tall fra Vestfossen)
Vestfossen
Trafo Kunsthall
Hvem var involvert?
Togtur med artist talks

Togtur med artist talks

Finissage med artist
talk

Finissage med artist
talk
Omvisning på polsk

Omvisning
Andre Arena
Planning Future
2018 - Video

1 utstilling i Kiel
(Schleswig-Holstein)

6 kunstnere fra
Østlandsutstillingen
2018
3 kunstnere på hvert av
stedene
Kunstner Danuta
Haremska
Se egen oppsummering
for hele prosjektet

Nøkkeltall Planning Future 2018 – Video 17.11.-09.12.18
Antall søkere
Antall deltagere

59 kunstnere med 87 verk
18 deltagere med 18 verk

Visningssted i Kiel

Atelierhaus am Anscherpark,
Haus 8
103 + 47 på åpningen
1 preview med kunstnerne

Antall besøkende
Antall
arrangementer
Media treff
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Omtaler i papirbaserte media i
Tyskland: 2

Derav 48 norske søkere med 78 verk
Derav 12 norske deltagere med 12
verk
Schleswig-Holstein

Omtale på digitale plattformer i
Norge: 1
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Faglig rapport – Del 1 – Planning Future 2018 – Video
Prosjektet Planning Future 2018 – Video er det første av fire planlagte fellesprosjekter med
billedkunstnerne i Schleswig-Holstein. Utstillingen ble vist i Atelierhaus im Anscharpark i Kiel i
perioden 17. november til 9. desember 2018.
Utstillingskonseptet ble utviklet på initiativ fra Østlandsutstillingen og i samarbeid med
billedkunstnerforeningen BBK Schleswig-Holstein. Kooperasjonen mellom de to regionene bygger på
et ønske om gjensidig utveksling mellom kunstnere i regionene og den politiske plattformen basert
på Østlandssamarbeidet og dets partnerregion Bundesland Schleswig-Holstein.
Utstillingen ble lyst ut i Schleswig-Holstein og på Østlandet og hadde som grunnlag fri innsendelse og
anonym juryering. 58 kunstnere fra begge land med til sammen 87 arbeider ble vurdert av en
bilateral jury som besto av Sverre Gullesen (kunstner og representant fra ØU´s jury), Kristine
Halmrast (uavhengig kunstner), Fabian Vogler (kunstner og representant for BBK Sch-H) og Martina
Kaufmann (Østlandsutstillingen). 18 kunstnere med 18 verk ble invitert til å delta i utstillingen.

Planning Future 2018 – Video, oversiktsbilde Foto: Verena Scholz

Planning Future 2018 – Video, Video-installasjon V. Scholz og C.
Ammann Foto: V. Scholz

Videokunst i videste forstand ble presentert – fra kortfilm til videoinstallasjoner, computerbaserte
arbeider og videoskulpturer. Deltagende kunstnere fra Norge var Damir Avdagic, Sigbjørn Bratlie,
Yamile Calderon & Edward Cunniffe, Anne Marthe Dyvi, Hanna Fauske, Hege Liseth, Bjørn Erik
Haugen, Pete Fleming, Jon Gorospe, Verena Scholz & Claudia Ammann, Ingrid Torvund og Endre
Aalrust. Følgende tyske kunstere deltok: Johannes Maria Bienemann, Ilka Kollath, Arne Lösekann,
Marion Inge Otto Quoos, Eve Wiemer og Kai Zimmer.

Pete Fleming, Getting pulled in while being thrown out, old traps disperse through new forms, 2018
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Faglig rapport – Del 2– Østlandsutstillingen 2018
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 727 søkere sendt inn til sammen 2496 arbeider og av disse deltok
39 kunstnere og kunstnergrupper med 78 verk på ØU 2018. Dette tilsvarer en økning på over 300
flere søkere enn året før, noe vi mener har sammenheng med fjerning av påmeldingsavgiften, noe
som ble meget godt mottatt av kunstnerne. Utstillingen var av året delt i to ulike utstillinger, del 1 på
Vestfossen Kunstlaboratorium fra 05.05.-12.08., del 2 i Trafo Kunsthall fra 09.06.-01.07.
Sverre Gullesen (kunstner), Edith Spira (kunstner), Anna Sigmond Gudmundsdottir (kunstner), LarsAndreas T. Kristiansen (representant for Vestfossen Kunstlaboratorium) og Martina Kaufmann
(Østlandsutstillingen) samt at Anne Siv Falkenberg Pedersen (representant for Trafo Kunsthall) var
med en dag under 2. juryering. De tre kunstnerne ble valgt fra medlemmene i
distriktsorganisasjonene på Østlandet.
Deltagere på utstillingen
78 kunstverk av til sammen 39 kunstnere/kunstnergrupper ble antatt til årets utstilling. De
deltagende kunstnerne var: Anne Ingeborg Blom Andersskog, Damir Avdagic, Javier Barrios, Patrik
Berg, Bjørn Bjarre, Peder K Bugge, Petter Buhagen, Sandra Burek, Mattias Cantzler, Anne Marthe
Dyvi & Mao Mallona, Per Ellef Eltvedt, Anne-Kari Engelstad, Pete Fleming, Anders Pfeffer Gjengedal,
Danuta Haremska, Elin Glærum Haugland, Hilde Honerud, Kristin Lindberg, Ana Maria Lopez, Solveig
Lønseth, Peter Mohall, Yngvill Myhre, Berit Myrvold, Astrid Mørland, Øystein Wyller Odden, Arne
Revheim, Hedvig Lien Rytter, Sara Rönnbäck, Karl Ingar Røys, Alf Christian Samuelsen, Verena Scholz
& Claudia Ammann, Marit Silsand, Wendy Elvedal Stolp, Øyvind Sørfjordmo, Ingrid Torvund, Ayatgali
Tuleubek, Gelawesh Waledkhani, Anne Cathrine Grieg Wiersholm og Endre Aalrust.

Collage med arbeider fra Østlandsutstillingen 2018
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Ayatgali Tuleubek The Invisible Handjob of the New Economy

Østlandsutstillingens Pris 2018
Under åpningen av utstillingen i Trafo Kunsthall ble Østlandsutstillingens pris 2018 delt ut til
kunstneren med det mest markante verket i Østlandsutstillingen. Prisjuryen valgteAyatgali Tuleubeks
verk The Invisible Handjob of the New Economy som det mest markante verket på
Østlandsutstillingen 2018
Prisjuryen har i år bestått av Sverre Gullesen, billedkunstner og representant for Østlandsutstillingens
jury, samt Bjørn Hatterud, frilans skribent, kritiker, kurator og musiker. Prisen er satt til 50.000 kr.
I tillegg til prisen for utstillingens mest markante verk, ble det for første gang i år også utdelt en
publikumspris. Her fikk publikum lov til å stemme frem sin favoritt. Denne prisen var på 5.000 kr.
Årets publikumspris ble delt ut på Østlandsutstillingens siste dag i Trafo Kunsthall. Publikumsprisen
2018 gikk til Verena Scholz og Claudia Ammann for verket Illumination Lifetime som ble vist i Trafo
Kunsthall.

Fra utdeling av publikumsprisen, tildelt Verena Scholz og Claudia Ammann, på Trafo Kunsthall
Årsrapport 2018
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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 på de to
visningsstedene. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kunstnerne både angående nettverksbygging,
faglig utveksling og identifiseringen med kollektivutstillingen.
Trafo Kunsthall og Vestfossen Kunstlaboratorium ligger langs samme jernbanelinje. For å binde
sammen de to utstillingene arrangerte vi en togtur med artist talks, med start på Vestfossen, en
togtur med kaffe og kjeks, og fortsettelse med artist talks på Trafo Kunsthall.
I Trafo Kunsthall var det fokus på språkopplæring og her ble grupper fra språkopplæringen på
Folkeuniversitetet i Asker invitert inn på omvisninger, noe tre grupper tok del i. I tillegg ble det
arrangert en omvisning på polsk med kunstner Danuta Haremska.
I løpet av Østlandsutstillingens visningsperiode på Vestfossen Kunstlaboratorium ble det arrangert
sommerkurs i kunst for barn over tre uker, Kunst på landet, for barn i lokalmiljøet. Under den
offisielle søndagsformidling på Vestfossen ble Østlandsutstillingen ikke inkludert.
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.

Bilder fra finissage i Trafo Kunsthall og fra sesongåpning og utstillingsåpning i Vestfossen Kunstlaboratorium

Årsrapport 2018

side 7

Resepsjon av Østlandsutstillingen 2018
Besøkstall, antall mediatreff, formidlingsaktiviteter og salg av kunstverk gir oss et lite innblikk i
hvordan en utstilling er blitt mottatt regionalt og nasjonalt.
Besøkstall
Østlandsutstillingen 2018 ble besøkt av 3.119 personer. (2017: 3.369, 2016: 2.953, 2015: 1.618;
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 2018 ble utstillingen vist i 2
visningssteder og begge de to institusjonene teller besøkende under åpningen.
Medieomtale
Østlandsutstillingen fikk 4 omtaler i papirbaserte medier og 1 omtale i digitale medier. 2 av disse var
riksdekkende medier i forbindelse med åpningen på Vestfossen og prisen til mest markante verk.
Besøk på hjemmesiden og facebooksiden vår økte i 2018. Presentasjoner av alle deltagende
kunstnere på nettet førte til en del oppmerksomhet og de enkelte presentasjonene ble delt flere
ganger.
Formidlingsaktiviteter:
I samarbeid med visningsinstitusjonene ble det arrangert flere formidlingsaktiviteter.
For å binde sammen de to utstillingene arrangerte vi en togtur med artist talks, med start på
Vestfossen, en togtur med kaffe og kjeks, og fortsettelse med artist talks på Trafo Kunsthall.
I Trafo Kunsthall var det fokus på språkopplæring og det ble arrangert omvisninger for grupper under
språkopplæring. I tillegg ble kunstner Danuta Haremska engasjert for å holde en omvisning på polsk.
Vestfossen Kunstlaboratorium arrangerte faste søndagsomvisninger i institusjonen hvor
Østlandsutstillingen var en sentral del av omvisningen. I løpet av Østlandsutstillingens
visningsperiode på Vestfossen Kunstlaboratorium ble det arrangert sommerkurs i kunst for barn over
tre uker.
Både i Trafo Kunsthall og i Vestfossen Kunstlaboratorium ble det arrangert finissage med artist talks
på utstillingenes siste dag. Her fikk publikum en mulighet til å stille spørsmål til kunstnerne og
kunstnerne en mulighet til å fortelle utdypende om sin praksis og om sine verk i Østlandsutstillingen.
I tillegg fikk kunstnerne en ekstra mulighet til nettverksbygging og å knytte kontakter innad i og
utenfor kunstnergruppen.
Salg av kunstverk
Ett verk av kunstneren Arne Revheim ble solgt fra Østlandsutstillingen
2018. Det kunne ha vært minst ett salg til, men dette gikk dessverre tapt
da Vestfossen Kunstlaboratorium ikke klarte å håndtere salget
profesjonelt.

Arne Revheim Rosa Vinter
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Talentutvikling
Østlandsutstillingen er en arena hvor unge kunstnere kan få et sted å vise seg frem tidlig i karrieren. I
2018 var det hele 15 debutanter i ulik alder. Flere av kunstnere som debuterte hos oss har også blitt
nominert til andre priser og hatt større utstillinger ved andre visningssteder i etterkant, blant annet
prisvinner for mest markante verk Ayatgali Tuleubek.
Andre aktiviteter og Kommunikasjon
Østlandsutstillingen deltok i nettverksmøte for landsutstillingene 24.-25.september i Trondheim.
Den nye lederen for Trøndelagsutstillingen, Margrethe Abelsen, ble ønsket velkommen og vi så
utstillinger i Kunsthall Trondheim og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.
Nyhetsbrevet er blitt en god kommunikasjonsvei for Østlandsutstillingen til kunstnere og andre
personer som er interessert i kunst på Østlandet. Det ble det sendt ut 6 nyhetsbrev i løpet av året til
ca 1300 registrerte brukere. Vi ser god effekt av å nå ut til vårt nettverk og andre interesserte med
nyhetsbrevet, som også generer aktivitet både på hjemmeside og i sosiale medier. Her ble det både
informert om de enkelte utstillingene i 2018 og om formidlingsprogram i tilknytning til disse, i tillegg
til utlysninger til både Planning Future 2018 – Video og Planning Future 2019 – Grafikk samt
jubileumsutlysningen for 2019.
Utvikling av og arbeid med Østlandsutstillingens 40-årsjubileum
En sentral og viktig del av arbeidet i 2018 er også utviklingen av jubileumsåret i 2019. Her har vi
jobbet mye sammen med kunstsentrene og distriktsorganisasjonene angående utviklingen av
konseptet for ØUs jubileet i 2019. Som resultat av godt samarbeid med kunstsentrene har det
kommet innspill til valg av jubileumskunstnere i de ulike fylkene, og kunstsentrene fungerer som
gode sparrings og utvekslingpartnere i sondering for formidlingsopplegg og koordinering med
eksisterende andre festivaler etc. Dette har resultert i at vi blant annet i kan samarbeide med
Kongsberg Kunstforening under Kongsberg Jazzfestival og at vi samarbeider med Finnskogdagene om
utstilling i Røgden Bruk.
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Rapport fra styret 2018
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 28.08.18 av Hans E. Thorsen (styreleder, BOA), Geir Brohjem
(kasserer, BKH), Evelyn Melsom (BBK), Leif Nyland (ØBK), Hilde Hvalø Hansen (VBK) og Caroline HoBich-Tuyen Dang (BKO).
Fra 28.08.18 besto styre av Kristin Romberg (ØBK), Marit Silsand (BOA), Evelyn Melsom (BBK), Hilde
Hvalø Hansen (VBK), Mailind Sollind Hansen (HBK) og Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang (BKO).
Varamedlemmer fram til 28.08.18 har vært: Ove Bang Nørgaard (BOA), Siri Berqvam (VBK), Tone
Hagen (BKO), Kari Anne Helleberg Bahri (BBK), Jane Hupe (ØBK), Mailind Solvind Mjøen (BKH).
Fra 28.08.18 var Maja Økland (BOA), Siri Berqvam (VBK), Beate Juel (BKO), Kari Anne Helleberg Bahri
(BBK), Jane Hupe (ØBK) og Roar Kjærnstad (BKH) varamedlemmer.
Østlandsutstillingens styre hadde 3 styremøter i 2018:
09.04.18 – forberedelse til representantskapsmøte med
28.08.18 – konstituering av styret og fylkesmøte med alle involverte i 2019
12.11.18 – budsjett og årsplan 2019 + forberedelse av årsplan, budsjett etc 2020
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 Østlandssamarbeidets kulturgruppe
• Fylkesmøter med samarbeidspartnere fra alle 7 Østlandsfylker 28.08.18
• Møter med evalueringsgruppen gjennom Østlandssammarbeidet 17.01.18
• Møte med Østlandsutstillingens representantskap 11.06.2018
Styret har gjennom året fulgt opp ulike aktiviteter som Østlandsutstillingen har arrangert eller vært
involvert i. Dette innbefatter blant annet Østlandsutstillingen 2018, som ble vist i Vestfossen
Kunstlaboratoriet og i Trafo Kunsthall. Styret har deltatt på åpninger 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 2018 fulgt opp og analysert handlingsplanens resultat for 2018 og
initiert utvikling av en ny strategiplan for kommende periode.
Østlandsutstillingen er en velfungerende og viktig landsdelsutstilling. I kommende året feirer vi 40 år.
Som nyvalgt styreleder fra 28.8.2018 gleder jeg meg til dette spennende jubileet. Daglig leder utfører
sitt arbeid, sammen med sin assistent, på en god og tilfredsstillende måte. Vi samarbeider godt og
jeg ser frem til å ta tak i de små og store utfordringene som vil komme i løpet av jubileumsåret 2019.
Videre nærmer vi oss 2020 og en sammenslåing av fylker og kommuner. Vårt utstillingssamarbeid
visket ut disse grensene for 40 år siden. Jeg tenker at vi er et godt eksempel på hvor bra det kan gå,
og jeg håper at politikerne ser dette og vil forsterke den økonomiske støtten til Østlandsutstillingen i
årene som kommer. Visning av kunst på et så høyt nivå som Østlandsutstillingen leverer er viktig for
alle, og jeg håper at vi kan nå enda flere publikummere i de kommende årene. Tusen takk til styret
for et våkent blikk og gode innspill.
Kristin Romberg, Styreleder Østlandsutstillingen
Årsrapport 2018
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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 2018 ble de faste bevilginger supplert av tildelinger fra Buskerud Fylke og Østlandssamarbeidets
internasjonale avdeling. Visningsinstitusjonene bidro finansielt til formidling, montering og
markedsføring, dog mindre enn ved samarbeid med kunstsentrene i fjor.
Det er blitt utbetalt flatt vederlag til alle deltagende kunstnere, uavhengig av om kunsten ble vist ett
eller flere steder. For Østlandsutstillingen 2018 ble det utbetalt kr. 5.300 i vederlag per kunstner.
Beløpet baserer seg på et styrevedtak, der mellom 15-18% av de faste offentlige bevilgninger skal
settes av til vederlag til kunstnere som deltar på Østlandsutstillingen i Norge. Til tross for at styret
prioriterte en økning fra 15% til 17% av de offentlige bevilgninger i 2018, sank likevel
vederlagsutbetalingen per kunstner i år. Dette skyldes at flere kunstnere ble antatt enn i fjor. For
deltagelse i Planning Future 2018 – Video i Kiel ble det utbetalt kr. 3.500 i vederlag. Vi er ikke
forpliktet til å betale vederlag ved utenlandske visninger, men prøver, så langt det er mulig, å
kompensere kunstneren som deltar i utenlandske markeringer for utlån av deres arbeider. Denne
satsen var også i år lavere enn for deltagerne på hovedutstillingene. Vederlagsnivået kan med fordel
heves ved alle visninger knyttet an til bla visningslengden.
I 2018 jobbet styret i flere runder utenom de 3 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.
Kunstnerrepresentanter i ulike verv (styre, representantskap, juryering mm) og innleid hjelp
(montering, formidling mm) blir fremdeles honorert for lavt. I forbindelse med forberedelsen av
jubileumsmarkeringene i kommende år jobbet både administrasjonen, engasjert kunstfaglig
konsulent og skribenter til katalogen en del overtid uten at dette ble tilstrekkelig honorert. Dette
fungerer kun fordi de involverte ønsker å levere fra seg gode prosjekter til tross for manglende
betaling.
Aktiviteter i utlandet er faglig spennende og gir mange kunstnere lyst til å engasjere seg i
Østlandsutstillingen. Vi har effektuert første del av 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). I 2018 fikk vi også inn innspill fra jurymedlemmer som
berettiget ønsket både godtgjørelse for flere dagers forberedelse (gjennomsyn av de 87
videoverkene før selve juryeringen) og mulighet til reisestøtte til åpningen i Tyskland. Dette ville ha
styrket Østlandsutstillingens strategi om å ansvarliggjøre kunstnere som er valgt inn i ulike posisjoner
innen Østlandsutstillingen. Nå kunne vi ikke tilby dette ut ifra gjeldende økonomisk ramme.
Arbeid med å styrke Østlandsutstillingens økonomi og friske midler til utenlandsaktiviteter særlig i
Schleswig-Holstein bør sees i sammenheng med diskusjonene rundt samlet stillingsprosent for daglig
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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ledelse, kunstnerrepresentantenes honorar, utstillernes vederlag, styrets honorar. 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 på hvert visningssted. Disse verk øker lokal forankring og bidrar samtidig til faglig videreutvikling
av Østlandsutstillingen.
Manglende engangs-ekstrabevilgninger fra fylkene til Østlandsutstillingens jubileumsmarkering førte
dessverre til at en viktig del av de planlagte aktivitetene for 40-årsjubileet i 2019 måtte kanselleres.
Den store vandreutstillingen som skulle vises i 7 fylker måtte dermed avlyses. Det kunne heller ikke
engasjeres en person for koordinering av jubileumsmarkeringer, noe som medførte stort press på
administrasjonen i forberedelsesfasen gjennom store deler av 2018.
I 2018 viser regnskapstallene et underskudd på 39.257 kr. Dette er et forventet underskudd fordi en
del forberedelser for jubileet allerede ble effektuert og honorert i 2018. Balansen viser at driften av
Østlandsutstillingen likevel bygger på en trygg økonomisk håndtering.
Oppsummering 2018
Buskerud og Akershus var i 2018 vert for Østlandsutstillingen – landet Schleswig-Holstein for
videoutstillingen i Kiel. Vi arrangerte to åpninger i Norge, én i Vestfossen og én i Asker.
Østlandsutstillingen huset juryeringen av videoutstillingen i Lillestrøm, bidro til utstillingen i Kiel med
planlegging av utstillingen og med en digital presentasjon av deltagerne på hjemmesidene.
Østlandsutstillingen 2018 ble godt besøkt fra 5. mai til 12.august. Flest av de besøkende var i
Vestfossen Kunstlaboratorium, hvor vi ser effekten av å være del av en sentral visningsinstitusjon
med flere utstillinger. Visningsperioden i Trafo Kunsthall var betydelig kortere, men tilbakemeldingen
på besøkstallene fra visningsinstitusjonen var god. Besøkstallene fra Kiel er lite oppmuntrende, men
deltagende kunstnere og kunstmiljøet i Schleswig-Holstein fremhever samarbeidet som viktig.
Økonomisk følger utgiftene budsjettet tilfredsstillende og underskuddet var forventet grunnet
igangsetting av jubileumsforberedelsene i 2018. Det ble utgitt en papirkatalog for ØU 2018 i henhold
til anbefalingen fra i fjor og en påkostet publikasjon for jubileet er underplanlegging.
En sentral og viktig del av arbeidet i 2018 er også utviklingen av jubileumsåret i 2019. Her har jobbet
mye med kunstsentrene og distriktsorganisasjonene angående utviklingen av konseptet for ØUs
jubileet i 2019: innspill til jubileumskunstner, sondering for formidlingsopplegg og koordinering med
eksisterende andre festivaler etc. Det resulterte blant annet i at vi kan samarbeide med Kongsberg
Kunstforening under Kongsberg Jazzfestival og at vi samarbeider med Finnskogdagene om utstilling i
Røgden Bruk. Vi har også utvekslet tanker om formidlingsopplegg med kunstsentrene.
Østlandsutstillingen takker
•
•
•
•
•
•
•

Fylkeskommunene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold
Østlandssamarbeidet
Vesfossen Kunstlaboratoriet og Trafo Kunsthall
Buskerud fylkeskommune for ekstra bidrag til transport av kunst
BBK Schleswig-Holstein og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa, Kiel
Atelierhaus im Anscharpark
BBK Schleswig-Holstein

Lillestrøm, 12.01.18
Kristin Romberg, styreleder og Martina Kaufmann, daglig leder
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