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ØSTFOLD KUNSTSENTER

ÅRSMELDING
2018

Ø S T F O L D K U N S T S E N T E R
Ad r. : Fe rge st e d sve ie n 5b , 160 6 Fre d ri ksta d
Te l . : 69 31 0 9 95 / w w w.o st fo l d- ku n st se nt e r. n o
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Ka fe ØKS :
Te l . : 9 81 31 341
Åp n i n g st i de r: O n s.-t o r. 11-17 / fre.- lø r. 11-18 / søn . 12-18

ÅRSMELDING FOR 2018
Årsmeldingen er knyttet opp mot vedtatte mål og tiltak i handlingsplanen. På den måten ser man
på en enkel måte hva som ble planlagt og hva som er gjennomført.

1. Organisering

ØKS har i 2018 hatt følgende organer:
Representantskap
Styre
ØKS kunstnerisk råd/utstillingskomité
Administrasjon
ØKS har sekretærfunksjonen for:
Regional innstillingskomité for regionale prosjektmidler

1

Representantskapet
Representantskapet for Østfold kunstsenter hadde for 2018 følgende sammensetning:
Magne Rudjord, leder ØBK, 1 år
Svein Ove Kirkhorn, nestleder NKSØ, 2 år
Andreas Lervik, Østfold fylkeskommune, vara Toril Mølmen
Rune Fredriksen, Fredrikstad kommune, vara Knut Thomas Hareide-Larsen
Tulle Ruth Kofoed-Jespersen, ØBK, 2 år
Geir Tore Holm, ØBK, 2 år
Arne Aaberg, NKSØ, 3 år
Elisabeth Thorsen, NKSØ, 1 år
Vara fra ØBK: Arne Revheim, 1 år og Laila Kongevold, 2 år
Vara fra NKSØ: Astrid Grue, 1 år og Hedvig Sommerfeldt, 2 år
Styret
Styret for Østfold kunstsenter hadde for 2018 følgende sammensetning:
Odd Roald Andreassen, styreleder
Jonas Qvale, nestleder
Cathrine Schei
Martina Kaufman
Kirsti Sand Aune
Trine Eriksen
Administrasjonen
Daglig leder 50 %
Formidlingsleder 70 %
Prosjekt- og kontoransvarlig 100%
Utstillingskoordinator og helgevakt 53 %
Helgevakt/ formidler
Renhold
Vikar/ montering/ annet

Utstillingskomité (program 2019 og 2020)
Jan-Erik Beck
Elisabeth Thorsen
Silje Steinsvik
Putte H. Dal

Østfold fylkeskommune, 1 år, vara Egil Olsen
ØBK, 2 år, vara Gerd W Matre, 2 år
NKSØ, 2 år, vara Siw Riise 2 år
fritt grunnlag, 1 år
Fredrikstad kommune, 2 år, vara Dana Ghazi
daglig leder ØKS, sekretær for styret
Trine Eriksen
Putte H. Dal
Siri Heide Larsen
Silje Steinsvik
Jeanette Eek Jensen
Joanna Justyna Noga
Tommi Sarkapalo, Hege Liseth, Siw Riise,
Aleksander Østgaard, Jan-Erik Beck,
Tor-Magnus Lundeby, Magnar Mork, Gerd
Wevling Matre, Sara Emilie Nygaard, Camilla
Wexels Riser
ØBK
NKSØ
utstillingskoordinator ØKS
formidlingsleder ØKS, sekretær for komiteen

Regional innstillingskomité for regionale prosjektmidler 2018
Hans Martin Øien
NBK
Yngvild Færøy
NBK
Terje Abusdal
FFK
Elin Hedberg
NK
Ingjerd Mandt
NK
Hege Liseth
sekretær for komiteen
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2. Styrets beretning
Østfold kunstsenter (ØKS) er en formidlingsinstitusjon for samtidskunst (billedkunst og
kunsthåndverk), med Østfold fylke som sitt primære virkefelt. ØKS inngår i det nasjonale
nettverket for kunstnerstyrt formidling. Kunstsenteret disponerer tre gallerirom, to
kunstneratelierer (utleid), prosjekt- og formidlingsrom, kunstbutikk, Kafé ØKS (utleid) og
administrasjonens kontorer.
Østfold kunstsenters kunstneriske innhold og aktiviteter i 2018 er nøye beskrevet i denne
årsmeldingen, og styret er godt fornøyd med resultatene som beskrives.
Østfold kunstsenter er ansett som et velrenommert utstillingssted og er en attraktiv
samarbeidspartner. Styret registrerer også at det er en høy aktivitet sett i forhold til
bemanningen.
Styret for ØKS har hatt 6 styremøter og behandlet 38 saker, avholdt strategiseminar og
avholdt et temamøte om strategiplanarbeidet. Saker som styret har behandlet i 2018 er
blant annet relatert til ny strategiplan og økonomi. I tillegg har styreleder og daglig leder
hatt møter og deltatt på bl.a. KINs årsmøte i Tønsberg.
Året 2018 var vært et oppstartsår for den nye styringsmodellen for Østfold kunstsenter og
de viktigste oppgavene for styret har vært:
1: Å sikre driftsgrunnlaget med en finansiering som ikke innebærer nedskjæringer.
2. Utarbeide en strategiplan for perioden 2019-2029.
Økonomi:
Styret mener det er grunnlag for fortsatt drift av Østfold kunstsenter.
Regnskapet for 2018 viser en total omsetning på kr. 4 097 625 og at regnskapet har et
bedre resultat enn forventet i budsjettet.
Styret har arbeidet aktivt gjennom 2018 for å legge fram et budsjett for 2019 i balanse.
Østfold kommunerevisjon har foretatt en forvaltningsrevisjon av virksomheten. De vil
sluttføre arbeidet ved å levere en rapport til fylkeskommunens kontrollutvalg primo 2019.
Arbeidsmiljø:
Styret har ikke opplysninger om at ansatte har vært utsatt for ulykker eller skader i
forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. Sykefraværsprosenten har vært på 7%. Ingen
egenmeldinger er benyttet i 2018. Styret har ikke gjort tiltak når det gjelder kjønnsfordeling
på ØKS. I de faste stillingene på ØKS er det kun kvinner, men ved innleid hjelp til
montering o.l. er det flertall av menn. Virksomheten på ØKS er av en slik art at den ikke
forurenser det ytre miljø.

3. Hva planla ØKS å gjøre i 2018? - og hva er gjort?
3.1 Mål og tiltak for 2018 – utstillinger:
Mål:
ØKS skal arbeide for:
- å videreutvikle utstillingene slik at ØKS forblir et velrenommert visningssted for
samtidskunst
Tiltak:
▪ Gjennomføre utstillingsprogram for 2018.
▪ Gjennomføre medlemsutstillinger i kafeen for 2018.
▪ Invitere kunstnere tilknyttet ØKS til å stille ut i Kafé ØKS for 2019.
▪ Ferdigstille utstillingsprogrammet for 2019 og legge utstillingsprogrammet for 2020.
▪ Starte arbeidet i ØKS kunstnerisk råd, herunder gjennomgå og behandle 344 søknader
om utstillingsplass.
▪ Arbeide for å øke vederlagene.
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▪ Planlegge og gjennomføre Kunsthåndverk 2018, Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling
i samarbeid med NK og FRIP.
3.2 Hva har ØKS gjort i 2018 på virksomhetsområdet utstillinger?
Utstillinger gjennomført i galleriet i 2018:
20.1-4.3.
Rune Johansen, Sigrid Bendz
10.3-22.4.
Espen Sommer Eide, Bjørg Måseide
28.4-3.6.
Terje Westfoss, Gabriella Göransson
15.6-26.8.
Sommerutstillingen 2018
29.09-28.10. Kunsthåndverk 2018
3.11-21.12.
Andrea Scholze, Anders Sletvold Moe
Utstillinger av nyutdannede kunstnere i rom 3, 2018:
20.1-4.3.
Wyn-Lyn Tan
11.3-23.4.
Hege Cathrine Thoresen
28.4-3.6.
Wendimagegn Belete
3.11-21.12.
Mathilda Karlström
Utstillinger i Kafé ØKS 2018:
20.1-4.3.
Ida Løkken Anstedsrud
10.3-22.4.
Bjørg Måseide
28.4-3.6.
Maja Sjöström
15.6-26.8.
Sommerutstillingen 2018
3.11-21.12.
Egil Syversen
Årsutstillingen 2018
Østfold kunstsenter samarbeidet med Norske Kunsthåndverker gjennom hele 2018 med
planlegging og gjennomføring av Årsutstillingen 2018. I den nasjonale juryen deltok Putte H. Dal
som arrangørens representant. Les mer i sluttrapporten som følger med etter denne årsmeldingen.
Utstillingskomité
Utstillingsplasser for 2019 og 2020 ble utlyst høsten 2017. ØKS mottok 344 søknader.
Av de ble totalt 15 kunstnere invitert til å stille ut i Østfold kunstsenter.
Komiteen gikk igjennom medlemslistene til ØBK og NKSØ og laget en oversikt over
aktuelle kunstnere til 7 kaféutstillinger i 2019 og 2020. Komiteen bestemte å invitere fra
listen i stedet for å utlyse, da erfaring fra tidligere utlysning ga svært liten respons.
Teknisk utstyr
Det tekniske utstyret på huset er gjennomgått og oppgradert med en projektor med
høyttalere og avspiller for å imøtekomme kunstnernes økte bruk av teknologiske
virkemidler i kunsten.
3.3 Utdrag fra Handlingsplanen virksomhetsområde – Kunst i offentlig rom
Mål og tiltak for 2018 – kunst i offentlig rom:
Mål:
ØKS skal videreutvikle fagområdet kunst i offentlig rom.
Tiltak:
▪ Avklare ØKS sitt ansvar, oppgave og rolle gjennom samarbeidsavtaler med kommunene
i Østfold.
▪ Styrke kompetansen på fagområdet gjennom deltagelse på seminarer i regi av KORO og
andre.
▪ Bistå med råd og veiledning til fylke, kommuner, konsulenter og eventuelt andre i saker
som omhandler kunst i offentlig rom.
▪ Følge opp kommuner og fylket som tar kontakt, for å sikre at alle offentlige bygg i
kommuner med vedtak får offentlig kunst.
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▪ Kontinuerlig oppdatering av fotodokumentasjon av kunst i offentlig rom i Østfold på
ØKS sin hjemmeside.
▪ Bidra i samarbeide med Fredrikstad kommune om vedlikehold av kunst i offentlig rom,
skilting av offentlig kunst og delta i komiteen for gaver til det offentlige rom.
▪ Bistå kommuner (Fredrikstad pr. i dag) med gode løsninger på lave budsjetter til
offentlig kunstprosjekter.
▪ Delta i referansegrupper for uteprosjekt i Moss og skulptursti i Sarpsborg.
3.4 Hva er gjort i 2018 på virksomhetsområde – kunst i offentlig rom?
▪ ØKS har sendt forslag til samarbeidsavtaler med kommunene til vurdering. Foreløpig har to
kommuner inngått avtale med oss.
▪ Kompetansen på fagområdet har i hovedsak blitt styrket gjennom å følge med på aktuelle
nettsteder og lese artikler. Det er videre flere ansatte som har jobbet med feltet og tilegnet seg
erfaringskompetanse.
▪ ØKS har bistått med råd og veiledning til fylke, kommuner, konsulenter og andre i saker som
omhandler kunst i offentlig rom.
▪ Kommuner med nye bygg har blitt fulgt opp.
▪ Kontinuerlig oppdatering på ØKSs nettside av ferdigstilte kunstprosjekter. Så langt er 54
prosjekter lagt ut.
▪ Fredrikstad kommune arrangerte Kulturnatt i september 2018. I samarbeid med ØKS utlyste
kulturavdelingen et temporært kunstprosjekt i parken rundt biblioteket. The Defense of the
Dream av kunstnerne Liv Kristin Holmberg og Marianne Stranger var en performativ
lydinstallasjon – en unik en-til-en forestilling, som ble vist under kulturnatten 14.9 og lørdag
15.9.
▪ Fredrikstad kommune har en gruppe bestående av representanter fra teknisk, park og idrett,
kultur og ØKS for årlig å sjekke alle offentlige skulpturer i kommunen. Det ble gjennomført flere
befaringer i 2018 og alle skulpturene ble sjekket.
▪ ØKS har bistått med kunstfaglig kompetanse i en del mindre kunstprosjekter for Fredrikstad og
Askim kommuner, der summen er under kr. 200 000. Retningslinjene til Fredrikstad krever da
ikke kunstkonsulent. ØKS bistår for å sikre at det er kunstfaglig kompetanse i valg av kunst/
kunstner.
▪ ØKS har vært i kontakt og bistått «Moss kan kunsten» og Skulptursti i Sarpsborg. Men det har
skjedd lite.
▪ Smartkunst, et prosjekt i regi av Fredrikstad kommune hvor ØKS er samarbeidspartner.
Prosjektet er i startfasen.
▪ Skilting av offentlig kunst, se under Prosjekter.
▪ NKSØ i samarbeid med ØKS arrangerte medlemskveld våren 2018 med fokus på
samarbeidsprosjekter mellom arkitekter og kunstnere.
▪ Pecha Kucha-kveld i samarbeid med Østfold Arkitekter høsten 2018.
▪ Nyhetsbrev til alle kulturavdelingene i Østfolds kommuner angående nyheter på feltet innen
kunst i offentlig rom, og en oversikt over alle ferdigstilte kunstprosjekter i fylket i perioden
2017-2018 med lenker.
I 2018 var ØKS involvert i 6 nye offentlige kunstsaker med et samlet beløp på ca. kr. 1 270 000.
Totalt antall saker som var på gang i 2018 var 17 med den totale sum til offentlig kunst på ca.
kr. 7 358 400.
Nye prosjekter i 2018
Ordførerkjede, Nye Moss kommune
Avsatt beløp:
230 000
Fra KORO:
søkes ikke
5 % kunstavgift:
ca. 9 500
Konsulenthonorar (inntil): 30 000
Kunstkonsulent:
Kristin Sæterdal
Utførende kunstner:
ikke avklart
Status:
komiteen opprettet i 2018
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Seiersborg videregående skole, Blåkors
Avsatt beløp:
370 000
Fra KORO:
søkes ikke
5 % kunstavgift:
15 000
Konsulenthonorar (inntil): 30 000
Kunstkonsulent:
Hege Liseth
Observatør:
Arild Rørdal
Status:
komiteen startet i 2018
Temporært kunstprosjekt i parken ved biblioteket, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
210 000
Fra KORO:
ikke søkt
5 % kunstavgift:
10 000
Kunstkonsulent:
James Moore, Putte H. Dal (ØKS)
Prekvalifisering:
utlyst nasjonalt, 12 søkte
Utførende kunstner:
Liv Kristin Holmberg og Marianne Stranger
Status:
gjennomført september 2018
Prestenggata tilrettelagte boliger, Askim kommune
Avsatt beløp:
300 000
Fra KORO:
søkes ikke
5 % kunstavgift:
15 000
Faglig bistand:
ØKS
Prekvalifisering:
utlyst nasjonalt, 33 søkte
Utførende kunstner:
ikke avgjort
Status:
komiteen startet i 2018
NAV, leiebygg, Fredrikstad kommune
Kunstkonsulent:
Birthe Marie Løveid (1. del)
Utførende kunstner:
Magnus Bjerk (1. del)
Status:
komiteen startet i 2018
Status del 2:
ikke avklart
Gressvik ungdomsskole, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
160 000
Fra KORO:
søkes ikke
5 % kunstavgift:
ikke avklart
Konsulenthonorar (inntil): ikke avklart
Kunstkonsulent:
ikke avklart
Utførende kunstner:
ikke avklart
Status:
kunstkonsulent oppdrag utlyst i 2018
Pågående prosjekter i 2018
Dampskipsbrygga, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
292 000
Fra KORO:
søkes ikke
5 % kunstavgift:
14 600
Konsulenthonorar (inntil): 5 128
Kunstkonsulent:
Silje Steinsvik
Prekvalifisering:
utlyst nasjonalt, 20 søkte
Utførende kunstner:
Christian Sunde
Status:
i prosess
Ny Spetalen skole, Råde kommune
Avsatt beløp:
400 000
Fra KORO:
Søkte KOM-midler. Fikk ikke tilskudd.
5 % kunstavgift:
20 000
Konsulenthonorar (inntil): ikke aktuelt
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Kunstkonsulent:
Utførende kunstnere:
Status:

ikke oppnevnt
Tor-Magnus Lundeby, Ellen K. Solberg
ferdigstilt våren 2018

Foten kafé, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
72 000
Fra KORO:
ikke søkt
5 % kunstavgift:
3 600
Konsulenthonorar (inntil): ikke aktuelt
Kunstkonsulent:
Hege Liseth (i juryarbeidet)
Enkel skisseutlysning
for direkte oppdrag:
utlyst nasjonalt
Utførende kunstner:
Karoline Sætre
Status:
ferdigstilt våren 2018
Nye Båstad barnehage, Trøgstad kommune
Avsatt beløp:
344 400
Fra KORO:
ikke søkt
5 % kunstavgift:
15 000
Konsulenthonorar (inntil): 34 400
Kunstkonsulent:
Grethe Hald
Utførende kunstnere:
Turid Uldal & Gita S. Norheim
Status:
ferdigstilt 2018
St. Olav vgs. i Sarpsborg, Østfold fylkeskommune
Avsatt beløp:
1 300 000
Fra KORO:
søkes
5 % kunstavgift:
ikke avklart
Konsulenthonorar (inntil): ikke avklart
Kunstkonsulent:
Tulla Elieson
Utførende kunstnere:
ikke avklart
Status:
Komiteen startet 2017, og utarbeidet et innspill til
arkitektkonkurransen. Det er forsinkelser i prosessen.
Trosvik skole, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
780 000
Fra KORO:
søkes ikke
5 % kunstavgift:
28 000-30 000
Konsulenthonorar (inntil): 80 000
Kunstkonsulent:
Hege Liseth
Observatør:
Maja McAlinden
Prekvalifisering:
utlyst nasjonalt, 49 søkte
Utførende kunstnere:
Lasse Skjelbreia og Aleksander Stav
Status:
Skisser godkjent høst 2018, montering fra høst 2019.
Skjønhaugenga omsorgsboliger, Trøgstad kommune
Avsatt beløp:
300 000
Fra KORO:
søkes ikke
5 % kunstavgift:
11 225
Konsulenthonorar (inntil): 32 000
Kunstkonsulent:
Hanne Øverland
Utførende kunstnere:
Vidar Koksvik, Ingunn Bakke
Status:
ferdigstilt 2018
Ankomstbygg / installasjon på fergeleiet på Isegran, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
100 000 (ideutvikling, honorar)
Fra KORO:
søkes
5 % kunstavgift:
ikke aktuelt
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Kunstkonsulent:
Utførende kunstnere:
Status:

ingen
Espen Handegård, Eirik Rønning Andersen i ZeroImpactStrategies,
Camilla Wexels Riser (i samarbeid)
Det ble jobbet med finansiering i 2018, uten å komme i mål.

Tosterødberget videregåendeskole i Halden, Østfold fylkeskommune
Avsatt beløp:
150 000
Fra KORO:
søkes ikke
5 % kunstavgift:
7 500
Konsulenthonorar (inntil): 20 000
Kunstkonsulent:
Jan-Erik Beck
Utførende kunstnere:
Fredrik Raddum
Status:
ferdigstilt 2018
Nye Skjønhaug skole, Trøgstad kommune
Avsatt beløp:
950 000
Fra KORO og Kulturrådet: avslag
5 % kunstavgift:
32 500
Konsulenthonorar (inntil): 95 000
Kunstkonsulent:
Gunn Harbitz
Utførende kunstnere:
Marit Haugen, Gisle Harr
Status:
Ferdigstilt september 2018, og januar 2019.
Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
1 400 000
Fra KORO:
250 000
5 % kunstavgift:
65 000
Konsulenthonorar KORO: sum ikke oppgitt
Kunstkonsulenter:
Marianne Hølmebakk, Christine Aspelund
Åpen idekonkurranse:
55 forslag
Utførende kunstner:
«Kapsler» av Thomas Nordstrøm
Status:
ferdigstilt høsten 2015
Restmidler:
142 000 (til div. og kunstprosjekt 2)
1. del:
60 000
5 % kunstavgift:
3 000
Utførende
kunstner: Gøran Stubberud (valgt av deler av komiteen)
Status:
ferdigstilt sommer 2016
2. del:
100 000
5 % kunstavgift:
4 500
Utførende kunstner:
Tor-Magnus Lundeby
Status:
ferdigstilt 2018
Mål og tiltak for 2018 – prosjekter:
Mål:
ØKS skal utvikle prosjekter som gjør oss i stand til å videreutvikle fagområdet
kunstformidling.
Tiltak:
▪ Videreføre prosjektet Grafisk skoleverksted i Østfold.
▪ Planlegge og gjennomføre prosjektet Årsutstillingen 2018 i samarbeid med NK og FRIP.
▪ Ferdigstille skiltprosjekt i samarbeid med Fredrikstad kommune.
▪ Søke midler til nye formidlingsprosjekt.
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3.6 Hva er gjort på virksomhetsområdet – prosjekter?
Grafisk skoleverksted
Grafisk skoleverksted har også dette året formidlet de to produksjonene; TRYKK! Lino og
TRYKK! Radér. Begge produksjonene gir en innføring i hva kunstgrafikk er, hvor eleven
selv får delta på hele trykkeprosessen fra bearbeiding av trykkplaten til ferdig trykk.
TRYKK! Lino er et verksted med linosnitt på den enkelte skole, og TRYKK! Radér er et
verksted med koldnålsradering der eleven besøker grafikkverkstedet og får trykke på stor
presse. Også i 2018 har begge produksjonene blitt formidlet til 6. klassinger i Østfold.
Gjennom Østfold Kulturproduksjons turnéprogram, har 601 elever deltatt på verksted med
linosnitt. I tillegg har den lokale skolesekken i Fredrikstad kommune, sendt 140 elever til
Prosjektrom Helium og verksted med koldnålsradering. Begge produksjonene har fått
veldig gode tilbakemeldinger fra elever og lærere. For skoleåret 2019/20 vil TRYKK! Lino
være et tilbud for den videregående skolen.
Årsutstillingen 2018
Gjennomført i samarbeid med NK og FRIP. Sluttrapport er lagt inn etter årsmeldingen.
Skiltprosjekt
19 av Fredrikstad kommunes utendørsverk i sentrum ble skiltet i 2018. Arbeidet ble utført av Gunn
Harbitz og Tommi Sarkapalo. Camilla Wexels Riser bisto med valg av materiale og plassering av
skiltene. Fredrikstad kommune var oppdragsgiver og arbeidet ble ledet av ØKS.
Kunstsafari
Fredrikstad kommune bestilte 4 Kunstsafarier i 2018. To ble gjennomført på våren med
kunstformidler Hege Liseth. De to andre, som var planlagt høsten 2018, inngikk i Prosjekt Plensa.
Dette er et populært tiltak med godt oppmøte, og vil bli gjennomført også i 2019.
Prosjekt Plensa
Sommeren 2018 søkte og fikk ØKS kr 299 000 i aktivitetsstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB til
formidling av Jaume Plensas verk I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet. Fredrikstad kommune
fikk Plensas verk i gave av Sparebankstiftelsen DNB gjennom prosjektet Skulpturstopp. ØKSs
prosjektet har fokus på Plensas verk og kunst i offentlig rom i Fredrikstad sentrum. Gjennom
omvisninger og workshops med profesjonelle formidlere, er hensikten å bevisstgjøre deltakerne om
kunsten de omgir seg med i egen by.
Prosjektet er todelt:
1. Kunstsafari: Ble gjennomført 3 ganger høsten 2018 med 150 besøkende. Det er planlagt 7
kunstsafarier sommerhalvåret 2019. Hege Liseth er formidler.
2. Kunstsafari og workshop for 6. og 7. klassinger i Fredrikstad kommune våren og høsten 2019.
Formidlingsrommet på ØKS skal brukes til workshop og Ellen K. Solberg er formidler.
3.7 Utdrag fra handlingsplanens virksomhetsområde - formidling
Mål:
Videreutvikle ØKS som arena for formidling/ informasjon, samtaler og debatt om
samtidskunst og andre viktige beslektede temaer.
Arbeide aktivt med formidling og salg av samtidskunst.
Arbeide aktivt med synliggjøring av ØKS som formidlingsinstitusjon for samtidskunst.
Tiltak:
▪ Gjennomføre omvisninger.
▪ Arbeide for at Årsutstillingen 2018 vil inngå i Den lokale skolesekken i Fredrikstad
kommune med workshop og formidling.
▪ Utarbeide retningslinjer for butikken.
▪ Pedagogisk arbeid for barn og unge i formidlingsrommet.
▪ Planlegge og gjennomføre «Åpne verksteder og atelierer» i hele Østfold.

9

▪
▪
▪
▪
▪

Etablere et kombinert møterom/formidlingsrom/lager.
Vurdere nye tiltak i samarbeid med Kafé ØKS.
Ferdigstille ny nettside.
Gjennomføre pressekonferanser og andre møter med media.
Utarbeide og formidle aktuell informasjon til kunstnere og andre.

3.8 Hva er gjort på virksomhetsområdet – formidling?
▪ Det har vært gjennomført uformelle omvisninger gjennom hele året. Det har blitt gjennomført
36 bestilte omvisninger, merk at omvisningene under Årsutstillingen 2018 var på to steder og
varte vanligvis i 2- 3 timer totalt. Grupper som bestiller er stadig mer varierende fra alle
skoletrinn, høyskoler og firmaer.
Ca. 950 publikummer har deltatt på bestilt omvisning!
▪ ØKS lykkes ikke med å få til et skoleprosjekt i forbindelse med Årsutstillingen, vi konkurrerer
med oss selv i forhold til Grafisk skoleverksted, som også er et ØKS-prosjekt.
▪ Det ble utarbeidet forslag til nye retningslinjer for butikken i 2017. Arbeidet ble ikke sluttført i
2018 i påvente av strategiplan for ØKS.
▪ Formidlingsrommet er fortsatt under utvikling. Rommet har vært hyppig brukt som møterom.
Det var planlagt et julepostkort-verksted for barn i hele desember, men det ble ikke gjennomført
fordi materialene som var bestilt i god tid, ikke kom i tide. Elevutstilling ble vist i mai, mer
under.
▪ Våren 2018 ble ØKSs nye nettside tatt i bruk. Målet var å få en ny side som er brukervennlig for
publikum og enkel å oppdatere for ansatte. Tilbakemeldinger viser at vi har lykkes med det.
▪ Gjennomført pressekonferanser og økt satsningen i sosiale medier.
▪ 15 144 personer besøkte ØKS sine utstillinger og arrangement i 2018, inkludert Årsutstillingen
på ØKS og Hydrogenfabrikken.
▪ ØKS skrev formidlingstekster til alle utstillingene. Disse ble i hovedsak også sendt ut i
nyhetsbrev eller med lenke til ØKS sin hjemmeside hvor tekstene også ble lagt ut.
Formidlingstjenester
Kunstintro søndager, gratis omvisninger for skoleklasser og studenter. Det er jevn interesse for
omvisninger for skoleklasser og andre på de forskjellige utstillingene. Det var stor interesse for
omvisninger i Årsutstillingen, både i Østfold kunstsenter og Hydrogenfabrikken.
Kunstnerforedrag/presentasjoner
Rune Johansen presenterte sin utstilling, og Wyn-Lyn Tan hadde omvisning i sin egen utstilling
dagen etter åpning.
Gabriella Göransson hadde omvisning i egen utstilling og en papirworkshop med 12 deltagere.
NKSØ arrangerte medlemskveld i samarbeid med ØKS våren 2018. Første del var med NKs
styreleder og daglig leder, andre del var Espen Handegård invitert til å presentere prosjekter hvor
arkitekter og kunstnere samarbeider fra start. Det var også lagt opp til en praktisk del med råd og
tips, som det ikke ble tid til.
Pecha Kucha-kveld sammen med Østfold Arkitektforening hvor 5 kunstnere og 5 firmaer
presenterte seg på 6,66 minutter hver.
Et omfattende formidlingsprogram ble gjennomført under Årsutstillingen i samarbeid
med Norske Kunsthåndverkere. I tillegg til NKs offisielle formidlingsprogram arrangerer
mange lokale aktører ulike events som kan knyttes til kunsthåndverksfeltet og
Årsutstillingen.
Presse og sosiale medier
God kontakt er etablert med Fredriksstad Blad, som i 2018 har dekket utstillingsåpningene, og
fulgte spesielt årsutstillingen tett grunnet god planlegging og dialog. NRK Østfold hadde TVinnslag med Østfold kunstsenter i 2018, og NRK med programmet Her og nå valgte å ha sendingen
sin inne i Årsutstillingen. Her fulgte vi også tett opp og hadde omvisning med deltakerne i debatten
før sending. Nettsidene ble oppdatert med nyhetssak før hver åpning, og egen portofolio for hver
kunstner til hver utstillingsperiode. Facebook ble oppdatert med arrangement for hver åpning,
workshop og kunstnerpresentasjon. Tekster og bilder fra utstillingen ble lagt ut ukentlig. Facebook
rundet 2000 følgere i løpet av 2018. Instagramkonto ble aktivert og under årsutstillingen ble det
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laget små videosnutter som ble lagt ut både på Instagram og Facebook. Østfold kunstsenter økte fra
37 til 868 følgere på Instagram i løpet av høsten 2018.
Årsutstillingen
Sluttrapport er lagt ved Årsmeldingen 2018.
Åpne verksteder og atelierer i Østfold
Åpne atelier Østfold 2018 ble arrangert søndag 14. oktober. Kunstnere i Østfold,
medlemmer av ØBK, NKSØ og andre, ble invitert til å delta. 35 kunstnere fra Fredrikstad,
Sarpsborg, Halden, Skiptvet, Hvaler, Larkollen og Svinndal deltok. Arrangementet ble
markedsført av ØKS, og flere lokalaviser hadde artikler før og etter gjennomføringen.
Elevkunstprosjekt på Ravelinen i Gamlebyen i Fredrikstad
Gjennomført av Glemmen videregående skole for tredje gang, i 2018 i forbindelse med
Årsutstillingen. ØKS hadde inspirasjonsmøte med elevene, kontakt med lærerne og holdt
tale på åpningen.
Elevutstilling i formidlingsrommet
I mai viste elever fra Medieproduksjon på Glemmen videregående skole et fotoprosjekt hvor
elevene fikk utdelt ansvarsoppgaver med produksjon av utstillingen, og også malte
formidlingsrommet. Det ble avholdt åpning, hvor ØKS opplevde at det var svært mange
publikummere som vanligvis ikke besøker oss. I 2019 vil vi igjen samarbeide med denne linjen på
Glemmen videregående skole med en elevutstilling.
Kunst/Kunstbutikken 2018
Total omsetning av kunst:
Utstillinger:
Kunstbutikken:
Innbetalt kunstavgift, 5 %:
Provisjon til ØKS:

kr. 305 075
kr. 168 37o
kr. 136 705
kr. 11 663
kr. 83 380

Omsetningen i kunstbutikken økte med hele 66,7 % fra året før!
To nye butikkutstillinger ble satt opp i løpet av året, vår og før jul.
Butikken ble pusset opp på våren, og kunstnerne ble bedt om å levere verk med makspris
kr. 2 000, med noen unntak.
Det var 55 % nedgang i salg fra utstillingene fra 2017 til 2018. En viktig årsak er at det i
2017 var godt salg, og salgstallene er i stor grad avhengig av at Innkjøpsfondet for norsk
kunsthåndverk gjør innkjøp.
3.9 Utdrag fra handlingsplanens virksomhetsområde – Mål og tiltak for 2018
– øvrig virksomhet:
Mål:
Arbeide for å sikre at ØKS får en selvstendig og sterk posisjon i region Viken.
Videreføre og utvikle samarbeidet med regionen/fylket og kommunene, samt andre
kunstinstitusjoner, for å sikre at ØKSs formål blir best mulig ivaretatt.
Tiltak:
▪ Delta i samarbeid med organisasjoner og virksomheter, og på arenaer som fremmer vår
virksomhet og vår plass i region Viken.
▪ Iverksette ny styringsmodell (styrets ansvar).
▪ Øke faste inntekter.
▪ Gjennomføre strategiprosess og utarbeide strategiplan (styrets ansvar).
▪ Delta i nettverket KIN.
▪ Arbeide videre for å etablere samarbeidsavtaler med kommunene i Østfold.
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3.10 Hva er gjort på virksomhetsområdet – øvrige tiltak 2018?
▪ Vi hadde 2 annonser i Billedkunst og 2 i Kunsthåndverk.
▪ Vi trykte plakater og invitasjoner til hver utstilling. Plakatene ble hengt opp strategiske steder i
Fredrikstad, invitasjoner ble sendt til kunstnernes kontakter, medlemmer uten mail, og lagt
fram på ØKS og Kafé ØKS.
▪ Nyhetsbrevet "Aktuelt” er sendt til alle kunstnere tilknyttet ØKS ukentlig eller ved behov.
▪ Nyhetsbrevet “ØKS aktuelt” er sendt interesserte ved hver ny utstillingsåpning og ved behov.
▪ Pressemelding ble sendt lokal-, regional- og kunstpressen før hver utstilling.
▪ Nettsiden, Facebook og Instagram ble oppdatert hyppig.
3.12 Hva er gjort på virksomhetsområdet – samarbeid/nettverk?
ØKS har deltatt på møter og samlinger med bl.a. KIN, ØBK, NKSØ, NK sentralt, Fredrikstad
Innovasjonspark, Punkt Ø, Østfold kulturutvikling, KORO, Sparebankstiftelsen DNB, Borgarsyssel
museum, Glemmen videregåendeskole, kommuner i Østfold og Østfold fylkeskommune.
Rapport fra den regionale innstillingskomiteen for Regionale prosjektmidler 2018
Følgende deltok i møtet 26-27.9.2018 i Regional innstillingskomiteen for Regionale prosjektmidler:
Hans Martin Øien, leder
NBK
Yngvild Færøy
NBK
Terje Adusdal
FFF
Elin Hedberg
NK
Ingegjerd Mandt
NK
Hege Liseth
sekretær for komiteen, innleid av ØKS
Det kom inn 116 søknader, 29 ble innstilt.
Følgende mottok stipend etter den sentrale tildelingskomiteens endelige vedtak:
Ahmed Umar
Østfold kunstsenter, Østfold
38 000
Aron Irving Li
Buskerud kunstsenter, Buskerud
40 000
Atle Selnes Nielsen
Østfold kunstsenter, Østfold
40 000
Cecilia Jimenez Ojeda
Kongsberg Kunstforening, Buskerud
40 000
Edgar Ballo
Trafo Kunsthall, Akershus
50 000
Ellen Karin Mæhlum
Trafo Kunsthall, Akershus
50 000
Hanne Grieg Hermansen
Tegnerforbundet, Oslo
32 000
Ingvar Gundersen
Trafo Kunsthall, Akershus
30 000
Jan Freuchen
Billedhoggerforeningen, Oslo
50 000
Janne Kruse
Noplace, Oslo
50 000
John Raustein
Kunstnerforbundet, Oslo
25 000
Karen Ingeborg Bye
Kongsberg Kunstforening, Låven, Buskerud
40 000
Karoline Hjort
Bærum Kunsthall, Akershus
49 300
Kay Arne Kirkebø
Østfold Kunstsenter, Østfold
40 000
Kristin Sæterdal
Østfold Kunstsenter, Østfold
40 000
Lars Aurtande
Østfold Kunstsenter, Østfold
40 000
Lene Baadsvig Ørmen
Billedhoggerforeningen, Oslo
50 000
Linda Anda Dalmar
Tegnerforbundet, Oslo
30 000
Liv Kristin Holmberg
Akershus Kunstsenter, Akershus
40 000
Margareta Bergman
Kunstnerforbundet, Oslo
28 575
Marsil Al-Mahamid
Soft Gallery, Oslo
40 000
Marthe Minde
Trafo Kunsthall, Prosjektrommet, Akershus
40 000
Morten Andenæs
Kunstnernes Hus, Oslo
50 000
Morten Andersen
Ullensaker Kunstforening, Akershus
30 000
Per Nygård
Østfold Kunstsenter, Østfold
30 000
Shwan Dier Qaradaki
Oslo Museum Galleri IKM, Oslo
50 000
Snorre Ytterstad
Akershus Kunstsenter, Akershus
50 000
Stig Marlon Weston
Bærum Kunsthall, Akershus
25 000
Øystein Wyller Odden
Kunstnerforbundet, Oslo
40 000
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ØKS Sommerfest
Den 15. juni arrangerte ØKS, sammen med Østfold arkitektforening, vår årlige sommerfest for
kunstnere og arkitekter på Kafé ØKS og i parken med ca. 75 deltagere.
Utdeling av 5 stipend under Sommerutstillingen
I 2018 ble to BKH-stipender á kr. 50 000 delt ut. Midlene til stipendene er fra BKH.
25 kunstnere søkte med CV, 10 bilder og en kort tekst. Ekstern jury besto av Elisabeth
Sørheim, Lasse Årikstad og Nanna Melland. Anita Hanch-Hansen og Camilla Wexels Riser
mottok hvert sitt produksjonsstipend.
Østfold fylkeskommunes reisestipend, kr. 25 000 ble tildelt Kristin Romberg.
Fredrikstad kommune kunstnerstipend, kr. 25 000 ble tildelt Hanne B. Nystrøm.
SG Arkitekters kunstnerstipend, kr. 15 000 ble tildelt Ellen K. Solberg.
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SLUTTRAPPORT
NORSKE KUNSTHÅNDVERKERES ÅRSUTSTILLING
2018
Årsutstillingen er en juryert utstilling med åpen innsendingsrett. Utstillingen skal vise et
mangfold av det beste innen samtidens norske kunsthåndverk.
Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling gikk av stabelen for 41. gang fra 29.september – 28.
oktober. Årets største nasjonale begivenhet innen materialbasert kunst ble arrangert i
Fredrikstad og ble vist i Hydrogenfabrikken og Østfold kunstsenter.
369 søknader med til sammen 995 verk ble behandlet av årsutstillingens fagjury. Første
juryering var basert på innsendt billedmateriale, andre juryering ble avholdt i
Prosjektrommet Helium på Hydrogenfabrikken og juryen vurderte 131 fysiske arbeider. 65
arbeider av 55 kunstnere kom gjennom nåløyet.
I 2018 var det rekord mange søkere fra Østfold, og hele 8 kunstnere fra Østfold ble antatt av
de totalt 55. Dette viser betydningen av å vise utstillingen utenfor de største byene, da det
tydelig inspirerer søkerne og når ut til andre kunstnere gjennom andre kanaler enn NK sine,
som ØKS sin Facebook side og nyhetsbrev.

Årsutstillingen 2018 i Hydrogenfabrikken. Foto: Kjell S. Stenmarch

Åpningshelgen: Årsutstillingen 2018 trakk helt fulle hus på begge visningsstedene på
åpningsdagen lørdag 29.9. Publikum ble guidet fra Østfold kunstsenter til
Hydrogenfabrikken, og på veien ble det antatte verket Flytende landskap av Landing vist
langs og på vollene. Dette var en performance som varte i noen timer.
Kristin Danielsen, direktør for Kulturrådet, holdt den offisielle åpningstalen.
Tre priser ble delt ut på åpningen: Kunsthåndverksprisen – Tulla Elieson, Debutantprisen –
Helle Høeg Voldstad, Finn Erik Alsos’ minnepris – Sidsel Hanum.

Flytende landskap med Landing. Foto: Svein Ove Kirkhorn

Det ble arrangert åpningsfest i Kompressorhallen på åpningsdagen. Dagen etter åpningen var
det et fyldig formidlingsprogram; med juryleder som fortalte om juryens arbeid, og samtale
med de tre prisvinnerne.
Formidling: Gjennom hele utstillingen var det gratis omvisninger for publikum og på
bestilling. Det ble arrangert kunstnersamtaler, boklansering og en «performance dinner» av
og med Lin Wang (27.10) hvor publikum ble invitert til å lage dumplings, spise og drikke vin i
kunstinstallasjonen.
Søndag 14.10 var det åpne atelier i hele Østfold. Hvor over 30 kunstnere åpnet opp
arbeidsstedene sine for publikum.
Årsutstillingen inspirerte flere andre aktører til å arrangere verksteder og prosjekter.
Prosjektrommet Helium utlyste et kunstneropphold gjennom Årsutstillingen. SIRIUS
arrangerte 4 verksteder, og NK Sørøst-Norge inviterte til 4 forskjellige verksteder med
kunstnerpresentasjoner.
På veien mellom Østfold kunstsenter og Hydrogenfabrikken kunne publikum oppleve flere
ting, som et lydgalleri av Tulle Ruth. Elevbutikken på Plus-skolen holdt åpent alle helger
under Årsutstillingen. Glemmen videregående skole gjennomførte et skulpturprosjekt for
tredje gang på Ravelinen, dette ble arrangert første gang i 2016 under – SKOP festivalen.
Fullstendig formidlingsprogram inkludert assosiert program av andre aktører s. 5.
Publikum: svært mange tilreisende fra hele Norge og fra Sverige, i tillegg til lokal
befolkningen. Mange grupper kom, både som bestilte omvisning og flere som så utstillingen
på egenhånd. Svært god respons fra de besøkende.
Presse og kommunikasjon: det var tett samarbeid mellom Kristin Klette (NK) og Silje
Steinsvik (ØKS) med publisering på Facebook, Instagram og nettsider. Silje Steinsvik
produserte blant annet flere videosnutter for Facebook og Instagram. Norske
Kunsthåndverkere hadde ansvar for den nasjonale pressen, og ØKS hadde ansvar for
lokalpressen i Østfold. Det har sjeldent, om noen gang, vært så mange presseoppslag om
Årsutstillingen. I beste sendetid ble et helt NRK tv-program viet Årsutstillingen og
kunsthåndverk i programmet Norge nå. TV Østfold laget et fyldig program om
Årsutstillingen før åpningen, dette ble vist flere ganger under utstillingsperioden og lagt ut på

YouTube. Totalt var det 10 artikler om årsutstillingen, en Kunstpodd episode, to TV innslag.
9 artikler om kunstnere som deltok i utstillingen, 4 artikler om formidlingsprogrammet, 3
innslag om utstillingen i Fredrikstad blads kulturkalender med lenker til omtale av
utstillingen.
Silje Steinsvik fikk gjennom Årsutstillingen verdifull erfaring og med det intens pressefokus
knyttet til seg mange kontakter som vil være nyttig framover.
Økonomi: Norske Kunsthåndverkere mottar støtte fra Kulturrådet til Årsutstillingen.
Visningsstedene bidrar vanligvis også med mye midler. Østfold kunstsenter hadde ikke rom i
budsjettet til å dekke de postene i budsjettet som visningsstedene vanligvis dekker. NK søkte
om ekstra bevillinger fra Kulturrådet til visningen i Fredrikstad, de fikk negativt svar på
søknaden. NK stilte likevel med inntil 405 000 kr til Østfold kunstsenter for at utstillingen
skulle la seg gjennomføre. Dette dekket blant annet lønn til prosjektleder og
kommunikasjonsansvarlig for deres mer arbeid med utstillingen. Montering,
utstillingsdesign, utstillingsmateriell, åpning og formidlere i Hydrogenfabrikken. Det har
vært god økonomistyring og regnskapet går i pluss.
Montering og utstillingsdesign: utstillingsdesign oppdraget be utlyst av Norske
Kunsthåndverkere og av søkerne valgt de Camilla Wexels Riser, som også utførte dette
oppdraget i 2016.
Utstillingsdesignen ble tilpasset hvert enkelt verk og de sveisede «møblene» ble laget i
Hydrogenfabrikken under monteringen, som tok litt over tre uker. Totalt brukte vi fire uker
på montering av Årsutstillingen på de to visningsstedene. Det var en krevende og svært
omfattende utstillingsdesign, som har blitt svært godt mottatt av utstillerne og publikum.
Eneste det kom klager på var skiltene til hvert verk som var plassert på gulvet og vanskelig å
lese. Disse ble laget på nytt i større format.
Samarbeid og gjennomføring: samarbeidet med Norske Kunsthåndverkere har vært
upåklagelig, de er svært profesjonelle og inspirerende å jobbe sammen med. Med Fredrikstad
Innovasjonspark var det vesentlig mindre samarbeid i gjennomføringen i 2018 i forhold til
2016. Det er en utfordring å ha utstilling i andres lokaler hvor de som driver stedet ikke har
eierskap til prosjektet/ utstillingen på tross at de er samarbeidspartnere.
Samarbeidspartnere for Årsutstillingen 2018: Norske Kunsthåndverkere, Østfold
kunstsenter og Fredrikstad Innovasjonspark.
Prosjektledelse: Marit Lønning Reiten (NK), Putte H. Dal (ØKS), An Doan Nguygen
(FRiP).
Formidlingsansvar: Marit Lønning Reiten (NK), Putte H. Dal (ØKS).
Kommunikasjonsansvar: Kristin Klette (NK), Silje Steinsvik (ØKS)
Jury 2018: Erlend Leirdal, juryleder (tre), Christina Peel (keramikk), Svein Ove Kirkhorn
(tekstil), Putte H. Dal, ØKS’ representant (metall).
Utstillingsdesign: Camilla Wexels Riser
Foto: Kjell S. Stenmarch
Grafisk design: Bielke&Yang
Salg: Galleri Format
Formidlere: Putte H. Dal, Silje Steinsvik, Jeanette Eek Jensen, Gerd Wevling Matre, Sara
E. Nystrøm. I tillegg Siw Anja Riise, som begynte å jobbe på Østfold kunstsenter gjennom
NAV rett før Årsutstillingen åpnet.

Monteringslag: Magnar Mork (multitekniker), Aleksander Østgaard, Jan-Erik Beck, TorMagnus Lundeby, Tommi Sarkapalo, Putte H. Dal, Silje Steinsvik.
Tall fra Årsutstillingen 2018
Besøkende: Hydrogenfabrikken ca. 2100, Østfold kunstsenter ca. 1850. Til sammen nesten
4000 besøkende.
800 på åpningen til sammen på begge stedene.
Omvisninger: 14 på begge visningsstedene
Høyskolen i Halden/ Grebbestad Folkhögskola/ Plus-skolen/ Glemmen videregående skole/
Norgesglasset/ Mesen/ Cicignon barneskole/ Atelier seminardeltagere/ Ingesunds
folkhögskola.
I tillegg var det mange grupper som besøkte på egenhånd.
Formidlingsarrangement: 7 arrangement og 12 annonserte åpne omvisninger.
Assosiert program fra andre aktører: 14 arrangementer
3 arrangement langs veien mellom visningsstedene i hele perioden/ 2 visninger/ 1 seminar/ 4
workshops med SIRIUS/ 4 workshops med NK Sørøst-Norge.
Presse: 19 artikler + mye presse på Åpne atelier. 2 TV program, og en Kunstpodd episode. I
tillegg var det mange oppslag om debatten rundt hallen i Hydrogenfabrikken og atelier
situasjonen i Østfold fylke.
Salg: Galleri Format håndterte alt salg. Totalt solgt: 16
5 verk innkjøpt av Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk fordelt på museene KODE,
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Nasjonalmuseet. 2 verk til Oslo kommune. 1 verk
til Fredrikstad kommune. 8 verk solgt til privat personer.

Årsutstillingen 2018 i Østfold kunstsenter. Foto: Kjell S. Stenmarch

