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OM TKS 
 
Telemark kunstsenter (TKS) er et regionalt kunstnerstyrt senter for samtidskunst som holder til i Skien, 
i bygningen til gamle Norges Bank fra 1849. TKS har hele Telemark som sitt nedslagsfelt og 
arbeidsområde og formidler samtidskunst skapt av nålevende kunstnere.  

Telemark Kunstsenter er etablert i 1986 av Billedkunstnerne i Telemark (BIT) og Norske 
kunsthåndverkere Sør-Norge (NK Sør-Norge), som er kunstsenterets eiere. I utstillingsperiodene er 
åpningstidene 12.00-16.00 hver dag utenom mandager. 

TKS er et av 15 kunstnerstyrte visningssteder nasjonalt, som danner nettverket Kunstsentrene i Norge 
(KIN), som forvalter regional prosjektmidler for visuell kunst sentralt for fem regionale 
innstillingskomiteer.  
 
Kunstsentrenes kjerneoppgaver: 

• ikke-kommersiell visning og formidling av samtidskunst, skapt av nålevende kunstnere 
• sikre kunstnernes ytringsfrihet i samfunnet 
• kompetansesenter for den kulturelle skolesekken (DKS) innen visuell kunst 
• kompetansesenter for kunst i offentlig rom 
• bygge kunstnerskap over tid og bidra til faglig felleskap 
• bidra til likestilling og mangfold i kunstlivet 
• gi rimelige vilkår for kunstnernes innsats 
• et godt arbeidsmiljø for ansatte 

 

 
STYRETS BERETNING 2020 
 
Styret har avholdt fire styremøter i 2020 og behandlet 36 saker. Styret forberedte sak til 
representantskapets møte den 27.05.2020, der reviderte vedtekter ved Telemark Kunstsenter ble 
vedtatt. 
 
Økonomien 
TKS er drevet med driftsmidler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og Skien kommune. I tillegg 
søkes det eksterne midler til ulike prosjekt. I 2020 mottok TKS prosjektstøtte til gruppeutstillingen 
Syklus og Øystein Selmers separatutstilling Horisont & kollaps. Det har vært store økonomiske 
utfordringer i perioden, på tross av manglende utgifter til fast stillingsprosent til formidler på huset.  
 
Styret budsjetterte med et overskudd på kr 80 000. Resultatet for 2020 viser et underskudd på kr 
95 000 som reduserer egenkapitalen til kr 97 000. Manglende inntekter i forhold til budsjett utgjør kr 
107 000. TKS tok mot slutten av året også et tap i fordringer på kr 28 000 fra tidligere år, som til 
sammen utgjør kr 135 000 mindre i inntekter enn budsjettert. 
 
Styret er ikke tilfreds med underskuddet og har satt opp på handlingsprogrammet et mål om å styrke 
økonomien ved senteret. Underskuddet skyldes dels lavere inntekter, dels periodisering, der refusjon 
for en lengre sykemelding som ble utbetalt i 2020, først kom inn i 2021 og siste del av prosjektmidler 
fra Kulturrådet for utstillingen til Øystein Selmer kom inn i 2021 og brukt til utstillingen i 2020. Det 
påløp også en del ekstra utgifter med økt aktivitet og tidsbruk på digitale flater gjennom TKS TV for 
åpninger og strømmede arrangementer, som følge av koronapandemien og krav om tiltak for 
smittevern. Det samme gjelder innkjøp av beholder og håndsprit ved utganger/innganger, engangstørk 
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for desinfisering av overflater og munnbind, samt økt timer til vakthold under arrangement. Den store 
søkermassen for open call med 150 søknader til TKS for utstillingsplass, gjorde at kunstfaglig råd fikk et 
større honorar enn budsjettert. Program er nå lagt for 2021 og -22, samt to større satsinger i 2023 og -
24. 
 
Driften 
Sykefraværet har vært høyt i 2020, grunnet to langtidssykemeldinger. Korttidssykefraværet har vært 
lavt. Det er ikke registrert skader eller ulykker i forbindelse med arbeid ved TKS. TKS har som mål å 
være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.  
 
TKS forurenser ikke det ytre miljø. TKS er gjennom KIN medlem av hovedorganisasjonen Virke.   
 
Ansettelsesprosess for ny daglig leder ved TKS 
Daglig leder sa opp sin stilling i mai 2020. Det ble nedsatt en ansettelseskomite med Anni Onsager som 
leder (styremedlem fra BIT), Kyrre Andersen (styrets nestleder, NK Sør-Norge) og Solveig Foster-
Pilkington (observatør til styret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune). Etter innstillingen fra 
ansettelseskomiteen vedtok styret å tilsette Hilde Tørdal som daglig leder fra 1. januar 2021. 
 
Styret ved Telemark kunstsenter 
Skien, 14. april 2021 
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FRA ADMINISTRASJONEN 2020 
 
Ansatte ved TKS 
Daglig leder for TKS:   Linda Bekkevold (til mai 2020) 

   Hilde Tørdal (arbeidende styreleder fra 1. juni – 31. desember 2020) 
Utstillingsansvarlig:  Ørjan Amundsen (50% stilling) 
Vakter i utstillingsperiodene:  Sølvi Strand (lørdagsvakt) 

Fanny Gjestland (annenhver søndag) 
Maj-Gret Gaupås (annenhver søndag) 

 
Ekstern autorisert regnskapsfører: Morten Lindgren ved Regnskapsførerne i Grenland AS, RFIG. 
RFIG er også valgt som revisor av representantskapet 2020. 
 
Det har vært arbeidet med å øke inntektssiden, men resultatet av arbeidet bærer først frukter i 2021. 
Alle tilskuddsmottagere av driftsmidler fra fylkeskommunen har vært fryst i 2020 og -21, i påvente av 
ny kulturstrategi som er i prosess. TKS har gitt tydelig innspill om at senteret og feltet som sådan er 
underfinansiert, og trenger økte driftsmidler til formidler i 100% og til styrking av kunstnerøknomien. 
Med økt bemanning vil vi også kunne søke om prosjektmidler, med stab til å følge opp prosjektene, 
som vil føre til en positiv utvikling for det visuelle kunstfeltet, med de ringvirkningene det gir. 
 
Utvalg og råd 
TKS har vært en del av Kulturtankens pilotprosjekt DKS LAB, som ble gjennomført i overgangen 
2019/2020. 5 kunstnere deltok, sammen med veiledere og prosjektet videreføres i 2021. 
 
Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) har hatt jevnlig aktivitet i 2020 og oppnevnt kunstkonsulenter for 
kunst i offentlig rom. (se egen rapport) 
 
Å være en regional arena for kunstutstillinger, er der vi legger de største ressursene. (se egen rapport) 
Totalt i 2020 har TKS hatt 2563 besøkende til utstillingene. Det er kunstfaglig råd, som sammen med 
daglig leder, legger programmet og som til sist godkjennes av styret. En open call resulterte like under 
150 søknader om utstillingsplass, som førte til at programmet ble lagt for 2021 og 2022, pluss en 
utstilling i -23 og -24.  
 
Korona 
Som alle andre har Koronaviruset gjort at vi måtte stenge ned driften fra midten av mars og fram til 
sommeren. TKS har snudd på hælen under hele året for å imøtekomme myndighetenes 
innstramminger og gjenåpninger, slik at publikum skal føle seg trygge og samtidig få se og oppleve 
kunsten og være med på arrangement.  
 
Ekstraordinært representantskapsmøte 2. desember 2020 
I styremøte 21. september vedtok styret å innkalle til Ekstraordinært Representantskapsmøte for å 
velge ny styreleder fra 1. januar, som erstatning for Hilde Tørdal. Valgkomiteens leder Odd Fredrik 
Heiberg presenterte Alfhild Skaardal som kandidat til ny styreleder. Et fullsatt og enstemmig 
representantskap valgte Alfhild Skaardal inn som ny styreleder ved TKS for perioden 2021-2022.  
 
HMS og oppgraderinger 
TKS har gått til innkjøp av et mobilt stilas hvor det er trygt å stå i høyden for å montere verk. Vi har 
også gått til innkjøp av to bæreseler til løft av tunge objekter og en iMac til utstillingsansvarlig hvor vi 
er i gang med å innføre systemer for registrering av besøkende, med egen innlogging for alle ansatte. 
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TILLITSVALGTE  
Frem til Representantskapsmøte 20. mai 2020: 
 
Representantskapet 
Jorunn Steffensen, leder   2017-21  BIT 
Verena Winkelmann   2018-22  BIT 
Odd Fredrik Heiberg   2017-21  BIT 
Alfild Skaardal     2017-21  BIT, på fritt grunnlag. 
Tone Berge Hansen      2018-22  NK Sør-Norge, på fritt grunnlag 
Torunn Myrann    2018-22  NK Sør-Norge 
Dag Bratsbergengen   2019-23  NK Sør-Norge 
Vara: 
Lise Bottolfs    2017-21  BIT 
Sølvi Strand    2017-21  BIT 
Liv Anne Lundberg   2018-22  NK Sør-Norge 
Grete Anna Vangen   2016-20  NK Sør-Norge 
 
TKS styret 
Gina Winje, styreleder   2019-21  NK Sør-Norge, på fritt grunnlag. 
Bente Knudsen Sanden, nestleder  2018-20  NK Sør-Norge.  
Fanny Gjestland    2019-21  NK Sør-Norge. 
Bjørn Nærum    2019-21  BIT, på fritt grunnlag. 
Siri Sandersen    2018-20  BIT 
Vara:  
Hilde Iren Dølheim   2019-20  BIT 
Anni Onsager    2019-20  BIT 
Hanne Haukom    2019-20  NK Sør-Norge 
Cathrine Danielsen   2019-20  NK Sør-Norge, fritt grunnlag 
 
Arbeidsutvalget (AU) 
Gina Winje, styreleder 
Bente Knudsen Sanden 
Linda Bekkevold, daglig leder TKS 
 
Kunstfaglig råd 
Siri Sandersen, leder   2019-21  BIT 
Fanny Sophie Gjestland   2019-21  NK Sør-Norge 
Bente Knudsen Sanden   2019-21  NK Sør-Norge 
Linda Bekkevold, daglig leder/sekretær   
 
Valgkomite 
Odd Fredrik Heiberg   2014-20    BIT 
Irene Haslum    2019-20    NK Sør-Norge 
Linda Cecilie Furulund   2018-22    På fritt grunnlag 
 
Regionalt samarbeidsutvalg RSU 
Berit Hagen, leder   2018-20  TeAF 
Jorunn Steffensen   2019-21  BIT  
Anne Stabell    2019-21  NK Sør-Norge  
Vara: 
Brit Wyedswang     2018-20  TeAF 
Philip Dommen        2018-20    BIT 
Ann-Kathrin Samuelsen        2018-20    NK Sør-Norge 
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Etter representantskapsmøte 20. mai 2020: 
Representantskapet 2020-21 
Leder: Jorunn Steffensen   2017-21  BIT 
Verena Winkelmann    2018-22  BIT 
Odd Fredrik Heiberg    2017-21  BIT 
Alfhild Skaardal     2017-21  BIT på fritt grunnlag 
Torunn Myrann     2018-22  NK Sør-Norge 
Dag Bratsbergsengen    2019-23  NK Sør-Norge 
Anne Stabell     2020-24  NK Sør-Norge 
Tone Berge Hansen    2018-22  NK Sør-Norge på fritt grunnlag 
Vara:  
Lise Bottolfs     2017-21  BIT 
Sølvi Strand     2017-21  BIT 
Liv Anne Lundberg    2014-22  NK Sør-Norge 
Brita Been     2020-24  NK Sør-Norge 
 
TKS styret 
Hilde Tørdal, styreleder   2020-22  BIT 
Kyrre Andersen, nestleder   2020-22  NK Sør-Norge 
Fanny Gjestland     2019-21  NK Sør-Norge 
Anni Onsager     2020-22  BIT 
Bjørn Nærum     2019-21  BIT på fritt grunnlag 
Vara:  
Hilde Iren Dølheim    2019-21  NK Sør-Norge 
Siri Sandersen     2019-21  BIT 
Hanne Haukom     2019-21  NK Sør-Norge 
Cathrine Danielsen    2019-21  NK Sør-Norge på fritt grunnlag 
 
Arbeidsutvalget (AU) 
Hilde Tørdal, arbeidende styreleder 
Kyrre Andersen, nestleder i styret 
 
Kunstfaglig råd (valgt på styremøte 5. juni 2020) 
Fanny Gjestland      NK Sør-Norge 
Verena Winkelmann     BIT 
Aleksi Wildhagen      BIT 
 
Valgkomite 
Odd Fredrik Heiberg    2014-22  BIT 
Irene Haslum     2019-21  NK Sør-Norge 
Linda Cecilie Furulund    2020-22  Fritt grunnlag 
Vara:  
Verena Winkelmann    2019-21  BIT 
Gry Grindebakken    2020-22  NK Sør-Norge 
 
Regionalt samarbeidsutvalg RSU 
Leder: Berit Hage    2019-21  TeAF 
Jorunn Steffensen    2019-21  BIT 
Anne Stabell     2019-21  NK Sør-Norge 
Vara:  
Brit Wyedswang     2019-21  TeAF 
Phillip Dommen     2018-22  BIT 
Ann Katrin Samuelsen    2018-22  NK Sør-Norge 
 
Etter ekstraordinært representantskapsmøte 2. desember 2020:  
Alfhild Skaardal, styreleder for TKS   2021-23  BIT på fritt grunnlag 
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UTSTILLINGER OG PROGRAM 
Totalt antall besøkende i 2020: 2563 
 

SYKLUS 
1. februar – 22. mars 2020 
Besøkstall: 303 
Besøkende DKS: 596 
 
Gruppeutstilling med Monica Englund, Wenche Mühleisen, Stense Andrea Lind-Valdan, Ane Barstad 
Solvang, Marin Håskjold og Maria Pasenau. Kurator: Una Mathiesen Gjerde.  
 
I løpet av de siste fem årene har menstruasjonen gått fra å være en tabubelagt kroppsvæske til å bli et 
populærkulturelt fenomen. Erna Solberg snakker om mensen i FN, Apple har utviklet en mensen-emoji 
og NRK P3 skal i løpet av 2020 lage en tv-serie om den sagnomsuste kroppsvæsken. Den pågående 
menstruasjonssbølgen har også kommet til syne på det visuelle kunstfeltet, og kunstverk med 
menstruelle referanser har de siste årene høstet internasjonale presseoppslag rett og slett fordi de 
handler om mensen. Som en følge av dette har menstruasjonskunsten gått fra å være noe man ikke 
snakker om til å nærme seg det banale. Er menstruasjonskunst i det hele tatt relevant i en tid hvor 
«alle» snakker om mensen? 
 
Kvinnelige kunstnere har siden 1960-tallet benyttet seg av menstruelle referanser i sine arbeider, men 
til tross for at man blant disse finner internasjonalt anerkjente kunstnere, som Judy Chicago, Carolee 
Schneemann og Zanele Muholi, har de menstruelle kunstverkene fått særdeles liten kunsthistorisk 
oppmerksomhet. En skulle kanskje tro at det stilte seg annerledes i «det frigjorte og likestilte» 
Skandinavia, men det er ikke tilfellet. Utstillingen SYKLUS vil utfordre usynliggjøringen av denne 
kunsten gjennom å presentere et utvalg skandinaviske menstruasjonskunstverk fra 1982 og frem til i 
dag. Hva skiller den eldre menstruasjonskunsten fra den yngre? Må menstruasjonskunst være 
feministisk og politisk?  
 
SYKLUS rommer ulike typer kunstneriske uttrykk som installasjon, performance, fotografi, video, 
akvareller, pasteller, keramikk og tegneserier. Noen verk konkret inneholder eller bruker 
menstruasjonsblod som en del av det kunstneriske uttrykket. Andre åpner opp for nye innfallsvinkler 
til menstruasjonen som biologisk væske, som symbol og kroppsvæskens sosiokulturelle betydning 
uten bruk av menstruasjonsblod i seg selv. Med verk av både veletablert og nyetablerte kunstnere vil 
SYKLUS åpne for en utforskning av menstruasjonen som et kunstnerisk tema og virkemiddel, samt gi 
innblikk i mangfoldet innen skandinavisk menstruasjonskunst.  
 
Med kunstverk som spenner seg over de siste 40 årene, vil SYKLUS åpne opp for refleksjoner rundt 
menstruasjon i seg selv, dens rolle i samfunnet og stigmaene som ofte knyttes til den. Det handler ikke 
kun om å provosere eller bryte tabu; med menstruelle virkemidler har kunstnere ikke kun generert 
samtaler om menstruasjon, men belyst kvinners utfordringer på generelt grunnlag. Utstillingen SYKLUS 
handler derfor ikke kun om menstruasjonen, men åpner også opp for spørsmål som: hva som 
definerer en kvinne? Og, hva det vil si å være kvinne i Skandinavia. 
 
Utstillingen ble støttet av Fritt Ord og Norsk Kulturråd 
 
NRK: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/menstruasjonskunst-i-skien-1.14883993 
NATT&DAG: https://nattogdag.no/2020/02/er-menskunst-mainstream/ 
Telemarksavisa: https://www.ta.no/ungdommer-besokte-utstilling-om-mensen-vi-vil-ha-enda-mer-
apenhet/s/5-50-894714?&session=3bd1a1ea-1743-46c7-a159-6bd96df59143 
https://www.ta.no/utstillinger  
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Ane Barstad Solvang 
Foto: Verena Winkelmann 
 

 
Stillbilde fra videoverk av Marin Håskjold 
Foto: Verena Winkelmann 
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STIPENDUTSTILLINGEN 2020 – 10 ÅRS JUBILEUM 
19. juni-16. august 2020 
Besøkende: 649 
 
Alle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor, virker eller er fra Telemark inviteres til å stille ut et 
verk, som automatisk er med å konkurrere om stipendene som deles ut. Siden 2010 har TKS hatt 
stipendutstilling, så 2020 ble utstillingens 10-års jubileum.   
 
Juryen besto i 2020 av Ebba Moi (billedkunstner) og Eyvind Solli Andreassen (kunsthåndverker) og 
egentlig skulle Sverre Malling (billedkunstner) også vært med, men han måtte dessverre melde frafall 
kort tid før. TKS delte da juryhonoraret på de to kunstnerne. På utstillingen deltok 65 kunstnere og 
vedlagt ligger listen og juryens begrunnelse. Telemark kunstsenter har i 10 år delt ut 100 000.- i 
«Delegerte tildelinger» fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) på em stipend á 20 000,-.  
 
Telemark fylkeskommune har hatt tradisjon for å gå til innkjøp av et verk fra utstillingen, men det ble 
det ikke noe av i 2020. Derimot gav nesten alle kommunene i Telemark mer enn vanlig å gjøre i 
foregående år og noen ga for første gang. Verena Winkelmann fotograferte alle verkene som var med 
og disse ble distribuert til kunstnerne og også benyttet i sosiale medier. Ørjan Amundsen tok bilder 
under åpningsarrangementet 20. juni 2020. Stipendene som ble utdelt var: 
 
Skien kommune (10 000,- x 2) 
Turid Schelver for «Gammel gård» 
Per Ragnar Møkleby for «Dyrenes indre liv…kanskje» 
 
Porsgrunn kommune (10 000,-) 
Liv Kristin Holmberg for «Til minne om Ruth Maier» 
 
BIT-ELITE stipendet fra Billedkunstnerne i Telemark (20 000,-) 
Victoria Morozova for «Hjemmekontor» 
 
Skagerakstipendet, Skagerak Energi (20 000,-) 
Verena Winkelmann for «Brussel sprout» 
 
Samlestipend: (10.500 x 4) fra Telemarks-kommunene: Bamble (4.000), Drangedal (2.000), Fyresdal 
2.500), Kragerø (5.000), Kviteseid (2.000), Midt-Telemark (5.000), Nissedal (3.000), Nome (3.000), 
Notodden (5.000), Seljord (5.000), Tokke (2.500) og Vinje (3.000).  
Gry Grindbakken for «Rede» 
Fredrik Berberg for «Pseudo - Transparent» 
Anne Stabell for «Livet under overflaten (Røtter)» 
Torunn Myrann for «Havfrue». 
 
Bildende kunstneres hjelpefond, BKH (20.000 x 5)  
Anders Holen for «Mergency Frieze (Micropterus - haliaeetus Albacilla/doomloop)» 
Agnes Guttormsgaard «Under Orion» 
Ida Olesdatter Barland for «Domestica phantastica (stilleben no.1) 
Stine Gonsholt for «Brutalis Simplifiers»  
Jorunn Steffensen for «Et landskap».  
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Over: Fra Stipendutstillingen med «Havfrue» i forgrunnen av Torunn Myrann, «Et landskap» av Jorunn Steffensen 
(øverste maleri til høyre) og «Under Orion» av Agnes Guttormsgaard til venstre, som alle mottok stipend i 2020.  
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ØYSTEIN SELMER – HORISONT & KOLLAPS  
12. september – 25. oktober 
Besøkstall Selmer/Tempelhaug/Gjedrem-perioden: 783 
 
Øystein Selmer holdt sin separatutstilling med åpningstale av Lars Elton og lansering av katalog 
produsert av Telemark kunstsenter. Et betydelig antall større maleri fra de senere årene ble utstilt 
sammen med et glassarbeid og utvalgte akvareller. Selmer solgte to verk fra utstillingen.  
 
«Det er blitt sagt at maleriet har problemer med å komme i dialog med moderne billedvirkelighet. Man 
stiller spørsmålstegn ved om dette gamle, tradisjonsbelastede mediet har erkjennelsesmessig og 
estetisk sett bærekraft til å møte en tid med en overveldende flom av avanserte billedmedier og nye 
kunstuttrykk. Men man kan snu på det. For å gi dette mediet betydning, må man snarere betrakte det 
som en motsats. 
 
Maleriet henger der som et stille, langsomt og kontemplativt medium, med sin lange, rike historie. Det 
er kanskje der, med sin stillhet, det kan ha sin styrke, ja nettopp nå. Øystein Selmer er en kunnskapsrik 
og søkende kunstner, som med begeistring holder seg til maleriet. Det er med en slik søken, stedighet 
og utholdenhet, man kan gi dette mediet aktualitet og fremtid.» 
 
- Leonard Rickhard, 2020 
 
Utstillingen fikk mye presse: 
Varden: https://www.varden.no/kultur/hyller-gretha-thunberg-i-sin-forste-utstilling-pa-hjemmebane-
pa-flere-tiar/ 
TA 17. september: https://www.facebook.com/247272113313/posts/10157466853643314/ 
Selmer ble intervjuet av NRK Telemark ved Kurt Inge Dale, sendt på Distriktsnyhetene og på radio. 
Utstillingen fikk et leserinnlegg i TA fra Gro Bjørntvedt, som anbefalte utstillingen varmt. 
12. oktober skrev Brit Kjennong et hjertelig leserinnlegg i TA hvor hun anbefaler alle å se utstillingene 
til både Selmer og Tempelhaug/Gjedrem. 
 
Utstillingen mottok støtte fra Regionale prosjektmidler visuell kunst (KIN) og prosjektstøtte fra 
Kulturrådet.  
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Foto: Istvan Virag 
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TEMPELHAUG & GJEDREM – MØTE 
19. september – 25. oktober 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utstillingen var et keramisk kunstmøte 
mellom Tempelhaugs flater og Gjedrems 
former.  
 
Ann Beate Tempelhaug og Eirik Gjedrem er 
mann og kone og har utstilt sammen ved 
flere anledninger, som på Galleri KRAFT i 
Bergen i 2019 og Søgne gamle prestegård i 
2014. 
 
De har også utført utsmykninger i fellesskap. 
Utsmykningen Strømning (2006) til Søgne 
omsorgssenters terapirom med 
varmtvannsbasseng var med Årosstranda 
som tema. Keramiske objekter og ovale 
former i glass referer til både vann og havets 
dyreliv. 
 
Tempelhaugs arbeider – ofte fat i stort 
format – er skulpturelle og monumentale, 
gjerne med sarte tegninger og fargenyanser i 
overflaten. 
 
Gjedrems formspråk er organisk og utstråler 
en behagelig ro. De amorfe arbeidene er 
komponert med bevegelser som bakteppe. 
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Kunstkritikk av Mona Pahle Bjerke i Kunsthåndverk: https://bit.ly/3fVzab9  
Kunstkritikk av Mats Linder i Plnty: https://bit.ly/39LMESR  
Ceramics Monthly publiserte 8. mars 2021 en kritikk av utstillingen av Christer Dynna, som kan leses 
her: https://ceramicartsnetwork.org/toc/ceramics-monthly-april-2021/  
 

 
 

 
To foto over: Istvan Virag. Portrettet i starten: Hilde Tørdal 
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TIDSBILDE 
14. november – 20. desember  
Besøkstall Tidsbilde/Maj-Gret Gaupås/Ørjan Amundsen perioden: 232 
 
Utstillingen TIDSBILDE viser fotografi av Else Marie Hagen og maleri av Munan Øvrelid og Snapchat-
bilder av Vg3-elever fra Medier og kommunikasjon på Hjalmar Johansen videregående skole. Kurator 
er Verena Winkelmann.  
 
Utstillingen er et møte mellom raske snap-bilder fra telefonen og nøye planlagte og langsomme 
malerier og fotografier. Hva kan oppstå i et slikt møte? 
 
I utstillingen TIDSBILDE vil de ulike mediene påvirke hverandre, for eksempel vil vi når vi ser maleriene 
i sammenheng med snap-bilder, se annerledes på maleriene enn om de vises alene. Med denne 
utstillingen ønsker kuratoren å la bildene spille på hverandre og få betrakter til å tenke over 
opplevelsen av tid, og hva det gjør med oss å se på bilder. 
 
Utstillingen prøver å åpne opp for en annen måte å se på snapper og billedkunst på. Hva er det vi som 
betraktere tar med oss av erfaring i møte med disse bildene? Dersom du aldri har sett en snap før vil 
det være noe nytt og annerledes som kan virke uforståelig med en gang. Dersom du aldri har sett et 
maleri som innehar flere betydninger så kan det være at du må bruke tid. Det å bruke tid på et bilde 
gjør at du står stille og stopper tiden, du er i bildet og bruker av hele deg for å forstå.  
Vi ønsker tilbakemelding fra publikum og vi har satt opp en skjerm ved utgangen av utstillingen, hvor vi 
viser SMSer som er sendt til oss på 90606610. De signerer med alder og meldingen blir presentert 
anonymt. Vi vil gjerne vite; hva så du i utstillingen?  
 
Munan Øvrelid viste nylig utstillingen Umørke på Galleri Haaken, utstillingen fikk svært gode omtaler i 
alle de store avisene. Øvrelid er født 1978 og bor i Oslo. Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet. Øvrelid er 
kjent for å gjennomarbeide maleriene med flere lag av fortellinger i et og samme bilde. 
 
Else Marie Hagen har lenge hatt en solid posisjon på den norske kunstarenaen med sine konseptuelle 
fotografier. Hun er født 1963 og bor i Oslo. Hun er innkjøpt i flere nasjonale samlinger, blant disse 
Nasjonalmuseet, Preus Museum og Nordnorsk Kunstmuseum og stiller ut fast på Galleri K i Oslo. 
 
Elevene fra linjen Medier og kommunikasjon på Hjalmar Johansen videregående skole har bidratt til 
utstillingen med en del av sine snapchat-bilder fra et begrenset tidsrom, som Verena Winkelmann har 
kunnet velge fra. 
 
Verena Winkelmann er innkjøpt av Nasjonalmuseet og Sachsen Bank i Leipzig. Hun er født 1973 og bor 
i Skien. Winkelmann har stilt ut i inn- og utland og er for tiden aktuell med utstillingen Portrett av vår 
tid ved Preus Museum. 
 
Utstillingsåpning av TIDSBILDE ble strømmet med kurator og kunstnere til stede: 
https://www.facebook.com/247272113313/videos/2760458280878796  
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Over fra venstre: Munan Øvrelid, Landscape with Man Hypnotized by Nature» 2020, Else Marie Hagen «Samtidig, 
samme sted no. 6» 2002 og to print på inkjet av snapchatposter av VGS 3-elever fra Media og kommunikasjon, 
Hjalmar Johansen v.g.s. 2020.  Foto: Istvan Virag 
 

 
«Whiteout» av Else Marie Hagen, 2012. Foto: Istvan Virag 
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MAJ-GRET GAUPÅS – BETTER THAN LIFE STILL LIFE 
21. november - 20. desember  
 
Maj-Gret Gaupås maler bilder i en non-figurativ tradisjon, som oftest i akryl, men også med varm voks, 
med trykk-teknikk eller gjennom å farge selve lerretsduken. Bildene blir til gjennom en 
prosessorientert tilnærming med utgangspunkt i skisser, objekter hun har rundt seg eller minner fra 
drømmer. Enkelte malerier kan betraktes fra både for- og baksiden, som da går fra å være to-
dimensjonale flater, til å bli objekter i seg selv. 
 
Hun startet arbeidet med denne utstillingen under et kunstneropphold ved Pada Studios i Lisboa i 
mars, dette som fikk en brå slutt da Koronaviruset inntraff og hun ble nødt til å reise hjem igjen til 
Norge. En enkel kopp som ble gitt henne av den lokale brukthandleren Skrot-Tor på Kjørbekk i april, ga 
inspirasjon til en serie akvareller gjort daglig under nedstengningen av landet. Utstillingen formidler 
hvordan hennes daglige gjentagelser med små variasjoner og lek med maleriets rammeverk, gir en flat 
og ikke-hierarkisk tilnærming til verden. Verdien av repetisjonene i seg selv og at gjentagelsen ikke er 
helt lik to ganger – ligger som en poetisk nerve i arbeidet og viser hennes måte å betrakte verden på. 
Gjennom gjentagende øvelser med farger og former, søker hun å formidle en ikke-hierarkisk erfaring 
hun har gjort seg av universell art. 
 
Maj-Gret Gaupås er født 1971 i Porsgrunn, oppvokst i Bergen og har studert maleri i London, hos 
Turps Studio Program i perioden 2015-2017. I 2018 flyttet hun til Skien hvor hun har studio og er 
engasjert i driften av det kunstnerstyrte galleriet Hi10 (Henrik Ibsensgate 10). Gaupås har stilt ut blant 
annet i Berlin, London, Lisboa og Oslo og mottok Telemark fylkeskommunes kunstnerstipend i 2019. 
 

 
 



 18 

 
Foto: Istvan Virag 
 
 

ØRJAN AMUNDSEN – 4 CARPE 4 DIEM 4 
21. november - 20. desember  
Ørjan Amundsen viste sin videoinstallasjon 4 Carpe 4 Diem 4 i Hvelvet på TKS. Gjennom fart og 
overflod, bilder og tekster, farger og former, samt melodier og rytmer er "4 carpe 4 diem 4" en 
hypnotisk, ekstatisk og poetisk video- og lydinstallasjon. Høykultur og populærkultur, reklamer, filmer, 
spill og mer, blandes sammen, manipuleres, re-kontekstualiseres, de-komponeres og re-komponeres.  
 
Verket handler om appropriasjon, om fragmentering, om endring, og om de endeløse måtene digitale 
medier kan manipuleres og benyttes til å underholde, overtale og forføre dets publikum. Verket 
dekoder og analyserer implikasjonene av massemedias språk, symboler og teknikker. Samtidig 
igangsetter "4 carpe 4 diem 4" et spill av analogier og korrespondanser som muliggjør refleksjon, 
opplevelse og meningsdannelse.  
 
Ørjan Amundsen (1982) er oppvokst i Søgne og utdannet på kunstakademiet i Tromsø (BA), og i 
Trondheim (MA). Hans kunstneriske praksis involverer video, musikk og tekst. Sentralt i Amundsens 
kompositoriske metode står bruk av appropriasjon, collage, sampling og montage. Strategier som 
involverer redigering, manipulasjon og sammenstillinger av allerede eksisterende visuelt, litterært, og 
auditivt materiale. 
 
Amundsens verk har vært vist på det prestisjetunge Whitechapel Gallery i London. Han har hatt 
separatutstilling på Kunstpunkt Lista, Arendal kunstforening, Small Projects i Tromsø, Nejd i Gøteborg. 
Han har deltatt på flere kunstfestivaler, deriblant Barents Spektakel, Arctic Moving Image & Film 
Festival i Harstad og er innkjøpt av Christian Ringnes. Amundsen fikk Skien kommunes kunstnerstipend 
i 2019.  
 
Utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst fra Kunstsentrene i Norge (KiN).  
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Foto: Istvan Virag 
 
Utstillingsåpningen av disse to utstillingene ble filmet med intervju med Odd Fredrik Heiberg av 
kunstnere Maj-Gret Gaupås og Ørjan Amundsen: 
https://www.facebook.com/247272113313/videos/3839494992741926 
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SEMINAR OM REGIONALE STRUKTURER 
Samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer – et heldagsseminar i Skien 24. februar 2020 
 
Hvordan vil regionreformen påvirke kunstnernes virke rundt om i landet? Vil en omrokkering av 
ansvaret for kunst-og kulturoppgaver i det offentlige bidra til å styrke regional kunstnerpolitikk? Og 
hvordan kan de økonomiske rammene for utstilingsvirksomhet bedres?  
 
I løpet av våren og høsten 2020 inviterer Norske Billedkunstnere (NBK) til heldagsseminaret «Norske 
billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» i åtte av de nye 
regionene i Norge. Seminaret i Skien arrangeres i sammen med Telemark Kunstsenter. Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN). 
 

8. MARS 
TKS inviterte til et 8-mars arrangement i forbindelse med utstillingen Syklus klokken 13.30 – 16.00 
Programmet besto av appell av Hilde Tørdal, tidligere leder for NBK, en samtale mellom kurator av 
utstillingen SYKLUS Una M. Gjerde og kunstner Marin Håskjold, et foredrag av Hilde Herming om boka 
Fast Plass - Kvinner på sokkel og høytlesing av Siri Borge fra hennes essay "Scam Artist", fra boken 
"ULYD- en Feministisk Antologi" (2018, Cappelen Damm)  
 
 

 
Over: Daglig leder Linda Bekkevold ønsker velkommen 

 
DKS-arrangement: INN I PORTALEN 
20. august inviterte TKS til et en-dags-kurs for kunstnere og kunsthåndverkere i Vestfold og Telemark, 
for en innføring i Kulturtankens portal hvor kunstnere kan legge inn forslag til produksjoner som kan 
bli oppkjøpt og gå ut på turné i landets kommuner og fylkeskommuner. 
Dette en-dags-kurset var en videreføring av pilotprosjektet DKS-LAB for å gi elever flere møter med 
visuell kunst i den kulturelle skolesekken og gjøre kunstnere konkurransedyktige når de presenterer 
sine DKS-produksjoner.  
 
I programmet deltok Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken. Han fortalte om det 
overordnede om portalen og hvordan DKS henger sammen på landsbasis. Marius Baun, DKS Vestfold 
og Telemark fylkeskommune gjennomgikk portalen skritt for skritt og gav tips og råd til hvordan det er 
lurt å gå frem, målgrupper, dokumentasjon mm. Odd Fredrik Heiberg, kunstner Telemark gjennomgikk 
DKS-produksjonen HUS-I-HODET, som han har laget sammen med Morten Kildevæld Larsen. Han 
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brettet ut selve utstillingen og gjennomgikk hvordan de formidler den både til ungene, men også for 
salg til kommunene/fylkeskommunene. Verena Scholz, kunstner Vestfold, viste oss hvordan hun har 
laget en praktisk og eksperimentell opplevelse i "screeningkunsten" for elevene og deler av sin 
mangeårige erfaring på turné med skolesekken. 
 
Det var god tid til å stille spørsmål underveis. TKS la vekt på å følge smittevernsregler og sørget for 
trygge forhold. Kurset var gratis.  
 

           
Over: Fra Odd Fredrik Heibergs demonstrasjon av produksjonen «HUS-I-HODET» som også Morten Kildevæld 
Larsen står bak og har turnert med i Telemark og også solgt videre til andre fylker.  

 
IBSEN 28 
Prosjektleder Ibsenbiblioteket og Ibsen 28 Gunn Marit Christenssom inviterte TKS i november til å 
bidra inn i arbeidet med å utvikle strategien for veien fram mot Ibsen-jubileet 2028. Strategiprosessen 
er rigget med tre arbeidsgruppe og en styringsgruppe. TKS har deltatt i møter i arbeidsgruppe 1. 
Satsingen går på Skien som Ibsenby fram mot hans 200-års jubileum og strategien skal opp til politisk 
behandling høsten 2021. 
 
KUNSTLABBEN OG LØRDAGSBARN  
TKS arrangerer kunstnerverksted for barn i Kunstlabben vår og i regi av Skien kommune har vi fire 
workshops for barn under skolealder i året, to for hvert halvår. Disse knyttes til utstillingsprogrammet 
vi har i perioden og er åpent for alle barn. Lørdagsbarn er et profesjonelt kulturtilbud til barn og 
barnefamilier. I løpet av sesongen kan du få oppleve teater, litteratur, billedkunst og 
konserter. Lørdagsbarn er et samarbeid mellom Skien kommune (Kultur& fritid, Skien kulturskole, 
Skien bibliotek) og en rekke kulturinstitusjoner Skien, deriblant TKS. 
 
22. februar hadde Maj-Gret Gaupås tegneserieworkshop på TKS etter å ha sett utstillingen Syklus.  
 
18. april skulle vi også hatt Lørdagsbarn hos oss, men grunnet korona ble arrangementet avlyst.  
 
19. september inviterte vi til omvisning i utstillingen til Øystein Selmer, hvor han og Maj-Gret Gaupås 
lærte bort hvordan male landskap.  
 
5. desember gjorde Korona-smitten gjorde at vi lagde et digitalt Lørdagsbarn-arrangement med 
Morten Kildevæld Larsen, hvor han og de to døtrene hans Lilly og Erle, viste hvordan de lagde en varde 
med julestjerne: https://www.youtube.com/watch?v=W5Ko5GjOMzU 
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Over: Lørdagsbarn lager skulptur med Morten, Lilly og Erle. Foto: Morten Kildevæld Larsen 

 
DKS og DKS LAB 
TKS produserer formidlingsopplegg til turneer for Den Kulturelle Skolesekken. I 2020 ble utstillingen 
SYKLUS formidlet til alle 8-klassinger i Skien kommune.  
 
I regi av Kulturtanken har TKS vært med i utviklingen av pilotordningen DKS LAB, som skal bli en 
ressurs for kunstnere innen visuell kunst i en nasjonal pilotordning. I 2019 og starten av 2020 var fem 
kunstnere med i piloten: Øystein Wyller Odden, Maj-Gret Gaupås, Fanny Gjestland, Siri Sandersen og 
Håkon Gåre. De fikk bistand av Verena Winkelmann (billedkunstner) og Marius Strandgård Baun (DKS, 
Telemark fylkeskommune (før sammenslåingen)) var observatører og gav tilbakemelding til 
kunstnerne i etterkant. Formidlingen ble testet på skoleelever og ble gjennomført i en periode på 3-4 
uker. 
 

       
Over: Fra Fanny Gjestlands DKS LAB hvor hennes tilbakemelding fra kurset var: Jeg hadde veldig utbytte av laben.  
Det var fint å få testet ut plassen, plassering av de ulike stasjonene med forskjellig verktøy, og ta grep omkring 
logistikken. Hvor lenge skal jeg snakke, hva synes de er interessant, litt om utdanningsforløpet etc.? 
Min første test hadde jeg bare 3 veldig flinke og interesserte jenter fra 9. klasse på Gimsøy skole. Det var jo 
selvfølgelig noe helt annet å få 11 gutter fra Gulset....da ble det mindre snakk og mere tools og action! 
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Med sammenslåing av fylkeskommunene Vestfold og Telemark, har Telemark kunstsenter invitert til 
samarbeid med Vestfold kunstsenter (VKS) om å arrangere DKS LAB for kunstnere fra begge de 
tidligere fylkene.  Det ser nå ut til at Sparebankstiftelsen DNB vil bli ekstern bidragsyter i 2021 sammen 
med Kulturtanken og fylkeskommunen. TKS og VKS vil gå sammen om å bistå visuelle kunstnere i 
Vestfold og Telemark med å utvikle egne produksjoner for den kulturelle skolesekken og gi kunstnerne 
oppdrag og bli konkurransedyktige i den nye nasjonale portalen alle søker inn med sine produksjoner 
til, med den nye modellen.  
 
Dette for å bidra til et profesjonelt tilbud innen visuell kunst for barn og unge, slik at alle skal få 
oppleve profesjonell og autonom visuell kunst, uavhengig av bakgrunn og bosted. DKS skal være noe 
annet enn estetiske fag i skolen. Kunstnermøtet er viktig i denne sammenhengen, men også at 
kunstneren selv er med på å utvikle egne metoder for å formidle kunsten og vise fram aspekter innen 
visuell kunst, som ikke ellers får plass i skolehverdagen. 
 

GREENLIGHTDISTRICT 
TKS er medeier av kunstbiennalen Greenlightdistrict (GLD), 
sammen med Skien Kunstforening, Spriten kunsthall og 
Kunsthall Grenland. GLD har forberedt temaet for biennalen 
i 2020 som blir SKOG. Googlesaken vil bli omdreiningspunkt 
for utstillingen på Skien Kunstforening med Anna Ihle og 
Odd Fredrik Heiberg som kurator-team. Sara Møller og 
Cathrine Danielsen er kuratorer for Wood & Clay på 
Kunsthall Grenland og på Spriten Kunsthall og Telemark 
kunstsenter vises NKs Temautstilling 2020 SKOG. Det 
kommer til å bli en rekke workshops og seminar i 
forbindelse med utstillingene som omhandler tema SKOG 
på ulik måte. Introseminaret våren 2020 er flyttet til 
åpningshelgen. 
 
Open Call ble sendt ut 31. august om deltagelse til 
Temautstillingen og like under 300 kunstnere valgte å søke 
på den og 33 kunstnere/kunstnergrupper ble antatt.  
 
27. august holdt Greenlightdistrict sitt første formidlingsforum på TKS for å diskutere nye formater, 
formidlingsmetoder og ikke minst hvordan nå ut med kunsten til nye publikumsgrupper. Siri Sandersen 
og Stine Gonsholt lokket fram ideer til formidling av kunst som berører skogen som tema i hele 
spennvidden fra politiske til materialbaserte verk.  
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NEDSTENGING SOM FØLGE AV KORONAVIRUSET  
Etter utstillingen Syklus skulle egentlig utstillingene til Øystein Selmer i 2. etasje og til Ann Beate 
Tempelhaug og Eirik Gjedrem i 1. etasje gått av stabelen 18. april og vart fram til 31. mai. Som følge av 
koronaviruset og nasjonal nedstenging av samfunnet 12. mars 2020, ble disse utstillingene flyttet fram 
til høsten. Stipendutstillingen gikk som planlagt, bare flyttet frem en uke fra 12. til 19. juni. TKS samlet 
inn betydelig mer stipendkroner med begrunnelse i korona, som følge av kunstnernes tapte inntekter i 
perioden. 
 
5. desember valgte vi å gjennomføre Lørdagsbarn digitalt som følge av de store smittetallene i Skien. 
Det er kjøpt inn noe utstyr for å kunne holde digitale åpninger når vi ellers ikke kunne møtes 
innendørs så mange samtidig. Det har gjort at vi har kunnet nå ut med åpningene til tross for smitte 
også til dem som av ulike grunner ikke har kunnet komme. TKS har søkt midler fra Norsk kulturråd om 
bedre utstyr til dette og for å kunne utvide og utvikle det digitale formidlingstilbudet vårt. 
 
Boklanseringen med Kjetil Røeds bok «Kunsten og livet» skulle lanseres våren 2020 og så i høst, men 
er nå blitt flyttet til august 2021. Røed vil da lansere sin nye bok «Kunsten og døden». 

 
INNSPILL OG HØRINGER 
Telemark kunstsenter er rådgivende organ innen det visuelle kunstfeltet for fylkeskommunen og 
kommunene i Telemark og bidrar med faglig innsikt i innspill og høringer. TKS har bidratt med innspill 
til det nye sammenslåtte fylkeskommunens nye kulturstrategi for de neste fire årene og stilt på flere 
møter for å presentere oss og våre innspill til strategien.  
 
 

STYRKING AV KUNSTNERØKONOMIEN 
TKS har søkt midler av fylkeskommunen og av Norsk kulturråd for to ting: Bedre kvaliteten på 
kommunikasjonen og pressearbeidet for å oppnå økt synlighet og å styrke kunstnerøkonomien.  

 
 
KUNSTFAGLIG RÅD 
Kunstfaglig råd har bestått av Fanny Gjestland (kunsthåndverker), Aleksi Wildhagen (billedkunstner) og 
Verena Winkelmann (billedkunstner). De behandlet innkomne søknader til open call om utstilling ved 
TKS og programmerte slik (merket*).  
 
For utstillingene med Brita Been (75-års jubileumsutstilling) vil TKS søke midler for å skrive bok. Det 
samme for utstillingene med Marilyn Owens og Anne Stabell. Torunn Myranns utstilling «Sinte fugler» 
vil vi søke om midler til katalog for.  
 

2021 
*Vicente Mollestad | More Lost Summers of my Youth  23. januar – 28. februar 
*Marius Wang | Untitled Untangle    23. januar – 28. februar  
 
*Usikkerkunstjente | TOSOMISME    20. mars – 2. mai  
*Sigbjørn Bratlie | Første person flertall    27. mars – 2. mai  
 
STIPENDUTSTILLINGEN 2021      29. mai – 8. august 
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NKs Tematutstillingen 2021 | SKOG • Greenlightdistrict   17. september – 31. oktober  
 
*Torunn Myrann | Sinte fugler     13. november – 19. desember  
*Anton Benois | Mutations     20. november – 19. desember  
 

Arrangementer 2021  
Hele året: Eksperimentelle formidlingsformat Greenlightdistrict (Siri Sandersen og Stine Gonsholt)  
13. februar: Digitalt arrangement: Lørdagsbarn  
8. mars: Markering av kvinnedagen i samarbeid med Spriten Kunsthall, Galleri HI10 og Skien 
kunstforening. Visning av filmen Ung, vakker og begavet og samtale med Usikkerkunstjente. 
10. april: Digitalt arrangement: Lørdagsbarn 
5. mai – 1. oktober DKS LAB 
8. mai: Boklansering Kjetil Røed: Kunsten og døden 
30. september: Greenlightdistrict | Heldags-seminar med tema Skog 
To lørdagsbarn-arrangement på høstsemesteret 
 

2022 
*Brita Been |75-års jubileumsutstilling     15. januar – 8. mars 
 
*Kamilla Skrinde       26. mars – 8. mai  
*Johan Lundin |Gallery Extra TV     2. april – 8. mai  
 
Stipendutstillingen 2022      11. juni – 7. august  
 
*Knut Helge Odden: Minneutstilling     27. august – 16. oktober  
 
*Erle Saxegaard       5. november – 18. desember  
*Vebjørn Guttormsgaard Møllberg     12. november – 18. desember  
 

Arrangementer 2022  
8. mars Feire kvinnedagen – Brita Been finissage. 
4 Lørdagsbarn arrangement – to på våren to på høsten – dato ikke satt 
1. mai – 1. oktober DKS LAB 
 

2023 
*Marilyn Owens       14. januar – 8. mars  
 

2024  
*Anne Stabell        13. januar – 10. mars 
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KUNST I OFFENTLIG ROM 
Årsrapport RSU Telemark 2020  
 
RSU (Regionalt samarbeidsutvalg) er et rådgivende organ for kunst i offentlige rom i Telemark. 
Formålet med RSU er å bistå byggherrer innen offentlig og privat virksomhet i forbindelse med 
kunstprosjekter, bidra til å få utsmykking med høy kunstnerisk kvalitet, øke kunnskapen om viktighet 
av kunst i offentlige rom og orientere om de støtteordninger som finnes.  
 
RSU har Telemark Kunstsenter som sekretariat. Utvalget har 3 medlemmer: en billedkunstner, en 
kunsthåndverker og en arkitekt, alle med personlige varamedlemmer. Etter innstilling fra BiT og NK-sør 
oppnevner styret i TKS medlemmer og varamedlemmer for to år av gangen, slik: det ene året 
oppnevnes en billedkunstner med vararepresentant og neste året oppnevnes en kunsthåndverker 
med vararepresentant. 
Telemark Arkitektforening velger sin representant og vararepresentant på generalforsamlingen for to 
år av gangen. 
 
SAMMENSETNING  
Utvalget har i 2020 hatt følgende sammensetning og Berit Hage har vært leder i perioden 2019-21:  
 
TeAF:   Berit Hage (2017-2019 og 2019-2021) vara: Brit Wiedswang 
NK Sør:   Anne Stabell (2019-2021), vara: Ann-Kathrin Samuelsen 
BIT:  Jorunn Steffensen (2019-2021), vara: Philip Dommen  
 
Sekretær for RSU har vært daglig leder på Telemark kunstsenter Linda Bekkevold frem til mai, og 
arbeidende styreleder for TKS Hilde Tørdal fra hun ble valgt på representantskapets årsmøte 27.mai. 
 
MØTER  
RSU har hatt 5 ordinære møter og ett møte online, og har behandlet til sammen 23 møtesaker. 
Enkelte saksnummere har blitt brukt flere ganger, derfor er reelt sakstall noe høyere enn det som 
kommer frem av møtereferatene. 
 
KUNSTPROSJEKTER  
Det har vært arbeidet med 14 prosjekter for til sammen kr.18.558.520. Summen er inkludert honorar 
til kunstkonsulentene. I 2020 er det opprettet 5 nye saker og det er utnevnt 6 kunstkonsulenter.  
RSU har i 2020 mottatt 2 rapporter fra ferdigstilte prosjekter. 
 
ANNET 
Det ble planlagt å holde et konsulentforum på høsten, men av forståelige grunner ble dette ikke noe 
av. I det hele tatt har den generelle situasjonen gjort at det ikke har vært mulig å satse på aktiviteter 
utover vanlig saksbehandling.  
Behovet for å ha et sosialt faglig forum er imidlertid et stadig tema, og også behovet for å rekruttere 
og skolere nye, yngre konsulenter har vært tatt opp. RSU håper å kunne ta tak i dette om ikke så alt for 
lenge. 
Vi vil også oppfordre alle aktive konsulenter til å sende kunstplaner, ferdigrapporter og annen info til 
RSU/TKS, selv om det ikke lenger er obligatorisk. Jevnlige oppdateringer fra dere om hva som skjer og 
ikke skjer gir oss grunnlaget for å følge opp både enkeltprosjekter og det generelle arbeidet med kunst 
i offentlig rom på best mulig måte.  
 
10.mars 2021 
Anne Stabell – RSU 
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OVERSIKT OVER KUNSTPROSJEKTER I TELEMARK 2020  
 
Antall prosjekter i omløp 2020: 14 saker med sum 18.558.520. Summen er inkludert honorar til 
kunstkonsulentene. Inkludert i totalsummen er også KORO-tilskudd på 650.000. 
 
Antall nye prosjekter: 5 saker med sum 5.300.000 inkl. konsulenthonorar.  
Antall pågående prosjekter: 7 saker med sum 11.558.520 inkl. konsulenthonorar og KORO-tilskudd.  
Antall avsluttede prosjekter: 2 saker med sum 1.700.000 
 
Antall prosjekter i omløp 2020:  14 
Antall nye prosjekter:   5 
Antall pågående prosjekter:   7 
Antall avsluttede prosjekter:   2 
 
NYE KUNSTPROSJEKTER 2020:  
 
Byggets/prosjektets navn: Ny interkommunal legevakt i Skien 
Byggherre/prosjektansvarlig: Skien kommune v/ Ingrid Betten 
Arkitekt: Adapt arkitekter 
Avsatt av byggherre: 300.000 
Tilskudd KORO: nei 
Saksnummer RSU: 2/20 (17.januar 2020) 
Oppnevningsmetode: Via KORO portalen, 4 søkere 
Kunstkonsulent: Siri Sandersen  
 
Byggets/prosjektets navn: «Framtidas skole» i Bamble 
Byggherre/prosjektansvarlig: Bamble kommune v/Anette Skaugen Guldager 
Arkitekt: Spinn arkitekter / Backe Vestfold og Telemark 
Avsatt av byggherre: 3.000.000 
Tilskudd KORO: nei 
Saksnummer RSU: 4/20 (17.januar) og 7/20 (3.mars) 
Oppnevningsmetode: KORO portalen, 12 søker hvorav ett team, 3 av disse innstilt av RSU for intervju 
v/ oppdragsgiver. 
Kunstkonsulent: Verena Winkelmann og Siri Sandersen 
Dato kunstplan: -  
Dato for behandling kunstplan: -  
Utførende kunstner:  
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon:  
 
Byggets/prosjektets navn: Gvarv skole 
Byggherre/prosjektansvarlig: Midt-Telemark kommune v/ Hilde Pedersen 
Arkitekt: Søndergaard Rickfelt AS 
Avsatt av byggherre: 500.000 (kunst) + 50.000 (konsulentkostnader) 
Tilskudd KORO: nei 
Saksnummer RSU: 7/20 (12.juni) og 16/20 (16.desember) 
Kunstkonsulent: Torhild Grøstad 
Oppnevningsmetode: Direkte henvendelse fra RSU 
Dato kunstplan:  
Dato for behandling kunstplan: 16.desember 2020 
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Utførende kunstner: Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland, og innkjøp av Morten Slettemeås 
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon:  
 
Byggets/prosjektets navn: Kjølnes ungdomsskole - rehabilitering 
Byggherre/prosjektansvarlig: Porsgrunn kommune v/ Catrine Danielsen 
Arkitekt:  
Avsatt av byggherre: 270.000 hvorav 15% til konsulentkostnader 
Tilskudd KORO: nei 
Saksnummer RSU: 8/20 (8.oktober) 
Oppnevningsmetode: Direkte henvendelse fra RSU 
Kunstkonsulent: Odd Fredrik Heiberg 
Dato kunstplan:  
Dato for behandling kunstplan:  
Utførende kunstner:  
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon:  
 
Byggets/prosjektets navn: Tveten Skole 
Byggherre/prosjektansvarlig: Porsgrunn kommune v/Catrine Danielsen 
Arkitekt: HR prosjekt AS 
Avsatt av byggherre: 1.180.000 inkl. konsulentutgifter 
Tilskudd KORO: nei 
Saksnummer RSU: 10/20 (3.desember) og 10/20 (16.desember) 
Oppnevningsmetode: KORO-portal Vestfold og Telemark + epost til aktive lokale konsulenter. 3 søkere 
Kunstkonsulent: Grethe Hald 
Dato kunstplan:  
Dato for behandling kunstplan:  
Utførende kunstner:  
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon:  
 
PÅGÅENDE KUNSTPROSJEKTER 2020:  
 
Byggets/prosjektets navn: Porsgrunn videregående skole  
Byggherre/prosjektansvarlig: Porsgrunn kommune  
Arkitekt: Norconsult v/Sabine Klonk  
Avsatt av byggherre: 1.283.520,-  
Tilskudd KORO: Nei 
Saksnummer RSU: Sak 4/19 
Kunstkonsulent: Sverre Gullesen 
Rapportering til RSU:  
 
Byggets/prosjektets navn: Gang- og sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga  
Byggherre/prosjektansvarlig: Skien kommune/Bypakke Grenland 
Arkitekt: Johs Holt as 
Avsatt av byggherre: 400 000,- 
Tilskudd KORO: Nei 
Saksnummer RSU: Sak 1/19 
Kunstkonsulent: Marit Justine Haugen  
Dato kunstplan: 2019 
Dato sluttrapport: 2021 
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Byggets/prosjektets navn: Kverndalen bo- og dagsenter  
Byggherre/prosjektansvarlig: Skien kommune 
Arkitekt: Børve Borchsenius Arkitekter AS 
Avsatt av byggherre: Anslag: kr. 3.000.000,-  
Tilskudd KORO: Nei 
Saksnummer RSU: Sak 2/19 
Kunstkonsulent: Kristine K. Wessel  
Dato sluttrapport: 2022 
 
Byggets/prosjektets navn: Skien videregående skole / uteområde Klosterøya  
Byggherre/prosjektansvarlig: Telemark Fylkeskommune / Skien kommune / Klosterøya 
Arkitekt: Link arkitekter og Link landskapsarkitekter 
Avsatt av byggherre: kr. 3.900.000,- 
Tilskudd KORO: kr. 250.000,- + kr. 400.000,- 
Saksnummer RSU:  
Kunstkonsulent: Viel Bjerkeset Andersen og Eivind Slettemeås 
Dato kunstplan: 2020 
Dato for behandling kunstplan:  
Utførende kunstner:  
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon:  
 
Byggets/prosjektets navn: Bamble videregående skole 
Byggherre/prosjektansvarlig: Telemark fylkeskommune 
Arkitekt: Rambøll 
Avsatt av byggherre: Kr. 1.300.000,- 
Tilskudd KORO:  
Saksnummer RSU: 
Kunstkonsulent: Kyrre Andersen  
Dato kunstplan: 
Dato for behandling kunstplan:  
Utførende kunstner:  
Dato sluttrapport:  
Type dokumentasjon:  
 
Byggets/prosjektets navn: Notodden barne- og ungdomsskole 
Byggherre/prosjektansvarlig: Notodden kommune 
Arkitekt: Søndergaard Rickfelt 
Avsatt av byggherre: kr. 1.000 000 ,- 
Tilskudd KORO: Nei 
Saksnummer RSU: 1/18 
Kunstkonsulent: Ståle Sørensen Toril Bonsaksen 
Utførende kunstner: Høst 2019 
Dato sluttrapport:  
Type dokumentasjon:  
 
Byggets/prosjektets navn: Opplevingsvegen om Nutheim  
Byggherre/prosjektansvarlig: Seljord og Hjartdal kommuner  
Arkitekt: Feste landskap og arkitektur 
Avsatt av byggherre: Kr. 25.000,- (til forprosjekt)  
Tilskudd KORO:  
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Saksnummer RSU:  
Kunstkonsulent: Grethe Hald  
Dato kunstplan: 
Dato for behandling kunstplan:  
Utførende kunstner: 
Dato sluttrapport: 
Type dokumentasjon:  
 
 
AVSLUTTEDE KUNSTPROSJEKTER 2020:  
 
Byggets/prosjektets navn: Kjølnes Bad  
Byggherre/prosjektansvarlig: Porsgrunn kommune 
Avsatt av byggherre: kr. 1.250.000,- 
Tilskudd KORO: Nei 
Saksnummer RSU: Sak 10/18 
Kunstkonsulent: Odd Fredrik Heiberg  
Dato kunstplan: 12.11.18 
Dato for behandling kunstplan: 17.12.18 
Utførende kunstner: Arne Ingvaldsen 
Dato sluttrapport: 7. februar 2020 
Type dokumentasjon: Bilder 
 
Byggets/prosjektets navn: Landmannstorget kollektivknutepunkt og park 
Byggherre/prosjektansvarlig: Skien kommune 
Arkitekt: Dronnings Landskap 
Avsatt av byggherre: kr. 450.000,- 
Tilskudd KORO: - 
Tilskudd fra Sparebankstiftelsen Telemark Grenland: 500.000,- 
Tilskudd fra Kulturmidler Telemark fylkeskommune: 50.000,- 
Saksnummer RSU: 13/20 
Kunstkonsulent: Odd Fredrik Heiberg 
Dato kunstplan: 14.04.18 
Dato for behandling kunstplan: 18.05.18 
Utførende kunstner: Siv Bugge Vatne 
Dato sluttrapport: 3.12.2020 (behandlet dato) 
Type dokumentasjon: Bilder 
 

      
Over: Bilde fra Kjølnes Bad med verk av Are Ingvaldsen 



                      
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet for 2020 

 

Til ledelsen i Telemark Kunstsenter, organisasjonsnummer 871 322 252. 

 

Vi har bistått Telemark Kunstsenter med utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapsloven. Årsregnskapet 
består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Som det fremgår av årsregnskapet er årsresultatet  
et underskudd på kr.94 547,-. Den regnskapsmessige egenkapitalen utgjør kr. 97 393,-. av balansesummen på 
kr.306 229,-.  

 

Vi har for regnskapsåret i tillegg utført løpende bokføring etter bokføringsloven. Det foreligger en 
oppdragsavtale mellom foretaket og regnskapsfører som regulerer tjenesteomfang og arbeidsdeling nærmere. 
Oppdragsavtalen kan omfatte andre oppgaver enn løpende bokføring og bistand med utarbeidelse av 
årsregnskapet, for eksempel rådgivningstjenester, som ikke dekkes av denne uttalelsen. 

 

Det er styret og daglig leder i foretaket som er ansvarlig for at bokføring og utarbeidelse av årsregnskapet skjer i 
samsvar med lov, forskrifter og god bokførings- og regnskapsskikk. Vårt oppdrag er utført under forutsetning av 
at relevant, fullstendig og korrekt informasjon er mottatt fra foretaket. 

 

Vi har utført vårt oppdrag i samsvar med regnskapsførerloven med forskrifter og god regnskapsføringsskikk. 
Dette innebærer at vi innenfor alminnelige rammer har: 

x utført bokføringen i samsvar med bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk, herunder påsett 
at dokumentasjon av bokførte opplysninger tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av lov og for øvrig viser 
de bokførte opplysningenes berettigelse, og sørget for kontrollspor mellom dokumentasjon, bokførte 
opplysninger og årsregnskap 

x tatt stilling til bruk av bokføringskontoer, balanseføring kontra resultatføring, samt skatte- og avgiftsmessig 
behandling ved bokføring av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner 

x tatt opp med foretaket eventuelle svakheter ved foretakets interne rutiner vedrørende bokføring og 
utarbeidelse av årsregnskap, dersom vi har oppdaget slike i utførelsen av vårt oppdrag 

x basert årsregnskapet på en avstemt og dokumentert saldobalanse 
x drøftet eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til 

årsregnskapet med oppdragsgiver 
x vurdert dokumentasjonen av eventuelle vesentlige beløp som har fremstått som urimelige eller 

usannsynlige 
x bistått med utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk 
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Vi presiserer at vi ikke har utført revisjon av årsregnskapet, og denne regnskapsføreruttalelsen må derfor ikke 
forveksles med en uavhengig revisors beretning.  

 

Porsgrunn, den 05.05.2021 

Regnskapsførerne i Grenland AS 
 

 

Kim Tore Berg Olsen 

Daglig leder 

Oppdragsansvarlig / autorisert regnskapsfører 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 



 

 

     
 
 
 
Telemark Kunstsenter  
      
    .      

Deres ref.: HT Vår ref.:  ML Dato: 17.02.2021 
     

 
Notat vedrørende driften pr 31.12.2020. 
(alle tall rundet av til hele tusen) 
 
Resultat 
Resultat for Telemark Kunstsenter i 2020 viser et underskudd på kr 95 000. Det var budsjettert med 
et årsoverskudd på kr 79 000. 
Fjorårets resultat var et underskudd på kr 112 000.  
 
Kunstsenterets inntekter i 2020 var på kr 2 534 000.  
Fylkeskommunen med kr 1 710 000 og Skien Kommune med kr 470 000 utgjorde hoveddelen av 
dette. 
I tillegg ble det mottatt kr 212 000 i stipendmidler til utdeling blant lokale kunstnere. 
 
Sum driftskostnader kom på kr 2 630 000 hvorav samlede lønnskostnader utgjorde litt over 
halvparten, kr 1 387 000. 
  
Balanse 
TKS hadde stående på konto kr 208 000 ved utgangen av året. Saldo ved starten på året var kr 
173 000. 
Innkjøp av iMac og stillas er i løpet av 2020 aktivert og står ved utgangen av året oppført som en 
eiendel med verdi på kr 47 000. 
 
Som et resultat av årets underskudd er egenkapitalen i løpet av 2020 redusert til kr 97 000. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Regnskapsførerne i Grenland AS 
 
 
  ____________________     
Morten Lindgren 
Autorisert regnskapsfører 



Årsregnskap for 2020

Telemark Kunstsenter
3717 SKIEN

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Regnskapsførerne i Grenland AS
Sverres gate 6B
3916 PORSGRUNN
Org.nr. 989116290

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2020
Telemark Kunstsenter

2020 2019Note

29 790 0Salgsinntekt
2 504 0351,5 2 980 567Annen driftsinntekt
2 533 825 2 980 567Sum driftsinntekter

(449 066) (1 327)Varekostnad
(1 387 474)2 (1 699 229)Lønnskostnad

(4 612) 0Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
(788 656)1 (1 392 658)Annen driftskostnad

(2 629 807) (3 093 214)Sum driftskostnader

(95 982) (112 647)Driftsresultat

1 435 508Annen renteinntekt
1 435 508Sum finansinntekter

0 (236)Annen rentekostnad
0 (236)Sum finanskostnader

1 435 272Netto finans

(94 547)4 (112 375)Ordinært resultat før skattekostnad

(94 547)4 (112 375)Ordinært resultat

(94 547)4 (112 375)Årsresultat

Overføringer
(94 547)4 (112 375)Annen egenkapital
(94 547) (112 375)Sum



Balanse pr. 31. desember 2020
Telemark Kunstsenter

2020 2019Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

47 579 0Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
47 579 0Sum varige driftsmidler

47 579 0Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer

03 132 958Kundefordringer
20 013 75 765Andre fordringer
20 013 208 723Sum fordringer

238 6377 236 402Bankinnskudd, kontanter og lignende
238 637 236 402Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

258 650 445 124Sum omløpsmidler

306 229 445 124Sum eiendeler





Note 1

Note 2
2020 2019

899 120 1 159 358

147 032 162 144

106 117 119 578

235 205 258 150

1 387 474 1 699 229

2 2

Daglig leder Styret

504 716 75 000

504 716 75 000

Pensjonskostnader

Foretaket er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon 

og har etablert pensjonsordning i KLP som tilfredstiller kravene i loven.

Revisor

Andre lønnskostnader

Pensjonskostnader

Lønn

Revisjonsselskapet har i 2020 fakturert kr 5 000 for revisjon av regnskapsåret 2019. Herav moms kr 1 000.

Sum lønnskostnader

Noter til regnskapet for 2020

Lønnskostnader består av følgende poster:

Regnskapsprinsipper

Gjennomsnittlig antall ansatte

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Arbeidsgiveravgift

Telemark Kunstsenter

Lønninger

Sum godtgjørelser 2020

Godtgjørelser 2020

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Følgende klassifiserings- og vurderingsprinsipper er anvendt: 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år, samt poster som knytter seg til 
varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer:
Kundefordringer og andre fordringer er bokført til pålydende.

Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring:
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester foretas ved opptjening, mens kostnadsføring skjer etter 
sammenstillingsprinsippet.
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Noter til regnskapet for 2020

Telemark Kunstsenter

Note 3 Kundefordringer
Virksomhetens kundefordringer er vurdert til pålydende.

Note 4 Egenkapital

Annen 
egenkapital SUM

191 940         191 940            

-94 547          -94 547             

97 393           97 393              

Note 5 Tilskudd 2020 2019

Telemark Fylkeskommune 1 710 305 1 625 000

Skien Kommune 496 000 470 000

2 206 305 2 095 000

Note 6 Annen kortsiktig gjeld 2020 2019

Skyldige feriepenger 96 272 127 647

Bildende Kunstneres Hjelpefond 5% 4 965 0

Sum annen kortsiktig gjeld 101 237 127 647

Note 7
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 29 948.

Pr. 31.12.19

Egenkapital

Bundne midler 

Pr. 31.12.20

Årets resultat
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