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Kristiansand Kunsthall er en av Sørlandets ledende 

kunstinstitusjoner som formidler samtidskunst gjennom 

utstillinger, arrangementer og publikasjoner. Kristiansand 

Kunsthall ble etablert som Christianssands Kunstforening 

i 1881 som en av landets første visningssteder for kunst, 

og ligger midt på torget i Kristiansand sentrum.

Siden navneomlegging og profilendring fra 

Christianssands Kunstforening i 2012 har vi i dag 

mangedoblet vår økonomiske støtte, oppgradert 

våre lokaler og anlagt et ambisiøst og innholdsrikt 

program. Spesielt gledelig er den solide økningen i våre 

publikumstall vi har hatt de siste årene.

Kristiansand Kunsthall ønsker å takke alle kunstnerne 

som har deltatt i vårt utstillingsprogram for godt 

samarbeid i 2020: Jo Ravn Abusland, Bodil Furu, Leonard 

Rickhard, Tokyo Twins (Anne Ødegård og Simon Daniel 

Tegnander Wenzel), Ingrid Lønningdal, Siri Hjorth, 

Sebastian Makonnen Kjølaas, Pia Eikaas, Thomas Bo 

Østergaard, Apichaya Wanthiang, Aleksander Johan 

Andreassen, Fredrik Berberg, Esther Maria Bjørneboe, 

Cathrine Evelid, Gard Frantzsen, Hilde Honerud, Una Line 

Ree Hunderi, Terje Nicolaisen, Shwan Dler Qaradaki, Siri 

Hermansen, Tine Aamodt, Katarina Skjønsberg, Nikhil 

Vettukattil, Lasse Årikstad, Ole Christian Ellestad, Helene 

Sommer, Esther Maria Bjørneboe.

Vi takker kunstnere og andre som har bidratt: Jan 

Freuchen, Jonas Høgli Major, Eivind Hofstad Evjemo, 

Sandra Norrbin, Trond Nicholas Perry, Signe Solberg, 

Åsmund Solberg, Illona Valkonen, Erik Faber, Ola 

Røyseland, Cristian Stefanescu, Sindre Sørensen, Markus 

Moestue, Oscar Solløs, Elias Glad Haug, Elisabeth Byre, 

Camilla Gulbrandsen, Mirjam Kristensen, Sveinung 

Rudjord, Kjetil Kro Sørborg, Pelle Brage, Sille Højholdt, 

Anne-May Fossnes, Theis Irgens, Julian Folde, Heidrun 

Sangvik, Fredrik Tønder Tørmoen, Kamilla Antonsen, 

Frida Forsgren, Lisbet Skregelid, Øystein Runde, Martine 

Johansen Marit Roland og Neda Alaei, Cleo Højholdt, 

Jeppe Kristensen, Joanna Rzadkowska, Camilla Bøksle,  

Erlend Wichne, Erlend Helling-Larsen. En særlig 

takk til Pernille Skar Nordby for arbeidet med Lokale 

omkalfatringer.

Vi vil takke alle våre medlemmer, Kristiansand kommune, 

Kulturrådet, Vest-Agder fylkeskommune og Bufdir. 

Takk til våre lokale samarbeidspartnere: Kristiansand 

folkebibliotek, Universitetet i Agder, FLUKS–Senter 

for ung kunst og kultur, Sørlandets Kunstmuseum, 

Agder kunstsenter, Cinemateket. Norske og nordiske 

samarbeidspartnere: Kulturbyåret Mesén,  NMBU – 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Finsk-

norsk kulturinstitutt, Kunsthallene i Norge, Klister i 

Sverige, Foreningen af Kunsthaller i Danmark, og den 

franske nettverket av kunsthaller d.c.a / Association 

française de développement des centres d’art 

contemporain.  Vi takker Hjorthaug og Høydal AS og 

Bjørn Høydal for samarbeid om grafisk utforming. Og en 

særlig takk til Christina Rasmussen og Kristine Wessel for 

samarbeid om Snart Kristiansand.

Takk til alle våre ansatte og medarbeidere: Cecilie 

Nissen, Andreas Røst, Linda Myklebust, Solgunn 

Moltubakk Haugstad, Vivian Sørli, Mirjam Kristensen, 

Christina Leithe Hansen, Jonas Ib Jensen, Åsne Reithaug, 

Flora Lamy, Veronica Lund. Takk til styret: Stina Skeie, 

Anna Margarita Quinteros Milan, Thomas Hestvold, Erlend 

Helling-Larsen, Gro Kvanvig, Kristin Søndersrød Ose. Takk 

til valgkomiteen: Elfie Dørum, Gunnar Stavrum og Aase 

Marthe Horrigmo, Andreas Langeland.
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Samfunnsoppdrag og profil

Kunsthallens fremste oppgave er å synliggjøre 
samtidskunsten og stimulere til økt interesse og 
meningsdannelse hos et bredest mulig publikum. 
Vi forvalter et av Norges største og mest attraktive 
utstillingsrom, og vårt program gjenspeiler 
kvalitetssterke og relevante kunstnerskap, som 
forener det etablerte med det gjennombruddsklare og 
det klassiske med det utprøvende. Produksjonene våre 
omfatter gjennomarbeidede utstillinger, omvisninger, 
foredrag, seminarer, publikasjoner, podcaster og mer. 
Formidlingen er aktiv og foregår på et mangfold av 
disse plattformene. Vår kunnskap og våre ytringer 
bygger på demokratiske verdier, og skal derfor være 
uredde og kritiske med et allmenndannende mål.

Kristiansand Kunsthall har allerede markert seg 
som en av flere viktige kunstinstitusjoner i Norge, 
og skal fortsette å trekke nasjonal oppmerksomhet 
til regionen. Vi ser det som et eget ansvar å bidra til 
å fylle tomrommet mellom de store institusjonene 
og det frie kulturlivet. Våre ambisjoner er solid 
forankret i sentrale kulturpolitiske målsetninger og 
vi representerer et vesentlig bidrag til å styrke det 
regionale som maktfaktor, blant annet ved å kanalisere 
offentlig ressurser fra institusjon til kunstner. I 
2015 innledet Kunsthallen et unikt samarbeid med 
Kristiansand folkebibliotek. Her ligger muligheten 
til å fremme våre felles lokaler som et potensielt 
kultursenter i byen, med både litterære, kunstneriske 
og sosiale opplevelser til allment utbytte.

Kristiansand kunsthall viser 4–5 hovedutstillinger i 
året. Utstillingsprogrammet speiler aktuelle tendenser 
innen norsk og nordisk samtidskunst. Siden åpningen 
i 2012 har vi jobbet ut fra en sterk lokalforankring og 
valgt tema som stedsidentitet og byutvikling. Målet 
har vært å anvende et lokalt mangfold og løfte det 
videre inn i en større global sammenheng. Dette har 
tydelig kommet til uttrykk gjennom utstillingsserien 
Game of Life (2012-2019) som ble avsluttet i 2019. I 
2020 fortsatte undersøkelsen av det lokale gjennom 
prosjektet Lokale omkalfatringer–en kunstnerisk 
kartlegging av kommunesammenslåing og 
regionreform. Et annet satsningsområde er å utforske 
grenseoppgangene mellom billedkunst og litteratur. 
Dette har særlig vært vist gjennom utstillingene 
Forsvinninger (2013) og Avskygninger (2018) og Og 
lenge gikk vi uten lys (2020). I 2021 viser vi vår første 
og største satsing på utstilling av kunstnerbøker/
Artists books. En tredje satsning er å løfte fram 
maleriet. Det har de siste årene vært et økende 
antall malere som har inntatt den internasjonale 
kunstscenen, og Kristiansand Kunsthall følger denne 
utviklingen.

Kunsthallen jobber i tett dialog med kunstnerne og vi 
forholder oss til kunstnere og kunstnerisk produksjon 
i endring. Vi er opptatt av at kunstnerne skal kunne 
ta risiko og nye skritt i produksjon av utstillinger hos 
oss.

Kristiansand Kunsthall spiller en vesentlig rolle i 
profesjonaliseringen av de mindre og mellomstore 
samtidskunstinstitusjonene i Norge og har vært en av 
initiativtakerne til kunsthallene i Norge, et nasjonalt 
nettverk for norske kunsthaller.

Kunsthallens satsingsområder
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Planer for 2020:

Være en sentral aktør for utvikling av 
kompetanse på visuell kunst i regionen

Videreutvikle samarbeid med Kristiansand 
folkebibliotek med fokus på mangfold og 
inkludering

Videreutvikle samarbeid med Universitetet 
i Agder og andre kunnskapsinstitusjoner

Fortsette dialog med Kristiansand kommune 
om utvikling av tak

Videreutvikle og styrke organisasjonen

Utvikle ny strategi for formidling og 
publikasjoner

Utvikle formidlingstilbud og 
verkstedsfasiliteter for ungdom

Utvikle nye forretningsideer

Medlemsutvikling
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Esther Maria Bjørneboe, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember

Rappo 
 rt for 
 2020
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Publikum

I 2020 har vi registrert 8 200 
personer i kunsthallens lokaler 
og åpningstider. Av disse var 
1250 barn og unge. I 2019 hadde 
vi 11 840 besøkende. Nedgangen 
skyldes at vi hadde stengt i 3 
måneder og mindre besøk enn 
vanlig på senhøsten. Likevel 
hadde vi publikumsrekord på 
sommerutstillingen. 

Vi har også et publikum som 
bruker biblioteket med kunstbøker 
og vårt rekreasjonsområde som 
er åpent fra kl 07.00–22.00 alle 
dager etter at huset ble mer åpent. 
Siden bibliotekets kunstbøker 
ble flyttet til kunsthallens 
resepsjonsområde, har utlånet 
av kunstbøker økt kraftig. Fra 
2018 til 2019 var veksten på 
47%. I 2020 gikk utlånet ned 
med 20%–noe man kan tillegge 
koronasituasjonen, da både 
bibliotek og kunsthall måtte 
stenge deler av året. Kunsthallen 
arrangerte også en utstilling i hele 
huset sammen med Kristiansand 
folkebibliotek. Her er det 
registrert 31 000 besøkende. 

Vi samarbeidet i tillegg 
om et uteprosjekt, Snart 
Kristiansand. Prosjektet 
var initiert av Kristiansand 
kommune i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. 
Kulturbyrået Mesén var kurator 
og kunstfaglig rådgiver. Andre 
samarbeidspartnere var Agder 
kunstsenter, NMBU – Norges 
miljø- og biovitenskapelige 
universitet, og Finsk-norsk 

I 2020 arrangerte/medarrangerte 
kunsthallen 18 arrangement. 
Dette omfatter utstillingsåpninger, 
kunstnersamtaler, ungdomsfestival, 
workshop for ungdom, 
seminarer, lesesirkler, konsert 
og teaterforestilling. Året 
før arrangerte vi 61 fysiske 
arrangementer. Nedgangen skyldes 
korona og smitterestriksjoner.

Kristiansand Kunsthall stengte 
dørene 13. mars i likhet med 
kulturtilbudene i resten av landet 
og holdt stengt fram til 18. juni. 
I denne perioden jobbet vi med 
planlegging, rydding av lokaler, 
arkivering og digital formidling. 
Blant annet en kortfilm med 
kunstneren Pia Eikaas der hun 
forteller om sitt verk Basket 
Case Ghost Waves i utstillingen 
Retten og vrangen. Det var ikke 
nødvendig å permittere ansatte 
da det fantes arbeid til alle i hele 
perioden. Vi brukte lang tid på å 
montere utstillingen som åpnet 
i juni, da vi bare kunne ha én 
kunstner inne om gangen grunnet 
smittevern/restriksjoner.

Siden utstillingsprogrammet i 
2020 handlet om 2020 gjennom å 
belyse kommunesammenslåingen 
som fant sted i starten av året, 
så vi det som nødvendig å 
gjennomføre programmet innenfor 
dette året. Til tross for at vi holdt 
stengt i 3 måneder klarte vi 
dette, fordi vi kortet ned på alle 
utstillingsperiodene, samt at vi 
avlyse et eksternt prosjekt som var 
planlagt i august.

kulturinstitutt. Her er det 
registrert 74 560 besøkende.

Dette betyr at over 100 000 
personer har benyttet seg av 
tilbud tilrettelagt av Kristiansand 
kunsthall i 2020.

På grunn av koronasituasjonen 
har vi i 2020 satset på podcaster 
og digital formidling i stedet for 
fysiske arrangementer så langt 
det har latt seg gjøre innenfor de 
økonomiske rammene. Vi laget 
videoer i form av formidlingsfilmer 
og intervjuer, samt podcaster. 
Filmene hadde til sammen 15 350 
visninger. Særlig et intervju vi 
laget med Fædrelandsvennens 
kulturjournalist om manglende 
kulturdekning i pressen, 
hadde over 9 000 visninger. 
Formidlingsfilmen med Pia Eikaas 
hadde over 4 000 visninger. 
Podcastene ligger i 2020 på 
mellom 200 og 350 lyttere.

Fritidstilbudet les kunst ble 
kun gjennomført digitalt, mens 
les kunst-tilbudet for skoler 
hadde 600 fysisk besøkende i 
programmet til 2020.

Koronasituasjonen har også 
gjort at vi ikke har kommet så 
langt som ønskelig i å ta det nye 
formidlingsrommet/verkstedet i 
bruk, men noe bruk har det vært 
også i en periode da det til tider 
har vært mange begrensinger og 
restriksjoner å forholde seg til.
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Økonomi og drift

Kristiansand Kunsthall har 
siden omlegging til kunsthall 
i 2012 hatt fokus på økonomi 
og likviditetsstyring. Dette 
har resultert i god likviditet. 
Kunsthallen har ingen belåning 
og har derfor ingen avdrag og 
finansutgifter.  Fra å være en 
forening med årlig underskudd, 
har vi gjennom god økonomisk 
styring klart gjennom de 
siste årene å snu en negativ 
egenkapital til i dag å ha en 
positiv egenkapital. Årets resultat 
ble overskudd kr 41 569 og 
egenkapital viser nå kr 378 574.

Kristiansand Kunsthall har de 
siste årene mottatt vesentlig økt 
støtte fra det offentlige. Dette har 
vært avgjørende for å kunne ha 
den utviklingen og fremgang vi 
har hatt. I 2020 har vi ferdigstilt 
flere store prosjekter og takket 
være god prosjektledelse og 
økonomistyring har vi gjennomført 
prosjektene uten store avvik. 

Vi har også fokus på å øke vår 
egeninntjening og videreutvikle 
vårt salg og formidling av kunst. 
Vi har fått tildelt et treårig 
prosjekt innen Kultur og Næring 
og er i gang med å se på nye 
inntjeningsmuligheter opp mot 
næringslivet. 

Selv med dagens støtte og 
tilskudd driver vi i dag innenfor 
strenge rammer for drift. Dagens 
rammer gir lite rom for utvikling. 
Vi er helt avhengig av tildeling 
av prosjektmidler for å kunne 
ha aktivitet utenom ordinær 
drift.  Vi holder til i lokaler med 
utstillingsareal på 600m2. Dette 
krever økonomi til vedlikehold og 
oppgraderinger. 

Vårt lønnsnivå har ligget lavere 
enn andre sammenlignbare 
organisasjoner. Rammene 
våre har også medført at 
pensjonsordningene ligger lavere 
enn vi ønsker å tilby våre ansatte.  
Kristiansand Kunsthall drives 
med en liten administrasjon 
og stab. Det gjør oss sårbare. 
En dyktig stab drevet av stor 
entusiasme har gjort vår store 
utvikling mulig. Videre fremover 
er det ikke forsvarlig med så stort 
arbeidspress på de ansatte og vi 
må ha fokus på å kunne utvide 
staben. Dagens lønnskostnadene 
ligger på 35% av totalkostnadene.
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Driftsstøtte 3 201

Prosjektstøtte 2 168

Husleie 570

Refusjon 320

Salgsprovisjon 40 Kontingent 45

Andre offentlige/private tilskudd 300

Lønn 2 035

Innleide tjenester
1 460

Honorar/vederlag 
830

Utstillingsproduksjon
622

Drift 611

Husleie
570

Markedsføring 62

Inntekter

Utgifter
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Salg

Kristiansand Kunsthall formidler 
salg fra utstillinger og har i 2020 
solgt verk av Ingrid Lønningdal 
og Sofie Berntsen. Kristiansand 
Kunsthalls provisjon utgjør 35%  
av salgsinntektene.

Prosjektmidler i 2020

Flere av prosjektene i 2020 har vært flerårige 
prosjektmidler som har blitt tildelt i 2018 og 
2019. Oppgradering av verkstedet, etablering av 
debattarena er gjennomført med støtte fra Bufdir og 
Kulturrådet (Rom for kunst). Ungdomsfestivalen er 
gjennomført med støtte fra Bufdir.

Gjesteopphold for Pernille Skar Nordby, Debattarena, 
Kommuneforfatteren v/Eivind Hofstad Evjemo er 
gjennomført. 

Vest-Agder Fylkeskommune bidro med 150 000 til 
utstillingsprogrammet,  Kristiansand Kommune 45 
000 kroner til Bjørneboejubileet og Kristiansand 
folkebibliotek bidro med 50 000 kroner til 
utstillingen Og lenge gikk vi uten lys.

Prosjektmidler fra Kultur og Næring (Kulturrådet) 
har vært frosset og overføres til 2021. Fritt ord bidro 
med 50 000 kroner og vi fikk fraktstøtte fra Norske 
Kunstforeninger på 15 000 kroner.

160 000 kroner av prosjektmidlene til 
ungdomsfestivalen på 370 000 blir videreført til 2021 
på grunn av nedskalering av program som følge av 
smittevernrestriksjoner.
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Akti 
vite 
ter

I 2020 handlet programmet i Kristiansand 
Kunsthall om det lokale. De mye omtalte kommune- 
og fylkessammenslåingene trådte i kraft over hele 
landet ved årsskiftet, og dette ble tematisert 
i utstillingsserien Lokale omkalfatringer. 
Cecilie Nissen og Pernille Skar Nordby kuraterte 
tre utstillinger gjennom året som alle handlet om 
sted og identitet.

I tillegg til de tre utstillingene i kunsthallen, 
ble Eivind Hofstad Evjemo invitert til 
prosjektet som kommuneforfatter. Gjennom hele 
sammenslåingsåret besøkte han regionen for å 
observere og registrere hvordan den nye kommunen 
vokste fram. 

Debattarenaen Amfibium ble utformet av 
billedkunstner Jan Freuchen og arkitekt Jonas 
Høgli Major og bygget av møbelsnekker Erik 
Faber. Den tok form av en installasjon inne i 
kunsthallen, formet etter Agders kystlinje. 
Gjennom hele 2020 var intensjonen med arenaen å 
huse arrangementer, intervensjoner, debatter og 
diskusjoner. Denne planen ble amputert på grunn 
av koronasituasjonen. 

Ute i den nye kommunen fant arrangementer sted 
under paraplyen Snart Kristiansand. Dette var 
organisert og kuratert av Kulturbyrået Mesén i 
samarbeid med Kristiansand kommune. Dette pro-
sjektet vil også utgis i publikasjonsform i 2021.

Lokale omkalfatringer
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Utstillinger

Tokyo Twins (Anne Ødegård og Simon Daniel Tegnander Wenzel), Leonard Rickhard,
fra utstillingen Det forjettede land, 1. februar – 22. mars



19

Det forjettede land

1. feb. – 22.mars 2020

Jo Ravn Abusland,  
Bodil Furu, Tokyo Twins  
og Leonard Rickhard

Det forjettede land søkte å 

skape rom for refleksjon om 

hvordan sammenslåingene som en 

administrativ avgjørelse kan virke 

inn på livet. Utstillingen reflekterte 

rundt og portretterte Kristiansand, 

som et område vi kjenner men ikke 

har rukket å føle oss helt hjemme i 

ennå. Noen av kunstnerne har brukt 

hele sin karriere på å undersøke 

dette stedet de selv er fra og som 

nå er i endring, mens andre har 

kommet utenfra for å titte inn.

Annerledeshet og identitet er en rød tråd gjennom 

Jo Ravn Abusland kunstnerskap, som tok for seg sitt 

eget slektstre og Kristiansands byfuru som et bilde på 

landsdelen.

I Bodil Furus film «Skilter Ned» kjører hun gjennom den 

nye kommunen og leter etter gamle kommunegrenser. 

Filmen er en fortelling om hvordan en ideologisk ide og 

påfølgende politisk avgjørelse manifesterer seg i praksis. 

Duoen Tokyo Twins består av Simon Daniel Tegnander 

Wenzel og Anne Ødegård. Gjennom broderi, treskjæring, 

kulturelle artefakter og planter hentet i den sørlandske 

naturen tematiserte de forholdet mellom identitet og 

kulturell arv. 

Leonard Rickhard viste 200 tegninger, et visuelt arkiv 

over hverdagens Agder; furumoen, bjørkeskogen, brak-

ken, dørgløttet, modellbyggeren, landmåleren, rustne 

maskiner og talløse studier av forskjellige typer hus.
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Jo Ravn Abusland, debattarenaen Amfibium,
fra utstillingen Det forjettede land, 1. februar – 22. mars 
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Jo Ravn Abusland, fra utstillingen Det forjettede land, 1. februar – 22. mars
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Bodil Furu, fra utstillingen Det forjettede land, 1. februar – 22. mars
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Ingrid Lønningdal, fra utstillingen Retten og vrangen, 18. juni – 2. august
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Retten og vrangen

18. juni – 2. aug. 2020

Ingrid Lønningdal, Siri Hjorth og 
Sebastian Makonnen Kjølaas, Pia Eikaas og 
Thomas Bo Østergaard

Undersøkelsen av det lokale 

fortsatte i Retten og Vrangen. 

Mens den første utstillingen tok 

utgangspunkt i periferien av nye 

Kristiansand kommune, tok denne 

utstillingen for seg den nye stor-

kommunens administrative og 

geografiske sentrum; byen som 

åsted for liv, demokrati og felles 

forståelse. Prosjektene omhandlet 

innenforskap og utenforskap; 

kulturelt, materielt, estetisk, 

politisk, kroppslig og sosialt.

Ingrid Lønningdal viste en serie med collager av 

arkitektoniske detaljer; lokale kvaliteter i en stadig 

mer generisk urban arkitektur. Hun viste også en serie 

akvareller inspirert av rånernes gummispor på Agders 

landeveier. 

Siri Hjorth og Sebastian Makonnen Kjølaas sitt 

veggmaleri var politiskerotiske satiretegninger av 

dagsaktuelle personer fra kunst-/kulturfeltet og 

lokalpolitikken. Bildet illustrerte politiske strukturer 

og makt, som baserer seg på mer eller mindre 

formelle nettverk, fete bankkontoer, kulturell 

kapital og antall følgere heller enn kommunens 

organisasjonskart og demokratiske valg. 

Pia Eikaas stilte i utstillingen spørsmål om synlighet 

og hierarkier i de urbane rommene.  I en installasjon 

og fanzine tok hun utgangspunkt i havet, både som et 

bilde på nedbryting av strenge rammer for identitet 

og den kollektive vanedannelsen som skjer i de aller 

fleste rom og steder. 

Thomas Bo Østergaards viste en gulvinstallasjon, en 

veggstrie og en serie plantegninger av en leilighet. 

Alle analyser over hvordan vi styres og formes av 

så vel byens arkitektur som av samfunnet og dets 

institusjoner.
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Sebastian Makonnen Kjølaas og Siri Hjorth, fra utstillingen Retten og vrangen, 18. juni – 2. august
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Ingrid Lønningdal, fra utstillingen Retten og vrangen, 18. juni – 2. august
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Thomas Bo Østergaard, fra utstillingen Retten og vrangen, 18. juni – 2. august
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Pia Eikaas, fra utstillingen Retten og vrangen, 18. juni – 2. august
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Apichaya Wanthiang, fra utstillingen Jeg har vært her før, 22. august – 11. oktober
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Jeg har vært her før

22. aug. – 11. okt. 2020

Apichaya Wanthiang undersøkte i denne soloutstillingen sted og 

identitet gjennom å behandle sted som en mental og personlig størrelse. 

Utstillingen besto av arkitektoniske strukturer og romlige installasjoner, 

hvor hun tematiserte hvordan omgivelsene tar bolig i oss og hvordan vi 

tar med oss steder når vi flytter. Utstillingen omhandlet og lot publikum 

føle på kroppen en opplevelse av sted, tett forbundet med mentale 

fenomener som tilhørighet, minner og déjà vu.
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Apichaya Wanthiang, fra utstillingen Jeg har vært her før, 22. august – 11. oktober
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Apichaya Wanthiang, fra utstillingen Jeg har vært her før, 22. august – 11. oktober
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Esther Maria Bjørneboe, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember
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Og lenge gikk vi uten lys

14. nov. – 31. des. 2020

Aleksander Johan Andreassen, Fredrik Berberg,  
Esther Maria Bjørneboe, Cathrine Evelid,  
Gard Frantzsen, Hilde Honerud, Una Line Ree Hunderi, 
Terje Nicolaisen, Shwan Dler Qaradaki,  
Siri Hermansen, Tine Aamodt, Katarina Skjønsberg, 
Nikhil Vettukattil, Lasse Årikstad, Ole Christian 
Ellestad og Helene Sommer.

For andre gang samarbeidet kunsthallen med Kristiansand folkebibliotek 

om en gruppeutstilling som utforsker spenningsfeltene mellom kunst 

og litteratur. Gjennom en åpen utlysning ble 16 kunstnere valgt ut. 

Tematikken som ble etterspurt i utlysingen var arbeider basert på den 

litterære arven etter forfatteren Jens Bjørneboe i anledning 100 års-

jubileet for hans fødsel. Fokuset var særlig på de institusjonelle rommene 

– skolen, biblioteket, sykehuset og fengselet – som Bjørneboe utforsket 

og utfordret.   

 

Utstillingen ble vist i hele Kunsten og litteraturens hus. To verk ble også 

vist utenfor lokalene; i et kjøpesenter og på Bjørneboes plass på baksiden 

av biblioteket. Billedkunstneren Esther Maria Bjørneboe var spesielt 

invitert til årets utstilling med et utvalg av hennes rettstegninger. 
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Hilde Honerud, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember
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Gard Frantzen og Fredrik Berberg, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember
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Terje Nicolaisen, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember
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Siri Hermansen, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember
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Siri Hermansen, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember
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Aleksander Johan Andreassen, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember
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Snart Kristiansand

27. nov. 2019 – 31.des. 2020

Prosjektet var initiert av Kristiansand kommune i 

forbindelse med kommunesammenslåingen. Kulturbyrået 

Mesén var kurator og kunstfaglig rådgiver. Andre 

samarbeidspartnere var Kristiansand Kunsthall, NMBU 

– Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Agder 

Kunstsenter og Finsk-norsk kulturinstitutt.

Snart Kristiansand besto av prosjektene Enter, 

Stedsfortellinger, Vieno Motors: Delayed Harvest, Byen 

vår og et seminar.

Enter av Signe Solberg og Åsmund Solberg, var en 

skulpturell og omreisende installasjon inspirert av 

labyrinten med lydverk som aktiveres av publikum.

Stedsfortellinger av Sandra Norrbin var en fysisk og 

digital utstilling om steder og nærmiljøer i Kristiansand, 

der lokale innbyggere ble invitert til å fortelle stedenes 

historie.

Vieno Motors: Delayed Harvest av Ilona Valkonen, var 

en plattform for anarkistisk blomsterbinding som i 

performancer kombinerer dagligdagse, funne materialer 

med friske blomster i unike kreasjoner til og på 

publikummere. Valkonen arbeidet digitalt fra Finland, 

mens kunstnerne Pia Eikaas, Jo Ravn Abusland og Trond 

Nicholas Perry arbeidet innenfor vinduene i smittefri 

avstand fra publikum. 

Byen vår av Pia Eikaas handlet om hvordan vi ser og 

opplever byens rom og bestå av en DKS-workshop for 

9.klassinger, september 2020.

Seminaret Snart Kristiansand behandlet spørsmål som: 

Hva betyr identitet og lokal tilhørighet? Hva skaper 

engasjement og deltakelse i nærmiljø? Hva skjer i 

storkommunen Kristiansand?

Forestilling 
Cleos fremtid

14. – 18. januar

Cleos fremtid var en rekke performance-samtaler 

som gikk over 5 dager i utstillingslokalene. Det var et 

prosjekt av fjortenårige Cleo Højholdt og hennes far 

og sceneinstruktør Jeppe Kristensen. Ut fra sin glede, 

forventning, bekymring og angst for fremtiden intervjuet 

Cleo fem ulike eksperter om sin fremtid og den verden 

hun kommer til å leve i.

Cleos gjester var: Professor i filosofi Einar Duenger Bøhn, 

Fylkestingspolitiker for MDG Birte Simonsen, Byplalegger 

Gunnar Ridderstrøm, Meteorolog og klimaforsker Jesper 

Theilgaard og Lege og forsker Christian Kerster.
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Formi 
dling
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Vår formidlingspraksis 
omhandler alle 
utadrettede aktiviteter 
som utstillinger, 
arrangementer, kontakt med 
presse, tekstproduksjon, 
dokumentasjon av 
utstillinger, 
hjemmesidearbeid, bruk av 
sosiale medier m.m. Ved 
siden av dette arrangerer 
vi verksteder, debatter, 
boklanseringer, og samarbeid 
med andre utøvere.

Kollokvium

Kollokvium er satsing i samarbeid 
med Universitetet i Agder. Det 
består av ulike faglige innspill på 
og samtaler rundt kunsthallens 
aktuelle utstilling. Hensikten er å 
belyse utstillingen både gjennom 
et kunstfaglig blikk og gjennom 
andre faglige innfallsvinkler, 
som kan gi dybde og kaste 
nytt lys på utstillingen. Med 
kollokvium ønsker vi særlig å 
være en faglig relevant arena for 
Universitetet, med sine studenter 
og ansatte. Vi har som mål å 
arrangere et Kollokvium for hver 
utstilling i kunsthallen. I 2020 
fikk vi kun gjennomført ett på 
grunn av koronasituasjonen og 
smitterestriksjoner.

Podcast og video

Kristiansand kunsthall podcast ble 
etablert i 2019 og lages til hver 
utstilling. Vi produserte 3 episoder 
i 2020 som består av samtaler med 
kunstnere og kuratorer for våre 
utstillinger. I tillegg produserte 
vi 4 filmer, der vi presenterte 
kunstnere og utstillinger.
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Klassikerklubben

Som en del av det pågående 
samarbeidet med Kristiansand 
Folkebibliotek arrangerer vi 
et felles arrangementkonsept: 
Klassikerklubben. Det er en åpen 
lesesirkel der publikum kan lese 
og delta i samtale rundt en utvalgt 
tekst. Tekstene har gjerne en 
referanse til pågående utstilling 
i kunsthallen. I 2020 ble det 
avholdt 6 arrangementer ledet 
av forfatter Mirjam Kristensen 
og litteraturformidler Camilla 
Gulbrandsen.

Kunstnernes bøker

Kristiansand Kunsthall kjøper 
inn bøker til hver utstilling 
som blir presentert under 
utstillingsperioden. Bøkene 
er valgt ut av kunstnerne og 
består av bøker de selv har vært 
inspirert av. På den måten bygges 
kunstbokbiblioteket vårt opp 
rundt våre egne utstillinger og 
kunstnernes interessefelt. 

Formidling–barn og 
ungdom

les kunst er et verkstedstilbud 
for unge voksne i alderen 15-25 
år og fungerer som et møtested 
mellom lokale utøvere og unge 
kunstinteresserte. Forfattere og 
billedkunstnere inviteres inn 
som gjestekunstnere og lager 
verkstedsopplegg basert på eget 
virke og arbeidsmetode.

les kunst er et gratis 
lavterskeltilbud hvor alle er 
velkomne, det kreves ingen 
forkunnskaper eller utstyr 
for å være med. Kunsthallen 
legger likevel til rette for 
kvalitetsformidling framfor 
kvantitet, med plass til maks 12 
deltakere på hvert verksted.

les kunst ble i 2020 gjennomført 
gjennom digitale koronasessions i 
form av videoer delt på Facebook. 
Det ble laget 9 filmer med forfatter 
Erlend Wichne og billedkunstner 
Erlend Helling-Larsen, som var 
vårens gjestekunstnere. Deltakerne 
kunne sende inn sitt eget materiale 
eller spørsmål, som de kunne få 
tilbakemelding på fra kunstnerne, 
gjennom les kunsts Facebook- 
eller Instagram-konto.

Ungdomsfestival

I 2019 mottok Kristiansand 
Kunsthall midler til et treårig 
prosjekt fra Bufdir til å satse 
på ungdom i større bysamfunn. 
Prosjektet startet høsten 2019 
med utlysning av fire stillinger 
til ungdommer som festival-
arrangører.  Fire ungdommer ble 
ansatt fra januar 2020 og hadde 
ukentlige møter for å sette i gang 
planlegging og opplæring.

Biblioteket, kunsthallen og resten 
av samfunnet stengte 12. mars. 
Det ble bestemt at festivalen 
måtte nedskalere fra festival til et 
arrangement lørdag 24. oktober 
som besto av to workshops og et 
kunstnermøte. I tillegg var det 
spilt inn et bokbad på forhånd.

De inviterte kunstnerne og 
forfatterne var Øystein Runde, 
Martine Johansen Marit Roland og 
Neda Alaei.
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Kunsthallens publikasjoner

Siden 2012 har Kristiansand Kunsthall utgitt en 
rekke publikasjoner i forbindelse med utstillinger og 
andre programaktiviteter. Det har vært en målrettet 
strategi fra starten å gjøre Kunsthallen til en verbal 
og skriftlig aktør i billedkunstens verden. Vi opplever 
at både kunstnere, kuratorer, kunstinstitusjoner og 
ikke minst publikum har et økende behov for å dele 
tanker og meninger rundt kunsten – kan hende fordi 
kunstfeltet og hele samfunnet er inne i omskiftelige og 
til dels uoversiktlige tider. 

Vi ser både et behov for å utdype og forsterke våre 
egne utstillingserfaringer, samtidig som vi tror at 
arbeidet vil styrke den regionale kunstbevisstheten 
og bidra i et etterlengtet løft av kunstforståelsen. 
Kunsthallen jobber derfor nært opp mot kunstnere, 
forfattere, akademikere, politikere og kritikere for å 
ivareta et mangfold av stemmer, og for å stimulere til 
økt erkjennelse og debatt rundt samtidskunsten.

Vi vil fortsette å publisere egne bøker og kataloger, 
samt å bygge opp et fagbibliotek i samarbeid med 
Kristiansand folkebibliotek. For 2020 ble Kunsthallen 
tildelt egne prosjektmidler for å undersøke hva slags 
publikasjoner som er hensiktsmessig å produsere og 
hvordan disse best mulig kan nå fram til publikum. 
Dette vil innebære både fysiske og digitale løsninger.  
Ultimat sett arbeider vi for å etablere Kunsthallens 
forlag som en betydelig del av vår virksomhet.

Det ble ikke gitt ut publikasjoner i 2020, men lagt 
planer for utgivelser i 2021.

Samarbeid

Kristiansand Kunsthall samarbeider kontinuerlig med 
kolleger både i regionen og i andre deler av landet 
og utlandet. For å styrke det lokale og regionale 
fagmiljøet samarbeider vi med andre institusjoner 
som Kristiansand folkebibliotek, Universitetet 
i Agder, Fluks–Senter for ung kunst og kultur, 
Sørlandets Kunstmuseum, Bomuldsfabriken og Agder 
Kunstsenter.
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Kunsten og litteraturens hus

Kristiansand Kunsthall og Kristiansand folkebibliotek tok 
fellesbenevnelsen Kunsten og Litteraturens hus i bruk høsten 2017. Dette 
har bakgrunn i revidert samarbeidsavtale fra 2015 mellom Kristiansand 
Kunsthall og Kristiansand folkebibliotek vedtatt politisk høsten 2017. 
Ambisjonen er å være noe mer enn et godt bibliotek og en god kunsthall, 
og dra nytte av felles lokalitet. Vi ønsker å få fram gevinsten ved hva vi 
kan skape sammen og at dette skal komme publikum til gode. En større 
ombygging og oppgradering av hovedbiblioteket ble gjennomført i 2017, 
og deler av kunsthallen er også bygget om med en egen biblioteksavdeling 
for kunstbøker.

Et hovedformål med samarbeidet er å etablere dialog og samarbeid 
ved prosjekter som tangerer hverandres arbeid. Vi arbeider med å 
nyttiggjøre oss hverandres kompetanse, samt etablere kommunikasjon og 
deltakelse i hverandres prosjekter og arrangementer. Vi har lagt vekt på 
å inkludere hverandre i ulike aktiviteter, som for eksempel at bibliotekets 
ansatte blir invitert på omvisninger i nye utstillinger i kunsthallen, 
litteraturformidling skjer i hele huset og vi drar nytte av hverandres 
ressurser i produksjon av innhold så som podcaster, arrangementer og 
bokutstillinger. 

Institusjonene samarbeider også om søknader hvor man skal nå nye 
målgrupper, og bruker hverandre som konsulenter og rådgivere der 
dette kjennes nyttig. Målet er at dette «indre» arbeidet skal bidra til 
kunnskapsutvikling i de to institusjonene. Foreløpig har dette resultert 
i et stort prosjekt som ble realisert i løpet av 2020 hvor ungdom ble 
aktivisert som en ny målgruppe på Kunsten og litteraturens hus, først og 
fremst ved å ta i bruk det nye verkstedet som ble bygget i kunsthallen, og 
dernest ved fire ungdommer som ble ansatt som festivalarrangører for å 
lage en festival for ungdom høsten 2020.

Det ble for andre gang i 2020 gjennomført en juryert utstilling «Og lenge 
gikk vi uten lys» der både byrom, kjøpesenter, bibliotek og kunsthall 
ble tatt i bruk som utstillingsarena. Dette var en utstilling tilegnet 
Jens Bjørneboe, som var født og oppvokst i Kristiansand. Kunsthallen 
var ansvarlig for utstillingen, biblioteket bidro blant annet med et 
jurymedlem.

Av mindre omfattende arrangementer kan også felles loppemarked for 
kunsthallen og biblioteket nevnes. Det ble lange køer og et omfattende 
smittevernarbeid måtte iverksettes for en begivenhet som uten tvil var 
svært populær og vellykket, spesielt blant byens befolkning mellom 20  
og 30 år.

Kunsthallene i Norge

I juni 2015 ble den landsdekkende 
interesseorganisasjonen 
Kunsthallene i Norge etablert. 
Kunsthallene i Norge er en 
forening hvis formål er å ivareta 
de norske kunsthallenes interesser 
og formidle kunnskap om kunst 
og kunstens plass i samfunnet 
nasjonalt og internasjonalt. 
Som medlemmer antas ikke-
kommersielle norske kunsthaller 
som arbeider profesjonelt med 
samtidskunst.

Medlemmer: 
Kristiansand Kunsthall, Kunsthall 
Stavanger,  
Oslo Kunstforening, Tromsø 
Kunstforening,  
Kunsthall Grenland, Kunsthall 
Oslo, Fotogalleriet, Trafo 
Kunsthall, Bomuldsfabriken, 
Kunsthall 3.14, Kunsthall 
Trondheim, Sandefjord 
Kunstforening.
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Media og sosiale medier

Utstillingene har i 2020 fått omtale både i lokal og 
nasjonal presse som Fædrelandsvennen, Agderposten, 
Klassekampen, VG, Dagbladet, Tvedestrandsposten, 
Aftenposten, Agder Flekkefjords Tidende, NTBtekst, 
Aust Agder Blad, Morgenbladet, Tønsbergs Blad, 
NRK, Subjekt, Billedkunst, Kunstkritikk og 
Kunstavisen. Årsaken til god omtale i dagspressen 
skyldes utstillingen Retten og vrangen som fikk mye 
oppmerksomhet på grunn av verket til Sebastian 
Kjølaas og Siri Hjort.

Til tross for generell økning i besøkstall på 
norske institusjoner jevnt over, ser vi en markant 
nedprioritering av kunst og kulturjournalistikk blant 
norske redaksjoner. Dette rammer også Kristiansand 
Kunsthall. Når det gjelder omtaler i fagtidsskrifter 
ligger dette på samme nivå som tidligere, men i 
dagspressen er det nedgang fra 63 omtaler i 2017 til 
40 i 2020. 

På sosiale medier er derimot situasjonen annerledes. 
Kristiansand Kunsthalls facebookside har ca. 6 800 
følgere. Vår instagramkonto har over 3 100 følgere. Vi 
bruker Facebook og Instagram aktivt i formidling av 
utstillingene og vi oppretter arrangementer til alt som 
foregår av aktiviteter. Vi opplever begge plattformene 
som viktige kanaler for å synliggjøre aktivitetene våre, 
og vi får god respons på dokumentasjonsbildene vi 
publiserer på Instagram. Nettsiden vår hadde i 2020 
27 691 sidevisninger. Dette er nesten en tredobling fra 
året før.

Siden vi startet podcasten i februar 2019 har vi sett en 
gjennomgående trend fra lytterne våre. I 2019 lyttet 
de fleste til den aktuelle episoden i løpet av de første 
par dagene etter publisering, for så å falle vekk, og 
ikke lytte til tidligere episoder. I år ser vi ikke samme 
frafallet. I februar 2020 publiserte vi podcast nr. 7, 
Det forjettede land, og hadde cirka 200 lyttere, i mars 
måned hadde vi cirka 150 lyttere, og i april rundt 100 
lyttere, selv om vi ikke publiserte nye episoder de to 
sistnevnte månedene. Den siste episoden vi laget i 
2020 hadde 350 lyttere.

Medlemmer

Medlemmene er grunnstammen 
i Christianssand Kunstforening/
Kristiansand Kunsthall. Ved 
utgangen av 2020 hadde 
foreningen 155 medlemmer. 
Medlemmene utgjør 54 
enkeltmedlemskap, 20 
familiemedlemskap (regnes som 4 
personer) 8 kunstnermedlemskap, 
2 student, 10 styret/ansattes 
medlemmer.

Trenden har vært synkende og vi 
bør ha fokus på rekruttering av 
medlemmer fremover. Medlemmer 
holdes oppdatert gjennom 
invitasjoner og nyhetsbrev og får 
rabatter på bøker og kunst.

Kontingent

Medlemskontingentene er ikke 
ytterligere endret fra 2012 og er 
satt til:

Enkeltmedlem: 400 kr 
familiemedlem: 600 kr, 
bedriftsmedlem: 5 000 kr 
kunstnermedlem: 200 kr 
studentmedlem: 100 kr
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Frivillighet og 
dugnader

Vi setter stor pris på medlemmene 
som dukker opp på dugnadene. 
I 2020 har vi ikke gjennomført 
noen medlemsdugnad på grunn av 
koronarestriksjoner.

Vinnere av medlemslotteri

På grunn av korona ble 
julelotteriet i Kristiansand 
Kunsthall utsatt. Vi planlegger et 
større lotteri i 2021 så snart det 
lar seg gjøre.

Administrasjon og 
styre

Personalet

Cecilie Nissen 
Daglig leder/kunstnerisk leder 
01.01 – 31.12.2019 (100%)

Andreas Røst 
Formidler/koordinator (100%) 
01.01–31.12.2019

Vivian Sørli 
Utstillingstekniker 
01.01– 31.12.2019 (30%)

Solgunn Haugstad 
Økonomiansvarlig 
01.01– 31.12.2019 (20%) 
 
Linda Myklebust 
Prosjektleder Kultur og næring  
01.01–31.12.2019 (50%) 

Prosjektutvikler les kunst 
01.01–31.12.2019 (30%) 
Var i permisjon i 2020.

Åsne Reithaug 
Helgevakt

Flora Lamy 
Helgevakt

Veronica Lund 
Helgevakt

Hans Uhre 
Helgevakt/tekniker
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Årsmøte

Årsmøtet i Christianssands 
Kunstforening ble avholdt 
28.05.2020 Styreleder 
Stina Skeie åpnet og ledet 
årsmøtet. 13 personer var 
til stede.

Styre valgt på årsmøtet 2020

Stina Skeie, 2020–2022 
Thomas Hestvold, 2020–2022 
Gro Kvanvik, 2020–2022 (gikk ut av styret i 
september på grunn av ny jobb i Kristiansand 
kommune)

Ikke på valg

Erlend Helling Larsen, 2019–2021 
Ana Margarita Milan Quintos, 2019–2021 

Varamedlemmer (valgt for 1 år)

Vara: Kristin Søndersrød Ose, 2020–2021 (gikk inn 
som styremedlem etter at Gro Kvanvig gikk ut)

Valgkomite 2019–2020

Aase Marthe Johnsen Horrigmo 
Elfie Dørum 
Anders Langeland 
Gunnar Stavrum

Revisjon

Revisjon Sør

Representanter til styret i 
Sørlandsutstillingen

Nina Skogli 
Andreas Røst (vara)

Representanter til 
representantskapet i 
Sørlandsutstillingen

Solgunn Myklebust Haugstad 
Linda Myklebust (vara)

Representanter til styret i 
Sørlandets Kunstmuseum

Stina Skeie 
Thomas Hestvold (vara)

Representanter til 
representantskapet i Sørlandets 
Kunstmuseum

Erlend Helling-Larsen 
Ana Margarita Quinteros Milan

Representant Arne Vigelands samling

Atle Evje
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Møtevirksomhet

Det ble holdt 5 styremøter i 2020 inkludert 
forberedelse til årsmøtet. På grunn av 
koronasituasjonen ble det ikke holdt noen 
strategisamling.  
 

Kulturminister Abid Raja var på besøk i kunsthallen  
22. september og avholdt et møte om ytringsfrihet.

Ytre miljø

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

Arbeidsmiljø

Styret mener at arbeidsmiljøet i foreningen er 
tilfredsstillende. Det har ikke vært personskader 
eller ulykker i 2020, men styret ser at den 
profesjonaliseringen som foregår stiller nye krav 
til helse, miljø og sikkerhet. Kunsthallens styre 
og administrasjon vurderer denne situasjonen 
fortløpende og setter inn tiltak der det er nødvendig.

Forskning og utvikling

Det har ikke foregått forskning blant ansatte i 
Kristiansand Kunsthall i 2020. Vi har derimot 
samarbeid med forskningsgruppen Kunst i kontekst 
ved Universitetet i Agder i 2020. Samarbeidet 
innebærer blant annet Kollokvium arrangementene. 
Vi viderefører dette arbeidet så snart 
koronarestriksjoner er over.

Likestilling

Kristiansand Kunsthall etterstreber likestilling 
og mangfold blant våre ansatte og i vårt 
utstillingsprogram.

Christianssands billedgalleri

Den faste samlingen til Christianssands Billedgalleri 
er overført til Sørlandets Kunstmuseum som 
et langsiktig depositum. Kunstmuseet har det 
fulle ansvar for samlingen. Den faste samlingen 
opprettholder sin status som eget rettssubjekt med 
styret i Christianssands Kunstforening som øverste 
styringsorgan.

Andre forhold

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold 
etter regnskapsårets utgang som har betydning for 
selskapets stilling og resultat.

Stina Skeie (sign), Thomas Hestvold (sign)
Erlend Helling Larsen (sign),  
Ana Margarita Milan Quinto (sign)
Kristin Søndersrød Ose (sign) 
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Vedtekter for Christianssands Kunstforening/Kristiansand Kunsthall (CFK/KK)

Vedtatt på generalforsamling 25.04.2019

1. Christianssands Kunstforening (CKF/KK) har som 

formål å fremme interessen for kunst.

2. Kunstforeningen har som oppgave å: 

a. lage og arrangere kunstutstillinger. 

b. gi medlemmene muligheter til å kjøpe kunst. 

c. avholde julelotteri blant medlemmene. 

d.  og ellers ta initiativ til andre kulturtiltak som er 

i overensstemmelse medforeningens formål.

3. Kunstforeningen har disse organene:  

a. årsmøte 

b. styre.

4. Enhver enkeltperson og bedrift kan bli medlem. 

Familiemedlemskap innebærer individuelle 

medlemskap. Eks. en familie på 4 med 

familiemedlemskap, inkluderer 4 medlemskap.

5. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april 

måned hvert år. Den bekjentgjøres i dagspressen 

og på hjemmesidene minst 4 uker før, og/eller ved 

kunngjøring til alle medlemmene. Medlemmer som 

har betalt sin medlemskontingent innen utgangen 

av februar i det år som årsmøtet skal avholdes, har 

stemmerett på årsmøtet. Årsmøte behandler: 

• Årsberetning. 

• Regnskap med revisjonsberetning. 

• Budsjett. 

• Fastsettelse av årskontingent for neste år. 

• Innkomne saker og forslag fra styret som nevnt i 

 innkallelsen. 

 

Valg 

AIle valg og vedtak skjer ved alminnelig flertall. 

Saker som ønskes behandlet, må sendes til styret to 

uker før årsmøtet. 

Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas 

når minst 15 medlemmer er til stede og da minst med 

2/3 flertall.

6. Styret består av 5 medlemmer som velges av 

årsmøtet, med en funksjonstid på to år. To av de fem 

medlemmene velges i år med like-tall og tre i år med 

ulike-tall. Styret velger selv leder og nestleder for 

hvert år.  

Til styret velges 1.varamedlem med ett års 

funksjonstid. Det tilstrebes at styrets medlemmer og 

varamedlemmer består av tilnærmelsesvis likt antall 

av begge kjønn.

7. Christianssands Billedgalleri er Kunstforeningens 

faste galleri og er et eget rettssubjekt. Det styres av 

Kunstforeningens styre etter egne vedtekter. 

 

Styret i Christianssands Kunstforening konstituerer 

seg selv og utpeker et medlem til styret i Sørlandets 

Kunstmuseum som representant for Christianssands 

Billedgalleri. Dersom dette er styreleder i 

Christianssands Kunstforening, og denne deretter 

velges til styreleder i Sørlandets Kunstmuseum, 

må representanten fratre som styreleder i 

Christianssands Kunstforening.

8. Styret har ansvaret for den løpende virksomheten, 

herunder: 

• Ansette personale og fastsette arbeidsoppgaver. 

• Fastsette Kunstforeningens utstillingsprogram. 

• Skaffe til veie de nødvendige økonomiske midler. 

• Foreta innkjøp av kunstverk til det årlige 

 julelotteriet. 

• Godkjenne de arrangementer som foregår i 

 Kunstforeningens lokaler. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer 

er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme 

avgjørende.

9. Foreningens daglige leder har ansvaret for den 

daglige driften og er styrets saksforbereder.

10. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller 

10 % av medlemmene krever det. Slikt årsmøte med 

dagsorden, må gjøres kjent ved kunngjøring til alle 

medlemmene minst 1 måned før møtet.

11. Oppløsning av foreningen kan skje etter vedtak av to 

påfølgende ordinære årsmøter. Slikt vedtak krever 

2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens 

midler Christianssands Billedgalleri.
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Christianssands Kunstforening
Org.nr: 971 550 961

Resultatregnskap
Note 2020 2019

 

 

Driftsinntekter
Salgsinntekt 3 6 644 536 5 142 858

Driftskostnader
Varekostnad 4 1 724 496 1 366 979
Lønnskostnad 5 2 035 704 1 868 609
Annen driftskostnad 5, 6 2 838 906 1 807 866
Sum driftskostnader 6 599 106 5 043 454

Driftsresultat 45 430 99 404

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 1 198 3 730
Annen finanskostnad 5 059 5 100
Netto finansposter -3 861 -1 370

Ordinært resultat før skattekostnad 41 569 98 034

Årsresultat 41 569 98 034

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 2 41 569 98 034

Årsregnskap 2020
Christianssands Kunstforening
Org.nr: 971 550 961

Balanse pr. 31. desember
Note 2020 2019

 

 

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 6 000 6 000
Sum finansielle anleggsmidler 6 000 6 000

Sum anleggsmidler 6 000 6 000

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 0 275 539
Andre fordringer 98 892 118 451
Sum fordringer 98 892 393 990

Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 768 777 2 139 937

Sum omløpsmidler 1 867 669 2 533 927

Sum eiendeler 1 873 669 2 539 927
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Christianssands Kunstforening
Org.nr: 971 550 961

Balanse pr. 31. desember
Note 2020 2019

 

 

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 6 000 6 000
Sum finansielle anleggsmidler 6 000 6 000

Sum anleggsmidler 6 000 6 000

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 0 275 539
Andre fordringer 98 892 118 451
Sum fordringer 98 892 393 990

Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 768 777 2 139 937

Sum omløpsmidler 1 867 669 2 533 927

Sum eiendeler 1 873 669 2 539 927

Årsregnskap 2020
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Årsregnskap 2020
Christianssands Kunstforening
Org.nr: 971 550 961

Noter til regnskapet for 2020
 

 

Note 1 - Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak. 
 
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
 
Tilskudd
Inntektsføring av øremerkede tilskudd følger sammenstillingsprinsippet. 
Inntektsføring av av tilskudd som ikke er øremerket følger kontantprinsippet. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
 
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
 
 

15  3
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Christianssands Kunstforening
Org.nr: 971 550 961

Noter til regnskapet for 2020
 

 

Note 1 - Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak. 
 
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
 
Tilskudd
Inntektsføring av øremerkede tilskudd følger sammenstillingsprinsippet. 
Inntektsføring av av tilskudd som ikke er øremerket følger kontantprinsippet. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
 
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
 
 

Årsregnskap 2020



62

Christianssands Kunstforening
Org.nr: 971 550 961

Noter til regnskapet for 2020
 

 

Note 2 - Egenkapital
 

Annen Sum
egenkapital  

Egenkapital 01.01.2020 337 005 337 005
Årsresultat 41 569 41 569
Egenkapital 31.12.2020 378 574 378 574

Note 3 - Driftsinntekter
 

2020 2019

Tilskudd/støtte 6 090 114 4 547 983
Medlemskontingent 45 300 58 150
Formidlingssalg 33 238 122 569
Kataloger og egne varer 5 992 14 674
Refusjon MVA 320 025 295 380
Diverse 149 866 104 102

6 644 535 5 142 858

 
 

Note 4 - Varekostnad
 

2020 2019
Vederlag/honorar til kunstnere 830 589 662 675
Produksjon/div varekostnad 893 908 704 304
Sum 1 724 497 1 366 979

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
 
Lønnskostnader 2020 2019

Lønn inkl feripenger 1 638 117 1 479 956
Arbeidsgiveravgift 259 631 266 190
Pensjonskostnader 131 587 114 872
Andre ytelser 6 368 7 592
Sum 2 035 703 1 868 610

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 3 årsverk.

Selskapet har opprettet obligatorisk tjenestepensjon ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon.
 

Årsregnskap 2020
Christianssands Kunstforening
Org.nr: 971 550 961

Noter til regnskapet for 2020
 

 

Ytelser til ledende personer
 

 Lønn
 Andre 
godtgjørelser

Daglig leder  598 303 2 508

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.
 
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2020 2019

Revisjon 32 750 20 000
Andre tjenester 18 000 8 125

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 6 - Annen driftskostnad
 

2020 2019
Frakt og transport kostnader 10 000 7 312
Leie av lokale 570 000 570 000
Kostnader til lokale 0 8 280
Datasystemer/lisenser 29 429 32 426
Inventar mm som ikke skal aktiveres 1 285 540 189 874
Fremmedtjeneste 472 916 586 349
Elektronisk kommunikasjon, porto mm 204 928 173 490
Reisekostnader, biilgodtgjørelse og diett 53 829 91 575
Reklamekostnader 121 939 68 689
Kontingent 14 638 18 530
Forsikring 24 709 24 623
Gaver 8 240 5 000
Styre- og bedriftsforsamling 12 110 4 100
Diverse kostnader/tilbakeførte avsetninger 30 628 27 617

2 838 906 1 807 865
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Christianssands Kunstforening
Org.nr: 971 550 961

Noter til regnskapet for 2020
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Årsregnskap 2020
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Inntekter Budsjett Regnskap Budsjett Resultat Kommentarer

År 2019 2019 2020 Des. 20

Sum offentlige tilskudd 0 0 6 568 000 6 410 139

Driftsstøtte Kulturrådet 
(Søknadsbeløp)

2 326 000 2 326 000 Tilskudd Kulturrådet for 2020

Tilskudd fra kommune 1 445 000 1 445 000 Tilskudd 870 000, støtte husleie 570 000

Tilskudd fra fylkeskommune 80 000 150 000

Prosjektstøtte fra Kulturrådet 1 203 000 1 009 500 Rom for Kunst - 750 000, Kultur og Næring 
- 216 000, Kommuneforfatter - 90 000, 
Gjestekurator - 147 000

Momskompensasjon 250 000 320 025 Søker via Norske Kunstforeininger

Andre offentlige tilskudd 1 269 000 1 159 614 Bufdir 364 000 - verksted, 370 000 - 
Litteraturfestival, 250 000 - Debattarena, 
Fritt Ord - 50 000, Kristansand Kommune 
- 50 000, Kristiansand Folkebibliotek - 
50 000, Norske Kunstforeninger - 15 000, 
Andre off. tilskudd - 125 000 fraktstøtte

Sum salgs-/egeninntekter 0 0 110 000 234 397

Medlemsinntekter 60 000 45 300

Billettsalg

Salg av kunst 50 000 33 238 35 % provisjon av salg.

Abonnementsinntekter

Løssalg publikasjon

Annonseinntekter

Kursinntekter

Salg faglig bistand

Salg av tjenester

Leieinntekter

Serveringsinntekter

Salg av effekter o.l. 5 992

Andre egeninntekter 149 867 3 091,307

Sum ikke-offentlig finansiering 0 0 0 0

Sponsorinntekter

Bidrag fra eiere

Tilskudd private fond

Gaver

Barteravtaler

Annen ikke-offentlig 
finansiering

Sum andre inntekter 0 0 0 0

Inntekter totalt 0 0 6 678 000 6 644 536

Økonomiskjema – driftsstøtten



65

Inntekter Budsjett Regnskap Arb.budsjett Resultat Kommentarer

År 2019 2019 2020 Des. 20

Sum godtgjørelse  
kunstnere/fagpersoner

0 0 1 363 000 1 236 136

Vederlag kunstnere 537 000 830 589 Program - 300 000 , Kommuneforfatter - 
90 000 Gjestekurator - 147 000  

Honrar andre fagpersoner 586 000 Litteraturfestival - 370 000, Kultur og 
Næring - 216 000

Annen godtgjørelse 240 000 405 547 Produksjon nye verk + kurator

Sum prog.- og prod. kostnader 0 0 420 000 701 033

Leie av eksterne lokaler

Teknisk utstyr og mannskap 50 000 212 671 Andre fremmede tjeneser

Design og trykk publikasjon 62 825

Distribusjon

Materialkostnader 70 000 60 975

Reiser og opphold bidragsytere 70 000 133 481

Kjøp av tjenester

Transport/frakt/forsikring 130 000 124 273

Dokumentasjon 50 000 49 150

Medlemsarrangementer 50 000 20 528 Åpning av utstillinger

Representasjon

Priser/stipender

Tilskudd overføring andre 29 478 Bøker og trykk

Andre program/
produksjonskostnader

7 652 bevertning egne seminar

Kommunikasjon

Sum løpende driftsutgifter 0 0 4 882 000 4 665 798

Personalutgifter 2 215 000 2 035 703 3,1 årsverk inkl. avgifter. Daglig leder 100 %, 
Koordinator/pro/komminikasjon 100 %, 
Kurator,formidler 30 %, Tekniker 30 %, 
Økonomi/adm. 30 %, Helgevakter.

Husleie og drift av lokaler 570 000 570 000

Kontorkostnader

Reiser, møter, seminarer 50 000 45 669

Regnskap og revisjon 150 000 154 745

Styrehonorar

Andre driftsutgifter 440 000 611 449 Sekkepost - kontor/drift.annonse.

Vedlikehold og investering 1 457 000 1 248 232 Verksted 1357000, Kjøkken 100000

Sum andre utgifter 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 0 0 6 665 000 6 602 967

Balanse 0 0 13 000 41 569

Forklaring enkeltposter i økonomiskjemaet: Se hjelpetekster (merket med ?) under Budsjett i Altinn-skjemaet

Forklaring Tall foregående år: Her skal det legges inn tall for størrelser som er relevante for virksomheten og som dere samler inn 
hvert år (for eksempel publikumstall, antall arrangementer, antall utgivelser, medlemstall). Maks antall kategorier er fem.  
Vesentlige endringer fra et år til et annet skal kommenteres.
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Inntekter Budsjett Kommentarer

Sum offentlige tilskudd 6 337 000

Driftsstøtte Kulturrådet (Søknadsbeløp) 2 375 000 Tilskudd fra kulturrådet for 2021

Tilskudd fra kommune 1 567 000 Basert på tilskudd for 2021 og subsidiert husleie 570 000

Tilskudd fra fylkeskommune 300 000 Fast årlig tilskudd

Prosjektstøtte fra Kulturrådet 980 000 les kunst Søkt om 80000, Kultur og Næring 750 000, mottatt. 
Publikasjon kommuneforfatter 160000 søkt.

Momskompensasjon 300 000

Andre offentlige tilskudd 815 000 Fraktstøtte, Nkf. fritt ord 30, mottatt, Buffdir 520. 250 honorar

Sum salgs-/egeninntekter 330 000

Medlemsinntekter 60 000

Billettsalg

Salg av kunst 150 000 35 % av totale den salgssum, loppemarked

Abonnementsinntekter

Løssalg publikasjon 40 000

Annonseinntekter

Kursinntekter

Salg faglig bistand 30 000 Kurs mm

Salg av tjenester

Leieinntekter 50 000

Serveringsinntekter

Salg av effekter o.l.

Andre egeninntekter

Sum ikke-offentlig finansiering 0

Sponsorinntekter

Bidrag fra eiere

Tilskudd private fond

Gaver

Barteravtaler

Annen ikke-offentlig finansiering

Sum andre inntekter 0

Inntekter totalt 6 667 000

Forslag til budsjett 2021
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Kostnader Budsjett Kommentarer

Sum godtgjørelse kunstnere/fagpersoner 550 000

Vederlag kunstnere 260 000 4 utstillinger

Utstillingshonorar Kunstnere 250 000

Honrar andre fagpersoner 40 000 Kurator

Sum program- og produksjonskostnader 1 057 500

Leie av eksterne lokaler

Teknisk utstyr og mannskap 190 000

Design og trykk publikasjon 200 000 Publikasjon

Distribusjon

Materialkostnader/Prod nye verk 230 000 Materialkostnader/produksjon av nye verk og øvrige utgifter til 
utstillingsproduksjon som bygging av utstillingsdesign.

Reiser og opphold bidragsytere 90 000 Dette gjelder både kunstneres reiser og opphold ifm. utstillinger

Kjøp av tjenester 50 000 DKS

Transport/frakt/forsikring 97 500

Dokumentasjon 40 000

Medlemsarrangementer 20 000 Julelotteri

Representasjon 40 000 Åpning utstillinger

Priser/stipender

Tilskudd overføring andre

Andre program/produksjonskostnader

Kommunikasjon 100 000 Markedsføring og kommunikasjon

Sum løpende driftsutgifter 3 664 019

Personalutgifter 2 354 019 Daglig leder/kunstnerisk leder/kurator 100 %  
Koordinator/produksjon/kommunikasjon 70 % 
Kurator/formidling ungdom 80% (pluss prosjekt 20 %) 
Tekniker 30 % stilling, økonomiansv 35 %                                                                                 
Helgevakter, ekstrahjelp 
Årsverk 3,8

Husleie og drift av lokaler 570 000

Kontorkostnader 500 000 Sekkepost for for løpende utgifter som har med drift.

Reiser, møter, seminarer 50 000

Regnskap og revisjon 150 000

Styrehonorar

Andre driftsutgifter

Vedlikehold og investering 40 000 resepsjon, dør kjøkken

Sum andre utgifter 1 360 000

1 360 000 Les  Kunst 40, Kunst og Næring 750.000, Bufdir ungdom 
520.000, Dks 50

Sum driftsutgifter 6 631 519

Balanse 35 481
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2020 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Christianssands Kunstforenings årsregnskap som viser et positivt resultat på  
kr 41 569. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, regnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon som består av informasjon i årsberetningen. Øvrig 
informasjon inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
øvrig informasjon.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

Revisjonsberetning
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for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. Det henvises forøvrig til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som 
inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter. 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til attestasjonsstandard ISAE 3000, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å 
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Kristiansand, 15. mars 2021 
 
Revisjon Sør AS 
 
 
 
 
Leif S. Sørensen 
Statsautorisert revisor 
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Nikhil Vettukattil, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember
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Forside: Hilde Honerud, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember. 
Bakside: Esther Maria Bjørneboe, fra utstillingen Og lenge gikk vi uten lys, 14. november – 31. desember. 
Foto: Kristiansand Kunsthall og Tor Simen Ulstein. Design og layout: Høydal og Hjorthaug
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