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Molly Rose Dyson, Moons’ Echo (2020)
Banner #fromKStoyou
25. mai–18. juni, 2020
Foto: Erik Sæter Jørgensen

Intro

Kunsthall Stavanger er et visningssted for 
norsk og internasjonal samtidskunst som har 
til formål å fremme interessen for kunst og 
kultur. Kunsthall Stavanger har på kort tid 
etablert seg som en av de mest spennende 
kunsthallene i Norge og Europa, med et om-
fattende utstillings-, prosjekt- og formidlings-
program av høy kvalitet.

Utbruddet av COVID-19 satte en stopper for 
mange av de planlagte utstillingene og arran-
gementene våre i 2020. Vi måtte som mange 
andre holde stengt store deler av våren. Denne 
nedstengingen gjorde at vi tenkte nytt rundt 
hvordan vi formidler kunst. Resultatet ble at vi 
tok i bruk nettsiden vår, sosiale medier og ut-
siden av bygget vårt. Dette førte til at vi fort-
satt kunne engasjere kunstnere og publikum. 
 
I 2020 presenterte vi 11 fysiske utstillinger, 4 
digitale utstillinger, 4 digitale prosjekter, 1 
digitalt arrangement, 2 fysiske prosjekter og 
13 arrangementer. I disse deltok 66 kunstnere, 
hvorav 40 i utstillinger. Av disse var 23 menn, 
41 kvinner, 2 ikke-binære og 14 BIPOC. Vi tok 
imot 1.299 besøkende, hvorav 346 var barn. 
Kunsthallens nettside hadde besøk av 18 060 
unike brukere og vi hadde 41 000 følgere på 
Instagram og 5 600 på Facebook.

Et høydepunkt i 2020 var Jonathan Baldocks 
første separatutstilling i Norge. I Me, Myself 
and I viste Baldock helt nye verk, hvorav man-
ge ble produsert våren 2020 i London mens 
byen var koronastengt. Før utstillingen åpnet, 
inviterte vi publikum til et syv timers Sakte-
TV-maraton med Baldock på vår nettside. 
Streamen fulgte kunstneren mens han jobbet 
med tekstilverk i storformat som siden ble vist 
i hans utstilling på kunsthallen.

Vi samarbeidet i 2020 med Rhizome og New 
Museum i New York om prosjektet 7 x 7, hvor 
kunstnere jobber sammen med teknologer og 
forskere. Prosjektet skulle ha funnet sted som 
en konferanse på Kunsthall Stavanger i juni, 
men ble på grunn av koronapandemien flyt-
tet til en ny, dedikert nettside der innholdet 
ble tilgjengeliggjort for et globalt publikum i 
oktober.

2020 har også sett fortsettelsen av vårt flerår-
ige prosjekt Kunsthall 2025, hvor de to fasette-
ne er oppgradering og renovering av vårt his-
toriske bygg til 100-årsjubileet i 2025, samt en 
serie kuraterte prosjekter som undersøker byg-
ningen og institusjonens historie. Med støtte 
fra Kulturrådets Rom for Kunst ble installering 
av et nytt ventilasjonsanlegg i bygget fullført i 
2020, noe som drastisk har forbedret byggets 
innemiljø. Utstillingen Air Conditions av Marte 
Eknæs fant sted som del av utstillingsserien 
og var en respons til ventilasjonsanlegget. 

Styret og administrasjonen ønsker å takke 
alle medlemmer, publikum, frivillige, ansatte, 
samarbeidspartnere og støttespillere i 2020, 
som har bidratt til nok et innholdsrikt år på 
Kunsthall Stavanger!
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Påvirkningen av COVID-19

Året 2020 har for oss på Kunsthall Stavanger 
- som for alle andre - vært et utfordrende 
år. Januar og februar hadde vi stengt mens 
vi fikk montert ventilasjonsanlegg i bygget. I 
mars hadde vi planlagt den første utstillingen 
for året, Marte Eknæs med Air Conditions – 
Kunsthall 2025. I mai skulle Jonathan Baldock 
åpne hovedutstillingen, Me, Myself and I. Da 
nedstengingen av Norge kom 12. mars måtte 
alle formidlingsaktiviteter avlyses, utstillin-
gene ble utsatt og resepsjonistene våre ble 
permittert.

Vi var raskt ute med å lage en løsning for å 
vise videoverk på nettsiden vår. 26. mars pu-
bliserte vi det første videoverket, Boombox 
(2009) av Ely Kim. 6. april publiserte vi det 
første nye verket på Instagram som del av et 
prosjektet #fromKStoyou. 

#fromKStoyou er et prosjekt initiert av 
Kunsthall Stavanger i respons til koronakrisen. 
Det har som mål å aktivere kunstnere, støt-
te kunstfeltet og bruke kunst som en måte å 
komme sammen på. Alle kunstnere involvert 
i prosjektet har blitt bedt om å lage eller vise 
kunst som kan bidra til å skape solidaritet, 
samt inspirere til ro og forsøke å spre glede i 
en vanskelig tid. Verkene presenteres på digi-
tale flater, blant annet på kunsthallens nett-
side og Instagram-konto, og har fått fysisk 
format i form av et banner på kunsthallens 
bygning.

Der de digitale formatene har nådd et bredt 
publikum i Norge og verden, har bannerne 
blitt observert av alle som passerer kunst-
hallen langs Madlaveien, som er en av ho-
vedfartsårene inn til Stavanger sentrum. Det 
første verket som ble vist var Molly Dysons verk 
Moons’ Echo, som gikk opp 26. mai.

Den største delen av vårt ellers rikholdige 
formidlingsprogram måtte også avlyses. Da 
muligheten for å kunne samle barn og unge 
kom mot sommeren, valgte vi derfor å lage et 
helt nytt prosjekt. Sommerskolen Klikk her-TV 
samlet 40 barn og unge mellom 12-16 år, 10 
kunstnere og 5 formidlere. Sammen tok de i en 
uke i juli over store deler av kunsthallen med 
fire verksteder og et TV-studio. Resultatet ble 
en TV-kanal for og med barn og unge sendt 
fra Kunsthall Stavangers nettside.

Selv om vi måtte holde stengt deler 
av året 2020 engasjerte vi 51 kunstne-
re, i tillegg til å vise verk av 15 kunstnere i 
Vestlandsutstillingen.

Marte Eknæs, Airbody (2019)
Air Conditions – Kunsthall 2025
15. oktober–22. november, 2020 
Foto: Oddbjørn Erland Aarstad
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Besøkende

Arrangementer for  
barn og unge

Fysiske utstillinger

Deltakere, Familiedag,
12 barn + 9 voksne

Besøkende i  
utstillingene

Medlemmer, Barnas  
Kunstklubb, vår: 36 + høst: 37 

Digitale utstillinger Digitale prosjekter Digitale arrangemet

Fysiske prosjekter

Deltakere, Mobilizing 
Citizenship, ungdom

Barn

Fysiske arrangementer

Nøkkeltall

Utstillinger og arrangementer

Kunstnere

Formidling

Skjermdump fra 7 x 7 live-stream, 5. oktober, 2020 
Kunster Shu Lea Cheang og genforsker  Kate Adamala
Bildekreditt: Skjermdump fra 7x7.no

Følgere på  
Instagram

Følgere på  
Facebook

Besøkende til  
hjemmesiden

Digitalt

Kunstnere BIPOCKunstnere i 
utstillingsprogrammet

Menn Kvinner Ikke-binære

Deltakere, Klikk-her TV

Skjermdump fra 7 x 7 live-stream, 9. oktober, 2020 
Rhizome-kuratorer Michael Connor og Aria Dean, kunstnerduo 
Mendi + Keith Obadike og marinbiolog Kelly Benoit-Bird
Bildekreditt: Skjermdump fra 7x7.no
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Fra sommerskolen Klikk her-TV
6.-10. juli, 2020
Foto: Helle Navratil 
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Digitale prosjekter

Gjennom 2020 har vi satset tungt på digitale 
prosjekter. Vi var som nevnt tidlig ute med å 
ta i bruk digitale flater for å nå ut med kunst 
til publikummere både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

I 2020 har vi vist fire nye verk på nettsiden 
vår: Boombox (2009) av den amerikanske 
designeren og kunstneren Ely Kim ble vist i 
mars. Det ble etterfulgt av et nytt videoverk 
av den amerikanske kunstneren Lex Brown, 
How to Find Belief in Life Again (2020), laget 
spesielt til Kunsthall Stavangers nettside. I 
mai viste vi et verk av den britiske filmskape-
ren Margaret Tait, Happy Bees fra 1956. Den 
Stavangerbaserte kunstneren Stine Janvin 
laget også et nytt videoverk til oss, Beautiful 
People (2020), som ble vist i juni og juli.

I tillegg produserte vi også flere digitale 
prosjekter, blant dem Kunsthall Stavangers 
første sakte-TV. I juni viste vi et syv timers 
sakte-TV-maraton med kunstner Jonathan 
Baldock. Sendingen gikk live over kunsthallens 
hjemmeside. Her fikk publikum følge Baldock 
mens han jobbet med tekstilverk i storfor-
mat til sin kommende utstilling på Kunsthall 
Stavanger. I mai gjorde også Baldock en ta-
ke-over av kunsthallens Instagram. 

I oktober, i samarbeid med Rhizome og New 
Museum i New York laget vi den første sosialt 
distanserte, digitale versjonen av konferansen 
7 x 7 som vanligvis har funnet sted årlig på 
New Museum siden 2010. Gjennom uken 5.-11. 
oktober fikk publikum følge syv verdensle-
dende teknologer og syv visjonære kunstnere 
som sammen hadde laget «noe helt nytt». 
Videoene som dokumenterer de dagsaktuelle 
prosjektene vises på hjemmesiden til pro-
sjektet: 7x7.no. De respektive parene vil igjen 
samles i 2021 for en utstilling på Kunsthall 
Stavanger som viser arbeid fra denne og tidli-
gere utgaver av prosjektet.

Skjermdump, Lex Brown, How To Find Belief Again (2020) 
Nettside #fromKStoyou
16.april–20.mai, 2020
Bildekreditt: Lex Brown

Sakte-TV med Jonathan Baldock
Kunsthall Stavangers nettside
24. juni, 2020
Bildekreditt: Skjermdump fra Kunsthall Stavangers nettside
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Utstillinger

Året var preget av flere utsettelser. I mai viste 
vi vårt første fysiske prosjekt: banneret Moons’ 
Echo av den Berlin-baserte kunstneren Molly 
Rose Dyson. Bestillingsverket ble vist på byg-
get vårt, og tok form av et psykedelisk pus-
lespill som visualiserte samklangen mellom 
naturens, det kosmiske og den menneskelige 
sfæren. Bannerformatet var en mulighet for 
publikum i Stavanger å oppleve kunst på en 
trygg måte.

I juni fikk vi endelig åpne årets første utstil-
ling. Det var den årlige Vestlandsutstillingen 
som i 2020 var kuratert av Elise By Olsen. I 
utstillingen viste 15 kunstnere med en rela-
sjon til vestlandet kunstverk. Samtidig viste vi 
også en video som del av det pågående pro-
grammet Videokunst for barn, animasjonsfil-
men Däncing düplös av Kristian Pedersen og 
Christoffer Schou.

Senere samme måned kom et nytt banner 
opp av den amerikanske illustratøren Lauren 
Martin. Our Planet Deserves the World påpekte  
at vi står overfor et kritisk øyeblikk på plane-
ten vår, hvor vi har muligheten til å kollektivt 
manifestere en positiv fremtid. På sensomme-
ren viste det tysk-britiske kollektivet Garb ver-
ket Break Bread som del av bannerprosjektet 
vårt. Verket var resultatet av et samarbeid 
med den norske organisasjonen Black History 
Month Norway og bestod av forskjellige res-
surser for å bidra til egenutdanning i antirasis-
tisk arbeid. På sensommeren laget den ghane-
siske poeten Delali Ayivor verket been thinking 
lately/of Fela til banneret vårt. Verket var en 
hyllest til sin oppvekst på kontinentet, og til en 
radikal svart og afrikansk følelse av egenverd.

I september åpnet vi årets hovedutstilling 
Me, Myself and I av den britiske kunstneren 
Jonathan Baldock. Utstillingen bestod av kun 
nye verk Baldock hadde laget under karantene 
i London. Det var den første utstillingen med 
kunstneren i Norge. Den store salen på kunst-
hallen ble transformert til en teaterscene 
der Baldock satte opp scenarioer bestående 
av tekstilverk, keramikk, samt marionetter i 
menneskestørrelse som fungerte som kunst-
nerens avatarer eller forlengelser.

Samtidig med Baldocks utstilling åpnet vi 
også utstillingen Everybody was Invited to a 
Party av den arabiske kunstneren Farah Al 
Qasimi. Utstillingen bestod av videoverket 
med samme navn. Her presenterte kunstne-
ren øyeblikk der mangelen på kommunikasjon 
skaper muligheter for nye meninger.

Den siste utstillingen i 2020 var norske Marte 
Eknæs’ situasjonsspesifikke utstilling Air 
Conditions - Kunsthall 2025. Utstillingen ble 
laget som del av det pågående utstillings-
prosjektet Kunsthall 2025, og etterfulgte et 
prosjekt Eknæs viste høsten 2019 på Kunsthall 
Stavanger. I utstillingen jobbet Eknæs med 
bygningen som et system og aktiverte selve 
utstillingen som nok et element i bygningens 
struktur. Her tok Eknæs spesielt utgangspunkt 
i byggets nyinstallerte ventilasjonsanlegg. 

Musikkvideoen Waking Up Down av den kore-
ansk-amerikanske dansemusikkartisten Yaeji 
ble vist samtidig med Eknæs’ utstilling som 
del av kunsthallens Videokunst for barn-pro-
gram. Videoen er regissert av Annie Xing Zhao 
og handler blant annet om hvor lett det er å 
så tvil om seg selv.

Jonathan Baldock, Eating feelings (a conversation) (2020)
Me, Myself and I
10. september–8. november, 2020
Foto: Erik Sæter Jørgensen
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Formidling

Formidling er en av kunsthallens hovedsat-
singer. Vårt mål er at samtidskunsten blir 
tilgjengeliggjort for så mange som mulig. Vi 
tilbyr familiedager, Barnas kunstklubb, Vide-
okunst for barn, ungdomsprogrammet Mobi-
lizing Citizenship og omvisninger for skoler og 
barnehager, i tillegg til spesialomvisninger for 
barn. For voksne tilbyr vi blant annet omvis-
ninger, kunstnerpresentasjoner, workshoper og 
paneldebatter. Dette har derimot sett veldig 
annerledes ut i 2020. 

Målet med Barnas kunstklubb er å legge til 
rette for et godt møte med samtidskunsten for 
barn, der hovedfokus er på læring hentet fra 
kunstneres praksis. I år har vi kun gjennom-
ført 5 kunstklubber, i kontrast til de vanlige 
10. Årsaken er selvsagt koronarestriksjoner og 
nedstenging. 

Vi hadde sett fram til å ta fatt på et nytt ka-
pittel i ungdomsprosjektet Mobilizing Citizens-
hip (MC) i 2020. MC har vært et pilotprosjekt 
med målsetning om å gi ungdom tilgang til 
verktøy og metoder som sikter på å etablere 
en forståelse for at deres stemme også er en 
relevant del av samfunnet. Vi kaller det «en 
øvelse i å gjøre seg hørt». Prosjektet, som 
startet i 2018, var planlagt å fortsette i 2020, 
nå med et økt fokus på forskning i praksis i 
samarbeid med andre institusjoner og fagper-
soner. Det er nå utsatt til høsten 2021 grunnet 
koronapandemien.

Til sammen fikk vi kun gjennomført 1 fami-
liedag og 1 omvisning for barn gjennom hele 
året. Omvisningene for barn er et nytt format 
fra 2019. Formatet har som mål å finne nye 
måter å aktivere utstillingene for barn, der 
barna selv bruker egne erfaringsmodeller og 
kunnskap til å drøfte tematikk og kunstneriske 
perspektiver i utstillingene. 

De manglende mulighetene for formidling 
gjennom året grunnet begrensningene lagt på 
sosiale samlinger, gjorde at vi om sommeren 
satte i gang en sommerskole for barn og unge 
som gikk gjennom en hel uke. Her mottok vi 
ekstraordinære midler fra Kulturrådet og fra 
Stavanger kommunes ekstraordinære sats-
ning, Barnas sommer. Sommerskolen Klikk 
her-TV samlet 40 barn og unge i alderen 12-16 
år fra Stavanger og omegn. De fikk gjennom 
uken jobbe med 10 forskjellige kunstnere og 
5 formidlere. Sammen skapte de en TV-ka-
nal av og for barn og unge. Prosjektet var 
en måte for oss å åpne opp kunsthallen for 
barn og unge, og la dem «ta over». De fikk 
også ta over nettsiden vår med sendinge-
ne sine, og en egen nettside ble etablert for 
prosjektet. Sendingene kan ses på hjemme-
siden til prosjektet. Sendingene kan ses på 
klikkhertv.kunsthallstavanger.no

Sommerskolen Klikk her-TV ble vist på Kunsthall Stavan-
gers hjemmeside
6.-10. juli, 2020
Bildekreditt: Skjermdump, Kunsthall Stavangers nettside

Omvisning med kunstklubben i Jonathan Baldocks 
utstilling, Me, Myself and I
20. september, 2020
Foto: Helle Navratil
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Nettverk

Samarbeid er viktig for Kunsthall Stavanger, 
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gode 
samarbeid muliggjør større produksjoner, og 
fører til utveksling av kunnskap og ideer. Vi er i 
jevnlig kontakt med Stavanger Kunstmuseum 
og Rogaland Kunstsenter, som er viktig 
for videreutviklingen av det visuelle feltet i 
Stavanger, samt med Kunstskolen i Rogaland. I 
2020 har det vært færre muligheter for samar-
beid, grunnet koronapandemien. 

Internasjonalt samarbeidet vi med Rhizome 
og The New Museum om prosjektet 7 x 7. 7 x 7 
kobler syv kunstnere med syv teknologer og 
utfordrer dem til å lage noe nytt. Resultatet 
ble syv 40-minutters episoder som vises på 
hjemmesiden til prosjektet 7x7.no. Vi fortset-
ter samarbeidet med Rhizome i 2021 når de 
respektive parene igjen vil samles for en ut-
stilling på kunsthallen. Stavanger Kommunes 
Smartby var vår offisielle lokale partner i pro-
sjektet 7 x 7.

Til Jonathan Baldocks utstilling Me, Myself 
and I samarbeidet vi med Stephen Friedman 
Gallery i London. Til utstillingen skrev Chris 
Bayley, assisterende kurator ved Barbican, ut-
stillingsteksten på oppdrag fra kunsthallen.

Nasjonalt samarbeidet vi med og viste pro-
sjektet Pauseromsplakater, initiert av kunstner 
Tiril Hasselknippe. Prosjektet var en solidari-
tetsaksjon fra kunstnere til sykepleiere, bestå-
ende av plakater av 44 kunstnere med relasjon 
til Norge. Vi solgte plakatene i butikken gjen-
nom sommeren og overskuddet av salget gikk 
til Leger uten Grenser.

Lokalt samarbeidet vi med blomsterdesigner 
Stilken og Strøm og Odd Standard, et design-
studio for keramikk. Sammen hadde de en 
pop-up-shop i butikken vår fra sommeren og 
utover høsten.

5. juni åpnet vi opp for at alle som skulle del-
ta på Stavangers støttemarkering for George 
Floyd og Black Lives Matter kunne printe gratis 
plakater på kunsthallen. Gjennom dagen var vi 
behjelpelige både med opptrykking av plaka-
ter på vår A3-printer og montering på pinner.

Vi har også samarbeidet med flere kunstnere, 
både på kunstklubben, sommerskolen, og un-
der Vestlandsutstillingen, hvor kunstnere holdt 
omvisninger for barn og voksne. 

Vi er medlemmer i Kunsthallene i Norge og 
Norske Kunstforeninger. I tillegg er vi også 
medlemmer i Vestlandsutstillingen, hvor vi 
hvert år stiller våre lokaler til disposisjon for 
utstillingen.

Alle deltagerne på sommerskolen Klikk her-TV fikk hver dag  
servert en sunn lunsj fra den lokale kafeen Hverdagsgodt 
6.-10. juli, 2020
Foto: Helle Navratil
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Plakat designet av Molly Rose Dyson i Stavangers bysentrum 
Sponset av Stavanger kommune og JC Decaux
Juni, 2020
Foto: Erik Sæter Jørgensen

Økonomi

Vår viktigste støttespiller siden oppstar-
ten av Kunsthall Stavanger i 2013 har vært 
Kulturrådet, og i 2020 utgjorde driftstøtten fra 
dem 2.456 millioner kroner. Kulturrådets støtte 
er en viktig anerkjennelse av at vårt kunstne-
riske program er av høy kvalitet og har nasjo-
nal relevans. Vi mottar også driftsstøtte fra 
Stavanger kommune, som vedtok en økning i 
støtten fra og med 2020. Driftstøtten fra dem 
var på 1.186 millioner kroner.
 
Vi mottok totalt kr. 2.563 millioner kro-
ner i prosjektstøtte til prosjekter som ble 
gjennomført i 2020. Støtten ble tildelt av 
Kulturrådet, Stavanger kommune, Rogaland 
fylkeskommune, Norske Kunstforeninger og 
Fritt Ord. Vi mottok også prosjektstøtte fra 
Kulturrådet, Sparebankstiftelsen SR-Bank, 
Sparebanken Vest, og Kulturdepartements 
Gaveforsterkningsordning til prosjekter som 
skulle ha funnet sted i 2020. Disse prosjek-
tene skal nå gjennomføres i 2021 grunnet 
COVID-19, og støtten blir derfor registrert i 
2021-regnskapet. 
 
Det ble solgt kunst og design for 121.550 
kroner. 

Kunsthallen har ikke hatt store økonomiske 
tap under koronapandemien, siden vår øko-
nomi i størst grad baserer seg på offentlige 
tilskudd. Inntekter vi har tapt inkluderer bil-
lettinntekter og salg av kunst fra utstillinger 
og design fra butikk. 

Kunsthallen har beholdt sitt kundeforhold til 
KLP gjennom 2020, etter at det ble besluttet å 
gå over fra SR Forvaltning til KLP i 2016.  Siden 
overføringen har fondets verdi økt med 9.55%. 
Fondsmidlene er plassert i en kombinasjon av 
indeks-og rentefond. Fondets avkastning var 
positiv i 2020 med kr 2.402.470, en oppgang på 
8.87%.  Det ble også i 2020 tatt ut tilskudd av 
fondets tidligere avkastning til kunsthallens 
drift og kunstneriske program. I 2020 ble det 
også tatt ut et ekstraordinært beløp til nød-
vendige oppgraderinger i bygget. 
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Kunsthall 2025

Kunsthall Stavangers monumentale bygg har 
vært preget av mangeårig mangel på vedli-
kehold, men har blitt kraftig utbedret innven-
dig siden overgangen til kunsthall ved hjelp 
av dugnadsinnsats. Å drive et så omfattende 
bygg på en foreningsøkonomi er den største 
trusselen mot Kunsthall Stavangers fortsatte 
drift i et langsiktig perspektiv. Bygget er es-
sensielt for kunsthallens identitet og må fort-
sette å være en prioritet, uten at det skal gå 
på bekostning av det kunstneriske innholdet. 

I 2018 igangsatte styret og administrasjonen 
prosjektet Kunsthall 2025, med mål om en full 
oppussing av bygget innen 100-års jubileet i 
2025. Vi har jobbet med å finne samarbeids-
partnere, sponsorer og andre lokale krefter 
som kan gå sammen om prosjektet. I 2018 fikk 
vi tildelt støtte fra Kulturrådets ordning Rom 
for Kunst til å gjennomføre drenering, som 
ble ferdigstilt i 2019. I 2019 fikk vi bekreftet 
flere midler fra Kulturrådets Rom for Kunst til 
installering av ventilasjonsanlegg, noe som 
ikke var eksisterende i bygget. Installasjon 
av den nye ventilasjonsanlegget ble ferdig-
stilt i desember 2020. Vi har også fått inn 
midler i 2019-20 fra Stavanger Kommune, 
Sparebankstiftelsen SR Bank, Inge Steenslands 
Stiftelse, Klosters Legat, Sparebanken Vest og 
Kulturdepartements Gaveforterkningsordning 
til oppgradering og universell utforming av 
barneverkstedet vårt. Prosjektet er nå i gang 
og ferdigstilles sommeren 2021.

Kunsthallen har engasjert arkitektene 
Schjelderup og Gram, som har utarbeidet en 
mulighetsstudie av bygget. Det jobbes videre 
med en løsning for videre oppgradering. 

Fremtidsutsikter

Kunsthall Stavanger har på få år etablert seg 
som en av de mest spennende kunsthallene 
i Norge og  Europa. Løftet fra kunstforening 
til kunsthall har vært en stor suksess, og har 
blitt muliggjort på grunn av dedikert innsats 
fra ansatte, frivillige, og styret. Forandringene 
som har skjedd i oppstartsperioden har vært 
personavhengige, og nå ligger utfordringen i 
å sikre det løftet som har funnet sted og plan-
legge for en langsiktig og sikker drift av kunst-
hallen. Det må derfor jobbes videre for å finne 
midler til å kvalitetssikre de ansatte, kunstne-
risk innhold, drift og bygg. Dette er noe styret 
og administrasjonen nå jobber aktivt med, og 
det er dette som kommer til å vektlegges i åre-
ne fremover.

Historien om Stavanger 
kunstforening og 
Kunsthall Stavanger
Stavanger kunstforening ble stiftet i 1865 etter 
initiativ fra Stavangers kunstinteresserte bor-
gere. Foreningens første formann var konsul 
og amatørkunstneren Jens Zetlitz Kielland, 
og hadde ved oppstart 62 medlemmer. I 1925, 
som den første av landets kunstforeninger, 
kunne Stavanger kunstforening flytte inn i 
egne lokaler. Innvielsen ble foretatt av kong 
Haakon VII, og var samtidig ledd i markeringen 
av Stavanger bys 800-års jubileum. Stavanger 
kunstforenings formål var å fremme medlem-
menes glede og forståelse for billedkunst ved å 
kjøpe inn bilder til utstillinger som deretter ble 
loddet ut til medlemmene.
 
Opp gjennom årene bygde Stavanger kunstfo-
rening opp en egen kunstsamling med ma-
lerier av blant annet Kitty Kielland, Harriet 
Backer, og Carl Sundt Hansen, samt landets 
betydeligste Hertervig-samling. Denne sam-
lingen ble kalt Stavanger Faste Galleri, og ble 

i 1965 skilt ut som egen stiftelse. Med dette 
ble over 300 kunstverk vederlagsfritt overført 
fra Stavanger kunstforenings eie. Det ble etter 
hvert for liten plass til både den fast samlin-
gen og de skiftende utstillingene. I 1990 ble 
Stavanger Faste Galleri en del av det nye Ro-
galand Kunstmuseum, og flyttet inn i nybygde 
lokaler ved Mosvannet. Dermed ble 900 m² 
utstillingsareal frigjort til å arrangere veks-
lende utstillinger av samtidens billedkunst på 
Madlaveien 33.
 
Etter mange år uten betydelig aktivitet gikk 
kunstforeningens styre og generalforsamling 
i 2012 inn for å puste nytt liv inn i foreningen 
ved å etablere seg som kunsthall og ansette ny 
daglig leder. Kunsthall Stavanger åpnet med 
lanseringen av nye internettsider som inne-
holdt virtuelle utstillingsprosjekter i juni 2013. 
Selve kunsthallen på Madlaveien 33 åpnet i no-
vember 2013, med Lina Viste Grønlis utstilling 
Tinging. Omstruktureringen har vært en stor 
suksess, og Madlaveien 33 er atter en gang et 
bygg fylt med positiv energi og et høyt akti-
vitetsnivå – et kulturelt kraftsentrum i Eiga-
nes-Våland bydel.
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Program 2020

Renate Müller, 50 Years of Toys and Design
5. april - 3. juni
Foto: R+Company



Utstillinger
 
Vestlandsutstillingen 2020
Gruppeutstilling
20. juni–26. juli
Kunstnere: Ananda Serné, Catalina Aguilera, Eli 
Maria Lundgaard, Hans-Marius Pilskog Giske, Inga S. 
Søreide, Jan Kåre Ruud, Matias Kiil, Marit Silsand, Sofia 
Heinonen, Sofia Eliasson, Steinar Haga Kristensen, Thor 
Tao Hansen, Tore Winsents, Urd J. Pedersen og Vilde 
Salhus Røed.
Kurator: Elise By Olsen

Me, Myself and I 
Separatutstilling
10. september–8. november
Kunstner: Jonathan Baldock
Kurator: Hanne Mugaas

Everybody was Invited to a Party
Videoutstilling
10. september–8. november
Kunstner: Farah Al Qasimi
Kurator: Kristina Ketola Bore

Air Conditions – Kunsthall 2025
Separatutstilling
15. oktober–22. november
Kunstner: Marte Eknæs
Kurator: Kristina Ketola Bore

#FROMKSTOYOU: BANNER

Moons’ Echo
Banner #fromKStoyou
25. mai–18. juni 
Kunstner: Molly Rose Dyson

Our Planet Deserves the World
Banner #fromKStoyou
20. juni–16. juli 
Kunstner: Lauren Martin

Break Bread
Banner #fromKStoyou
17. juli–6. august 
Kunstner: Garb - Sophie Frances Coates, Eloise Harris

been thinking lately/of Fela
Banner #fromKStoyou
7. august–8. september
Kunstner: Delali Ayivor

NO MATH METHOD
Banner #fromKStoyou
18. desember 2020–31. januar 2021
Kunstner: Laura Aldridge

Digitale Prosjekter
#FROMKSTOYOU: VIDEO PÅ NETTSIDEN
 
Boombox
Online video #fromKStoyou
26. mars–15. april
Kunstner: Ely Kim

How to Find Belief in Life Again
Online video #fromKStoyou
16. april–20. mai 
Kunstner: Lex Brown

Happy Bees
Online video #fromKStoyou
22. mai–4. juni
Kunstner: Margaret Tait

Beautiful People
Online video #fromKStoyou
26. juni–17. juli
Kunster: Stine Janvin

#FROMKSTOYOU: INSTAGRAM

#fromKStoyou Synnøve Sizou G. Wetten
Instagram-prosjekt
27. mars 
Kunstner: Synnøve Sizou G. Wetten

#fromKStoyou Nicole Killian
Instagram-prosjekt
6. april 
Kunstner: Nicole Killian

#fromKStoyou Clara Balaguer og Czar Kristoff
Instagram-prosjekt
23. april  
Kunstner: Clara Balaguer, Czar Kristoff

#fromKStoyou Hanne Lippard
Instagram-prosjekt
28. april 
Kunstner: Hanne Lippard

#fromKStoyou Rhys Coren
Instagram-prosjekt
30. april 
Kunstner: Rhys Coren

#fromKStoyou Lina Viste Grønli
Instagram-prosjekt
8. mai
Kunstner: Lina Viste Grønli

#fromKStoyou Tiril Hasselknippe
Instagram-prosjekt
26. mai 
Kunstner: Tiril Hasselknippe

#fromKStoyou Jader
Instagram-prosjekt
16. juli 
Kunstner: Jader

#FROMKSTOYOU: SAKTE-TV

#fromKStoyou Sakte-TV med Jonathan Baldock
TV-sending
24. juni
Kunstner: Jonathan Baldock

#FROMKSTOYOU: INSTAGRAM TAKEOVER

#fromKStoyou Instagram takeover, Jonathan Baldock
Instagram takeover
7. mai
Kunstner: Jonathan Baldock
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7x7 LIVE STREAMS

7 x 7 stream: Shu Lea Cheang og Kate Adamala
5. oktober 

7 x 7 stream: Yngve Holen og Audrey Tang 
6. oktober

7 x 7 stream:  Joan Heemskerk (JODI) og Andre Melo
7. oktober

7 x 7 stream:  Ane Graff og Tal Danino
8. oktober

7 x 7 stream: Mendi + Keith Obadike og Kelly Benoit Bird
9. oktober 

7 x 7 stream: Neil Beloufa and Damian Bradfield
10. oktober 

7 x 7 stream: Christopher Kulendran Thomas and  
Jesse Walden
11. oktober 

FORMIDLINGSPROSJEKT

Klikk her-TV
Formidlingsprosjekt
6.–10. juli 
Kunstnere: Lee Heinemann, Margrethe Aanestad, Hanne 
Maren Meldahl (Walk of Shame), Karoline Bergsagel 
Skuseth (Walk of Shame), Tiril Hasselknippe, Hans Edward 
Hammonds, Ingvild Maria Thingnes, David Lamignan 
Larsen, Helle Navratil, João Doria
Kurator: Kristina Ketola Bore

Kunstvideo for barn
20. juni–26. juli
Däncing düplös
Kristian Pedersen og Christoffer Schou 

15. oktober–22. november
Waking Up Down
Annie Xing Zhao, Yaeji

Omvisninger
21. juni
Kunstneromvisning med Christine Hansen i 
Vestlandsutstillingen 2020

28. juni
Kunstneromvisning med Solveig Landa i 
Vestlandsutstillingen 2020

28. juni
Barneomvisning med Hans Edward Hammonds i 
Vestlandsutstillingen 2020

27. september
Omvisning med Maiken Winum i Jonathan Baldock, Me, 
Myself and I

Barnas kunstklubb

26. januar
Kunstklubben med Marte Gunnufsen

16. februar
Kunstklubben med Fredrik Floen

22. mars (UTSATT)
Kunstklubben med Findlay/Sandsmark

26. april (UTSATT)
Kunstklubben med Kristin Velle-George 

24. mai (AVLYST)
Barnas kunstklubbs vårutstilling kuratert av  
Helga Nyman

30. august
Kunstklubben med Ingrid Toogood

20. september
Kunstklubben med Ahmed Umar

18. oktober
Kunstklubben med Kristin Velle-George 

15. november (AVLYST)
Kunstklubben med Findlay/Sandsmark

06. desember (AVLYST)
Holiday p-ART-y for Barnas kunstklubb og Mobilizing 
Citizenship

Mobilizing Citizenship
Grunnet korona er Mobilizing Citizenship utsatt 
til høsten 2021. Høsten 2021 starter vi opp med et 
semester kuratert av den amerikanske kunstneren og 
kuratoren Lee Heinemann. Nytt for prosjektet er et 
fokus på praksisbasert forskning om hvordan vi skaper 
gode møter mellom ungdom og samtidskunst. 

Familiedager
29. mars (AVLYST)
Familiedag med Marte Eknæs 

10. mai (UTSATT)
Familiedag med Jonathan Baldock

27. september
Familiedag med Jonathan Baldock
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Besøkstall
2020: ............. 1299
2019: ............. 8130
2018: ............. 9700
2017: ............. 6500
2016: ............. 5615
2015: ............. 4366
2014: ............. 7207
2013: ............. 1948
2012: ............. 357
 

Medlemmer
2020: ............. 183
2019: ............. 267
2018: ............. 190 
2017: ............. 513
2016: ............. 475
2015: ............. 606
2014: ............. 480
2013: ............. 358

 

Pressedekning
Art Viewer, AX3, Contemporary Art Daily, 
Contemporary Art Stavanger, Klassekampen, 
Kunstavisen, Kunstkritikk, Morgenbladet, Sandefjords 
Blad, Stavanger Aftenblad, TV-Vest og Universitas.

Ansatte
Hanne Mugaas, direktør og sjefskurator 100%
Jessica Morris, nestleder 100%
Kristina Ketola Bore, kurator, utstillinger og formidling 100%
Helga Hindal, administrasjonssekretær 70%
Vanessa Rosalia Larsen, medlemsansvarlig 20% 
Maiken Winum, prosjektleder Kunsthall 2025 20% (Nov-Des)
Matt Bryans, vaktmester 10%

Timebetalt personale
Hege Hervik, formidler
Katharina Bjelland, formidler
Matt Bryans, tekniker
Henriette Piekkola, helgevakt
Vanessa Rosalia Larsen, helgevakt
Ingvild Melberg Eikeland, helgevakt (Jan-Jul)
Maria Fjogstad, helgevakt (Jun-Jul)
Kristine Hille Halvorsen, helgevakt (Sep-Des)

Ved utgangen av året var det 5 ansatte i selskapet. 
Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke iverksatt spesielle 
tiltak vedrørende dette. Årets sykefravær var på 
6.39%. Det har ikke vært arbeidsulykker eller vesentlige 
skader på materiell. Selskapets virksomhet forurenser 
kun i ubetydelig grad det ytre miljø og har således ikke 
iverksatt spesielle tiltak på dette området.

← 1 bedriftskunstforening og 
 1 bedriftsmedlemskap

← 346 var barn. *Det lave besøkstallet 
skyldes koronapandemien, og at 
kunsthallen var stengt over en 
lengre periode. 
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Kunsthall Stavangers fasade
April, 2020
Foto: Erik Sæter Jørgensen 
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Styret
Styret i Stavanger kunstforening 2020
Stein Bjelland (styreleder)
Anne Berit Hansen (nestleder)
Siri Borge (Stavanger kommunes representant)
Randi Grov Berger 
Ailinn Amundsen Dahle 
Anna Ihle 
Christen Minos
Ingrid Moe

Det ble holdt 4 styremøter.
21 saker ble behandlet.  
Generalforsamlingen ble holdt 19. mai 2020.

Valgkomite 2020
Eirik Moe
Kenneth Varpe
Kristian Utkilen
Vara: Eli Aga

Kunstnerisk råd
Elisabeth Byre, Kurator, Oslo
Howie Chen, Kurator, New York
Raphael Gygax, Kurator, Zurich 
Evelyn Holm, Kunsthistoriker, Bergen
Alex Klein, Kurator, ICA, Philadelphia
Gunhild Moe, Kurator, Suldal
Anne Hilde Neset, Direktør, Kunstnernes Hus, Oslo
Steinar Sekkingstad, Kurator, Bergen Kunsthall
Wendy Yao, Ooga Booga, Los Angeles
Maya Økland, Kunstner, Oslo
Margrethe Aanestad, Kunstner, Stavanger

Frivillige
Kunsthallen hadde 8 frivillige i 2020, som til sammen 
arbeidet 100 timer.

Tove Berg
Olaug Galland
Bjørn Hindal
Kristin Høiland
Josy Kang
Kari Moe
Jorunn Mugaas
Robert Zieba

Støttespillere
Kulturrådet
Stavanger kommune
Stavanger Kommune Smart By
Rogaland fylkeskommune
Norske Kunstforeninger
Fritt Ord
Sparebankstiftelsen SR-bank
Sparebanken Vest
Kulturdepartementets Gaveforsterkningsordning
Nordisk Kulturfond Globus
Den Norske Ambassaden i New York
Deutsche Bank
JC Decaux

Selvåg Gartneri
Stilken og Strøm
Matsalen
Hverdagsgodt
Kunstgalleriet

Faste samarbeidspartnere
Kunsthallene i Norge
Norske Kunstforeninger
Vestlandsutstillingen

Kunsthall Stavanger 
Madlaveien 33
4009 Stavanger

Følg oss på Instagram og Facebook
www.kunsthallstavanger.no

Forsidebilde:
Jonathan Baldock, You put your arms around me and I’m home (2020)
Me, Myself and I, 10. september–8. november, 2020
Foto: Erik Sæter Jørgensen

På denne siden:
Vaktmester Matt Bryans jobber med 
kunsthallens flotte bygning
Foto: Jessica Morris




