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STYRELEDERS HILSEN
Kjære UKS-medlemmer!
Kunsten skal være plassert på sin rettmessige plass, som en
grunnstein i vårt demokratiske samfunn. Et ufravikelig vilkår
for kunsten er praktiserende kunstnere, og det er dere —
UKS-medlemmer!
Muligheten til å kunne velge kunstneryrket og til å kunne praktisere det uavhengig av sosial eller økonomisk bakgrunn er ikke
en realitet i dag. Året som har gått har med all tydelighet vist
oss at vi fortsatt må kjempe for å bedre kunstnernes kår.
Det er en kamp, og vi må stå sammen.

gang, UKS fikk offentlig oppmerksomhet knyttet til kunstnernes
inntekter gjennom pamfletten Å leve av kunsten, og i tillegg til
dette har vi satt i gang et skisseprosjekt for å undersøke mulighetene for et nytt kunstnerboligprosjekt.
Det nytter å stå sammen og det nytter å kjempe.
Nå skal fremtidens kulturpolitikk utformes i en ny kulturmelding.
En kulturmelding som mer enn noe annet må skrives med utgangspunkt i denne grunnleggende innsikten: Uten kunstnerne
— ingen kunst. Uten kunst — ingen kultur.
UKS inn i framtiden!
Vennlig hilsen
Ruben Steinum,
styreleder i UKS

I høst gikk daværende kulturminister, Linda Hofstad Helleland,
til angrep på kunstnerne gjennom den dype mistilliten hun viste
oss da hun med et pennestrøk forsøkte å rasere et helt sentralt vilkår for den frie kunsten i Norge — nemlig kunstnernes
oppnevning av stipendkomiteene. Dette er det mest alvorlige
og direkte angrepet på kunstnere siden forsøket på å skrote
de langvarige stipendene som erstattet garantiinntekten. Hvis
man prøver å se dette forsøket i en større sammenheng ser
man fort et mønster. Høyre og FrP-regjeringen har gått strukturelt til verks i flere år med utredninger og forslag til endringer
av ordninger som er med på å sikre solide faglige vurderinger,
maktspredning og kunstnernes inntekter.
Et eksempel på dette var da statens eget fagorgan for kunst
i offentlig rom, KORO, før sommeren ble tilsidesatt og fratatt
ansvaret for utformingen av minnesmerket etter 22. juli. Og det
er flere andre: Forslaget om å svekke kunstnernes rettigheter
i åndsverksloven, splittingen av Norsk Kulturråd under etableringen av Kreativt Norge og forslaget om å fjerne kravet om
kunstkompetanse i det øverste organet for Kulturfondet, Rådet.
Til tross for at slike angrep og interne diskusjoner har preget
2017 kan vi også se tilbake på flere viktige seiere. UKS’ merkesak, Kunstnerassistentordningen, ble tildelt for aller første
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Ruben Steinum under
kunstneroppropet foran Stortinget i oktober
2017. Foto: Markus Li
Stensrud
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DAGLIG LEDERS HILSEN
Kjære UKS-medlemmer!
For et første år det har vært som leder av UKS! Det har vært
intet annet enn forrykende å bli en del av en organisasjon med
en så elsket plass i Norges kunstverden. Å bli tatt så godt imot
– ikke bare av eget hus, medlemmer, team og styre, men også
av kunstnere, kuratorer og samarbeidspartnere over hele Norge
er ikke gitt. Jeg blir gang på gang imponert over både den interne generøsiteten og den sterke eksterne interessen og velviljen
mot UKS som dette daglig vitner om!

Sist men ikke minst har de soloutstillende kunstnere i 2017: Eirik
Sæther, Thora Dolven Balke, Georgia Gardner Gray, Constance
Tenvik og alle andre deltakere i programmet inspirert UKS til
å finne nye måter å være institusjon på, og gitt nytt liv til
UKS-følelsen.
2018 byr på mye mer av det — jeg gleder meg!
Rhea Dall,
daglig leder av UKS

UKS er en organisasjon som består av mange – og det er kun
på grunn av gjensidig tillit og tett samtale at UKS i 2017 har
flyttet seg hit vi er i dag. Dette året har det vært full fart. Vi har
utvidet lokalene i St. Olavs gate 3 i Oslo sentrum med over 100
kvadratmeter, og dermed fått tak over utstillingene våre, samt
en nyrenovert og bedre arbeidsplass. Dermed er UKS trygt på
plass i nye lokaler, og det ble frigitt mye energi til å fokusere
UKS’ krefter på økt utstillingsaktivitet og faglig program. Vi har
også fått tildelt penger til, og har påbegynt, arbeidet med å
skape et nytt arkivrom, som skal vise deler av UKS’ snart 100
år lange historie.
UKS fikk i 2017 ny grafisk design. En ny design som bygger
på to fundamentale pilarer for UKS: på den ene siden
«foranderligheten» — at UKS er et pågående eksperiment er
én av institusjonens grunntanker. Å følge med på og å utstille
de «unge» krever at man snur og vender seg. Vår design er
derfor også bokstavelig talt i rotasjon, eller «spinning» rundt
kunstnerne, og ikke stabilt. På den andre siden ligger UKS’
styrke i organisasjonens snart 100 år lange historie. Vår nye
design bygger derfor også på denne historien, og dens unike
bud på politisk innflytelse og kunstnerisk sentralitet. UKS’ nye
font bygger på bokstavene U – K – S og «UKS-grenen» — som
ble håndtegnet i 1921 av Tor Refsum, kasserer i UKS’ første
styre — og har utgjort vår logo siden UKS’ første år.
Rhea Dall. Foto: Anne Valeur
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OM UNGE KUNSTNERES SAMFUND
UKS (Unge Kunstneres Samfund) er et visningssted for
samtidskunst og en landsdekkende medlemsorganisasjon for
kunstnere. Institusjonen ble stiftet av kunstnere for kunstnere
i 1921, og har siden etablert seg som en av Norges viktigste
utstillingsplasser og møtesteder for eksperimentelle kunstpraksiser. Som visningssted og organisasjon er UKS en pådriver for
kritiske stemmer i samtidskunsten, og sikter mot å ha kunstnerisk og politisk betydning både i og utenfor Norge.
DAGLIG LEDER
Rhea Dall
KONTORLEDER
Kaja Breckan
DRIFTS- OG
PRODUKSJONSANSVARLIG
Roderick Hietbrink
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
Maria Horvei (fra 1. januar
til 29. juni).
Thea Urdal (fra 1. august
til 31. desember)
UTSTILLINGSKOORDINATOR
OG MEDLEMSANSVARLIG
Marthe Elise Stramrud
(fra 1. august)
MINIBARKOORDINATOR
Agatha Wara (fra 1. august)
GALLERIASSISTENTER
Eivind Røtnes
Stine Horgen Bø
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ANDRE ASSISTENTER
Øyvind Aspen
Live Drønen
Pete Fleming
Audar Kantun
Julia Kidder
Andreas Öhman
Nina Skarsbø
STYRELEDER
Ruben Steinum
STYRETS NESTLEDER
Ina Hagen (fungerende
styreleder 16. november 2017
– 1. februar 2018)
STYREMEDLEMMER
Trond Hugo Haugen
Sille Storihle
Kjersti Solbakken
Marthe Elise Stramrud
(i permisjon fra 1. august)
Kenneth Varpe
Edvine Larssen (1. vara)
Maya Økland (2. vara)

NOMINASJONSKOMITE
Jon Benjamin Tallerås
Camilla Fagerli
Magnhild Øen Nordahl
Tanya Busse (vara)

Nye medlemmer
UKS’ samlede medlemstall er 743.
UKS tok opp 43 nye medlemmer i 2017:
Amber Ablett
Anahita Alebouyeh
Aleksander Johan Andreassen
Sif Ankergård
Kjersti Margreta Austdal
Eva Ballo
Signe Becker
Emilie Birkeland
Erik Bromö
Veronica Molin Bruce
Stein Are Kjærås Dahl
Sofia Eliasson
Phoebe-Lin Elnan
Bjønnulv Evenrud
Frido Evers
Miriam Hansen
Lydia Hauge Sølvberg
Anders Hergum
Hedda Hørran
Mahmoud Khaled
Melanie Kitti
Tomas Kominis Endresen

Henrik Koppen
Ane Krogseth
Edvine Larssen
Helle Lindskog
Vilde Løwenborg Blom
Anja Malec
Carl Mannov
Thea Meinert
Hannah Mjølsnes
Bjørn Mortensen
Ronak Moshtaghi
Miriam Skiaker Myrstad
Øyvind Novak Jenssen
Maya Økland
Malin Nyheim Overholth
Marius Presterud
Martin Sæther
Hilde Skevik
Eirik Slyngstad
Markus Li Stensrud
Rachel Wolfe

9

KUNSTNERISK PROGRAM
UKS’ kunstneriske program for 2017 begynte på kvelden etter
UKS’ årsmøte i mars med et kick-off-party, «hosted by» Eirik
Sæther. Dette var den første gangen UKS tok i bruk det utlånte
utstillingslokalet på Kunstnernes Hus — hvor Sæther åpnet sin
UKS-utstilling i mai. Som en ritualisert overtakelse av Kunstnernes Hus ble spesialdesignede klær tilbudt til alle, hvoretter en
(russe)buss rullet rundt i Oslo og slapp en (fille)ristet flokk ut,
tilbake på gjerningsstedet. Fra UKS’ sommerfest i juni ble våre
utvidede og nå permanente utstillingslokaler i St. Olavs gate
tatt i bruk med sommerkabaret og karaoke-MINIBAR, og fra
august innviet med en stor utstilling av Thora Dolven Balke om,
det for UKS så symbolske, «å puste sammen».
I høst har St. Olavs gate 3 huset en lang rekke arrangementer,
blant annet valgvake og flere MINIBAR-kvelder, samt en ekstra
ett-romsutstilling med verker fra og materiale om den banebrytende grafiske designeren Bea Feitler. Høsten markerte også
starten på en serie med UKS-soloutstillinger som benytter seg
av både UKS’ egne fasiliteter og Kunstnernes Hus. Med både
Georgia Gardner Gray og Constance Tenviks soloutstillinger
gjorde denne «dobbelteksponeringen» det mulig å utforske
svært ulike deler av den aktuelle kunstneriske produksjonen
— fra større linjer til mindre sprekker og vesentlige detaljer.

Maleriet Twinning ii i utstillingen CONCORDE på UKS.
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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EIRIK SÆTHER: FAMILY FRIENDLY
20. mai – 18. juni 2017
Kunstnernes Hus

Family Friendly av Erik Sæther på Kunstnernes Hus. Foto: Vegard Kleven

Soloutstillingen Family Friendly med Eirik Sæther åpnet 19. mai
som den første av UKS’ gjestespill på Kunstnernes Hus. Å være
family friendly er i utgangspunktet noe positivt. I en kommersielt orientert verden er det likevel vanskelig å komme unna det
potensielt kyniske ved det «familievennlige». Begrepet er nært
forbundet med markedsføringsstrategier, der familien blir kapret
av kapitalen og verdens grusomhet blir slipt bort til fordel for et
produkts salgbarhet. Et sentralt element i Sæthers utstilling var
en serie plattformer, hvor han iscenesatte en lek med denne formen for forførelse. En rekke barnedukker støpt i bronse hintet
til skrekkfilmen Child’s Play fra 1988, hvor en dukke bryter ut av
sin familievennlige rolle.
ARRANGEMENTER
Kunstnersamtale: Pablo Larios (redaktør for Frieze) og Eirik
Sæther, en del av Artists’ Matter — en talkserie støttet av Fritt
Ord, 21. juni, Kunstnernes Hus

UKS arrangerte en kunstnersamtale med Pablo Larios og Eirik Sæther,
i Sæthers utstilling på Kunstnernes Hus, 21. juni 2017.
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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THORA DOLVEN BALKE: ALT SOM PUSTER, KONSPIRERER
8. september – 8. oktober 2017
UKS
SAMARBEIDSPARTNERE
Erik Balke, Dominic Barter, Sandra Benites, Camilla Rocha
Campos, Henning Christiansens arkiv, Ian Erickson-Kery, Trine
Falch, Dr. Karl-Heinz Frommolt, Milford Graves, Gaby Hartel,
Klein, Marssares, Musa Michelle Mattiuzzi, Amilcar Packer,
NaEE RoBErts (Sandra Mujinga) og Humberto Vélez.
I september ønsket UKS velkommen til den første store utstillingen i de nyrenoverte lokalene i St. Olavs gate 3. Thora Dolven
Balkes store prosjekt Alt som puster, konspirerer var en samarbeidsutstilling og radioserie organisert av Thora Dolven Balke.
Prosjektet var co-produsert av UKS og Ultima. Utstillingen,
arrangementene og radioserien utgjorde den første offentlige
presentasjonen av Balkes samtaler med en lang rekke bidragsytere. Hver av dem har blitt spurt om å reflektere rundt konseptet «konspirasjon» ut i fra deres egne perspektiver og disipliner.
Disse varierer fra naturvitenskap, aktivisme, performance, medisinsk forskning og musikk.
ARRANGEMENTER
Performance & konsert: NaEE RoBErts & Klein, 8. september,
Kunstnernes Hus
Kunstnersamtale: Thora Dolven Balke med Musa Michelle
Mattiuzzi, 10. september, UKS
Lyttesession: premiere på radioserien All that respires,
conspires, 12. september, Sentralen
Fra Thora Dolven Balkes utstilling Alt som puster, konspirerer på UKS.
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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GEORGIA GARDNER GRAY: CONCORDE
28. oktober – 26. november 2017
UKS & Kunstnernes Hus

CONCORDE – THE PLAY, UTØVERE
Bradley Kronz
Andy Warhol
Eirik Sæther
Nini
Esra Padgett
Punk
Henrik Ødegaard
Captain
Jeffrey Joyal
Punk
Joseph Geagan
Celebrity
Mia von Matt
Paparazzi
Mo Dafa
Dodi Al-Fayed
Steven Warwick
Princess Diana
Susie Yugler
Salad and Crackers

Fra performancen på Kunstnernes Hus under åpningen av Georgia Gardner
Grays utstilling CONCORDE. Foto: Jan Khür

I oktober begynte UKS en serie med soloutstillinger som både
benytter seg av UKS’ egne fasiliteter, samt Kunstnernes Hus.
Først ut var den Berlin-baserte maleren, skulptøren og tidvise
manusforfatteren Georgia Gardner Gray med utstillingen og
performancen CONCORDE.
Gray forvandlet førsteetasjen på Kunstnernes Hus til en black
box med en tilnærmet 1:1-modell av det ikoniske, skulpturelle
karosseriet til den supersoniske turbojeten — Concorden. Både
scenografien og utstillingen er satt i en absurd do it yourselfsatire (manuset er skrevet av Gray i samarbeid med kunstkritiker Pablo Larios), som portretterer den perverse stemmen til
den supersoniske turbojeten. Simultant tilbød UKS’ flombelyste
lokaler en kontrasterende kontekst for Grays libertine og hysteriske subjekter, og presenterte en ny serie malerier og en større
installasjon med sølvfolieinnpakkede møbler og pleksiglass-vitrineskap med samleobjekter.
ARRANGEMENTER
Performance: CONCORDE, 27. oktober, 28. oktober
(matinée og soirée), Kunstnernes Hus
Talk: Dieter Roelstraete om Georgia Gardner Gray, en del av
Artists’ Matter — en talkserie støttet av Fritt Ord, 29. oktober,
Kunstnernes Hus
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Fra Georgia Gardner Grays utstilling, CONCORDE, på UKS.
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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NEW PICTURE — THE WORK OF BEA FEITLER
KURATERT AV MARTE EKNÆS OG NICOLAU VERGUEIRO
16. november 2017 – 14. januar 2018
UKS

Slik så det ut i UKS’ innerste utstillingsrom da vi hadde vår ”ekstra” utstilling
med arbeider av Bea Feitler. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)

Den nye utvidelsen av UKS’ lokaler i St. Olavs gate 3 ga i 2017
muligheten til å utvide UKS’ program med en «ekstra» utstilling i ett av de nye lokalene med et mer historisk fokus — hvilket
skapte en annen kontekst og diskusjon ved siden av til soloutstillingenes fokus på helt unge posisjoner. I høst ble således
et utdrag av utstillingen New Picture — The Work of Bea Feitler,
kuratert av Marte Eknæs og Nicolau Vergueiro, presentert.
Utstillingen ble tidligere samme år vist på Between Bridges
i Berlin og var den første presentasjonen dedikert til den brasilianske grafiske designeren og art directoren Bea Feitler
(1938 – 1982). Utstillingen bestod av originale magasiner, bøker,
reproduksjoner og personlige fotografier fra Feitlers banebrytende karriere, og spente fra slutten av 1950-tallet til hennes
død i 1982. Feitler er mest kjent for sitt arbeid med magasinene
Harper’s Bazaar, Ms., Rolling Stone og Vanity Fair, og etterlot
seg et uutslettelig avtrykk på amerikansk grafisk design gjennom å tilby en helt ny tilnærming til magasinopplevelsen.
Utstillingen på UKS var støttet av Tysklands ambassade i Oslo.
Utstillingen reiste fra Between Bridges i Berlin, et visningsrom
initiert og ledet av Wolfgang Tillmans. Utstillingen i Berlin var
produsert av Eugen Ivan Bergmann og muliggjort med hjelp
fra Bruno Feitler. Ytterligere materiale var utlånt fra The New
School Archives and Special Collections, New York.

Et utvalg Harper’s Bazaar-covere fra 1965 – 1970, fra utstillingen New Picture —
The Work of Bea Feitler. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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CONSTANCE TENVIK: MYK HARNISK
9. desember 2017 – 28. januar 2018
UKS & Kunstnernes Hus
Den andre ut i serien med dobbeltutstillinger som benytter seg
av både UKS’ egne fasiliteter og en sal på Kunstnernes Hus
var tegneren, maskerade- og filmmakeren Constance Tenvik.

Constance Tenvik — Myk Harnisk på UKS.
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)

Som den siste store utstillingen i 2017 ønsket UKS i desember
velkommen til åpningen av Tenviks flommende, nye produksjon
Myk Harnisk med en konsert av Jenny Hval på åpningskvelden.
Tenviks Myk Harnisk tok for seg et katastrofalt forsøk på å
gjenskape en middelalderturnerning på et skotsk slott i Ayrshire
i 1839. Denne gotiske dakapoen, navngitt «The Eglinton Tournament» etter initiativtaker Earl Eglinton, ble oversvømmet både av
et voldsomt regnvær — som vanskeliggjorde mesteparten av de
noble opptredenene — samt det uventede oppmøtet på drøyt
100.000 tilskuere. I ettertid ble dette arrangementet stående
som en milepæl for hva som skjer når fantasi og virkelighet ikke
møtes. I sin dobbeltutstilling utforsket Tenvik dette humoristiske
paradokset av romantisk tilbakeskuende higen etter en svunnen
tid (når man er fanget i sin egen tid).

ARRANGEMENTER
Konsert: Jenny Hval som Jarlen av Eglinton, 8. desember
2017, Kunstnernes Hus
Talk: Raimundas Malašauskas om Constance Tenviks
Myk Harnisk, 28. januar 2018, Kunstnernes Hus

Constance Tenvik — Myk Harnisk på Kunstnernes Hus.
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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ANNET PROGRAM
I tillegg til de større utstillingene inviterte UKS til en rekke
faglige og sosiale arrangementer i løpet av 2017. Vi innledet
blant annet en serie talks rundt emnet ARTISTS’ INSTITUTIONS
og en serie kveldsarrangementer under navnet MINIBAR, som
utforsker den uformelle krysningen mellom visningsrom, sosialt
rom og diskurs — noe som har vært en grunnstein for UKS
siden sin grunnleggelse i 1921, som et møte for kunstnere
«i sosialt lag». UKS innledet videre et samarbeid med Oslo
kommunes Kulturetat, som sekretariat for en åpen idekonkurranse for kunst i offentlig rom og friområder tilknyttet barnehager.

Fra UKS’ #4 MINIBAR med One Night Only. Foto: Jan Khür
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BOKLANSERING – MULIGHETSROM

PERFORMATIV TALK MED JEREMY BAILEY

16. mars
Kunstnernes Hus

6. juni
UKS

Medio mars avholdt UKS, i fagpolitisk regi, en felles lansering
med FFF, Fotogalleriet og 0047 av boken Mulighetsrom. Lanseringen satte fokus på kunstnerens plass i byen og mangel på
samme. Kvelden avrundet flere års diskusjon om tilgangen til
Oslos byrom med branntaler fra alle samarbeidspartnere, flere
bidragsytere og ikke minst av kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

I samarbeid med Praksis inviterte UKS til en talk med ’Famous
New Media’– kunstner Jeremy Bailey. Bailey snakket om sin
kunstneriske praksis og sitt forsøk på å arbeide som og med
ideer fra “entrepreneurship”, internett-markedsføring og digitale bilder. Eventet var en del av det Oslo-baserte residency-programmet Praksis’ arrangementsserie og workshops i mai-juni.

KICK-OFF PARTY

UKS SOMMERFEST

25. mars
Kunstnernes Hus

16. juni
UKS

Tjuvstart på utstillingsprogrammet for 2017? Etterfest for UKS’
årsmøte? Spring break? UKS inviterte i alle fall til fest på Kunstnernes Hus lørdag 25. mars umiddelbart etter UKS’ årsmøte,
med en mobil, kunstnerisk intervensjon av Eirik Sæther. Kvelden
bød på gratis inngang, partybuss, DJ-sett av Vilde Tuv og servering av Dronebrygg — og var selvsagt åpen for alle!

UKS’ Sommerfest 2017 bød på drinks, dansegulv med
DJ Suburban Dad og, ikke minst, premiere på scenefilmen
«Abbedissen og Fiksebaronen» med kunstner Anahita
Alebouyeh og komiker / skuespiller / bror Amir Amadeus.
Sommerfesten innviet også UKS’ nyoppussede og utvidede
lokaler i St. Olavs gate 3.

ARTISTS’ INSTITUTIONS #1 + MINIBAR #1

#2 MINIBAR: VIK’S KARAOKE BEER

4. april
UKS

23. august
UKS

Som den første i en samtalerekke om kunstnerinstitusjoner,
inviterte UKS til et møte med tre kunstnere som alle arbeider
institusjonelt ved siden av sin egen kunstneriske praksis: Lise
Soskolne, hovedorganisator av W.A.G.E. (New York); Angie
Keefer, med-grunnlegger av The Serving Library (Liverpool); og
Steffen Håndlykken, med-grunnlegger av 1857 (Oslo). Samtalen
tok opp spørsmål rundt verdi og innflytelse i skjæringspunktet
mellom kunstneriske og institusjonelle praksiser. Som en del av
arrangementet holdt en prototype av UKS’ kommende MINIBAR
åpent for besøkende.

Etter sommerferien ønsket UKS velkommen til årets andre
MINIBAR: VIK’S KARAOKE BEER, skapt av Vikram UchidaKhanna. Med et vink til den norske loven om kunstnervederlag
kan du — hvis du synger en sang på en kunstinstitution —
få et vederlag, såfremt din opptreden forstås som et performativt kunstverk. Under dette mottoet fikk alle som sang en sang
på denne karaokekvelden 25 kr (tilsvarende 5 minutters arbeid)
som betaling for sitt kunstneriske arbeid. Pengene ble utdelt fra
Vikram Uchida-Khannas vederlag for kvelden.
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UKS VALGVAKE 2017
11. september
UKS
På kvelden for årets stortingsvalg inviterte UKS til valgvake.
Kvelden startet med en panelsamtale mellom tidligere UKSstyreledere: Anders Eiebakke, Tone Hansen, Bo Krister Wallström og Marianne Hurum, moderert av Ruben Steinum. Det
ble et tilbakeblikk på hvordan UKS har jobbet politisk tidligere
og ikke minst; UKS-veteranenes meninger om hvor kunst og
kulturpolitikken er på vei nå.

UKS PÅ COAST CONTEMPORARY:
NORA JOUNG — A RETROSPECTIVE
22. september
Coast Contemporary på Hurtigruten (Lofoten – Bergen)

UKS’ sommerfest 2017.
Foto: UKS (Unge
Kunstneres Samfund)

UKS ble på våren invitert til å kuratere en ettermiddag i en
lugar som del av Coast Contemporary, et pilotprosjektet
initiert av Tanja Sæter som en møteplattform mellom norske
og internasjonale kunstnere, aktører og institusjoner over tre
dager på Hurtigruten i september 2017. Til dette programmet
inviterte daglig leder Nora Joung — som et ledd i forberedelsen
av hennes kommende UKS-soloutstilling — til å vise alle sine
live-verker. Med den lille lugaren som Joungs scenografi, ble
den kronologiske gjennomgangen av kunstnerens narrative performancer til et slags intimt atelierbesøk — med en ny (gammel)
performance hver halve time — hvor publikum ble invitert til å
se «alt».

Nora Joung holder performance på Hurtigruten under Coast Contemporary.
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#3 MINIBAR: PEOPLE MOVER
18. oktober
UKS
I oktober ønsket UKS velkommen til premieren på People
Mover, et nytt videosamarbeid av Marte Eknæs og Michael
Amstad, som kombinerer dokumentarmateriale, filmklippfunn
og 2D/3D-animasjon, samt lansering av en tilhørende pamflett-plakat med et intervju av den tyske filosofen Joseph Vogl.
Filmvisningen ble etterfulgt av en samtale mellom kunstnerne
og Mike Sperlinger, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo og
medgrunnlegger av LUX — et byrå for kunstnere som arbeider
med bevegelige bilder.
Fra #3 MINIBAR: People Mover. Foto: Jan Khür

#4 MINIBAR: ONE NIGHT ONLY
20. november
UKS
Kunstnere: Erlend Grytbakk Wold, Solveig Lønseth, Siri Leira,
Eirik Senje, Emilie Birkeland, Silje Johannessen, Helena Lund
Ek, Michael O’Donnell, Daisuke Kosugi (feat. George Rippon),
Andreas Öhman. DJ: Eirik Zeiner

Fra #4 MINIBAR med One Night Only (ONO). Foto: Jan Khür
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UKS' MINIBAR følger tradisjonen til en rekke kunstnerinitiativer
hvor det sosiale aspektet ved å stille ut, samt det diskursive,
går i ett — med One Night Only (ONO) som en av de viktigste
lokale inspirasjonskildene. ONO var aktiv fra 2008 til 2015,
og presenterte over den perioden en ny utstilling (nesten)
hver mandag kveld — mange av disse i UKS’ tidligere lokaler
i Lakkegata. For å feire det tilbakelagte, legendariske konseptet, ønsket UKS velkommen tilbake: På vår fjerde MINIBAR ble
UKS nemlig ennå en gang transformert til One Night Only, som
gjenopplivet formatet ved å servere en gruppeutstilling, drikke
og gratis suppe, samt en retrospektiv bok, publisert i samarbeid
med UKS. ONO ble først grunnlagt av Eirik Senje og Fadlabi,
og senere med hjelp fra Tito Frey, Erlend Grytbakk Wold, Jon
Benjamin Tallerås og Andreas Oxenvad. De sistnevnte var vertskap for MINIBAR-kvelden på UKS.
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#5 MINIBAR: CLUB LIAR AV AGATHA WARA
12. desember
UKS
KUNSTNERE
Make-up-strategi av Liam Seeland, hårstrategi av Annette
Kvithyll (PURPURRPURPLE), Neglestrategi av Agatha Wara
m/ Inti Wang, musikkstrategi av CLUB LIARs resident
DJ NEPTUNO (ONKOD)
VERTSKAP
Admir Batlak, Anne Karine Thorbjørnsen, Constance Tenvik,
Elise By Olsen, Geir Haraldseth, Gilda Axelroud, Goro Tronsmo,
HAiKw/, Ida Eritsland, Inti Wang, Marthe Ramm Fortun, Matias
Kiil Halvorsen, Marthe Elise Stramrud, Ragna Bley, Stina
Högkvist, Synnøve Mo, Urd J. Pedersen, Victoria Duffee
Da Agatha Wara ble invitert til å være UKS’ MINIBAR-koordinator ble hun samtidig invitert til selv å konseptualisere én av
disse kveldene: CLUB LIAR er inspirert av New Yorks legendariske ballroom-scene på 80- og 90-tallet. Da julen nærmet seg
inviterte UKS til denne femte MINIBAR. I en atmosfære inspirert
av 1980-tallets klubblounging, tåke og red light, ble besøkende
tilbudt hårstyling, sminke — og selvfølgelig negledekorasjon, alt
av et knippe multitalenter fra det lokale kunst- og motemiljøet.

ÅPEN IDEKONKURRANSE – KUNST I OFFENTLIG ROM
OG FRIOMRÅDER TILKNYTTET BARNEHAGER
Open Call utlyst i november, søknadsfrist 15. februar 2018.
Sammen med UKS sendte Kulturetaten i Oslo i november ut
en utlysning etter prosjektforslag til kunst i offentlig rom og
friområder tilknyttet barnehager. Den åpne skissekonkurransen
gjennomføres i samarbeid med UKS, som fungerer som sekretariat for konkurransen. Etter juryering er Oslo kommune dog
ansvarlig for alle kontrakter med kunstnere samt gjennomføring
av de offentlige kunstprosjektene. Det er ikke første gang UKS
og Oslo kommune samarbeider om kunst i offentlige rom. På
slutten av 60-tallet foreslo UKS overfor skolestyret i Oslo at det
skulle utlyses en idékonkurranse om utsmykning av skoler under
oppføring. Slik ble blant annet den organiske lekeskulpturen
Havbølger av Siri Aurdal realisert ved Trosterud skole. UKS
viderefører nå dette fruktbare samarbeidet med Oslo kommune,
i form av Kulturetaten.

Siri Aurdal, Havbølger, 1969 – 1972, Trosterud barneskole, Oslo. Ukjent fotograf.
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UKS 100
I 2021 fyller UKS hele 100 år! Dette skal selvfølgelig feires
med et dedikert program og en egen utstilling. UKS’ arkiv skal
kartlegges og offentliggjøres, og ikke minst: UKS’ historie
skal skrives. Prosjektet har fått arbeidstittelen UKS 100.
Sonderings- og orienteringsarbeidet, samt planleggingen av
hva som skal gjøres med UKS’ arkiv ble påbegynt høsten 2017.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av styreleder,
nestleder og daglig leder. Arbeidsgruppen har hittil fokusert på
fremdriftsplanlegging, samt tydeliggjøringen av formålet med
100-årsmarkeringen.
Et av de første skrittene på veien mot et jubileum var å søke
midler fra Norsk Kulturråds «Rom for Kunst» til å bygge et dedikert arkivrom i St. Olavs gate 3. UKS ble tildelt støtte i 2017 og
kan i 2018 åpne dette rommet og hente sitt eget arkiv tilbake fra
Riksarkivet, for å gjøre det tilgjengelig for samarbeidspartnere
og medlemmer. Videre har arbeidsgruppen undersøkt muligheten for et akademi- og universitetssamarbeid for forskningsprosjekter med utgangspunkt i UKS’ arkiv.
ARBEIDSGRUPPEN HAR HATT MØTER MED
FØLGENDE PERSONER
Marit Paasche, Sille Storihle, Liv Bugge, Ellef Prestsæter, Stine
Hebert (KHiO - avd. Kunstakademiet), Jørn Mortensen (KHiO),
Tone Hansen, Øystein Sjåstad (UiO), Anne Szefer Karlsen (UiB),
Eline Mugaas, Elise Storsveen, Karin Hindsbo (Nasjonalmuseet),
Sabrina Van der Ley (Nasjonalmuseet
avd. Samtidskunst).

Barn utenfor et stengt UKS under en ”aksjon” i 1984 etter at det ble kjent
at UKS bare fikk halvparten av de nødvendige midlene til å drive det året.
Foto: Riksarkivet
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UKS’ LOKALER
ST. OLAVS GATE 3
I mars 2017 ble det mulig for UKS å skrive kontrakt på en
utvidelse av UKS sine lokaler i St. Olavs gate 3, slik at disse
lokalene kunne brukes som utstillingsrom fra sommeren 2017.
Dermed opphørte flere års leting etter nye lokaler til UKS,
og det ble frigitt mye energi til å fokusere UKS’ krefter på
utstillingsaktivitet og faglig program. Samtidig ble også UKS’
avtale med Kunstnernes Hus om å stille ut i deres 1. etasje
utvidet, slik at at serien med UKS’ «dobbelteksponeringer» av
kunstnere både på UKS og Kunstnernes Hus, som ble påbegynt
høsten 2017, kan fortsette frem til sommeren 2018. Dessuten
søkte og fikk UKS i 2017 penger fra Norsk Kulturråd til et
spesialbygget arkivrom i St. Olavs gate, som ferdigstilles
i 2018.

NETTSIDE
I 2017 startet også et større arbeid med å redesigne
UKS’ nettside, i samarbeid med Manuel Raeder Studio
i Berlin. I løpet av 2018 vil nettsiden bli fullt ut omstrukturert,
redesignet og utbygget. I framtiden vil denne således i langt
høyere grad enn nå kunne fungere både som en selvstendig
plattform for kunstnerisk innhold og som et arkiv, hvor
UKS’ historie — både som kunstinstitusjon og fagpolitisk
organisasjon — tilgjengeliggjøres.
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LANGSIKTIGE PLANER
UKS arbeider parallelt med en plan og et mål om å finne større
lokaler som kan sikre langsiktighet og stabilitet i et lengre
tidsperspektiv. Vi undersøker et eventuelt samarbeid med
Oslo kommune, som vi har hatt tett kontakt med i 2017. Denne
langsiktige planen ble besluttet etter gjennomføringen av et
ambisiøst og vellykket mulighetsstudium av lokaler for kunst
i Oslo, som UKS over flere år har arbeidet med i samarbeid
med FFF, Fotogalleriet og 0047. Samarbeidet har bidratt til å
få løftet samtalen om og oppmerksomheten knyttet til spørsmål
om kunstens plass i byen. Arbeidet resulterte i publikasjonen
Mulighetsrom – kunsten og kunstnerens plass i fremtidens
by, som ble lansert tidlig på våren 2017. Boken undersøker
Oslos byutvikling og kunstnerens plass i byen og inneholder
bidrag fra blant andre Even Smith Wergeland, Will Bradley, Eline
Mugaas og Ingrid Lønningdal. Som en avslutning på dette
felles mulighetsstudiet, besluttet UKS’ styre i begynnelsen av
2017 — både ut ifra mulighetsstudiet og ut ifra den løpende
kontakten med UKS’ medlemmer — at UKS ikke skulle gå videre
med et mulig byggesamarbeid med de tre andre aktørene på
Sukkerbiten i Bjørvika.
Styret har behandlet saken tilknyttet UKS’ lokaler på alle
styremøtene i 2017. Det ble også avholdt et medlemsmøte
30.01.2017 og styret hadde et oppfølgende heldags
diskusjonsmøte om saken 31.01.2017.
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FAGPOLITISK AKTIVITET
Den fagpolitiske aktiviteten drives av UKS’ fagpolitisk utvalg
(FU). FU består av UKS’ styreleder, som talsperson i front, nestleder og ett styremedlem. Arbeidet til FU skjer i samarbeid med
resten av UKS’ styre og stab og består blant annet av å initiere
nye ordninger, sette dagsorden, drive lobbyarbeid og å delta
på ulike debatter. I tillegg til dette er en annen viktig oppgave
å formulere de til tider usynlige, men helt sentrale innspillene
til statsbudsjettet og andre offentlige høringer. Alt arbeidet
FU foretar seg har rot i UKS’ formålsparagraf om at vi skal
ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle
interesser.

FAGPOLITISK ARBEIDSUTVALG (FU)
Fagpolitisk utvalg (FU) er en prøveordning som ble satt i gang
ved inngangen til 2017. Formålet til FU er å lede og å gjennomføre UKS’ fagpolitiske påvirkningsarbeid.
FU har i denne perioden bestått av Ruben Steinum, Ina Hagen
(f.o.m. 25.03.2017), Trond Hugo Haugen og Silje Linge Haaland
(t.o.m. 25.03.2017).
I 2017 har FU gitt UKS muligheten til å møte ulike utfordringer
med konsekvent oppfølging, samt å dekke et bredt spekter av
fagpolitiske saker. FU har fokusert på å styrke UKS’ skriftlige og
muntlige innspill, UKS’ arbeid med en fremtidig relokalisering,
UKS’ fagpolitiske innhold i sosiale medier og å øke frekvensen
på møte-, arrangements- og seminardeltakelse.
I 2017 var UKS i en spesiell situasjon, da styreleder Ruben
Steinum deler av året var i sin pappaperm. I styreleders fravær
viste FU seg å være en styrke: Utvalget fortsatte å holde den
fagpolitiske aktiviteten høy, og hadde god fremdrift i pågående
prosjekter.
Prøveordningen med FU fortsetter, og skal evalueres
av styret i 2018.

Styreleder Ruben Steinum holder innlegg under Kulturdepartementets åpne
innspillsmøte om ny kulturmelding. Skjermbilde fra Regjeringen.no.
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STIPENDKOMITEEN
Den aller viktigste saken for UKS i 2017 har uten tvil vært knyttet
til valg og oppnevning av stipendkomiteen. Denne saken har to
sider: På den ene siden har vi angrepet på kunstnernes oppnevningsrett som regjeringen og daværende kulturminister Linda
Hofstad Helleland foreslo endret i statsbudsjettet for 2018, og
på den andre siden har vi de interne endringene i NBK knyttet til
hvordan valget av stipendkomiteen gjennomføres.
I skrivende stund kan kunstnerne ta en pustepause, ettersom
vår nye kulturminister, Trine Skei Grande, har satt saken på vent
for å gjøre seg bedre kjent med hvilke konsekvenser en endring
vil få. Saken har med all tydelighet vist at UKS alltid må jobbe
for solide, demokratiske ordninger, som sikrer uavhengige og
faglig forankrede vurderinger av kunstnerisk virke og praksis —
utført av fagfeller, kunstnerne selv. Dette er et ufravikelig vilkår
for fri kunst.
Oppnevningsretten
I statsbudsjettet for 2017 brukte tidligere kulturminister Linda
Hofstad Helleland liten skrift for å fremme en ytterst alvorlig og
prinsipiell endring av kunstnernes oppnevningsrett til stipendkomiteene. Endringsforslaget uttrykte i seg selv en tydelig mistillit
til kunstnerne og deres organisasjoner, og i den påfølgende
offentlige debatten ble dette inntrykket bare ytterligere forsterket. Til tross for saklige og klare svar fra et stort fellesskap av
kunstnere og kunstnerorganisasjoner sto kulturministeren på
sitt. Støtten til kunstnerne har vært bred, med meget viktige
tiltak som kunstneroppropet, initiert av NBK, samt en underskriftskampanje initiert av kunstner Victoria Pihl Lind. I høringen
til Stortingets familie- og kulturkomité sa styreleder Ruben
Steinum det slik:

Forslaget om å endre oppnevningen av stipendkomiteen
uttrykker en klar mistillit til kunstnerne og deres fagkompetanse, når det påstås at fem personer tett knyttet til departementet skal kunne foreta en faglig fundert overprøving
av sammensetningen av 24 forskjellige komiteer med vidt
forskjellige faglige særpreg.
Vi må kunne være trygge på at kunsten som finansieres
av felleskapet velges basert på faglige vurderinger av et
mangfold av fagfolk, og ikke på den personlige smaken
til enkeltpersoner med makt.»
NBKs valgordning for den nye stipendkomiteen
og Den Nasjonale Jury
UKS stemte mot den foreslåtte endringen av valgordningen for
stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury under NBKs landsmøte
2017. Endringsforslaget var basert på et ønske fra NBK, om å
sikre best mulig mangfold og bredde i stipendkomiteen og Den
Nasjonale Jury. Forslaget var også ment som et svar fra NBK på
signalene som var kommet fram i Utvalget for statens kunstnerstipends utredning av stipendordningen. UKS mener at saken
var svakt begrunnet og at det er spesielt to aspekter ved den
nye organiseringen som er kritikkverdige:
1. Nominasjonsutvalgets (NU) utvidede mandat
2. NU-medlemmenes mulighet til å søke stipend og/eller
deltakelse i Høstutstillingen
Vi er glade for at NBK i løpet av høsten kom med et vedtak om
at ordningen skal endres, etter en bred evaluering. Målet for
den nye ordningen er formulert slik: «Forslag til ny valgordning
skal vektlegge åpenhet, transparens og solide demokratiske
prinsipper, samt sikre at alle foreslåtte kandidater skal kunne
stille til valg».

«Det vil ikke føre til mere demokrati, åpenhet og uavhengighet om man flytter oppnevningen av stipendkomiteen
fra 29000 kunstnere og deres demokratiske organisasjoner
til ett departements oppnevnte utvalg på fem personer.
Snarere tvert i mot. Det vil føre til maktkonsentrasjon.
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Å LEVE AV KUNSTEN — MANIFEST-PAMFLETTEN

STORTINGSVALG 2017

Rett før sommeren ble en pamflett, kalt Å leve av kunsten –
om kunstnernes arbeidsvilkår og myten om den frie frilanser,
lansert. Pamfletten er skrevet av Astrid Hauge Rambøl i samarbeid med Marianne Hurum og Ruben Steinum, og ble utgitt
av Manifest forlag. Lansering fant sted på Sentralen i Oslo
13. juni 2017.

«For kunsten og kunstnere ser ikke framtida så lys ut», uttalte UKS’ styreleder Ruben Steinum til Dagsavisen dagen etter
valget. Valgresultatet var skuffende, selv om UKS uavhengig av
regjeringens politiske ståsted alltid vil jobbe for at festtalene om
kunstens verdi følges opp med konkrete tiltak rettet mot de som
skaper kunsten — kunstnerne.

«For at kunsten skal være fri, må kunstnerne også ha økonomisk frihet. Slik er det ikke i dag: Til tross for at norske regjeringer siden 1970-tallet har sagt at de vil jobbe for å bedre kunstneres økonomiske kår, har utviklingen gått i feil retning.»
– Fra introduksjonen Å leve av kunsten

UKS’ arbeid for å endre kunstpolitikken og for å få en ny regjering knyttet seg hovedsakelig til utgivelsen Å leve av kunsten,
samt forarbeid i form av innspill til kultur- og kunstprogrammene
til blant andre SV, Arbeiderpartiet og Rødt.

Pamfletten setter kunstnere og deres arbeidsvilkår inn i en
bredere samtale om vilkår for frilansere og andre arbeidstakere
uten fast ansettelse, og fokuserer på tre sentrale vilkår for å
kunne leve av å være kunstner:
– En inntekt å leve av
– Trygghet ved sykdom
– En pensjon til å leve med
Arbeidet med pamfletten ble støttet av Norske Billedkunstnere,
LNM, Tegnerforbundet, Norske Grafikere, Norsk Billedhoggerforening og Norske tekstilkunstnere.

Kunstpolitisk debatt
24. august 2017 arrangerte UKS og forlaget Manifest en
kunstpolitisk debatt med utgangspunkt i pamfletten Å leve
av kunsten og stortingsvalget, på Dattera til Hagen i Oslo.
I panelet stilte Anette Trettebergstuen (AP), Bård Folke Fredriksen (H, statssekretær i kulturdepartementet), Ingebjørg Sofie
Larsen (kulturredaktør i Minerva), samt Marianne Hurum og
Ruben Steinum. Debatten ble ledet av Ellen Engelstad, redaktør
i Manifest Tidsskrift.
Valgvake
Under fjorårets stortingsvalg arrangerte UKS valgvake, med
en panelsamtale mellom tidligere styreledere i UKS. Her fikk alle
oppmøtte et tilbakeblikk på hvordan UKS har arbeidet politisk
tidligere, samt en samtale om hvor kunst- og kulturpolitikken er
på vei nå og om samspillet mellom UKS og NBK.
I PANELET
Bo Krister Wallström (UKS’ styreleder 1996 – 1999),
Anders Eiebakke (UKS’ styreleder 2000 – 2002), Tone Hansen
(UKS’ styreleder 2002 – 2005) og Marianne Hurum
(UKS’ styreleder 2012 – 2016).
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STATSBUDSJETTET 2018

NBK LANDSMØTE 2017

Da statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem lød UKS’ reaksjon slik:

NBKs landsmøte 2017 ble avholdt torsdag 15. juni og fredag
16. juni i Oslo, med delegater fra alle NBKs grunnorganisasjoner. UKS stilte tradisjon tro med landsmøtets største delegasjon, bestående av Trond Hugo Haugen, Sille Storihle,
Sverre Gullesen, Ina Hagen, Marianne Hurum, Silje Linge
Haaland, Kenneth Varpe og Marthe Elise Stramrud. Marte
Eknæs og Anders Dahl Monsen steppet inn en dag hver for
Linge Haaland.

«Tomme ord gir tomme bygg. Satsing på praktbygg,
ikke kunstnerisk innhold.
Når den største økningen i regjeringens budsjettforslag er
rettet mot museumsbygg, mens satsingen på kunstnerne
uteblir, vil resultatet i fremtiden bli innholdsløse praktbygg.
UKS ser i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2018
at omkringliggende struktur i kunstfeltet vektlegges, og
ikke kunstnerne selv. De store museene blir prioritert, deriblant Nasjonalmuseet og Munchmuseet, mens kunstneren
på individnivå og de mindre institusjoner blir skvist og satt
opp mot hverandre i kampen om begrensede midler.»
Som i de fire foregående årene måtte det totale fraværet av
tiltak og enkelte, alvorlige kutt endres og rettes i budsjettforliket
mellom regjeringspartiene Høyre og FrP og sammarbeidspartiene KrF og Venstre. Dette resulterte i en videreføring av
kunstnerassistentordningen, en økning på 30 millioner kroner til
Norsk Kulturfond, en tilbakeføring av et kutt på 24 millioner kroner til Utenriksdepartementets post for kulturfremme, samt at
den treårige lønnsreformen for kunstnerstipendene ble innfridd i
statsbudsjettet for 2018.
Statsbudsjettet inneholdt også et skriftlig endringsforslag, som
UKS og kunstnernes andre fagorganisasjoner har gått hardt ut
mot etter at budsjettforslaget ble lansert — nemlig endringen
av oppnevningsretten til stipendkomiteene. Dette var UKS’
hovedfokus under den muntlige høringen hos familie- og kulturkomiteen. Les mer om dette under punktet Stipendkomiteen.
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Ifølge UKS er dette er noen av de viktigste sakene
fra landsmøtet:
Endring av valgordning for stipendkomiteen
og Den Nasjonale Jury
UKS stemte mot forslaget. (Les mer om dette under
punktet Stipendkomiteen)
Medlemskontingent
Landsmøtet vedtok å øke NBKs kontingent fra og med 2018
med 200 kr, mot UKS’ stemmer. Samtidig fikk UKS flertall for
sitt forslag om en redusert medlemsavgift for kunstnere under
35 år i de to første årene etter innmelding. Dette var en viktig
sak for UKS, ikke minst med tanke på vårt eget årsmøtevedtak
om å godta kravet fra NBK om at alle medlemmer av UKS også
skal være medlemmer av NBK (slik situasjonen er for alle de
andre grunnorganisasjonene).
Handlingsprogram
Det var viktig for UKS at NBK vedtok et offensivt handlingsprogram for 2017-2019, som forplikter organisasjonen å arbeide for
en reform som vil bedre kunstnernes sosiale og økonomiske vilkår som selvstendig næringsdrivende. Dette gjelder blant annet
trygderettigheter og pensjon. Videre fokuserte UKS på NBK sitt
ansvar for å følge opp utviklingen av KORO, innkjøpspolitikk og
kunstens posisjon i grunnutdannelsen.
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Vedtekter
UKS fremmet et forslag om at NBKs vedtekter skal åpne for
at de enkelte grunnorganisasjonene selv kan godkjenne egne
vedtektsendringer gjennom sine respektive årsmøter — uten
at disse trenger å godkjennes av NBKs landsmøte for å være
gyldige. Dette forslaget ble avvist av landsmøtet. Alle UKS’ vedtekter ble godkjent, med unntak av paragraf 12, som innlemmer
denne retten i vedtektene.
UKS-innstilte kandidater valgt av NBK landsmøte 2017:
SENTRALSTYRET
KONTROLLUTVALGET
Ruben Steinum – styremedlem
Anders Eiebakke – 1. vara
Marianne Hurum – 1. vara
Sverre Gullesen – 3. vara
BILLEDKUNSTNERNES
VEDERLAGSFONDS STYRE
NOMINASJONSUTVALGET
Kenneth Varpe – styremedlem
Kristin Tårnes – medlem
Esther Maria Bjørneboe
– 1. vara.
Silje Linge Haaland – 5. vara
Under valget av nytt styre og ny styreleder fremmet UKSdelegasjonen benkeforslag til styrelederposten, og foreslo
Ruben Steinum til denne. Det ble dermed avholdt en skriftlig
avstemming mellom Steinum og sittende styreleder Hilde
Tørdal. Landsmøtets flertall støttet imidlertid ikke UKS’
benkeforslag og gjenvalgte Tørdal.

KUNSTNERASSISTENTORDNINGEN
Kunstnerassistentordningen ble utlyst og tildelt for første gang
i 2017. 68 søknader ble behandlet og 14 fikk tildelt muligheten
til å jobbe som/ansette kunstnerassistent. UKS’ arbeid med
ordningen har i 2017 vært knyttet til utforming og implementering av retningslinjer, samt oppfølging av forvaltningen av
ordningen hos Norsk Kulturråd. I tillegg har UKS jobbet for den
nå bekreftede videreføringen av ordningen til 2018, og støttet
og informert kunstnerne gjennom blant annet Facebook-gruppa
«Matchinggruppe for kunstnerassistentordningen».
Om kunstnerassistentordningen
Kunstnerassistentordningen skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert
kollega i en 50 prosent stilling i ett år. Assistenten vil samtidig
kunne opprettholde egen kunstnerisk praksis og motta andre
typer tilskudd. Ordningen skal bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt
profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter.

Steinum gikk til valg på å gjøre NBK tydeligere på veien fram
mot høstens stortingsvalg, og sa fra talerstolen: «NBK er vår
samlede stemme, og som kunstnerne selv skal NBK være
selvstendig og toneangivende. NBK skal utstråle stolthet
over kunstnernes egenart og kunstens rettmessige plass
i sentrum av samfunnet.»

UKS’ representanter på NBK sitt landsmøte i 2017.
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KUNSTNERBOLIGER
UKS’ Kunstnerboliger er et skisseprosjekt som utvikles i samarbeid med arkitekt Arild Eriksen. Prosjektet fikk solid økonomisk
støtte fra Kulturetaten i Oslo, samt et tilskudd fra Plan- og
bygningsetaten rett før 2017 gikk inn for landing. Denne støtten
gir oss mulighet til å utvikle et solid skisseprosjekt i 2018, som
har som mål å kunne realisere et nytt kunstnerboligprosjekt
— først i Oslo og så i flere andre norske byer.
I løpet av 2017 har UKS arbeidet med å forankre
prosjektet og presentert det ved flere anledninger for
forskjellige eiendomsaktører.
En kunstnerbolig er en kombinert bo- og arbeidsplass
for kunstnere, som kjennetegnes av:
1. Langsiktighet og stabilitet i et egnet arbeidsog boligfellesskap.
2. Lav pris.
3. Atelier/arbeidslokaler i bolig eller i umiddelbar
nærhet til boligen.
4. Forbeholdt profesjonelle kunstnere. Som bekreftet
ved medlemskap i UKS eller annen fagfellevurdering.
5. Del av et internasjonalt nettverk. Kunstnerboliger med
“Artist in residency”-programmer som gir mulighet for
å knytte kontakter og kunnskapsutveksling.

REVIDERING AV HÅNDBOKA FOR KUNSTNERDREVNE
VISNINGSSTEDER
Siden håndboka for kunstnerdrevne visningssteder ble skrevet
i 2014 har vi hatt et skiftende politisk landskap og sett betydelige endringer i blant annet tolloven, samt en videreføring av
arrangørstøtteordningen. På bakgrunn av dette ble det initiert
en revidering av håndboka høsten 2017, som vil bli publisert
som en integrert del av UKS’ nye nettside, for å forbedre håndbokas brukervennlighet og synlighet.
Arbeidsgruppa som gjennomfører revideringen av håndboka
ledes av nestleder i UKS, Ina Hagen, og består ellers av Øyvind
Aspen og Steffen Håndlykken. Arbeidsgruppa har vært i kontakt med et lite utvalg kunstnerdrevne visningssteder, for deres
erfaringer med den nåværende utgaven av håndboka. Gruppa
har videre kartlagt og revidert innholdet. Under arbeidet ble det
også inngått et samarbeid med en gruppe studenter ved Kunstakademiet i Oslo for å gjøre en evaluering av bokas brukervennlighet og innhold før relansering.
Håndboka forventes ferdigstilt våren 2018.

UKS-teamet på vår kick-off-fest i mars 2017.
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OSLO KOMMUNES KUNSTPLAN OG AREALKARTLEGGING

KULTURMELDINGEN

I 2017 har UKS deltatt på en rekke møter og levert flere innspill
knyttet til utviklingen av Oslo som kunstby. UKS har bidratt i
arbeidet med Oslo kommunens kunstplan, Oslo kommunes arealkartlegging, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, samt fulgt
opp arbeidet knyttet til blant annet utviklingen av Hovinbyen,
Myntegata 2 og Bispegata 16, i samtaler med Kulturetaten
og Plan- og bygningsetaten.

I 2017 satte regjeringen i gang arbeidet med en ny kulturmelding, som skal: «danne grunnlaget for en overordnet politisk
debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer».
UKS’ styre har behandlet kulturmeldingen på styreseminar
og styremøter både våren og høsten 2017. Innspillet til kulturmeldingen skrives med utgangspunkt i UKS’ prinsipper og
mål om at:

Arbeidet med en kunstplan for Oslo er forankret
i bystyrevedtaket
«Byrådet bes legge fram en Kunstplan for Oslo, som omhandler
infrastruktur, arbeidsplasser og visningsmuligheter for kunst.
Planen bør inneholde vurderinger av samspillet mellom statlige, kommunale, private og ikke-kommersielle aktører innenfor
kunstfeltet. Planen skal inneholde anbefalinger for hvordan Oslo
videreutvikles som internasjonal kunstby med lokal forankring.»

«Kulturmeldingen må plassere fremtidens, nåtidens og
fortidens kunst, samt nålevende kunstneres bidrag på sin
rettmessige plass — som en av de helt sentrale byggesteinene i vårt demokratiske samfunn.
Nettopp fordi kunsten har en såpass overgripende funksjon er det viktig at en kulturmelding adresserer kunstens
rolle i samfunnet og innbyggernes mulighet til å praktisere
som profesjonell kunstner og til å erfare kunst, uavhengig
av sosial og økonomisk bakgrunn. Helt fra grunnutdannelsen i skolen, som er samfunnets største kunstinstitusjon,
og inn i et profesjonelt yrkesliv.»
Muntlige og skriftlige innspill til kulturmeldingen leveres i 2018.

Fra UKS’ #3 MINIBAR som presenterte et nytt videosamarbeid av Marte Eknæs
og Michael Amstad — her i samtale med Mike Sperlinger. Foto: Jan Khür
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JURYERINGER

MØTER OG REPRESENTASJON

UKS’ jury består av styret og daglig leder. For å kunne gi hver
enkelt kunstner en sterkest mulig økonomisk, kuratorisk og
organisasjonsteknisk støtte, fokuserer UKS sitt juryerte program
på enkeltkunstnerskap. Et kunstnerskap kan være en solopraksis, så vel som kunstnerduoer eller kunstnergrupper som arbeider som én kollektiv stemme.

UKS’ møte- og arrangementsdeltakelse i 2017, i utvalg:
– Norsk Kulturråd
– Kulturetaten i Oslo kommune
– Byråd for kultur, idrett og frivillighet
– Eiendoms- og byfornyelsesetaten
– Byråd for byutvikling
– Forbundet Frie Fotografer
– Kulturdepartementet (KUD)
– Stortingets familie- og kulturkomité
– Norske Billedkunstnere
– Landsforeningen Norske Malere
– Tegnerforbundet
– Norske Grafikere
– Norsk Billedhoggerforening
– Samisk kunstnerforbund
– NRK
– Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
– Universitet i Oslo (UiO)
– Nasjonalmuseet
– Sparebankstiftelsen
– PRAKSIS
– Forlaget Manifest
– Nordnorsk Kunstnersenter
– Fellesverkstedet
– KODE
– Oslo Pilot/Oslo Biennalen
– Arkitektkontoret Eriksen/Skajaa
– Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE)
– Urbact – Reinventing the fringe (PBE Oslo)
– ROM
– Office for Contemporary Art Norway (OCA)
– Kjelsrud Eiendom AS
– Oxer Eiendom
– Working Artists and the Greater Economy (W.A.G.E.)
– Virke
– Kreativt naboskap (0047/Transborder Studios,
Fotogalleriet, Forbundet Frie Fotografer)

Med UKS Open Call for 2018 ønsket UKS’ jury å sette den
pågående kunstneriske produksjonen i fokus, og å gi plass til
prosessenes potensiale, materielle overraskelser og uventet
idéutvikling. Derfor oppfordret UKS kunstnere til å søke på
bakgrunn av kunstnerisk praksis, slik at de fremfor å søke med
et konkret og allerede tilpasset prosjekt, heller beskrev allerede
eksisterende kunstverk og metode. UKS ønsker videre å gå
i dialog med de utvalgte kunstnerne, med et mål om at det er
institusjonen som skal forme seg etter kunstnerskapet — ikke
vice versa.
Både lokale og internasjonale kunstnere var invitert til å søke om
utstillingsplass på UKS. Ut fra en rekordstor søknadsbunke på
462 interessenter ble Natalie Price Hafslund, Sandra Mujinga,
Nora Turato og Apichaya Wanthiang invitert til å gjennomføre
en soloutstilling i UKS-regi i 2018.
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– Representanter for Venstre, Høyre, AP, SV, Rødt og KrF
– Between Bridges
– Generalkonsulatet i New York
– New Art Dealers Alliance (NADA)
– Kunstnernes Hus
– Coast Contemporary
– The Big O
– Kuratorpraksis, Fakultet for kunst, musikk og design,
Universitet i Bergen
UKS er representert i
– Referansegruppen for Kulturrådets
bransjestatistikk visuell kunst i tall
– Nettverket Curator Jour Fixe
– Oslo Art Weekends (OAW) referansegruppe
– Oslo Opens referansegruppe

MEDLEMSARBEID
I tillegg til UKS’ viktigste arbeid, som er det fagpolitiske,
har vi i 2017 også hatt en rekke medlemmer på overnatting i
leiligheten på Olaf Ryes plass, lånt ut teknisk utstyr — slik at
medlemmer kan gjennomføre sine mangfoldige kunstneriske
prosjekter — samt holdt gratis skattemeldingskurs for kunstnere
med NBK-advokat Hilde Sjeggestad. Vi har bistått medlemmer
med rådgivning i enkeltsaker og tilbudt rabatter på relevante
utsalgssteder og gratis inngang på kulturinstitusjoner over hele
landet. Husk at det er medlemskontingenten som gjør disse
fordelene mulige, så TAKK for at du er medlem av UKS! En full
oversikt over medlemsfordeler finnes på UKS’ nettside.

UKS oppnevner og/eller innstiller til verv i
– Snorre Andersen, Malerne Ambrosius Egedius og hustrus
legat til støtte av yngre begavede kunstere – hele styret
– OCA – styremedlem
– Fond for lyd og bilde – fagutvalg for billedkunst
– Kunstnernes Hus – Rådet

UKS-teamet samlet under fjorårets julebord. Foto: Jan Khür

52

Bilde fra åpningen av Eirik Sæthers utstilling Family Friendly på Kunstnernes Hus.
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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UKS I MEDIA
I januar 2017 skrev Kunstkritikk en større artikkel med tittelen
UKS inntar Kunstnernes Hus, hvor de viet oppmerksomhet til
den kommende serien med dobbelteksponeringer gjennom
en rekke UKS-soloutstillinger, som startet høsten samme år.1
Måneden etter ble det annonsert at Karin Hindsbo skulle tiltre
stillingen som Nasjonalmuseets nye direktør. I den sammenheng
skrev Dagsavisen2 i februar om utfordringene direktøren hadde foran seg. I saken uttalte UKS’ styreleder, Ruben Steinum,
at han mente utnevnelsen av Hindsbo var et skritt i riktig retning. «Nå har Nasjonalmuseet muligheten til å bli en ambisiøs
samlende institusjon, som gjenspeiler den svært aktive norske
kunstscenen. Vi forventer at Karin Hindsbo vil løfte ambisjonene
for Nasjonalmuseet når det gjelder innkjøp av kunstnere tidlig
i karrieren», sa Steinum.
Samme måned skrev UKS’ kommunikasjonsansvarlige på den
tiden, Maria Horvei, et essay i Klassekampen med tittelen Låge
portar og smale dører, hvor hun stilte spørsmål ved om det bare
er de rike unge som har råd til å arbeide i kunstverdenen.3
I mai fikk soloutstillingen Family Friendly av Eirik Sæther
stor oppmerksomhet i et langt intervju i D2. Under tittelen
Identitetstyven beskrev artikkelen hvordan «Kunstner Eirik Sæther stjeler symboler fra ulike sosiale grupper, setter dem sammen
på nye måter – og gjør dem til kunst.»4. Samme måned skrev
nettstedet Document.no om Sæther «på venstresidens premisser»5 og i juni skrev Kunstkritikks nye kritiker Nicholas Norton
om Sæther på Kunstnernes Hus6 etterfulgt av en feature av
utstillingen på den internasjonale plattformen Art Viewer.
På den fagpolitiske fronten gjorte avisen Klassekampen i juni
et større intervju med UKS’ styreleder Ruben Steinum og tidligere styreleder Marianne Hurum, i sammenheng med pamfletten
Å leve av kunsten, hvor Steinum og Hurum argumenterte for at
kunstnerøkonomien må løftes. «Slik det er i dag, er ikke det
å bli kunstner en reell mulighet for alle deler av befolkningen.
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Det sier seg selv at for i det hele tatt å vurdere et såpass økonomisk ustabilt liv, må du komme fra en relativ trygg økonomisk
bakgrunn. Og det er et demokratisk problem», sa Steinum.7
Pamfletten fikk også oppmerksomhet i andre medier: D2s Kåre
Bulie viet to helsider til omtale og anmeldelse av denne8, Minerva skrev en anmeldelse9 og Dag og Tid gjorde også et intervju
med Steinum og Hurum.10
I august var Steinum en av flere kilder i en artikkel i Aftenposten
om Venstres Trine Skei Grandes ønske om å få kunstnerne inn
i Oslo fengsel på Grønland.11
Et valgår er alltid viktig for UKS, og 2017 ble en skuffelse.
13. september skrev Dagsavisen en artikkel om hvordan kulturlivet reagerte på valgresultatet. Her uttalte Steinum «For kunsten
og kunstnerne ser ikke framtida så lys ut nå» før han forklarte
hvorfor valgresultatet gjorde framtida mørk; «Vi mener at det er
et samfunnsproblem at sosial og økonomisk bakgrunn, og ikke
vilje og evne, avgjør hvilken kunst som blir skapt. I disse fire
årene med Høyre har vi ikke sett vilje til å ta grep for å bedre
kunstnernes kår».12
Samme måned stilte Thora Dolven Balke ut i UKS’ nye, utvidede og «egne» lokaler — en utstilling som ble omtalt i et større
intervju i Subjekt13, samt to ganger i Kunstkritikk14 15, hvor Mariann Enge skrev de fine ordene: «For meg gir det mening å tenke
at utstillingen og prosjektet sirkulerer rundt et punkt som er
symbolsk forankret innerst i de nyinnvidde lokalene til UKS i St.
Olavs gate: [...] som en helhjertet dedikasjon til et fellesskap,
til et prosjekt, til noe større enn en selv.»
I oktober var det duket for fremlegging av statsbudsjettet.
I forkant av budsjettslippet uttalte Steinum til Dagsavisen at
han ikke hadde høye forventninger i positiv retning til årets
kulturbudsjett. «[...] det er et minimumskrav at kulturministeren
får på plass det siste året i den treårige lønnsreformen for
kunstnerstipender», sa Steinum.16 Så kom budsjettet, og UKS,
ved Steinum, uttalte seg om dette dagen etter i Klassekampen,
13. oktober: «Tomme ord gjev tomme bygg. Når den største
aukinga på kunstfeltet er retta mot museumsbygga, medan det
manglar tiltak for å betre lønsvilkåra for kunstnarane, så vert
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resultatet innhaldslause praktbygg».17 I budsjettet som kom
fulgte ikke regjeringen opp lønnsreformen, og 18. oktober skrev
Dagsavisen om at Ap og KrF ønsket å trå til for kunstnerøkonomien når statsbudsjettet skulle behandles i Stortinget. Steinum
uttalte til avisen at han var positiv til at flere ønsker dette: «Jeg
er også spesielt glad for at Kulturrådets leder Tone Hansen er
så tydelig i sin støtte til kunstnernes krav, for budsjettet er som
hun sier: Et svik mot kunstfeltet».18
På tampen av samme måned skrev Morgenbladet en lengre sak
med tittelen Hvem er historiens mest effektive kulturminister?,
hvor ukeavisen gjennomgikk Norges tidligere og nåværende
kulturministere, fra Åse Kleveland til Linda Hofstad Helleland.
Her kommenterte Ruben Steinum det berømte bildet av Trond
Giske på Hovefestivalen i 2008, der han bærer artist Mira Craig
på skuldrene under en konsert.19
I november tok Klassekampen opp spørsmålet om kunstkritikkens plass i Norge. «Kunst-Norge blomstrer om dagen, og da
er det et paradoks at norske aviser ikke vier kunsten mer plass»,
kommenterte Steinum.20
I desember åpnet utstillingen Myk Harnisk med Constance
Tenvik på UKS og Kunstnernes Hus. Denne vakte stor oppmerksomhet i mediene, med flere små omtaler i Klassekampen21 22 23
og i Dagbladet24, kritikker i Klassekampen25, Aftenposten26 og
Morgenbladet27, samt et større intervju i D2.28
Sist men ikke minst ble UKS’ program nevnt i Artforums desember-utgave, som del av Yngve Holens «best of 2017», en hyllest
til Oslos sprudlende kulturelle scene, samt i Stian Gabrielsens
julekalender-artikkel i Kunstkritikk, hvor han plukket ut de viktigste utstillingene, begivenhetene og publikasjonene fra 2017.29
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UKS’ VEDTEKTER

§3-5 Medlemmer av andre organisasjoner som diskriminerer på
bakgrunn av etnisitet, religion, kjønn eller legning kan ikke være
medlem av UKS.

§1. NAVN OG ORGANISASJON
§4. UKS ORGANER
Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende
norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere
og et visningssted for samtidskunst.

Årsmøtet (§5), Styret (§7), Nominasjonsutvalget (§8),
UKS-jury(§10)

Organisasjonen er tilsluttet Norske Billedkunstnere (NBK).
§5. ÅRSMØTET
UKS er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk
formål.

§2. FORMÅL
UKS skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske
og ideelle interesser.

§5-1 Årsmøtet er UKS' øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet
er bindende for UKS' medlemmer.
§5-2 Frister. Årsmøtet arrangeres hvert år innen 31. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst fire uker før
møtet. Saker til årsmøtet fremmes til styret og må være innkommet tre uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer
sendes ut minst to uker før møtet. Bare saker som er fremmet
på denne måten kan tas opp på årsmøtet.

§3. MEDLEMSKAP
§3-1 Medlemskap oppnås av profesjonelle kunstnere som oppfyller opptakskravene vedtatt på UKS’ årsmøte. Skriftlig søknad
om medlemskap stilles UKS' styre. Medlemskap i UKS medfører
automatisk medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK).
§3-2 Kontingent til UKS fastsettes av årsmøtet. Medlemmer
plikter å svare kontingent til både UKS og NBK. Kontingentene
innbetales til NBK.
§3-3 Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen årets
utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i UKS. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av
skyldig kontingent for inneværende år.
§3-4 Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at UKS
kan forhandle om og inngå kollektive avtaler for tilfeller der forhandlingene og avtalene bare omfatter unge kunstnere
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§ 5-3 Årsmøtet. Alle medlemmer av UKS har rett til å møte på
årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet kan gi
skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes
styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.
§ 5-4 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
Dersom det ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til et nytt
årsmøte som må finne sted innen én måned. Nytt innkalt årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare
behandle saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet.
§ 5-5 Årsmøtet er åpent. Kun medlemmer som har betalt kontingent har forslags-, tale- og stemmerett.
§ 5-6 Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen,
fastsettelse av dagsorden og valg av møteleder, referent og to
medlemmer til å godkjenne referatet.
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§ 5-7 Årsmøtesaker.
Årsmøtet behandler:
– Styrets årsberetning
– Regnskap med revisjonsberetning
– Saker fremmet av eller gjennom styret
– Handlingsprogram for kommende periode
– Budsjett for kommende periode
– Fastsettelse av medlemskontingent
– Oppnevninger
– Valg
§ 5-8 Valg.
Årsmøtet velger:
– Styreleder. Styreleder velges først separat. Styreleder
velges for to år. Styreleder kan ikke sitte mer enn tre suksessive perioder.

§ 5-9 Avstemning. Avstemningene skjer ved håndsopprekning.
Skriftlig avstemning avholdes dersom en eller flere medlemmer
krever det. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Medlemmer
med stemmerett som er forhindret fra å møte til årsmøtet kan
forhåndstemme på saker meldt i sakspapirene eller ved skriftlig
erklæring overdra sin stemme til et navngitt annet medlem.
Jf. § 5.3

§6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel
når minst 1/10 av medlemmene, eller et flertall i styret, krever
det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til
styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de
saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles.
Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært
årsmøte. Jf. § 5

§7. STYRET
– Styremedlemmer. Seks ordinære styremedlemmer og
to varamedlemmer. Ordinære styremedlemmer velges for
to år. Det velges henholdsvis to og fire styremedlemmer
på annethvert årsmøte. Varamedlemmer velges for ett år.
Varamedlemmer velges på hvert årsmøte. Styremedlemmer
kan ikke sitte mer enn tre suksessive perioder.
– Nominasjonsutvalget. Tre medlemmer til nominasjonsutvalget og en vara. Medlemmer til nominasjonsutvalget
velges for to år. Varamedlem velges for ett år. Varamedlem
velges på hvert årsmøte. Medlemmer til nominasjonsutvalget kan ikke sitte mer enn tre suksessive perioder .
– Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere.
– Samme person kan ikke velges til flere av UKS' organer.
Ved alle valg som finner sted på årsmøtet er det bare medlemmer av UKS som er valgbare.
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§7-1 Styret er UKS' øverste organ mellom årsmøtene.
Styret velger selv sin nestleder.
§7-2 Styret har det overordnede ansvar for UKS' virksomhet,
med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt
Årsmøtet (§5), Nominasjonsutvalget (§8) og UKS jury (§9)
§7-3 Styret innkaller til Årsmøte. Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.
§ 7-4 Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i rimelig tid før
styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling,
saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.
§7-5 Styret er beslutningsdyktig når styreleder, eller i dennes
fravær nestleder, og minst tre styremedlemmer er tilstede. Alle
vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.
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§7-6 Styret ansetter daglig leder.

§10-4 Man kan ikke juryeres inn i utstillinger i UKS’ regi eller
motta midler UKS forvalter i perioden man sitter med verv i UKS.

§ 7-7 Styret velger revisor.
§7-8 Styret oppnevner styret til stiftelsen Snorre Andersen,
Maleren Ambrosius Egedius og hustrus legat.

§10-5 UKS Jury er beslutningsdyktig når minst 4 jurymedlemmer,
herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§8. NOMINASJONSUTVALG
§11. OPPLØSNING
§8-1 Nominasjonsutvalget skal med hensyn til Styrets og
medlemmers forslag nominere kandidater til valg av styreleder,
ordinære styremedlemmer og nominasjonsutvalg. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til årsmøtet.
§8-2 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 (alle) av
utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle
vedtak treffes med alminnelig flertall.

§9. DAGLIG LEDER
§9-1 Daglig leder har ansvar for daglig drift og rapportering til
styret.
§9-2 Daglig leder ansettes på åremål for fire år av gangen. Daglig leder kan ikke ansettes for mer enn to perioder suksessivt.

§11-1 Oppløsning av foreningen krever to tredjedels flertall
på to ordinære årsmøter to år på rad. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes hvorledes UKS’ midler og
andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres.

§12. VEDTEKTSENDRINGER
§12-1 Endringer av disse vedtektene er gyldige etter vedtak på
årsmøte med et to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Ved
endring av vedtektene skal styret i Norske Billedkunstnere (NBK)
orienteres.
Disse lovene er vedtatt på årsmøte i 1946. De er senere revidert
i 1948, 1960, 1964, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1982, 1984, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2002, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017.

§10. UKS JURY
§10-1 UKS Jury er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillingsprogrammet,
stipendtildelinger og lignende.
§10-2 UKS Jury består av UKS' styre og daglig leder. UKS' styreleder er leder for UKS Jury. UKS Jury velger selv sin nestleder.
§ 10-3. UKS Jury utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt
mandat. Juryens avgjørelser kan ikke overprøves og behøver
ikke begrunnes.
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