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Kjære UKS-medlemmer,

I året vi har lagt bak oss har spørsmålet om kunsten som fri 
ytring blitt satt på dagsorden.

På den ene siden ble kunstens sentrale rolle i samfunnet 
og dens ytringsfrihets- og demokratibyggende egenskaper 
løftet frem i kulturmeldingen, «Kulturens kraft – Kulturpolitikk 
for framtida». På den andre siden ble ytringsfriheten forsøkt 
kneblet. Da kunstnerne Pia Maria Roll, Marius von der Fehr, 
Hanan Benammar og Sara Baban satte opp teaterforestillingen 
Ways of seeing, ble vi vitne til en politisk vilje til å sensurere 
som bør skape bekymring blant alle kunstnere. 

I debatten som fulgte forestillingen har flere FrP-politikere 
foreslått å trekke den offentlige støtten til Black Box teater, 
og samtidig påstått at det å trekke offentlig støtte – som 
en direkte reaksjon på en forestilling – ikke vil begrense 
kunstinstitusjonens ytringsfrihet.

Hvis bare institusjoner og kunstnere som har kommersiell 
suksess eller penger nok på bok kan ta plass i offentligheten 
med sine kunstneriske prosjekter vil den reelle ytringsfriheten  
bli begrenset. 

Det er også i tilknytning til dette aspektet – forholdet 
mellom penger og ytringsfrihet – at UKS finner den nye 
kulturmeldingens største svakhet. Kulturmeldingen anerkjenner i 
liten grad de grunnleggende vilkårene som må ligge til rette for 
et mangfold av frie ytringer: sosial og økonomisk likhet. 

Det er veldokumentert at kunstneres inntekter er urovekkende 
lave, og det er derfor avgjørende å øke disse for at kunsten 
som ytringsarena skal være tilgjengelig for hele landets 
innbyggere.

Dette har UKS poengtert gjentatte ganger, men nå blir også 
konsekvensene av underfinansieringen synliggjort fra øvrige 
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hold. I rapporten «Visuell kunst i norsk forvaltning», utgitt av 
Norsk kulturråd i 2019, skrives det: 

Visuell kunst som politikkfelt er sterkt underfinansiert 
når det kommer til å sikre visuelle kunstnere et rimelig 
inntektsgrunnlag for det arbeidet de utfører. I dette ligger 
den kanskje største trusselen mot visuell kunst som en 
demokratisk og fri ytringsarena.

Viktigheten av å organisere seg blir tydelig. De strukturelle 
problemene som står i veien for reell ytringsfrihet for kunstnere 
er de samme på kryss og tvers av identitet og opphav, 
kunstnerisk overbevisning og hjemstedsadresse. Løsningene 
handler fortsatt om de grunnleggende vilkårene som må ligge til 
rette for å kunne praktisere som kunstner: et sted å bo, et sted 
å arbeide og en inntekt å leve av.

UKS' fagpolitiske prosjekter i 2018 har helt konkret vært 
begrunnet i behovet for å bedre disse strukturelle forholdene: Vi 
har laget et forslag til et nytt kunstnerboligprosjekt, arbeidet for 
kunstneres rett til arbeidsopphold i Norge, og ikke minst jobbet 
politisk med høringer og innspill til de som styrer landet for at 
den kommende kunstnermeldingen klart og tydelig følges av 
tiltak for å bedre kunstnernes inntekts- og arbeidsvilkår.

Fri kunst – felles eie, felles ansvar!

Ruben Steinum, 
styreleder i UKS
11.03.2019

Ruben Steinum. Foto: Jan Khür



6

Kjære UKS-medlemmer! 

I 2018 hadde UKS voksesmerter. På utsiden fikk UKS ny, 
online «make-up»: den nye nettsiden vår kom fullt i gang. På 
innsiden fikk vi satt lokalene i St. Olavs gate 3 helt i stand. Vi 
fikk åpnet et nytt arkivrom og skapt en presentasjon av UKS' 
historiske materiale. Dette ble et første tilbakeblikk på UKS' 100 
år lange livstid, som inneholder en ennå uskrevet del av norsk 
fagforenings- og kulturhistorie. Arkivet viser viktigheten av 
organisering og særlig av UKS som både aktivt visningsrom og 
politisk stemme – også i fremtiden! 

Vi åpnet fem store utstillinger i 2018: Nora Joung, Natalie 
Price Hafslund, Sandra Mujinga, Nora Turato og Apichaya 
Wanthiang. Utstillingsprogrammet var preget av temporale, 
bevegelige verker og performative grep. Fra Nora Joungs 
ukentlige matineer, eller søndags-performancer, på UKS via 
Natalie Price Hafslunds åpnings-performance (en sang!), til 
Sandra Mujingas nesten festival-lignende og foranderlige 
3-dagers utstilling på Kunstnernes Hus. Videre kom Nora 
Turatos ropende, performative utstilling på UKS og deretter 
Apichaya Wanthiangs varme leireskulpturer, som pustet, helt  
av seg selv – også dette i våre egne lokaler. UKS er for en 
levende kunst. En kunst som roper, peker, puster og utfordrer, 
selv når den globale politiske utviklingen gjør det vanskelig  
å trekke pusten.

Etter sommeren opphørte vårt cirka ettårige bruk av en 
utstillingssal hos Kunstnernes Hus og fra og med høsten 2018 
kunne vi på UKS konsentrere oss om et utstillingsprogram kun 
i egne lokaler. Soloutstillingene med Nora Turato og Apichaya 
Wanthiang tok begge, om enn på diametralt motsatt vis, i bruk 
denne konsentrasjonen av krefter til det fulle. De forvandlet 
lokalene i St. Olavs gate til henholdsvis et hysterisk, knallrødt 
og blendende performancerom og et skumringsmørkt og 
tropisk varmt landskap av sitte-vennlige leireskulpturer. Og 
dét er symbolsk: at UKS endrer seg for hvert kunstnerskap – 
selv åpningstidene. Med Nora Turato holdt UKS åpent kun en 

DAGLIG LEDERS HILSEN



7

halvtime hver dag. Under Apichaya Wanthiangs utstilling var 
åpningstidene styrt av det nautiske tussmørket.

UKS arrangerte også en rekke MINIBARER og presenterte 
utstillings- og foredragsrekken Free Your Modernity. Sistnevnte 
tok for seg CIAs forsøk på å påvirke de intellektuelle i kunst-  
og kulturmiljøene via kraftig finansiering i 1950- og 1960-årene.  
Foredragsrekken pekte på at friheten som kunsten eller 
kunstneren har aldri er ubetinget. Den er alltid betalt av noe. 

UKS’ program er hovedsakelig betalt av Norsk kulturråd, mens 
UKS’ fagpolitikk hovedsakelig finansieres av medlemmene. 
En årsrapport er et forsøk på å transparent vise hva vi gjør for 
disse midlene. Dette kan du lese mere om på de neste sidene.

UKS' aktive kunstneriske og faglige program er – utover 
finansieringen – muliggjort av de involverte kunstnernes helt 
utrolige innsats og UKS' dedikerte medlemmer, styre og team, 
samt en lang rekke støttespillere og samarbeidspartnere – takk 
til alle dere. 

I 2019 byr vi på mye mer program – jeg gleder meg!

Rhea Dall,
daglig leder av UKS
11.03.2019

Rhea Dall. Foto: Jan Khür
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UKS (Unge Kunstneres Samfund) er et visningssted for 
samtidskunst og en landsdekkende fagorganisasjon 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 er UKS en pådriver for kritiske 
stemmer i samtidskunsten, og sikter mot å ha kunstnerisk og 
politisk betydning både i og utenfor Norge.

UKS holder til i St. Olavs gate 3 sentralt i Oslo. Utstillingslokalet 
er på circa 120 m2. UKS er en allmennyttig organisasjon. Norsk 
kulturråd er utstillingsinstitusjonens hovedfinansiør.

OM UNGE KUNSTNERES SAMFUND

DAGLIG LEDER
Rhea Dall

KONTORLEDER
Kaja Breckan

DRIFTS- OG  
PRODUKSJONSANSVARLIG
Roderick Hietbrink

KOMMUNIKASJONS- 
ANSVARLIG OG  
UTSTILLINGSKOORDINATOR
Live Drønen

MINIBAR-KOORDINATOR
Agatha Wara

PRAKTIKANTER
Marie Saxeide (1. juni –  
31. oktober 2018)
Cecilie Bernts (15. august – 
31. oktober 2018)

GALLERIASSISTENTER
Agatha Wara
Eivind Røtnes
Stine Horgen Bø
Espen Iden
Anna Sofie Mathiasen

ANDRE ASSISTENTER
Øyvind Aspen
Audar Kantun
Andreas Öhman
Tonette Eberspacher
Øyvind Sørfjordmo

STYRELEDER
Ruben Steinum

STYRETS NESTLEDER
Ina Hagen (fungerende  
styreleder 16. november 2017 – 
1. februar 2018)
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Nye medlemmer
UKS’ samlede medlemstall er 634.  
UKS tok opp 37 nye medlemmer i 2018:

STYREMEDLEMMER
Trond Hugo Haugen
Sille Storihle
Marthe Elise Stramrud
Kenneth Varpe
Edvine Larssen 
Maya Økland (1. vara)
Henrik Sørlid (2. vara)

NOMINASJONSKOMITE
Tanya Busse
Stacy Brafield
Tarald Wassvik
Linn Horntvedt (vara)

Aurora Solberg
Kamilla Langeland
Martin White
Gabrielle Paré
Kebreab Demeke
Kornelia Remø Klokk
Nina Krogh
Sisse Lee
Wendimagegn Masresha
Rodrigo Ghattas
Ida Uvaas
Samuel Brzeski
Ruth Alexander Aitken
Henrik Sørlid
Tobias Alexander Danielsson
Eivind Nakken
Hild Borchgrevink
Isak Wisløff
Karoline Bakken Lund

Elise Macmillan
Sara Eliassen
Rosanna Lenor
Motaz Al Habbash
Marianne Bjørnmyr
Terje Abusdal
Sebastian Rusten
Martine Flor
Alex Bunn
Ane Barstad Solvang
Kristian Schrøder
Elina Waage Mikalsen
Mia Van Veen Loeb
Marin Håskjold
Mor Efrony
Mari Eriksen
Robin Everett
Vsevolod Kovalevskij
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UKS’ kunstneriske program for 2018 begynte allerede 11. 
januar, da det selvorganiserte visningsstedet Kunstverein i 
Amsterdam var invitert til å gjenopplive sin «speak-easy-bar», 
BOB'S YOUR UNCLE, for én kveld på UKS. 

Gjennom hele året har lokalene i St. Olavs gate huset en lang 
rekke arrangementer, og enda flere MINIBAR-kvelder – hvor 
det sosiale og diskursive møtes – samt talk-seriene Artists’ 
Institutions og Free Your Modernity. Sistnevnte satte fokus på 
CIAs sponsing av kunst og kulturmiljøer i etterkrigstiden: Hva  
er kunstnerisk frihet, egentlig? Og hvem betaler for den?

Våren 2018 fortsatte serien med UKS-soloutstillinger som  
benyttet seg av både UKS’ egne fasiliteter og et utlånt lokale på 
Kunstnernes Hus. Etter Constance Tenviks soloutstilling åpnet 
Nora Joungs i februar. Disse dobbelteksponeringene gjorde det 
mulig å utforske svært ulike deler av den aktuelle kunstneriske 
produksjonen – fra større linjer til mindre sprekker og vesentlige 
detaljer. I samme rekke fulgte Natalie Price Hafslunds solo-
presentasjon på senvåren og Sandra Mujingas utstilling som 
var sist ut og åpnet i juni. 

Høsten 2018 foregikk hele UKS’ utstillingsprogram i våre egne 
lokaler. Dette ga muligheten til å forandre lokalene i enda 
større grad, og å spesifikt tilpasse dem hvert kunstnerskap. 
Soloutstillingene med Nora Turato og Apichaya Wanthiang tok 
begge godt bruk av denne konsentrasjonen. St. Olavs gate 3 
ble på den ene siden et flombelyst, rødt rom for Turatos aksele-
rerte performance om hysteriske kvinner, og på den andre siden 
– senere på høsten – til en nesten wellness-lignende, varm og 
beroligende topografi av Wanthiangs leireskulpturer, som  
publikum kunne hvile seg på i timevis.

KUNSTNERISK PROGRAM

Fra Sandra Mujingas åpningsperformance RE-IMAGINING THINGS I på 
Kunstnernes Hus i sammenheng med utstillingen Hoarse Globules. Foto: 
Jan Khür
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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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16. november 2017 – 28. januar 2018
UKS 

Med utvidelsen av UKS sine lokaler i St. Olavs gate 3 fikk UKS 
fra 2017 og frem muligheten til å også utvide programmet med 
en ekstra, mindre utstilling i et av de nye lokalene. På vårparten  
i 2018 hadde disse et historisk fokus – noe som skapte en 
annen kontekst og diskusjon ved siden av soloutstillingenes 
fokus på helt unge posisjoner. Frem til slutten av januar 
2018 ble et utdrag av utstillingen New Picture – The Work of 
Bea Feitler, kuratert av Marte Eknæs og Nicolau Vergueiro, 
presentert på UKS. 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). I begynnelsen av 2019 
ble utstillingen utvidet til et større prosjekt som ble vist på 
Kölnischer Kunstverein i Köln. Utstillingen på UKS var støttet  
av Tysklands ambassade i Oslo.

NEW PICTURE — THE WORK OF BEA FEITLER
KURATERT AV MARTE EKNÆS OG NICOLAU VERGUEIRO
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Bilde fra åpningen av Constance Tenviks utstilling Myk Harnisk på UKS. Foto: 
Jan Khür
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CONSTANCE TENVIK: MYK HARNISK

9. desember 2017 – 28. januar 2018
UKS og Kunstnernes Hus

Nummer to ut i serien med dobbeltutstillinger som benyttet  
seg av både UKS’ egne fasiliteter og en sal på Kunstnernes Hus 
var tegneren, maskerade- og filmmakeren Constance Tenvik 
(f. 1990, Norge).

Med utstillingen, som åpnet i 2017 og sto ut januar 2018, 
ønsket UKS velkommen til Tenviks flommende, nye produksjon 
Myk Harnisk, som tok for seg et katastrofalt forsøk på å 
gjenskape en middelalderturnerning på et skotsk slott i Ayrshire 
i 1839. Navngitt «The Eglinton Tournament» etter initiativtakeren 
Earl Eglinton, ble dette arrangementet oversvømt av et 
voldsomt regnvær, som vanskeliggjorde mesteparten av de 
noble opptredenene. I ettertid ble dette arrangementet stående 
som et symbol på 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
Talk: Raimundas Malašauskas om Constance Tenviks Myk 

Harnisk, 28. januar, Kunstnernes Hus
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Nora Joung, Ding Dong på Kunstnernes Hus. Foto: UKS (Unge Kunstneres 
Samfund)

Bilde fra Nora Joungs performance på åpningen av hennes utstilling Ding Dong 
på UKS. Foto: Jan Khür
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NORA JOUNG: DING DONG

17. februar – 28. mars 
UKS og Kunstnernes Hus

Soloutstillingen Ding Dong av Nora Joung (f. 1989, Norge) 
åpnet 16. februar, som neste del av UKS’ serie med 
dobbelteksponeringer.

I sin nye produksjon for UKS dvelte Joung på terskelen mellom 
det skjermede privatlivet i (norske) husholdninger og det som  
er på utsiden – antydet i utstillingstittelens rungende dørklokke.

På Kunstnernes Hus skapte Joung et teatralsk overdimensjonert 
stuemiljø, som man for anledningen kunne skue utover fra 
en spesialbygget mesanin ved rommets inngang. Publikum 
ble invitert til å krympe ned i denne forstørrede stuen, belyst 
i blått og fullt møblert med gulvteppe, sofa, og en enorm TV 
som det selvsagte midtpunktet. På TV-en ble det vist en video 
som fungerte som en hyperbol av (de ofte kommersielle) 
kreftene som velter inn i privatsfæren gjennom den uopphørlige 
strømmen fra skjermen.

På UKS fungerte en høy, rektangulær scene med en sofa 
på som basen for et utvalg av Joungs performancer, mens 
en lav, rund plattform utstyrt med svingstoler ble benyttet til 
sporadiske talkshows. I tillegg ble det vist tre videoarbeider  
på en trekantet struktur.

ARRANGEMENTER: 
Åpningsperformance: Nora Joung, 16. februar, UKS
Søndagsperformance: Nora Joung, hver søndag i 

utstillingsperioden, UKS
Konsert: #8 MINIBAR: METT (Urd J. Pedersen og Calle 

Segelberg) med Brage J. Pedersen og Nora Joung, 17. mars, 
UKS
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Bilde fra mini-utstillingen Free Your Modernity på UKS. Foto: UKS (Unge 
Kunstneres Samfund)

Bilde fra mini-utstillingen Free Your Modernity på UKS. Foto: UKS (Unge 
Kunstneres Samfund)
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FREE YOUR MODERNITY

12. mars – 30. juni
UKS

I UKS' nye «ekstra lokale» ble Skandinavias usedvanlig høye 
tillit til ytringsfriheten i kunst og kultur lagt under lupen med 
utstillings- og samtalerekken Free Your Modernity. Måten den 
modernistiske samtidskunsten, eller det vi kaller «fri kunst», ble 
konseptualisert både i Norge og andre steder i etterkrigstiden 
ble et gjentakende tema, hvor blant andre Lene Berg, Will 
Bradley, Anselm Franke og Paz Guevara delte sine tanker – 
gjennom foredrag, innsamlet materiale og levende bilder.

CIA (Central Intelligence Agency) sponset de første årene av 
den kalde krigen et svimlende antall magasiner, konferanser, 
intellektuelle og kunstneriske praksiser og lobbygrupper over 
hele verden, inkludert i Skandinavia. Arbeidet ble gjort gjennom 
paraplyorganisasjonen Congress for Cultural Freedom (CCF), 
grunnlagt i Vest-Berlin i 1950. Organisasjonen ble i en rekke år 
drevet fra Paris av Michael Josselson, hvis direkte kobling til 
CIA ble skandaløst avslørt i 1967. Lene Bergs film, Mannen i 
bakgrunnen, som ble vist på UKS utover våren som del av Free 
Your Modernity, diskuterer Josselsons historie og bedrag. UKS 
presenterte også blant annet materiale fra konferansen «Race 
and Colour», som ble arrangert av CCF i København i 1965 – 
rett før CCFs tilknytning til CIA ble avslørt.

ARRANGEMENTER
Foredrag: Paz Guevara, 12. mars, UKS
Foredrag og samtale: Anselm Franke og Lene Berg, 5. juni, 

UKS
Foredrag og «lecture-performance»: Will Bradley og Martin 

White, 20. juni, UKS



20

Natalie Price Hafslund, CLEAN CRIMINAL på UKS. Foto: UKS (Unge Kunstneres 
Samfund)

Natalie Price Hafslund, CLEAN CRIMINAL på Kunstnernes Hus. Foto: UKS 
(Unge Kunstneres Samfund)
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NATALIE PRICE HAFSLUND: CLEAN CRIMINAL

14. april – 20. mai
UKS og Kunstnernes Hus

Natalie Price Hafslunds (f. 1987, Storbritannia) soloutstilling 
CLEAN CRIMINAL var den neste utstillingen ut i serien som tok 
i bruk både de nylig renoverte lokalene til UKS, samt en del av 
Kunstnernes Hus.

I sin kunstneriske praksis utforsker Hafslund grensene mellom 
det som anses å være «normalt» på den ene siden og et 
psykotisk ytterpunkt på den andre. Hun bestrider nedarvede 
sosiale vaner og kontinuerlig maktmisbruk – ofte gjennom 
å sammenblande brutale gester eller kroppslig avfall med 
sitater fra kulturhistorien. En tilsiktet ødeleggelse er et viktig 
virkemiddel hos Hafslund. Gjennom å bryte ned materialer 
til sine nullpunkter, slipper hun løs ufrivillige, tvungne og 
irrasjonelle bevegelser: En kalkulert handling på veien til å bli 
kriminell. 

På Kunstnernes Hus viste Hafslund en serie CoBrA-inspirerte 
malerier, hvor hun blandet sine egne hårfjernings-strips med 
tykke lag av oljemaling. På UKS viste hun en rekke performative 
skulpturer og nye videoverker som lekte med spenningen 
mellom dårlig oppførsel, det å føle seg dårlig og det å bli klinisk 
kategorisert som følger av dette – gjennom psykiske lidelser og 
fengsling. 

ARRANGEMENTER
Åpningsperformance: Natalie Price Hafslund, 13. april, UKS
Kunstnersamtale: Natalie Price Hafslund og UKS’ daglig 

leder, Rhea Dall, 19. mai, UKS
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Fra Sandra Mujingas avslutningsperformance RE-IMAGINING THINGS III  
på Kunstnernes Hus i sammenheng med utstillingen Hoarse Globules. Foto:  
Jan Khür

Sandra Mujinga, Hoarse Globules på UKS. Foto: UKS (Unge Kunstneres 
Samfund)
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SANDRA MUJINGA: HOARSE GLOBULES

Kunstnernes Hus: 1. – 3. juni
UKS: 1. juni – 26. august 

Spørsmål om selvrepresentasjon og selvopprettholdelse er 
under konstant bearbeiding i både den musikalske og den 
visuelle delen av Sandra Mujingas (f. 1989, Den demokratiske 
republikken Kongo) kunstnerskap. 

Omdreiningspunktet for hennes utstilling på UKS var et 
klyngete, mørkt terreng av kropper som lignet på, blant andre 
figurer, blekkspruter og elefanter. Mujinga blandet her sammen 
digitale prints, PVC, falskt skinn, bøyde pleksiplater og glycerin-
former som kan bæres som klær. 

I salen på Kunstnernes Hus aktiverte Mujinga en tre-dagers 
mobil og formbar videoinstallasjon som ble drevet av en serie 
performancer og talks som endret seg hver dag. Denne tre-
dagers live-utstillingen markerte avslutningen på samarbeidet 
med Kunstnernes Hus gjennom UKS’ utstillingsserie som hadde 
funnet sted både på Kunstnernes Hus og i UKS' egne lokaler 
siden høsten 2017.

ARRANGEMENTER 
Performance: RE-IMAGINING THINGS I, 1. juni, 

Kunstnernes Hus
Talk: RE-IMAGINING THINGS II, Jessica Lauren Elizabeth 

Taylor, Isaiah Lopez, Elsa M’bala og Deise Nunes, 2. juni, 
Kunstnernes Hus

Performance: RE-IMAGINING THINGS III, Victoria Nunes 
Finstad og Sanyu Christine Nsubuga, 3. juni, Kunstnernes Hus
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Bilde fra utstillingen UKS Kunstnerbolig. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund) 

Bilde fra utstillingen UKS Kunstnerbolig. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund) 



25

UTSTILLING: UKS KUNSTNERBOLIG

17. august – 14. oktober
UKS

Utstillingen UKS Kunstnerbolig presenterte UKS' skisseprosjekt 
som fokuserer på å utvikle og gjøre kunstnerboliger til en 
integrert del av Oslos byutvikling.

Våren 2018 var UKS’ fagpolitiske hovedfokus på kunstnerboliger, 
og særlig på å sikre modeller som kan brukes i dagens 
byutvikling. I samarbeid med arkitektkontoret Fragment initierte 
UKS en mulighetsstudie som resulterte i et skisseforslag for 
kunstnerboliger som kan realiseres i Hovinbyen i Oslo. 

Å skape gode bo- og arbeidsrom for kunstnere er noe UKS 
har vært opptatt av i hele organisasjonens nesten 100 år lange 
levetid. Et historisk eksempel på resultatet av dette er de  
UKS-initierte kunstnerboligene på Trolltun på Bøler i Oslo, som 
ble ferdigstilt i 1959. UKS Kunstnerbolig bygger videre på dette 
arbeidet med et mål om å styrke den kulturelle infrastrukturen 
i byen, samt at nye skissemodeller også vil kunne skaleres og 
inspirere til bygging av kunstnerboliger flere steder i Norge.  
Gjennom en rekke workshops og seminarer har en referanse-
gruppe bestående av kunstnere, UKS’ styreleder og nestleder, 
samt teamet fra Fragment, diskutert, delt erfaringer og utviklet  
vår felles kunnskap om hva som skal til for å skape en boligmodell 
som svarer på kunstneres behov i dag. 
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Nora Turatos åpningsperformance til utstillingen Pool 2 på UKS. Foto: Jan Khür

Nora Turato, Pool 2 på UKS. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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NORA TURATO: POOL 2

15. september – 14. oktober
UKS

Nora Turatos (f. 1991, Kroatia) varemerke er høyhastighets-
monologer konstruert av skingrende rytmer og rim, samt 
uhemmet lek med ord og faste vendinger. Midtpunktet i utstillingen 
hennes på UKS var en byggekloss-lignende publikasjon, kalt 
Pool 2. Denne fungerte både som rekvisitt for hennes daglige 
performancer, kunstverk, bok, arkiv, og som en utstilling i seg 
selv.

Over en periode på ett år hadde Turato samlet memes, slagord 
og mengder intime utleveringer, hovedsakelig fra nettet. Ved 
bruk av dette materialet fanger, vrir og vender boken hennes på 
et spesifikt «nå» i vår samtids kultur. Visuelt hentyder boken til 
de alarmerende helseadvarslene man finner på sigarettpakker.

Med bøker fylt av foruroligende nytale som både fysisk og 
psykisk bakteppe for sin rastløse gange og munndiaré, holdt 
Turato performance daglig under utstillingsperioden på UKS. 
Kunstnerens scenetid kontrollerte institusjonens åpningstider 
og utstillingen på UKS kunne dermed kun oppleves «live», eller 
ved å ta med seg hjem det stillestående visuelle arkivet: boken. 
I utstillingsperioden var UKS’ åpningstider således følgende: 
onsdag – fredag: kl. 17.00 – 17.30; lørdag – søndag: kl. 14.00 
– 14.30.

ARRANGEMENTER 
Performance: hver onsdag – fredag kl. 17.00 – 17.30 og 

hver lørdag – søndag fra kl. 14.00 – 14.30, UKS
Finissage, 14. oktober, UKS
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Bilde fra utstillingen UKS Arkiv, i vårt nye arkivrom designet av Meubles Manuel. 
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund) 

UKS' arkiv er nå sortert og kan ses i våre lokaler i St. Olavs gate. Foto: Jan Khür
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UTSTILLING: UKS' ARKIV

14. oktober – 16. desember
UKS

I oktober åpnet UKS for første gang en utstilling i vårt nye 
arkivrom, designet av Studio Manuel Raeder. Det nye rommet, 
som i 2018 ble ferdigstilt med midler fra Norsk kulturråds 
ordning «Rom for kunst», gjorde det mulig å gjøre deler av vårt 
eget arkiv – som vi har lånt tilbake fra Riksarkivet frem til 2022 – 
tilgjengelig for publikum. 

UKS' arkivutstilling presenterte et utvalg av rariteter fra UKS’ 
snart 100 år lange historie. Dette ble en første sniktitt på 
UKS-arkivet: Et lappeteppe av materiale fra tidlig avant-garde 
og UKS-ordenen «den gyldne palett», til det dystre 80-tallets 
budsjettkutt. 

Visningen var muliggjort ved hjelp fra to studenter fra Aarhus 
Universitet, Cecilie Bernts og Marie Saxeide, som i tett samtale 
med UKS’ stab gjennomførte en første grovsortering av UKS' 
arkiv fram mot høsten. Selve presentasjonen skapte begge i 
samarbeid med UKS’ nye aspirant, Rodrigo Ghattas, som også 
sørget for at alt materiale som ble utstilt ble gjort tilgjengelig på 
UKS’ nettside.

Utstillingen var åpen hver lørdag og søndag fram til 16. desember. 
NB: alt materiale fra utstillingen er tilgjengelig på UKS' 

nettside.
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Apichaya Wanthiang, Evil spirits only travel in straight lines på UKS. Foto: UKS 
(Unge Kunstneres Samfund)

Fra åpningen av Apichaya Wanthiangs utstilling Evil spirits only travel in straight 
lines på UKS. Foto: Jan Khür
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APICHAYA WANTHIANG: EVIL SPIRITS ONLY TRAVEL IN 
STRAIGHT LINES

3. november – 16. desember
UKS

Gjennom installasjoner, malerier og tekst utforsker den Oslo-
baserte kunstneren Apichaya Wanthiang (f. 1987, Thailand) 
forskjellige økologier.

Hovedelementet i Wanthiangs utstilling på UKS, Evil spirits 
only travel in straight lines, var et pustende fjellandskap, som 
skapte et tegn, en spådom, eller en anelse av noe. En topografi 
av tørket leire reiste seg således over gulvene på UKS. Denne 
ble hver dag varmet opp til den aktuelle temperaturen på den 
solsvidde bakken i Wanthiangs hjemland, Thailand. Samtidig 
kom disse landskap-kroppene til live gjennom langsomme 
sykluser av kunstig lys i varierende styrke.

Dette landskapet fungerte som delvis skulptur, delvis møbel, 
delvis scenografi: De besøkende ble invitert til å hvile seg på 
de animerte formene, og med det underkaste seg landskapet 
og dets (potensielt truende) habitat, iscenesatt i kalde, norske 
november- og desemberdager. 

Utstillingen brukte både det faktiske rommet og det fjerne 
stedets temporalitet som utgangspunkt. Således åpnet 
utstillingen hver dag idet det nautiske tussmørket satte inn i 
Oslo (dørene åpnet kl. 17.04 den 2. november, kl. 17.02 den 3. 
november, og så videre). 

ARRANGEMENTER
Finissage og kunstnersamtale, Apichaya Wanthiang og 

UKS’ daglig leder, Rhea Dall, 16. desember, UKS
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Bilde fra UKS' første MINIBAR i 2018, med den Amsterdam-baserte baren BOB'S 
YOUR UNCLE. Foto: Jan Khür

I tillegg til de større utstillingene inviterte UKS til en rekke 
faglige og sosiale arrangementer i løpet av 2018. Serien av 
arrangementer under navnet MINIBAR utforsket den uformelle 
krysningen mellom visningsrom, sosialt rom og diskurs – noe 
som har vært en grunnstein for UKS siden grunnleggelsen 
i 1921, som et møterom for kunstnere «i sosialt lag». UKS 
fortsatte også serien av diskusjoner rundt kunstnerdrevne og 
selvorganiserte visningsrom – skapt om eller av kunstneren 
– kalt Artists’ Institutions. Videre innledet UKS utstillings- og 
samtalerekken Free Your Modernity, som med besøk fra blant 
andre Anselm Franke, Lene Berg, Will Bradley og Martin White, 
diskuterte CIA og mer bredt amerikansk sponsing av kultur og 
forskning, som del av deres hemmelige, kalde kulturkrig!

ANNET PROGRAM 
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#6 MINIBAR: BOB’S YOUR UNCLE

11. januar
UKS

Som en start på året arrangerte UKS en MINIBAR-kveld med 
nederlandske BOB'S YOUR UNCLE. Det selvorganiserte 
visningsstedet Kunstverein i Amsterdam gjenopplivet her sin 
tidligere speak-easy-bar BOB'S YOUR UNCLE for én kveld på 
UKS. Initiativtakerne til det tidligere bar-konseptet presenterte 
fem av sine beste og mest innholdsrike kvelder. I tillegg til en 
gjennomgang av den beryktede baren ble det servert en  
femretters drink-meny – mini-pizza, en shot med Wynand Fockink 
Jenever, Amateurs Delight, The Last Word, Ouroborus Liliacea og 
dessert – samt en performance av Nora Turato, som fungerte 
som en teaser til hennes live-utstilling på UKS i september.

TALK: RAIMUNDAS MALAŠAUSKAS OM CONSTANCE 
TENVIKS MYK HARNISK

28. januar 
Kunstnernes Hus

UKS inviterte til en samtale mellom skribent og kurator 
Raimundas Malašauskas og Constance Tenvik om hennes 
forunderlige univers på Kunstnernes Hus på den siste 
visningsdagen for Tenviks utstilling. Forkledd som en debattant 
foretok Malašauskas en maskert reise rundt omkring Tenviks 
verker. For edraget var en del av talk-serien Artists' Matter, 
støttet av Fritt Ord.

#7 MINIBAR: FREE YOUR MODERNITY – ET FOREDRAG  
AV PAZ GUEVARA

12. mars 
UKS

UKS innviet samtalerekken Free Your Modernity med den Berlin-
baserte kuratoren og forskeren Paz Guevara. Guevara snakket 
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om hvordan CIA (Central Intelligence Agency) i de første 
årene av den kalde krigen notorisk arbeidet for at intellektuelle 
og kulturelle personligheter i allierte land ikke ideologisk 
beveget seg mot kommunismen. Hun diskuterte de estetiske 
og politiske debattene fra perioden og geleidet publikum 
gjennom historien om hvordan CIA sponset et svimlende antall 
magasiner, konferanser, intellektuelle og kunstneriske praksiser 
og lobbygrupper over hele verden, inkludert Skandinavia. 

#8 MINIBAR: METT MED BRAGE J. PEDERSEN OG NORA 
JOUNG 

17. mars
UKS
 
Etter UKS' årsmøte inviterte vi til MINIBAR i våre lokaler. 
Kvelden var sentrert rundt bandet METT – som består av de to 
Oslo-baserte kunstnerne Urd J. Pedersen og Calle Segelberg – 
med gjesteperformance av Brage J. Pedersen og Nora Joung. 
Det hele var satt i scene i Joungs utstilling, Ding Dong. To av 
kunst nerens tre ulike strukturer som stod spredt i galleriet – et 
rektangel, en sirkel og en trekant – ble brukt som scener.

#9 MINIBAR: ARTISTS' INSTITUTIONS – TALK MED PREM 
KRISHNAMURTHY

10. april
UKS

I samtalerekken Artists' Institutions utforsket UKS 
eksperimentelle kunstinstitusjoners idégrunnlag, metoder og 
viktighet – og hvordan nye visningsmodeller ofte formes  
av kunstneriske praksiser. Til vår niende MINIBAR kom derfor 
designer, kurator og underviser Prem Krishnamurthy, for å 
dele sine erfaringer med ulike rammeverker for institusjonene 
P! og K,. I 2012 startet Krishnamurthy P! («P-exclamation») 
i et butikklokale i Chinatown i New York. Initiativet var et 
eksperimentelt rom hvor radikale muligheter for ulike disipliner, 
historiske perioder og produksjonsmåter kunne møtes.  
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FEIRING AV DE UTVALGTE PROSJEKTFORSLAGENE I 
KULTURETATEN OG UKS' ÅPNE IDEKONKURRANSE FOR 
KUNST I OMRÅDER TILKNYTTET BARNEHAGER

19. april
UKS 

I november 2017 inviterte Oslo kommune (Kulturetaten) 
kunstnere til en åpen idekonkurranse om kunst i offentlig rom 
og friområder tilknyttet barnehager i Oslo. Konkurransen ble 
gjennomført i samarbeid med UKS, og i april holdt UKS og 
Kulturetaten sammen en feiring og annonsering av de utvalgte 
prosjektene i våre lokaler.

UKS fungerte som sekreteriat for konkurransen. Etter 
juryeringen i 2018 har Oslo kommune vært ansvarlig for alle 
kontrakter med kunstnere samt gjennomføring av de offentlige 
kunstprosjektene som vil skje i løpet av 2019-2020. 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.

KUNSTNERSAMTALE MED NATALIE PRICE HAFSLUND

19. mai
UKS

For å markere de siste dagene av Natalie Price Hafslunds 
utstilling CLEAN CRIMINAL på UKS og Kunstnernes Hus 
inviterte vi til en kunstnersamtale med Hafslund og UKS’ daglig 
leder og kurator, Rhea Dall. Samtalen ble holdt i UKS’ lokaler 
med servering av kaffe og snacks. 
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Fra UKS' samtale mellom Constance Tenvik og Raimundas Malašauskas i Tenviks 
utstilling Myk Harnisk på Kunstnernes Hus. Foto: Jan Khür

Fra UKS #8 MINIBAR: konsert med bandet METT, Nora Joung og Brage 
Pedersen i Joungs utstilling. Foto: Jan Khür
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UKS' styreleder, Ruben Steinum, holder tale på resepsjonen for de utvalgte 
kunstnerne i utlysningen om offentlige kunstprosjekter i områder rundt 
barnehager i Oslo. Foto: Jan Khür

Fra UKS #11 MINIBAR, foredrag og samtale med Lene Berg og Anselm Franke 
som en del av utstillings- og samtalrekken Free Your Modernity. Foto: UKS  
(Unge Kunstneres Samfund)
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#10 MINIBAR: ARTISTS' INSTITUTIONS – TALK MED  
CHRIS SHARP

29. mai
UKS

I slutten av mai fortsatte samtalerekken Artists' Institutions – 
om eksperimentelle kunstinstitusjoners idégrunnlag, metoder 
og viktighet. Her inviterte UKS MINIBAR til et foredrag med 
skribent og uavhengig kurator Chris Sharp. Han fortalte om 
prosjektrommet Lulu, som han driver i Mexico City sammen 
med den meksikanske kunstneren Martin Soto Climent. 
Hvordan bygger man et sammenhengende program i et av de 
minste rommene i en av de største byene i verden? Hvordan 
bevarer man en viss beskjedenhet og en måteholden økonomi 
i det stadig ekspanderende spetakkelet rundt samtidskunsten? 
Og, ikke minst, hvordan beholder man en profesjonell og 
kuratorisk integritet i et nyliberalt paradigme? Dette var blant 
spørsmålene Sharp tok for seg i sin presentasjon.

#11 MINIBAR: FREE YOUR MODERNITY – DOBBELT 
FOREDRAG MED ANSELM FRANKE OG LENE BERG

5. juni
UKS

I juni dedikerte UKS en helaften til å utforske Free Your 
Modernity videre, gjennom to individuelle presentasjoner av 
Anselm Franke, direktør ved avdeling for visuell kunst ved 
Haus der Kulturen der Welt i Berlin, og den norske kunstneren 
og filmskaperen Lene Berg. Franke og Berg holdt hvert sitt 
foredrag, før de i samtale diskuterte både våre innsikter og 
blindsoner i forhold til hva CIAs fordekte kultursponsing 
egentlig har betydd for begrepet «fri kunst». Sammen prøvde 
de å spore hvilken instrumentalisering og politisk påvirkning 
som finnes i kunstverdenen i dag, gjennom å blant annet 
spørre; kan den såkalte «vestlige verden» i det hele tatt påstå 
at politisk kunst er noe den har og tar vare på?
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#12 MINIBAR: FREE YOUR MODERNITY – TALK: WILL 
BRADLEY, LECTURE-PERFORMANCE: MARTIN WHITE

20. juni
UKS

I det aller siste arrangementet i serien Free Your Modernity 
satte kurator, skribent og kunstnerisk leder for Kunsthall 
Oslo, Will Bradley, de aktuelle problemstillingene opp mot 
vår tid. I sitt foredrag «The Return of the Pink Painter: How 
Black Magic Fascists Stole the Avant-Garde» raste han mot 
mørke, konspiratoriske krefter og deres påvirkning på den 
norske kunstscenen i dag. Kveldens andre gjest var den 
australske, Oslo-baserte billedkunstneren Martin White. På UKS 
videreutviklet og presenterte han sin pågående forskning med 
verket Are We Not Drawn Onward, We FeW, drawn OnwarD 
to NeW erA. Dette var en såkalt «lecture-performance», 
hvor White fortalte om støtten den norske psykiateren Carl 
Wilhelm Sem-Jacobsen fikk fra USA og utvidet spørsmålet om 
amerikansk innflytelse i Norge til bredere samfunnsområder 
som mental helse og menneskerettigheter.

#13 MINIBAR: BOKLANSERING – ANE HJORT GUTTU

29. august
UKS

UKS' første MINIBAR etter sommeren var vertskap for slipp 
av antologien Tekster, samtaler, manus av Ane Hjort Guttu, 
redigert av Rike Frank. Hvordan redigere, formgi og utgi 
kunstnertekster? Skriver kunstnere forskjellig fra andre, hvilke 
tradisjoner finnes innenfor kunstnerisk skriving, og hvordan 
henger Ane Hjort Guttus arbeid med tekst sammen med hennes 
øvrige praksis? Boklanseringen inneholdt høytlesning av tekster, 
avspilling av et lydarbeid og en moderert samtale. I panelet var, 
foruten Guttu og kurator Frank, skribent og redaktør Halvor 
Haugen.
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#14 MINIBAR: CURATOR JOUR FIXE – BOKLANSERING  
AV «I SKVIS – OM MELLOMSJIKTET I KUNSTBYEN OSLO»

11. oktober
UKS

I oktober var UKS MINIBAR vertskap for Curator Jour Fixe – 
et nettverk av kunstorganisasjoner i Oslo – sin lansering av 
rapporten «I skvis – Om mellomsjiktet i kunstbyen Oslo». Denne 
sirkler inn rollen mellomstore, ikke-kommersielle visningssteder 
for samtidskunst spiller i Oslo. Under lanseringen ble det holdt 
en panelsamtale med: Rina Mariann Hansen (byråd for kultur, 
idrett og frivillighet i Oslo), Ruben Steinum (styreleder i UKS), 
Emil Flatø (journalist og skribent) og Espen Røysland (medstifter 
av arbeids  gruppen Kreativt Naboskap og direktør for 0047). 
Natalie Hope O’Donnell (styreleder i Norsk Kuratorforening) var 
moderator.

 

Fra UKS #13 MINIBAR, lansering av Ane Hjort Guttus bok Tekster, Samtaler, 
Manus. Foto: Jan Khür
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Fra UKS #14 MINIBAR, UKS' daglig leder ønsker velkommen til Curator Jour 
Fixes lansering av rapporten «I skvis». Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)

Apichaya Wanthiang og UKS' daglig leder, Rhea Dall, i samtale under finissage 
for Wanthiangs UKS-utstilling. Foto: Jan Khür
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FINISSAGE: NORA TURATO / PRESENTASJON: UKS' ARKIV

14. oktober 
UKS

På den siste dagen av Nora Turatos «live-only»-utstilling, 
Pool 2, inviterte UKS til finissage. Turato holdt sin siste, nøye 
utformede høyhastighetsmonolog som kombinerer skingrende 
rytmer og rim. Den siste av Turatos over tyve performancer ble 
etterfulgt av en første sniktitt på UKS-arkivet: Et lappeteppe av 
materiale fra tidlig avant-garde og UKS-ordenen «den gyldne 
palett», til det dystre 80-tallets budsjettkutt. Dette ble vist i vårt 
da helt nye arkivrom, designet av Studio Manuel Reader, og 
UKS bød også på kaffe og kaker.

FINISSAGE OG KUNSTNERSAMTALE: APICHAYA 
WANTHIANG / UKS' ARKIVUTSTILLING

16. desember
UKS

UKS holdt finissage og kunstnersamtale med Apichaya 
Wanthiang på den siste dagen av hennes utstilling Evil spirits 
only travel in straight lines. Kunstneren var i samtale med 
UKS’ daglig leder, Rhea Dall. UKS MINIBAR serverte hvit 
julegløgg og pepperkaker i anledning den siste muligheten til å 
oppleve Wanthiangs vaklevorne korridor, projiserte opptak på 
skjelettaktige strukturer og de varme landskapene. Dette ble 
også årets siste titt på vårt arkivrom, hvor vi viste utstillingen 
UKS’ Arkiv. I anledning den kommende høytiden var et utvalg 
historiske UKS-plakater tilgjengelig for salg.
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Bilde fra UKS' arkiv – UKS arrangerte vårfest på hovedøya. Ukjent dato. Foto: 
Ukjent

I 2021 fyller UKS hele 100 år! Dette skal selvfølgelig feires 
med et dedikert program og en egen utstilling lagt rundt 
organisasjonens bursdag, 28. oktober 2021. UKS’ arkiv skal 
kartlegges og offentliggjøres, og ikke minst: UKS’ historie skal 
skrives. Prosjektet har fått arbeids tittelen UKS 100. 

Sonderings- og orienteringsarbeidet, samt sorteringen av  
UKS’ arkiv fikk et kraftig skubb fremover i 2018. Vi ferdigstilte 
– med hjelp av Norsk kulturråds «Rom for kunst»-midler – et 
dedikert arkivrom i våre lokaler. Dermed ble det fra høsten 
av mulig å gjøre vårt eget arkiv – som vi har lånt tilbake fra 
Riksarkivet frem til 2022 – tilgjengelig for publikum, medlemmer 
og samarbeidspartnere. Dette ble også muliggjort ved hjelp fra 
to studenter fra Aarhus Universitet, som i tett samtale med UKS’ 
stab gjennomførte en grovsortering av UKS' arkiv fram mot 
sommeren. 

Grovsorteringen resulterte i en flott første visning av utvalgte 
perler fra UKS’ arkiv som ble til i samarbeid med UKS’ nye 
aspirant, Rodrigo Ghattas. Ghattas ble ansatt fra oktober med 
støttemidler fra Norsk kulturråd, med blant annet som formål å 
drive frem forskjellige prosjekter opp mot UKS 100. Som del av 
dette stod Ghattas allerede i høst for at alt materiale som ble 
vist på utstillingen også ble gjort tilgjengelig på UKS’ nettside!

UKS 100s arbeidsgruppe – bestående av styreleder,  
nestleder og daglig leder, samt koordinator og UKS’ arkiv-
kyndige, Kaja Breckan – intensiverte dessuten arbeidet med 
fremdriftspla nlegging, og satte fokus på forskning i UKS' 
historie. Målet er at 100-årsmarkeringen skal hjelpe til å 
gjenskrive norsk kunsthistorie nedenfra og opp, samt vise hvor 
viktig den felles organiseringen har vært for kunstnernes kår i 
dag, og vil fortsette å være fremover.

UKS 100
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UKS har i 2018 fortsatt arbeidet med å finne lokaler som kan 
sikre UKS langsiktighet og stabilitet, utover dagens leieavtale i 
St. Olavs gate 3. UKS’ arbeid med å lete etter fremtidige lokaler 
utenfor markedsleie bygger videre på en rekke vellykkede 
mulighetsstudier og undersøkelser av eiendomssituasjonen  
i Oslo.

Hovedfokuset i 2018 har vært rettet mot potensiell leie av 
lokaler fra Oslo kommune. Vi har vært i nær dialog med 
Kulturetaten om de generelle utfordringene knyttet til 
infrastruktur for kunstnere i Oslo også i forbindelse med vårt 
kunstnerboligprosjekt.

I november tok arbeidet en ny vending etter at kulturminister, 
Trine Skei Grande, direktør for Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo,  
og Sparebankstiftelsen DNBs direktør, André Støylen, offentlig-
gjorde at museet og Sparebankstiftelsen nå går sammen om  
å finne en løsning for fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet. Ved  
å skulle åpne flere etasjer i bygget ønsker de å muliggjøre nye  
funksjoner som større publikumsområder, atelierer og produk-
sjonssaler – for at også dagens levende kunstscene skal bli en 
sentral del av byggets fremtid.

At de levende kunstnerne settes i fokus i planene for den 
framtidige bruken av Nasjonalgalleriet ser vi som en svært 
positiv dreining fra Nasjonalmuseets side. Vi håper at dette kan 
bidra til å svare på behovet som UKS har påpekt i en årrekke, 
nemlig en tydelig prioritering av de skapende kunstnerne.

Partene skal i første omgang gjennomføre et forprosjekt for å 
utrede mulighetene for å gå videre med et konkret samarbeid 
om Nasjonalgalleriet. Under pressekonferansen ble det uttrykt 
et ønske om tettere dialog med UKS for å oppnå dette. På vår 
side startet vi derfor i 2018 en prosess, som vil fortsette i tiden 
framover, for å utrede om deler av bygget kan være aktuelt 
enten som et sted for kunstnerisk produksjon eller for UKS  
som visningsrom, eller for begge deler.

UKS’ LOKALER
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UKS inngår derfor nå i en kunstner-referansegruppe sammen 
med Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere 
(NK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF). Vi vil benytte våre 
erfaringer for at fremtidens bruk av Nasjonalgalleriet skal styrke 
de helt sentrale vilkårene for eksperimenterende kunstnerisk 
virksomhet og visning: fordypning, konsentrasjon, produksjon 
og faglig utvikling over tid.

Sandra Mujinga, Hoarse Globules på UKS. Foto: UKS (Unge Kunstneres 
Samfund)
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UKS' fagpolitiske arbeid ledes av styreleder og styrets 
arbeidsutvalg (AU), og gjennomføres i nært samarbeid med 
daglig leder og kommunikasjonsansvarlig på UKS. Utover 
oversikten som følger viser vi forøvrig til UKS' nettside, hvor 
man kan lese våre høringsnotater, innspill og pressemeldinger i 
sin helhet. 

KUNSTNERBOLIGER 

UKS Kunstnerbolig har vært en av hovedsatsningene i 2018. 
Den enkle innsikten som ligger til grunn for dette prosjektet 
er at kunstnere, som alle andre, trenger et sted å bo, et sted å 
arbeide og en inntekt å leve av. Prosjektet en viktig del av UKS' 
pågående arbeid for å bedre infrastrukturen for kunstnere 
i hele Norge, og målet er at kunstnerboligmodellen vi har 
utviklet skal kunne realiseres flere steder i landet. 

17. august 2018 åpnet vi en utstilling som presenterte 
skisser og illustrasjoner utviklet i sammenheng med UKS' 
kunstnerboligprosjekt. Publikasjonen «Kunstnerboliger i 
Hovinbyen», og en bootleg av UKS' tidligere magasin, UKS 
Forum, titulert «Bolig», fra 1991 ble utgitt som en del av 
utstillingen. Prosjektet er et samarbeid med arkitektkontoret 
Fragment og er støttet av Plan- og bygningsetaten og 
Kulturetaten i Oslo kommune.

Gjennom en rekke verksteder og seminarer har en 
referansegruppe bestående av kunstnere, UKS’ styreleder og 
nestleder, samt teamet fra Fragment, diskutert, delt erfaringer 
og utviklet vår felles kunnskap om hva som skal til for å skape 
en boligmodell som svarer på kunstneres behov i dag.

Referansegruppen bestod av: Randi Nygård, Ane Hjort Guttu, 
Lars Kristian Stramrud, Sigrid Espelien, Are Blytt, Marthe Elise 
Stramrud og Petrine Vinje.

FAGPOLITISK AKTIVITET



49

Prosjektet har blitt presentert ved en rekke arrangementer 
av både UKS og Fragment, samt i møter med Byråd for 
byutvikling, Hanna E. Marcussen, og Byråd for kultur, idrett  
og frivillighet, Rina Mariann Hansen, i Oslo Kommune.

UKS' MEDLEMSMØTER 

For å gjøre det lettere å komme i kontakt med UKS og for at 
så mange som mulig skal få et innblikk i hva vi driver med, har 
vi i 2018 fokusert på å oppsøke kunstnerne der de er. Vi har 
holdt møter med nye, kommende og gamle UKS-medlemmer 
på kunstsentre, kunstnerdrevne visningssteder og på 
kunstakademiene rundt omkring i landet. 

Fokuset er tosidig: På den ene siden ønsker vi å fortelle om 
hva UKS gjør og hvorfor det er viktig å organisere seg. På 
den andre siden ønsker vi å få innspill om hva det er viktig for 
kunstnerne at UKS fokuserer på.

I tillegg til å gi et innblikk i det fagpolitiske arbeidet informerte 
vi også om UKS’ program og juryering, det kommende 
100-årsjubileet og selvorganisering mer generelt. I 2018 hadde 
vi medlemsmøter i Trondheim, Kabelvåg, Stavanger og Bergen. 

UKS' styreleder, Ruben Steinum, presenterer UKS' kunstnerboligprosjekt for 
kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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STATSBUDSJETTET 2019

Da statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem høsten 2018 lød UKS’ 
reaksjon slik: 

– Kunstnerne blir satt på benken og må vente på nye 
utredninger – til tross for at vi vet at kunstnernes inntekter 
er urovekkende lave. Budsjettet i sin helhet økes, men det 
frie feltet og de skapende kunstnerne får minimalt av denne 
økningen.
– Nok en gang legges pengene på fortidens kunstnere, mens 
de levende blir bedt om å vente på eventuelle endringsforslag 
i kulturmeldingen og kunstnermeldingen som omsider skal 
komme til høsten og over nyttår.

UKS kritiserte regjeringen for å fortsette å la pengestrømmen 
gå til museer og kulturbygg, mens kunstnerne ble bedt om 
å vente. Forslaget til statsbudsjett ble videre fulgt opp med 
høring i Stortingets familie- og kulturkomite. Høringsnotat og 
video fra høringen ligger ute på UKS' nettside.

UKS' styreleder, Ruben Steinum, presenterer UKS' kunstnerboligprosjekt på 
åpningen av UKS Kunstnerbolig. Foto: Jan Khür
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KULTURMELDINGEN

15. februar 2018 leverte UKS sitt innspill til regjeringens arbeid 
med kulturmeldingen, som ble offentliggjort i november 2018 
med tittelen «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida». 
Meldingen behandles i Stortingets familie- og kulturkomite 
i 2019. Innspillet fra UKS presenterte prinsipper, tiltak og 
ordninger som vil være avgjørende for utformingen av 
fremtidens kulturpolitikk. På UKS' nettside er innspillet i sin 
helhet og video fra innspillsmøtet tilgjengelig. 

UKS’ hovedpoenger:
– Kulturmeldingen må ta utgangspunkt i at kunsten har 
en sentral og overgripende rolle i samfunnet, samt at alle 
innbyggerne skal ha mulighet til å erfare kunst og kunne 
praktisere som profesjonell kunstner uavhengig av sosial 
og økonomisk bakgrunn.
– Kulturmeldingen må adressere behovet for en tydelig 
formulert statlig kunstpolitikk.
– Å bedre kunstnernes inntekts- og arbeidsvilkår må være 
en hovedmålsetting for fremtidens kunstpolitikk.
– Kulturmeldingen må befeste at det også i fremtiden skal 
opprettholdes en tydelig armlengdes avstand mellom 
bevilgende myndigheter og institusjoner, fagråd og 
komiteer som foretar de kunstfaglige vurderingene.

REGIONSREFORMEN – OPPGAVEFORDELING PÅ 
KULTURFELTET

I 2017 ble det klart at det innen 2020 skal etableres 11 
nye regioner/fylker i Norge. I den sammenheng leverte et 
ekspertutvalg i februar 2018 rapporten «Regionreformen: 
Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene». 
Her foreslås det å flytte en rekke oppgaver på kulturfeltet 
fra statlig til fylkeskommunalt nivå – herunder en rekke av 
Kulturrådets nåværende oppgaver. 

UKS har stilt seg svært kritisk til rapportens konklusjoner. I vårt 
høringssvar skrev vi at rapportens analyser og foreslåtte tiltak 
viste liten innsikt og forståelse for kunstfeltet, og at den tar 
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utgangspunkt i en utdatert forståelse av forholdet mellom det 
lokale, regionale og nasjonale.

Potensielt negative konsekvenser av de foreslåtte tiltakene  
er mange: Mulighetene til å erfare kunst uavhengig av sosial,  
økonomisk eller geografisk tilhørighet svekkes, og de 
profesjonelle kunstnernes muligheter til å jobbe i hele landet 
reduseres.

UKS understreket også behovet for en overordnet, nasjonal 
kunstpolitikk som er basert på feltets erfaringer og behov.  
Å opprettholde Kulturrådet med et tydelig nasjonalt ansvar var 
et av innspillets aller viktigste punkter.

KUNSTNERES RETT TIL ARBEIDSOPPHOLD I NORGE 

I 2018 har UKS skrevet støtteerklæringer til tre medlemmer 
med statsborgerskap fra land utenfor Schengen, for at disse 
skal kunne få arbeidstillatelse og midlertidig opphold i Norge.  
UKS har også løftet saken i møte med statssekretær i KUD, 
Frida Blomberg.

Dagens regler fra UDI krever at den enkeltes tilknytning 
til arbeidslivet enten er kun som lønnsmottaker eller kun 
som selvstendig næringsdrivende. Med disse reglene blir 
det i praksis umulig for unge profesjonelle kunstnere med 
statsborgerskap utenfor Schengen å kunne oppnå midlertidig 
arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

UKS mener at dagens regler for å kunne få oppholdstillatelse 
må endres, og baseres på den reelle arbeidsvirkeligheten til 
kunstnere og deres tilknytning til arbeidslivet.

KUNST I OFFENTLIG ROM OG KORO

Under UKS' styreseminar 27. og 28. august 2018 diskuterte 
styret kunst i offentlig rom. Innspill og innsikt fra denne 
samtalen la grunnlaget for punktet om kunst i offentlig rom  
i UKS' innspill til kunstnermeldingen. 
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UKS understreker der at det er viktig å legge til rette for 
at unge kunstnere som er egnet gis muligheten til å gjøre 
offentlige kunstoppdrag tidlig i karrieren. Det må være et 
mål å motarbeide trenden som viser at utvelgelser i stor grad 
fokuserer på kunstnere med tidligere erfaring fra offentlige 
oppdrag.
 
URO-ordningen til KORO var innrettet på en måte som tok 
kunstneriske prosesser på alvor og la til rette for en lengre 
utviklingsprosess bak kunstverkene. Dette resulterte i ambisiøse 
prosjekter og åpnet for å slippe til kunstnere i etableringsfasen. 
Viljen til å ta sjanser og større risiko har bidratt til at flere viktige 
kunstprosjekter har blitt realisert, og det er beklagelig at KORO 
har valgt å legge ned denne meget vellykkede ordningen. 

UKS mener at den nye KORO-ordningen som har erstattet URO 
må følges nøye. Det må evalueres hvorvidt den ivaretar den 
samme kunstneriske risikoviljen som var et viktig kjennetegn ved 
URO.

Bilde fra utstillingen UKS Kunstnerbolig. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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NBK LEDERMØTE 2018
 
NBKs ledermøte ble avholdt 31. mai - 1. juni i Lillestrøm. 
UKS' delegater på møtet var Ina Hagen og Kenneth Varpe. 
Hovedsakene på møtet var valgordningen for stipendkomiteen 
og regionsreformen.

Stipendkomiteen:
UKS presenterte styrets refleksjoner, medlemmenes 
tilbakemeldinger fra UKS' årsmøte i 2018, bakgrunn og 
argumentasjon for hvorfor UKS stemte mot endringsforslaget 
i 2017, samt observasjoner gjort i etterkant av at endringen 
trådte i kraft i 2018.

UKS vektla at stipendkomiteen og valgordningen skal 
kjennetegnes av at:

– oppnevningsretten til stipendkomiteen tilhører kunstneren 
selv og at kunstnerne er best representert gjennom 
demokratiske valgordninger i kunstnernes demokratiske 
fagorganisasjoner.
– stipendkomiteen utelukkende skal bestå av fagfeller 
(kunstnere).
– et premiss for valg og innstilling av stipendkomiteens 
medlemmer skal være kandidatenes faglige forståelse  
og tyngde, samt evne til å foreta kunstneriske vurderinger.
– valgene av stipendkomiteen skal være åpne, frie og 
demokratiske.

Les mer om saken og UKS' argumenter på UKS' nettside.

OSLO KOMMUNE – KUNSTPLAN

UKS sendte inn et skriftlig innspill til Oslo kommunes arbeid 
med en ny kunstplan i desember 2017 og deltok på et 
innspillsmøte 7. februar 2018. Kunstplanen ble lagt frem i 
Oslo rådhus 11. januar 2019, hvor UKS’ styreleder deltok i en 
paneldebatt. 

UKS er glade for at situasjonsbeskrivelsen i kunstplanen 
samstemmer med det UKS adresserte i innspillet, men mener 
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at tiltakene i stor grad handler om å videreføre dagens politikk 
uten nevneverdige forpliktelser.

UKS' hovedpoenger: 
– Kunstnerøkonomien bør være et av kunstplanens 
hovedpunkter, med et helhetlig fokus på bo- og 
arbeidssituasjon, atelier, produksjon og de kunstnerdrevne 
visningsstedene.
– Kommunen må kreve at alle kunstnere får betalt for sitt 
arbeid i kommunens egne institusjoner og hos alle som 
mottar økonomisk støtte fra kommunen. Det bør også 
innføres et minimumskrav til vederlag og honorar.
– Kunstplanen må sikre at offentlige midler når kunstneren, 
små- og mellomstore kunstinstitusjoner og kunstnerdrevne 
visningsrom. 
– Kommunen må sørge for at infrastrukturen i byen er 
tilrettelagt for kunstnere gjennom rimelige atelierfelleskap, 
kunstnerboliger, produksjonslokaler og visningsrom.

UKS' innspill til kunstplanen kan leses i sin helhet på UKS' 
nettside.

Bilde fra utstillingen UKS Kunstnerbolig. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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HÅNDBOKA FOR KUNSTNERDREVNE VISNINGSSTEDER 
- REVIDERING

Revideringen av UKS' håndbok for kunstnerdrevne 
visningssteder ble initiert høsten 2017 og publiseres på UKS’ 
nettside i 2019. 

Den første utgaven av håndboka ble skrevet i 2014 som 
en ressurs for alle som vil starte og drive et visningssted 
selv. Håndboka inneholder informasjon og gode råd om 
søknadsprosedyrer, byråkratiske instanser, økonomisk 
administrasjon og andre organisatoriske oppgaver for at dere 
som driver selvorganiserte prosjekter skal kunne bruke mer tid 
på kunstnerisk arbeid og mindre tid på administrasjon.

Arbeidsgruppa for revidering av innholdet i håndboka – ledet 
av UKS' nestleder, Ina Hagen – avsluttet sitt arbeid våren 
2018. Korrektur og tilrettelegging for UKS’ nettsider ble utført 
av styremedlem Edvine Larssen. Håndboka lanseres for 
medlemmene på UKS årsmøte 2019 og det er planlagt at en 
evaluering av den integrerte håndbokens brukervennlighet skal 
gjennomføres frem mot sommeren 2019.

Håndboka er spesielt relevant for de som søker Kulturrådets 
arrangørstøtte, som er en videreføring av den UKS-initierte 
støtteordningen til kunstnerdrevne visningssteder. 

KUNSTNERASSISTENTORDNINGEN

Kunstnerassistentordnigen ble utlyst og tildelt for første 
gang i 2017 og videreført i 2018. UKS’ arbeid med ordningen 
har i 2018 vært knyttet til oppfølging i dialog med Norsk 
kulturråd, samt informasjon og bistand direkte til medlemmer 
og via UKS' kommunikasjonskanaler som Facebook-gruppa 
«Matchinggruppe for 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 
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andre typer tilskudd. Ordningen skal bidra til erfarings- og 
kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede 
kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene 
for begge parter.

OM UKS ARBEIDSUTVALG

Fagpolitisk utvalg (FU) ble startet som en prøveordning i 
2016 og formalisert ved inngangen til 2017. I 2018 ble FU 
videreført og evaluert, med forslag om en navneendring til UKS 
Arbeidsutvalg (AU). Endringen ble gjort for at navnet skulle 
reflektere utvalgets mandat bedre, da dette ikke bare angår 
fagpolitiske oppgaver, men også generelle organisasjons- og 
styreoppgaver i UKS. 

AU er et operativt, arbeidende organ, lagt direkte under UKS' 
styreleder for å avlaste både fagpolitiske og andre oppgaver, 
samt fungere som diskusjonspartner og rådgiver mellom 
styremøter. AU ledes av styreleder og har et særlig ansvar for  
å følge opp UKS' fagpolitiske arbeid. 

AU består av styreleder, nestleder og ett styremedlem. I 
2018 har dette vært Ruben Steinum (styreleder), Ina Hagen 
(nestleder), samt Trond Hugo Haugen (t.o.m 14.05.2018) og 
Edvine Larsen (f.o.m. 14.05.2018).

I 2018 har AU bidratt til at UKS har kunnet møte utfordringer 
med konsekvent oppfølging, og dekke et bredt spekter av 
fagpolitiske saker. AU har fokusert på å styrke UKS’ skriftlige og 
muntlige innspill, og å øke frekvensen på møte-, arrangements- 
og seminardeltakelse. Organiseringen av AU skal evalueres i 
2019.



UKS’ jury består av styret og daglig leder. For å kunne gi 
hver enkelt kunstner 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.

Med UKS Open Call for 2019 ønsket UKS’ jury å fortsette sitt 
fokus på den pågående kunstneriske produksjonen, og å gi 
plass til prosessenes potensiale, materielle overraskelser og 
uventet idéutvikling. Derfor oppfordret UKS kunstnere til å søke 
på bakgrunn av kunstneriske praksis, slik at de fremfor å søke 
med et konkret og 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 471 interessenter ble Martin Sæther, Özgür Kar, Mikael Brkic 
og Victoria Pihl Lind invitert til å gjennomføre en soloutstilling i 
UKS-regi i 2019.
 

JURYERINGER
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UKS’ møte- og arrangementsdeltakelse i 2019, i utvalg:
– Kulturdepartementet (KUD)
– Stortingets familie- og kulturkomite
– Norsk kulturråd 
– Kulturetaten, Oslo Kommune
– Byråd for kultur, idrett og frivillighet
– Eiendoms- og byfornyelsesetaten
– Byråd for byutvikling
– Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune (PBE)
– URBACT – "Reinventing the fringe" (PBE Oslo)
– Norske Billedkunstnere (NBK)
– Forbundet Frie Fotografer
– Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
– Universitetet i Oslo (UiO)
– Nasjonalmuseet
– Sparebankstiftelsen DNB
– Nordnorsk Kunstnersenter
– Fellesverkstedet
– KODE
– Oslo Pilot/Oslobiennalen
– Fragment 
– Office for Contemporary Art Norway (OCA)
– Oxer Eiendom
– Virke
– Fritt Ord
– Det norske generalkonsulatet, New York
– Xynteo
– Coast Contemporary
– RAKE visningsrom
– Kunstakademiet i Trondheim
– Kunstakademiet i Bergen
– Hordaland Kunstsenter
– New Art Dealers Alliance (NADA), New York
– ARCOmadrid 
– Tranen, København
– Kunsthal Aarhus
– Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlin

MØTER OG REPRESENTASJON
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UKS er representert i:
– referansegruppen for Kulturrådets bransjestatistikk visuell 
kunst i tall
– nettverket Curator Jour Fixe, som blant annet arrangerer 
Oslo Art Weekend 
– Oslo Opens referansegruppe

UKS oppnevner/ innstiller/ foreslår til verv i:
– Norske Billedkunstnere (NBK) – styret, 
nominasjonsutvalget, kontrollkomiteen
– Vederlagsfondet – styret
– Stipendkomiteen – forsalg til komitemedlemmer
– Den Nasjonale Jury (Høstutstillingen) – forslag til 
jurymedlemmer
– Snorre Andersen, Maleren Ambrosius Egedius og hustrus 
legat til støtte av yngre, begavede kunstnere – hele styret
– OCA – styremedlem
– Fond for lyd og bilde – fagutvalg for billedkunst
– Kunstnernes Hus – rådet 
– Nord Norsk Kunstnersenter (NNKS) sin mentorordning – jury
– Notam – styret og valgkomiteen

Fra åpningen av Nora Joungs utstilling Ding Dong. Foto: Jan Khür
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UKS er helt avhengig av våre medlemmer for å kunne arbeide 
for kunstnernes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle 
interesser – noe vi har gjort i snart 100 år. At kunstnerne 
organiserer seg er grunnleggende for å bedre disse 
forholdene. Gjennom å aktivt jobbe med politisk påvirkning 
og fagforeningsarbeid har UKS utarbeidet en rekke viktige 
tiltak. Eksempler på direkte resultater av dette er blant annet 
etableringen av arrangørstøtteordningen for kunstnerdrevne 
visningssteder og kunstnerassistentordningen. Gjennom 2018 
utviklet vi en skisse til en ny modell for kunstnerboliger og 
arbeider for tiden for å etablere en substansiell prosjektstøtte 
til visuelle kunstnere basert på basisfinansieringen til 
scenekunstfeltet. I tillegg til dette arbeider UKS aktivt for å 
sikre den nyetablerte standarden i stipendpolitikken og for en 
styrking av utstillingshonorar og vederlag.

Fra og med 2018 ble som kjent alle UKS-medlemmer også 
automatisk medlemmer av NBK. Grunnen til at UKS' årsmøte 
valgte å gå inn for å innlemme alle UKS-medlemmer i NBK er 
prinsippet om at vi står sterkere sammen og at UKS' posisjon  
i NBK styrkes. Det styrker kunstnernes sak og UKS’ mulighet  
til å påvirke hvilken retning NBK utvikles i.

Medlemstallet som står ved inngangen av 2019 er noe lavere 
enn det var ett år tidligere. Dette skyldes enkelte utmeldinger, 
men i hovedsak er det knyttet til en opprydding i databasen, 
hvor medlemmer som har falt fra flere år tilbake feilaktig har blitt 
stående på våre lister.

I 2018 har vi som vanlig hatt en rekke medlemmer på overnatting 
i UKS-leiligheten på Olaf Ryes plass, vi har lånt ut teknisk utstyr 
og holdt dere oppdatert på aktuelle fagpolitiske saker, og delt 
aktuelle utlysninger. Vi har bistått medlemmer med rådgivning 
i enkeltsaker, og tilbudt rabatter på relevante utsalgssteder og 
gratis inngang på kulturinstitusjoner over hele landet. 

MEDLEMSARBEID
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Gjennom NBK har alle UKS-medlemmer – i tillegg til å nyte godt 
av organisasjonenes fagpolitiske arbeid – fått tilgang til juridisk 
rådgivning og bistand, forsikring og rabattavtaler.

Prinsippet som ligger til grunn for UKS' fagpolitiske arbeid er at 
kunst og kunstnerisk ytringsfrihet er en essensiell grunnsøyle i 
et demokratisk samfunn. Vi setter stor pris på at du er medlem 
av UKS og støtter oss i arbeidet vårt for kunstnerne! 



63

Bilde fra UKS og Kulturetatens resepsjon for de utvalgte kunstnerne i utlysningen 
om offentlige kunstprosjekter i områder rundt barnehager i Oslo. Foto: Jan Khür

Fra Sandra Mujingas mobile videoinstallasjon RE-IMAGINING THINGS I på 
Kunstnernes Hus. Foto. Jan Khür
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UKS' første medieomtaler i 2018 var Oda Bhars kritikk av 
Constance Tenviks store dobbeltutstilling (des 2017 – jan  
2018) 1 og en anbefaling av Nora Joungs kommende 
solopresentasjon, som en av utstillingene å se fram til på  
den norske kunstscenen i 2018, av redaktør for Kunstkritikk, 
Jonas Ekeberg .2 

Fagpolitisk sparket UKS i gang 2018 med å levere og 
presentere vårt innspill til regjeringens arbeid med den nye 
kulturmeldingen. Måneden etter skrev UKS' styreleder, Ruben 
Steinum, et innlegg i Dagsavisen, som tilsvar på Lars Eltons 
påstand om at få stipendutdelinger skjer til kunstnere utenfor 
fagorganisasjonene: «Dette er feil», skrev Steinum, og 
argumenterte for at «debatten om kunstnernes oppnevningsrett 
er fylt med for mye synsing og for lite fakta.» 3

Nora Joungs utstilling Ding Dong åpnet i februar som 
dobbeltutstilling på UKS og Kunstnernes Hus. Utstillingen  
fikk svært gode kritikker både i magasinet Vi ser på kunst 4  
og avisen Morgenbladet. I sistnevnte skrev kritiker Oda Bhar: 
«I årets utstilling når samfunnskritikken en større dybde  
og kompleksitet, med sidesprang til nær og fjern kulturhistorie.  
Vi plasseres i en loungeaktig verden av syntetisk komfort,  
og serveres sukkerpiller fylt med sarkasme og melankoli.» 5 

I april var det duket for den årlige festivalen Oslo Open. 
I den sammenheng skrev Klassekampen en stor sak om 
ateliersituasjonen i hovedstaden. Flere kunstnere ble intervjuet, 
og det ble henvist til UKS' prognoser for fremtidens 
ateliersituasjon .6 I tillegg var UKS' styreleder synlig på nye 
arenaer, blant annet i en notis i Musikkultur 7 og som deltaker  
i podcasten Frilanslivet. 8

Da Natalie Price Hafslunds utstilling åpnet i april ble den 
anbefalt i Dagbladet. 9 Etter åpning fikk den en god anmeldelse 
i Kunstkritikk, hvor Stian Gabrielsen blant annet skrev: «Clean 
Criminal er i sum en satirisk og intellektuelt pirrende utforskning 

UKS I MEDIA
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av mulighetene for kreativ manipulasjon med koordinatene,  
ikke et forsøk på å kullkaste systemet.» 10

I mai kom den gode nyheten om at Oslo kommune hadde bestemt 
seg for å gjøre et nedlagt hybelhus på Alexander Kiellands 
plass i Oslo om til atelierer. Aftenposten skrev en større sak om 
nyheten, hvor Steinum blant annet kommenterte: «Vi har lenge 
etterlyst at kommunen tar grep for å finne gode, langsiktige 
løsninger. Ethvert nytt tiltak er veldig gledelig. Nå håper vi at 
dette er en forsmak på kommende, permanente tilbud.»11

I mai ble både UKS' mini-utstilling Free Your Modernity – 
som så på CIAs omfattende sponsing av modernistisk kunst 
og kultur under den kalde krigen – samt den kommende 
solopresentasjonen av Sandra Mujinga nevnt som høydepunkter 
for kunstvåren i Kunstkritikk. 12 Subjekt 13 og Dagbladet 14 trakk 
fram Mujingas utstilling i sine anbefalinger, og i Dagens 
Næringslivs fredagsmagasin, D2, ble det publisert et stort 
portrettintervju med Mujinga på åpningsdagen av utstillingen 
Hoarse Globules. 15 Etter åpningen skrev Emil Flatø en flott 
kritikk i Morgenbladet: «I skyggen av menneskene som en gang 
befolket Sandra Mujingas kunst, har det oppstått blekkspruter 
og elefanter – kostymer som endrer seg avhengig av hvem  
som bærer dem. [...] Og de vitner om hva slags utømt 
potensial som finnes for å stykke seg sammen på nytt, med 
ny teknologi.» 16 I samme avis ble det like etter skrevet om 
at tre direktører sluttet i sine stillinger hos Nasjonalmuseet. 
UKS' daglig leder, Rhea Dall, kommenterte saken. Hun mente 
at det var alarmerende at museet mistet tre fagsjefer, og 
stilte spørsmål ved museets store omorganisering til sentral 
toppstyring: «Det optimerer kanskje effektiviteten i museets 
maskineri umiddelbart, men sikrer det de kunstneriske valgene 
også flere år frem i tid?» 17

I sommermånedene juli og august fortsatte den store 
interessen for Mujingas UKS-utstilling. Dagsavisen gjorde et 
portrettintervju med kunstneren ,18 og en rekke internasjonale 
kunstaktører plukket opp utstillingen. Nettmagasinet AQNB 19 
skrev en lengre kritikk, Art Viewer hadde en feature ,20 og 
utstillingen ble også plukket ut til Artforums spalte «Critics' Pick», 
hvor Sara R. Yazdani skrev: «Mujinga implies – via humanoid 
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and elephantine limbs, projections, and an unconventional 
use of materials – that the means to touch, be touched, and 
produce affect is not an inevitable human ability. Rather,  
it is always and already mediated». 21

17. august åpnet utstillingen UKS Kunstnerbolig på UKS. 
Utstillingen presenterte et skisseprosjekt for kunstnerboliger  
i Oslo som UKS sammen med arkitektkontoret Fragment, med 
arkitekt Arild Eriksen i spissen, utarbeidet gjennom våren 2018. 
Utstillingen fikk stor oppmerksomhet i mediene. Både NRK 22 
og Morgenbladet 23 hadde notiser om utstillingen i forkant av 
åpningen, og Morgenbladet publiserte også en gjennomgående 
positiv kommentar: «UKS driver ikke med sosial boligbygging 
som sådan. Fragment er et arkitektkontor, ikke Husbanken. 
Likevel er det få i Norge som tenker bedre og mer pragmatisk om 
hvordan det kan være mulig å bygge annerledes, og bedre, for 
folk med et vanlig antall siffer på lønnslippen.» 24 I Arkitektnytt ble 
Steinum og Eriksen intervjuet: «Nå fylles Oslo med kjempemuseer 
i vannkanten, og det er på tide å sikre at de som skaper 
fremtidens innhold i disse byggene også får mulighet til å bo og 
arbeide der.», sa UKS' styreleder 25. Senere på året presenterte 
han kunstnerboligprosjektet på Tøyen boligkonferanse, som 
Arkitektnytt omtalte i en større sak i november .26

I midten av september åpnet UKS soloutstillingen Pool 2 av 
den Amsterdam-baserte kunstneren Nora Turato .27 Subjekt 
publiserte et intervju med kunstneren ,28 og utstillingen fikk en fin 
kritikk av Kunstkritikks Andreas Breivik: «Turatos heseblesende 
dramatisering vitner imidlertid om at det kreves hardt arbeid 
for å henge med i de siste trendene og å holde på tilskuerens 
oppmerksomhet.» 29 Morgenbladet, ved Oda Bhar, skrev:  
«At UKS har fått henne til Oslo for en hel måned er et nesten 
usannsynlig varp. [...] Materialet er komplekst nok til å by på 
nye oppdagelser hver gang, i denne strømmen av ord som tar 
pulsen på vår tid». 30 Senere ble utstillingen også presentert  
på Art Viewer ,31 og anmeldt i magasinet Billedkunst .32 Tidlig i 
2019 kom også den gode nyheten om at Turatos UKS-utstilling 
er nominert til Kunstkritikerprisen 2018 av Norsk Kritikerlag.

I oktober ble statsbudsjettet lagt fram og UKS kommenterte 
dette i flere medier. «Kunstnerne blir satt på benken og må 
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vente på nye utredninger – til tross for at vi vet at kunstnernes 
inntekter er urovekkende lave», sa Steinum til Subjekt ,33 og 
omtalte regjeringens satsning på mangfold og integrering 
bare på publikumssiden som et paradoks i Vårt Land .34 Til 
Morgenbladet uttalte Steinum også at budsjettet ikke inneholdt 
noen nye tiltak for å bedre levekårene til kunstnere  
i etableringsfasen. 35

Årets siste utstilling på UKS var Evil spirits only travel in straight 
lines av Apichaya Wanthiang. Utstillingen åpnet hver dag idet 
det nautiske tussmørket satt inn. På Subjekt ble utstillingen 
skrevet om i deres vernissageguide, 36 i en kritikk, 37 samt i et 
portrettintervju med Wanthiang. 38 Kunstneren ble også intervjuet 
i Kunstktitkk. 39

I siste halvdel av 2018 uttalte UKS' styreleder seg i flere 
saker. Blant annet i en artikkel om Kunsthall Trondheims bruk 
av gratis arbeidskraft i Artscene Trondheim 40 og en stor sak 
i Dagsavisen om UKS' ønske om 100 nye kunstnerstipender: 
«Det finnes flere tiltak som er gode for å bedre norske 
kunstneres sosiale og økonomiske kår. Men få er like treffsikre 
som kunstnerstipendene», sa Steinum. 41 Kunstkritikk skrev en 
større sak om Oslo Kunstforenings publikasjon «I skvis – om 
mellomsjiktet i kunstbyen Oslo», 42 som Steinum bidro til. 

I november holdt Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo,  
kulturminister Trine Skei Grande og direktør for Sparebank-
stiftelsen DNB, André Støylen, en pressekonferanse om 
Nasjonalgalleriets fremtid. Her presenterte de et forprosjekt, 
som innebærer en plan om å «gjøre dagens kunstnere til en 
sentral del av byggets fremtid», som Hindsbo uttalte, og trakk 
fram UKS som en mulig samarbeidspartner i utformingen av 
bygget. Saken ble plukket opp av flere medier, og i Kunstkritikk 
uttalte Steinum og Dall i fellesskap: «At UKS nevnes spesifikt 
viser at både kulturministeren, Sparebankstiftelsen og 
Nasjonalmuseet virkelig ønsker å gjøre Nasjonalgalleriet til 
et hus hvor kunstnere har en sentral plass», og «Vi håper at 
dette kan bidra til å svare på behovet som UKS har påpekt 
i en årrekke, nemlig en tydelig prioritering av de skapende 
kunstnere.» 43
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I desember kritiserte Steinum KHiO, Kunstakademiet og 
Kunstnernes hus for å svikte neste generasjons unge kunstnere 
når de flyttet avgangsutstillingen til Kunstakademiet fra 
overlyssalen til et mindre gunstig utstillingsrom på Kunstnernes 
Hus: «De spenner ben på dem, rett før de skal i gang med 
innspurten til det som mest sannsynlig er den viktigste 
utstillingen de har vært med på.» 44 På tampen av året ble også 
Steinum kåret til «Årets stemme» av Subjekt 45 – en gledelig 
nyhet for UKS!
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35   «‹Kjipt› budsjett for unge 
kunstnere», Morgenbladet, 
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Ruben Steinum mottar prisen for «Årets stemme» fra Subjekt 
i desember 2018. Foto: UKS
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Trondheim, 03.11.2018
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43   Mariann Enge, «Vil åpne 
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44   Ingrid Tellefsen Relling, 
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45   «Dette er vinnerne av 
Subjektprisen», Subjekt, 19.12.2018
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§1. NAVN OG ORGANISASJON

Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk 
fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere og et 
visningssted for samtidskunst.

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

§2. FORMÅL

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

§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.

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

§4. UKS ORGANER

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

§5. ÅRSMØTET

§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.

§ 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.
– 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 nominasjons-
utvalget og en vara. Medlemmer til nominasjonsutvalget 
velges for to år. Varamedlem velges for ett år. Varamedlem  
velges på hvert årsmøte. Medlemmer til nominasjons-
utvalget 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.

§ 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
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§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

§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.

§7-6 Styret ansetter daglig leder.

§ 7-7 Styret velger revisor.

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

§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.

§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.

§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.
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§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.

§11. OPPLØSNING

§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.
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