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Kjære medlem!

I 2019 er det særlig to tema som har utmerket seg i det 
kunstpolitiske landskapet: ytringsfriheten og forvaltningen av 
offentlige kulturinstitusjoner og -ordninger.

Kampen for den frie ytringen i kunstens navn har i år, som i 
2018, preget mediedebatten. Temperaturen var høyest på våren, 
da UKS var blant pådriverne til en landsdekkende markering 
for kunstnerisk ytringsfrihet og til støtte for teaterstykket 
Ways of Seeing. Videre utover året løp det flere debatter om 
kunstnere og kunstneriske ytringer, blant annet for å trekke 
fagfellesskapet, våre ordninger og legitimitet i tvil. Dette er en 
bekymringsfull utvikling. Ved siden av en systematisk dreining 
mot en mer markedsrettet kulturpolitisk ideologi gjennom årene 
med borgerlig regjering, har UKS registrert stadige forsøk på å 
avdemokratisere offentlige kulturinstitusjoner.

Sommeren 2019 stod Nasjonalmuseets samarbeidsavtale med 
Fredriksen Family Art Company i sentrum av en debatt om 
institusjonens mandat og legitimitet. Nasjonalmuseets sittende 
styreleder ble i sin tid oppnevnt av daværende kulturminister 
Linda Hofstad Helleland (H), og den omdiskuterte avtalen 
kommer som et resultat av regjeringens kulturpolitikk. UKS og 
flere andre belyste de mange problematiske sidene ved avtalen: 
Selv ekspertutvalgene ICOM og ICOM Norge, samt Norges 
museumsforbund var tydelige i sin kritikk om at avtalen skadet 
museets autonomi. 

I vinter har vi støttet mobiliseringsarbeidet til studentene 
ved Nordland kunst- og filmfagskole, som etter å ha 
blitt truet med nedleggelse fikk fortsette driften mot at 
fagrepresentantene i skolens styre – som tidligere var oppnevnt 
av kunstnerorganisasjonene – ble byttet ut med lokalpolitiske 
representanter. Kulturrådets nyutnevnte tenketank mangler 
også representasjon fra kunstnerorganisasjonene, selv om 
arbeidsgiverorganisasjoner, kunstinstitusjoner og ensembler  
er representert. 

FUNGERENDE STYRELEDERS HILSEN
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Til slutt ønsker vi å rette en særlig takk i år til vår kjære stab, 
som i 2019 har håndtert perioder med skiftende ledelse og 
utfordringene som følger. Vi vil også gratulere: vår kjære 
Roderick Hietbrink, som ble far og fungerte som daglig leder 
samtidig denne høsten; og vår eminente daglige leder, Rhea 
Dall, som har vært i permisjon for å arbeide på et større 
forskningsprosjekt. 

Foto: Jan Khür 

Lignende prosesser ser vi også i resten av samfunnet;  
i løpet av 2019 arbeidet universitets- og høyskoleutvalget på 
regjeringens bestilling med en utredning som ble lansert tidlig 
i 2020. Utvalget går inn for at styrene ved landets universiteter 
og høyskoler skal ledes av departementsnedsatte styreledere, 
og videre at styrene ansetter rektor. Dette vil rokke ved viktige 
prinsipper om faglig styre ved våre utdanningsinstitusjoner. 
Særlig rammes kunsthøyskolene og andre spesialiserte 
skoler, hvor rektor i dag velges av av studenter og kollegium, 
og er leder for institusjonens styre. UKS mener at endringen 
utvalget foreslår vil åpne for politisk og ideologisk styring av 
utdanningen til fremtidens kunstnere.

I skrivende stund venter UKS fortsatt på regjeringens 
kunstnermelding, som vil konkretisere den overordnede 
strategien for kunstfeltet fremover. Da vil vi få klarhet i en rekke 
problemstillinger som har stått ubesvart siden kulturmeldingen 
kom i 2018. Usikkerheten rundt oppnevningsretten, som 
startet med en formulering i statsbudsjettet i 2017 og som 
forrige kulturminister, Trine Skei Grande (V), utsatte, vil i 
kunstnermeldingen endelig bli avgjort. Kunstnerne har mobilisert 
bredt og vi håper på et utfall i vår favør. UKS har vært tydelig 
i sine innspill og høringer om at oppnevningseretten skal forbli 
hos kunstnerne: slik at vi, gjennom våre organisasjoner, kan 
velge våre stipendkomiteer i transparente og demokratiske valg. 

Internt står UKS ved et veiskille etter at flerårig styreleder Ruben 
Steinum tok over styreledervervet i NBK i 2019. Det siste året 
har derfor vi to undertegnede delt styrelederansvaret i UKS. 
Som fungerende styreledere har vårt fokus vært på å holde 
kursen, men også på å legge til rette for at det kan stakes ut 
en ny vei fra og med årsmøtet 2020. UKS vil og skal være en 
organisasjon i endring. Takket være Steinum og tidligere styrers 
harde og strukturerte arbeid ligger det et svært godt fundament 
til grunn for UKS’ arbeid for kunstnerne.

Ina Hagen
Fungerende styreleder

Ida Madsen Følling
Nestleder
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DAGLIG LEDERS HILSEN

Kjære UKS-medlemmer! 

I 2019 var det aktivitet som aldri før på UKS. Dette reflekteres 
både i utstillings- og arrangementsprogrammet. Gjennom året 
viste UKS ikke bare fire store utstillinger med nye produksjoner 
av Martin Sæther, Özgür Kar, Mikael Brkic og Viktoria Pihl 
Lind i St. Olavs gate, men vi introduserte også en ny, ukentlig 
«walk-in-workshop»: HOW TO PRACTICE? – som hver mandag 
morgen kl. 10.00 sparket i gang arbeidsuka. Utover året ble 
cirka 30 forskjellige utøvere på kulturfeltet, blant andre Camilla 
Rochas Campos, Dora García, Matias Kiil, Ahmed Umar og 
Eline Mugaas, invitert til å uformelt lære videre sine individuelle 
versjoner av spørsmålet «hvordan arbeide?».

Som en del av årets høye aktivitet presenterte UKS i juni 2019 
den store internasjonale konferansen Bande à part. Med over 
20 internasjonale og lokale bidragsytere – herunder Chris 
Kraus og Christine Tohme, samt institusjonene 1857 (Steffen 
Håndlykken og Stian Eide Kluge) og Sørfinnset skole/ the 
nord land (Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen) – undersøkte 
konferansen ulike modeller for mindre institusjoner. Slik 
utforsket vi sammen alternative mekanismer og ukonvensjonelle 
hierarkier mellom kunstverk, kunstner og publikum – et tema 
UKS har jobbet med i årevis, blant annet med arbeidet for  
å få gjennomslag for Kulturrådets arrangørstøtteordning. 

2019 ble også året hvor vi initierte et nytt «mini-
utstillingsprogram» med tittelen YOUNG DUMB & BROKE, 
lånt fra den amerikanske popartisten Khalid. Ved å presentere 
ett enkelt tidlig verk av en i dag eldre og anerkjent, en 
gang ung og ukjent, kunstner i en enkel vitrine på UKS’ 
arkivrom utforsker denne utstillingsserien sjiktet mellom 
unge kunstneres eksperimenter (som UKS som oftest viser) 
og etterpåklokskapen som følger av arbeidserfaring og 
anerkjennelse.
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Parallelt med disse initiativene holdt UKS MINIBAR-kvelder, 
 en sommerfest og et #metoo-seminar. Vi gjennomførte et  
stort internt arbeid frem mot utgivelsen av UKS’ 
100-årsjubileumsbok med de eksterne redaktørene Halvor 
Haugen og Nina Schjönsby, og fikk i tillegg midler fra Oslo 
Kommunes Bilfritt byliv-satsning til et offentlig kunstverk av 
Özgür Kar. Gjennom høsten viste Kar dermed en sort-hvit 
animasjon på en gigantisk uteskjerm på Europarådets plass, 
som utvidet kunstnerens UKS-soloutstilling om SoMe-livets 
ensomme sider til det offentlige rom. 

Å få til alt dette på ett år skyldes mye støtte fra mange 
støttegivere, som utover Norsk Kulturråd – vår hovedstøttegiver 
til drift og til en rekke individuelle prosjekter – og Oslo 
kommune, i 2019 også inkluderte Nordisk Kulturfond, Fritt Ord, 
Generalkonsulatet i New York, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 
Mondriaan Fund og mange flere. Samtlige støttespillere hjalp 
med å for første gang løfte UKS’ totale årsbudsjett til over syv 
millioner kroner!

Videre kunne årets økte aktivitet kun skje takket være en stor 
innsats fra både bidragsytende kunstnere og ikke minst fra 
UKS’ team: Å få UKS til å yte så mye på et år kan bare skje når 
vi fungerer som en velsmurt maskin – dette året er et resultat 
av alles store innsats. I 2019 ble UKS utover den faste staben, 
bestående av Kaja Breckan, Live Drønen og Roderick Hietbrink, 
forsterket av Rodrigo Ghattas som var ansatt i en ettårig 
stilling via Kulturrådets aspirantordning, samt av Erasmus-
utvekslingsordningen som sent i 2019 brakte Mariusz Maślanka 
om bord. 

I staben var det dessuten en stor rokering: Roderick Hietbrink 
tok over ledelsen av UKS høsten 2019 som fungerende daglig 
leder fra 1. august til 31. desember, mens Rhea Dall var i 
permisjon for å jobbe med et forskningsprosjekt. Derfor: en stor 
og varm takk fra begge oss til alle som bidro – vi ser frem til 
enda mere spennende program i fremtiden!

Foto: Anne Valeur (venstre), Jan Khür (høyre)

Rhea Dall
Daglig leder

Roderick Hietbrink
Fungerende daglig leder
(august – desember 2019)
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DAGLIG LEDER
Rhea Dall  
(i permisjon 1. august –  
31. desember 2019)

FUNGERENDE  
DAGLIG LEDER 
Roderick Hietbrink  
(1. august –  
31. desember 2019)

KONTORLEDER
Kaja Breckan

KOMMUNIKASJONS- 
ANSVARLIG
Live Drønen

ASPIRANT
Rodrigo Ghattas
(1. oktober 2018 –
31. januar 2020

DRIFTS- OG 
PRODUKSJONSANSVARLIG
Roderick Hietbrink  
(1. januar – 1. august 2019)
Jason Havneraas  
(1. august –  
31. desember 2019)

MINIBARKOORDINATOR
Agatha Wara

PRAKTIKANT
Mariusz Maślanka  
(1. oktober 2019 –  
31. mars 2020)

GALLERIASSISTENTER 
Eivind Røtnes
Espen Iden
Anna Sofie Mathiasen
Stine Horgen Bø
Matias Kiil

ANDRE ASSISTENTER
Alex Bunn
Barbara Żłobińska
Martin Sæther

STYRELEDER
Ruben Steinum  
(1. januar – 27. mai 2019)

FUNGERENDE STYRELEDER
Ina Hagen  
(27. mai – 1. november 2019)
Ida Madsen Følling  
(1. november 2019 –  
31. januar 2020)

STYRETS NESTLEDER
Ina Hagen  
(1. januar – 24. mai 2019)
Ida Madsen Følling  
(24. mai – 1. november 2019)

STYREMEDLEMMER
Sille Storihle
Marthe Elise Stramrud
Kenneth Varpe
Edvine Larssen 
Henrik Sørlid (1. vara)
Johanne Laache (2. vara)

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

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 ca. 130 m2. UKS er en allmennyttig organisasjon. Norsk 
Kulturråd er utstillingsinstitusjonens hoved-støttegiver.

OM UNGE KUNSTNERES SAMFUND



12

Nye medlemmer
UKS’ samlede medlemstall er 671. 
UKS tok opp 39 nye medlemmer i 2019.

Camille Norment
Jiska Huizing
Ida Madsen Følling
Helle Siljeholm
Sjur Eide Aas
Anton Benois
Urd J. Pedersen
Bianca Hisse
Mariko Takahashi
Henriette Pi Eik
Eirik Sæther
Jon Vogt Engeland
Sarah Kazmi
Erika Reed
Kim Hankyul
Vilje Vestenfor
Espen Kvålsvoll
Nanna Klith Hougaard
Magnus Myrtveit
Victor Guzman

Jo Mikkel Sjaastad Huse
Sandra Mujinga
Anette Friedrich Johannessen
Ingrid Solvik
Maria Joanna Juchnowska
Lars Monrad Vaage
Humle Rosenkvist
Zane Cerpina
Matilde Westavik Gaustad
Vanessa Rosalia Larsen
Ella Honeyman-Novotny
Nikhil Vettukattil
Ida Aurora Høiklev Ribu
Elly Stormer Vadseth
Guttorm Glomsås
Johanne Teigen
Helene Kjær Bremseth
Tor-Finn Fitje
Oda Bremnes



1514

UKS' kunstneriske program for 2019 startet idet vi åpnet årets 
første soloutstilling, Toile av Martin Sæther, i slutten av januar. 
Kunstnerens hjemmelagde strietapet og møbellignende kasser 
inntok utstillingsrommene på UKS, etterfulgt av tre andre, store 
solopresentasjoner: I Özgür Kars A New Start ble en ensom 
figurs mange sider utforsket over fire store flatskjermer; Mikael 
Brkics Fire and Forget satte søkelyset på norsk våpenindustri i 
et absurd nett av fiksjon og fakta; og Victoria Pihl Lind koblet 
sammen begrepet fødsel med kunstens tilblivelse i To Be Born 
Is Like This. Samtlige utstillinger ble anmeldt og skrevet om 
i norske medier, blant annet av Kunstkritikk, Morgenbladet, 
Klassekampen og NRK. På side 62 under UKS i media kan du 
finne en utfyllende liste over disse artiklene. 

Ved siden av soloutstillingene startet UKS i 2019 et sideprogram 
kalt YOUNG DUMB & BROKE. Denne mini-utstillingsserien 
presenterer ett enkelt tidlig verk av en i dag eldre og anerkjent, 
en gang ung og ukjent, kunstner. Verket er plassert i en 
glassvitrine i UKS' arkivrom og har gjennom året vist Untitled 
(his unconscious) (1974) av den amerikanske kunstneren Matt 
Mullican og Ghost (1996) av norske Bjarne Melgaard.

Litt utenom det vanlige gjennomførte UKS i 2019 også et 
storslått prosjekt i offentlig rom i sammenheng med Oslo 
kommunes Bilfritt byliv-satsning. I september avduket vi nemlig 
et nytt, stort verk av Özgür Kar på Europarådets plass i Oslo. 
Verket, med tittelen Exposed, fungerte som en forlengelse av 
Kars soloutstilling på UKS og bestod av to enorme flatskjermer 
som huset en av kunstnerens ensomme, animerte sort-hvite 
figurer. Dette ble ett av byens mest sette offentlige verk  
i perioden, og ga UKS en etterlengtet mulighet til å få en av de 
unge praksisene vi arbeidet med i 2019 ut til et større publikum. 

KUNSTNERISK PROGRAM 2019

Martin Sæther, Toile på UKS. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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26. januar – 31. mars 2019
UKS

Den første av totalt fire store soloutstillinger på UKS i 2019 
var Martin Sæthers (f. 1986, NO) nye produksjon Toile. I sin 
utstilling undersøkte, manipulerte og oppskalerte Sæther 
motiver som blomstrete toalettpapir og strietapet. På UKS 
ble disse verkene montert på møbellignende kasser, hvis 
avslørende baksider lignet blant annet IKEA-modellen BILLY. 
Kunstneren satte omhyggelig sammen relieffer og reoler 
– 2D og 3D – slik at kassenes hvit-lakkerte overflater og 
sponplatenes ubehandlede kanter gikk fra å være funksjonelle 
til å bli rekvisitter for tapetet kunstneren monterte på framsiden.

Arrangementer: 
#15 MINIBAR: Finissage og lansering av Martin Sæthers 

nye kunstnerbok – det siste elementet i utstillingen Toile,  
30. mars 2019, UKS

Støttegivere: Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk kulturråd 

MARTIN SÆTHER: TOILE

Martin Sæther, Toile på UKS. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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YOUNG DUMB & BROKE
#1 MATT MULLICAN

YOUNG DUMB & BROKE, #1 Matt Mullican på UKS.  
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)

26. januar – 23. juni 2019
UKS

YOUNG DUMB & BROKE er en den nye serien mini- 
utstillinger på UKS som går i takt med institusjonens  
skiftende soloutstillinger. Først ut i serien var verket Untitled  
(his unconscious) fra 1974 av den amerikanske kunstneren  
Matt Mullican (f. 1951). Verket viser en enkel strekfigur, tegnet 
for hånd på papir i amerikansk brevformat. Dette motivet er 
en av grunnsteinene i Mullicans praksis, som han fortsatt 
gjenopptar den dag i dag.
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Özgür Kar, A New Start på UKS. Foto: Torjus Berglid

ÖZGÜR KAR: A NEW START

27. april – 23. juni 2019
UKS

I april åpnet UKS den Amsterdam-baserte kunstneren Özgür 
Kars (f. 1992, TR) første store soloutstilling i Skandinavia:  
A New Start. Kar er utdannet innen tegning og grafisk design, 
og presenterte sort-hvite videoanimasjoner bestående  
av tegnede menneskefigurer som er fanget og klemt inn  
i gigantiske, vertikale flatskjermer. På UKS bandt Kar for 
første gang sammen flere videoverk til én større fortelling. 
Figurene hvisker monologer om alt og ingenting – om tragedier, 
homoerotikk, ensomhet og nonsens – og maner slik fram 
moderne fortellinger om begjær og lengsel.

Arrangementer:
Åpning av Özgür Kars offentlige kunstverk Exposed – en 

utvidelse av soloutstillingen A New Start, 6. september 2019, 
Europarådets plass, Oslo
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Mikael Brkic, Fire and Forget på UKS. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)

MIKAEL BRKIC: FIRE AND FORGET

24. august – 13. oktober 2019
UKS

Over sommeren åpnet UKS Mikael Brkics (f. 1987, NO) utstilling 
Fire and Forget. Brkics praksis kan beskrives som et kalkulert 
forsøk på å appropriere og fortolke reklamens visuelle og 
tekstuelle språk, for å «rebrande» viktige historiske hendelser. 
UKS-utstillingen hans var basert på en kunstnerisk studie av 
det norske sjømålsmissilet AGM-119 – også kalt Penguin – som 
ble utviklet på 1960-tallet. Fram til i dag har dette vært det 
viktigste militære forskning- og utviklingsprosjektet i Norge 
siden etterkrigstiden. Inspirert av dagens forbrukerkultur 
lurte kunstneren publikum inn i et nett av fakta, fiksjon og 
misoppfatninger.

Arrangementer:
#17 MINIBAR: Oslo Kulturnatt på UKS – nattåpent i Mikael 

Brkics utstilling i sammenheng med kulturnatt og Oslo Art 
Weekend, 13. september 2019, UKS

Kunstnersamtale: Mikael Brkic forklarer Fire and Forget, i 
sammeheng med Oslo Art Weekend, 14. september 2019, UKS

Støttegivere: Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk kulturråd
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Özgür Kar, Exposed. Offentlig kunstverk på Europarådets plass i Oslo.  
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)

OFFENTLIG KUNSTVERK
ÖZGÜR KAR: EXPOSED

6. september 2019 – 5. januar 2020

I september avduket UKS et offentlig kunstverk av Özgür Kar 
på Europarådets plass i Oslo. Prosjektet ble realisert gjennom 
finansiering fra Oslo kommunes Bilfritt byliv-satsning og 
fungerte som en forlengelse av Kars soloutstilling tidligere 
samme år. Når verket beveget seg fra den hvite kuben på UKS 
og ut i det offentlige rom ble Kars karakteristiske og sårbare 
mannlige figur enda mer eksponert. Karakteren var fanget i to 
85-tommer TV-skjermer i 4K-kvalitet, plassert «rygg mot rygg», 
slik at både dens forside og bakside var synlig for alle. 

Støttegivere: Bilfritt byliv / Oslo kommune
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Victoria Pihl Lind, To Be Born Is Like This på UKS. 
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)

VICTORIA PIHL LIND: TO BE BORN IS LIKE THIS

2. november – 15. desember 2019
UKS

I november åpnet UKS Victoria Pihl Linds (f. 1981, NO)  
utstilling To Be Born Is Like This. Her skapte Lind en stor,  
ny installasjon bestående av to videoarbeider og objekter.  
I sentrum av utstillingen stod begrepet fødsel – både som en 
fysisk opplevelse og som en metafor for kunstens tilblivelse. 
Videoarbeidene tok for seg grunnleggende, og det som kan 
oppleves som omveltende, menneskelige opplevelser, og 
viste blant annet en middelaldrende mann flyte under vann 
og sveve på overflaten, kropper som faller og dreier rundt 
i luften, sammenstilt med foranderlige, roterende bilder fra 
kunsthistorien. 

Arrangementer:
#19 MINIBAR: Victoria Pihl Lind – performance av Lind og 

kunstnersamtale mellom Lind og UKS' fungerende daglig leder 
Roderick Hietbrink, 15. desember 2019, UKS

Støttegivere: Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, 
Billedkunstnernes Vederlagsfond
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YOUNG DUMB & BROKE
#2 BJARNE MELGAARD

4. november 2019 – 29. mars 2020

I den andre utgaven av utstillingsserien YOUNG DUMB & 
BROKE presenterer UKS Bjarne Melgaard (f. 1967, NO) – en 
av Norges mest aktive kunstnere fra sin generasjon. Ghost 
(1996) er et tidlig fotoarbeid av Melgaard, hvor – den da yngre 
– kunstneren er portrettert på en solfylt strand. Han smiler til 
kameraet, uvitende om de håndtegnede spøkelsene som svever 
rundt ham, og den urovekkende stemningen disse bærer med 
seg. Utstillingen åpnet 4. november 2019 og står ut den første 
soloutstillingsperioden i 2020 på UKS.

Arrangementer:
#24 HOW TO PRACTICE? – Bjarne Melgaard, «walk-in-

workshop» og åpning av YDB #2, 4. november 2019, UKS

YOUNG DUMB & BROKE, #2 Bjarne Melgaard på UKS. 
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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#11 HOW TO PRACTICE? med Siri Hjorth og Sebastian Makonnen Kjølaas  
på UKS. Foto: Jan Khür

I tillegg til de større utstillingene og kunstneriske prosjektene 
holdt UKS i 2019 en stor, internasjonal konferanse om 
selvorganiserte kunstinstitusjoner, Bande à part. Med en 
deltakerliste på over 20 talere og folk fra hele verden, blant 
annet Christine Tohme (LB), Chris Kraus (US), Anthony 
Huberman (US) og Fernanda Brenner (BR), og norske aktører 
som 1857 (Steffen Håndlykken og Stian Eide Kluge) og 
Sørfinnset skole/ the nord land (Geir Tore Holm og Søssa 
Jørgensen) satte vi fokus på små, ofte kunstnerdrevne, 
institusjoners idégrunnlag, metoder og viktighet, samt hvordan 
disse institusjonene ofte kan ha stor påvirkningskraft på 
kunstscenen, til tross for en smal økonomi. I tillegg presenterte 
UKS en rekke andre faglige og sosiale arrangementer. Serien 
av arrangementer under navnet MINIBAR fortsatte å utforske 
den uformelle krysningen mellom visningsrom, sosialt rom 
og diskurs – noe som har vært en grunnstein for UKS siden 
etableringen i 1921. Videre startet vi i 2019 en ny, ukentlig 
«walk-in-workshop», kalt HOW TO PRACTICE?, med besøk av 
blant andre Lisa Lie, Ellef Prestsæter og Sara R. Yazdani.

ANNET PROGRAM 
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HOW TO PRACTICE? 

Januar – desember 2019: hver mandag i utstillingsperioder

I januar 2019 introduserte UKS en ny, ukentlig «walk-in-
workshop»: HOW TO PRACTICE? 

Hver mandag morgen kl. 10 ble forskjellige utøvere på 
kulturfeltet, både lokale og internasjonale, invitert for å lære 
videre sine individuelle versjoner av spørsmålet «hvordan 
arbeide?». De har presentert sine triks og verktøy, det de frykter 
og begjærer, Excel-ark eller yoga-posisjoner, mens UKS har 
servert gratis kaffe.

Med denne serien ønsket UKS alle velkommen til å starte uka 
hos oss med spørsmål rundt arbeidsrytme, traumer, truismer, 
privilegier, prioriteringer, vegring, risiko, samarbeid, ærlighet, 
glede, forlegenhet, pretensjon, blokkeringer, blindsoner, søvn, 
håndverk, konspirasjon, regnskap, kropp, teori, byråkrati, 
inklusjon og eksklusjon, kollektivitet, hvordan ta seg fri og 
hvordan ikke gjøre det, profesjonalisering, ytelse og tempo.

Arrangementer:
#1 Roderick Hietbrink (28. januar)
#2 Anders Dahl Monsen (4. februar)
#3 Camilla Rocha Campos (11. februar)
#4 Sara Eliassen (18. februar)
#5 Matias Kiil (25. februar)
#6 Håkon Hoffart (4. mars)
#7 Olive Bieringa & Otto Ramstad (11. mars)
#8 Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen (18. mars)
#9 Eline Mugaas (25. mars)
#10 Terje Nicolaisen (29. april)
#11 Siri Hjorth & Sebastian Makonnen Kjølaas (6. mai)
#12 Knut Åsdam (13. mai)
#13 Hedda Grevle Ottesen (20. mai)
#14 Helene Duckert (27. mai)
#15 Charlotte Thiis-Evensen (3. juni)
#16 Lisa Lie (17. juni)
#17 Ahmed Umar (26. august)
#18 Ole Pedersen (2. september)

#19 PRAKSIS Development Forum (9. september)
#20 Kirsty Kross (16. september)
#21 Jon Gorospe (23. september)
#22 Geir Haraldseth (30. september)
#23 Marie Gurine Askeland (7. oktober)
#24 Bjarne Melgaard (4. november)
#25 Dora García (11. november)
#26 Elise Macmillan (18. november)
#27 Sara R. Yazdani (25. november)
#28 Ellef Prestsæter (2. desember)
#29 Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen (9. desember)

#24 HOW TO PRACTICE? med Bjarne Melgaard på UKS. Foto: Julie Hrncirova
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#15 MINIBAR: FINISSAGE OG BOKLANSERING

30. mars 
UKS

Som en avslutning på Martin Sæthers soloutstilling Toile 
inviterte UKS til MINIBAR etter UKS' årsmøte. Denne kvelden 
ble Sæthers kunstnerbok lansert, og UKS ble fylt med 
behagelige toner i form av live-musikk av den Oslo-baserte 
musikeren og vibrafon-spilleren David Cariano Timme. Utover 
kvelden tok DJ Calle over ansvaret for musikken.

#16 MINIBAR: BANDE À PART – 
PRE-CONFERENCE COCKTAIL

7. juni
UKS

Kvelden før konferansen Bande à part startet arrangerte UKS 
en MINIBAR i våre lokaler. Siden konferansens tittel var lånt fra 
Jean-Luc Godards film med samme navn fra 1964 serverte vi 
for anledningen en drink inspirert av filmens beryktede danse-
scene. Kvelden var en mulighet for alle interesserte til å møte 
foredragsholdere, deltakere og arrangører.

BANDE À PART: UKS-KONFERANSE OM 
SELVORGANISERTE KUNSTINSTITUSJONER

8. – 9. juni
Kunstnernes Hus

Helgen 8. – 9. juni arrangerte UKS en stor internasjonal 
konferanse, kalt Bande à part, i Oslo. Konferansen utforsket 
selvorganiserte kunstinstitusjoners idégrunnlag, metoder 
og viktighet, samt hvordan disse institusjonene ofte kan ha 
stor påvirkningskraft på kunstscenen, til tross for en smal 
økonomi. Konferansen ble holdt på Kunstnernes Hus i Oslo, og 
fungerte som den siste delen av UKS' foredragsserie ARTISTS' 
INSTITUTIONS. Konferansen ble konseptualisert av UKS' 

Bande à part, UKS-konferanse om 
selvorganiserte kunstinstitusjoner.  
Foto: Jan Khür

UKS #16 MINIBAR: Bande à part – 
pre-conference cocktail.
Foto: Jan Khür

UKS #15 MINIBAR: Finissage og boklansering med Martin Sæther Foto: Jan Khür
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daglig leder og medgrunnlegger av PRAXES (Berlin), Rhea Dall, 
i samarbeid med medgrunnlegger av Lulu (Mexico City), Chris 
Sharp, og grunnlegger av P! (New York), Prem Krishnamurthy.

Konferansens tre hovedtalere var Chris Kraus, forfatter, 
filmskaper og grunnlegger av Native Agents ved Semiotext(e), 
New York, Lars Bang Larsen, kurator ved Moderna Museet, 
Stockholm, og Christine Tohme, grunnlegger av Ashkal 
Alwan, Beirut. Kraus, Larsen og Tohmes innlegg så på verdien 
av eksperimentelle, potensielt innovative, institusjonsmodeller 
vis-à-vis kunstinstitusjoner med en mer tradisjonell infrastruktur, 
enten det gjelder åpningstider eller institusjonell nytale.

De deltakende institusjonene på konferensen var: 1857, 
Oslo (Steffen Håndlykken og Stian Eide Kluge); The Artist’s 
Institute, New York (Anthony Huberman); Asakusa, Tokyo 
(Koichiro Osaka); castillo/corrales—Paraguay, Paris (Thomas 
Boutoux); Kunsthalle Lissabon, Lisboa (Luís Silva og João 
Mourão); Kunstverein, Amsterdam (Yana Foqué); Louise 
Dany, Oslo (Ina Hagen og Daisuke Kosugi); Lulu; Mexico City 
(Chris Sharp); New Theater, Berlin (Calla Henkel); P!, New 
York (Prem Krishnamurthy); Pivô, Sao Paulo (Fernanda Brenner); 
PRAXES Center for Contemporary Art, Berlin (Rhea Dall og 
Kristine Siegel); Primer, København (David Hilmer Rex og Amitai 
Romm); RAW Material Company, Dakar (Dulcie Abrahams 
Altass); Signal – Center for Contemporary Art, Malmö (Elena 
Tzotzi) og Sørfinnset skole/ the nord land, Gildeskål (Geir 
Tore Holm & Søssa Jørgensen).

Støttegivere: Nordisk Kulturfond, Fritt ord, Norsk kulturråd,  
Det norske generalkonsulatet i New York 

UKS SOMMERFEST 2019

21. juni
UKS

På UKS' sommerfest 2019 bød vi på pølser og pils, scenefilmen 
CLUELESS av Anahita Alebouyeh, Ninni Nyhus og Amir, og 
musikk ved Suburban Dad. Kvelden markerte også den siste Gjester på UKS Sommerfest 2019. Foto: Jan Khür

UKS sommerfest 2019, med scenefilm av Anahita Alebouyeh, Ninni Nyhus og 
Amir. Foto: Jan Khür
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helgen og finissage for Özgür Kars soloutstilling A New Start.  
I tillegg holdt UKS i samarbeid med 8392 et lite merch-salg med 
en «special edition» UKS-genser. 

#17 MINIBAR: OSLO KULTURNATT PÅ UKS

13. september
UKS

I anledning Oslo kulturnatt og Oslo Art Weekend holdt 
UKS MINIBAR i Mikael Brkics utstilling Fire and Forget. Det 
kosmogrammatiske DJ-konseptet Gjennom Lysmuren spilte 
musikk, og alle var invitert til å ta en drink med kunstneren 
Mikael Brkic til DJ-ens mystiske toner til langt på natt.

KUNSTNERSAMTALE: 
MIKAEL BRKIC FORKLARER FIRE AND FORGET

14. september
UKS

I anledning Oslo Art Weekend holdt UKS en presentasjon og 
samtale med Mikael Brkic om utstillingen Fire and Forget. Brkic 
fortalte historien om hvordan han rotet seg inn på sporet til det 
norske missilet AGM-119 – også kalt Penguin. Han presenterte 
også en ny tekst kalt Campaign and Tragedy, som belyser 
kunstnerens bakgrunn som tekstforfatter i reklamebyrå.

#18 MINIBAR: #KUNSTMETOO – ARBEIDET FORTSETTER

28. september
UKS

UKS' MINIBAR var i september vertskap for et offentlig 
arrangement som avsluttet et to-dagers internt seminar 
organisert av #kunstmetoo – en selvorganisert gruppe for 
#metoo på kunstfeltet. Gruppen dannet grunnlaget for et 
seminar for å øke fagpolitiske organisasjoners kompetanse  

UKS #19 MINIBAR: Victoria Pihl Lind – performance og kunstnersamtale. Foto: 
Jan Khür 

i håndtering av varslingssaker. På kvelden etter workshopen ble 
noen av funnene og tankene presentert i en paneldiskusjon.

#19 MINIBAR: VICTORIA PIHL LIND – 
PERFORMANCE OG KUNSTNERSAMTALE

15. desember
UKS

UKS' #19 MINIBAR markerte de siste dagene av utstillingen To 
Be Born Is Like This av Victoria Pihl Lind, med performance av 
Lind og en samtale mellom Lind og UKS' fungerende daglig 
leder Roderick Hietbrink. Gjennom formiddagen holdt UKS også 
salg av et stort utvalg plakater og merch fra arkivet – inkludert 
Linds To Be Born Is Like This-t-skjorte. MINIBAREN serverte 
gløgg og pepperkaker. 
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UKS' protokoll fra organisasjonens aller første konstituerende møte i Oslo,  
28. oktober 1921.

UKS' 100-årsdag nærmer seg med stormskritt: 28. oktober 
2021. Jubileet har fått arbeidstittelen UKS 100, og i 2019 har vi 
jobbet på høygir med å forberede dette. 

Etter 100 år med vesentlig innflytelse på norsk samtid skal 
de unge kunstnernes hittil ukjente historie skrives: Ikke for 
å dvele ved fortiden og egne velmaktsdager, men for å vise 
hvorfor fagpolitiske og kunstneriske vinninger betyr noe både 
for kulturlivet og samfunnet generelt. Denne forståelsen skal 
skape grobunn for samtaler og (selv-)kritikk, samt gi politisk 
og kunstnerisk mot og inspirasjon for unge aktører langt 
inn i fremtiden! Målet er at 100-årsmarkeringen skal bidra 
til å gjenskrive norsk kunsthistorie sett fra unge kunstneres 
perspektiv, og å vise hvor viktig den felles organiseringen har 
vært for kunstnernes kår i dag, og hvordan den vil fortsette  
å være det fremover.

I 2019 lå fokuset på både å innhente midler til og å igangsette 
skrivingen av de unge kunstnernes historie via en ambisiøs 
UKS 100-publikasjon. UKS 100s arbeidsgruppe – bestående 
av styreleder, nestleder og daglig leder, samt UKS' arkiv-
kyndige Kaja Breckan – ansatte redaktørene fra Tekstbyrået, 
Halvor Haugen og Nina Schjønsby. I tett dialog med disse 
ble deretter fem forfattere – Øystein Sjåstad, Frode Sandvik, 
Nora Joung, Marit Paasche og Sara R. Yazdani – invitert til å 
skrive periodetekster, hver på tyve år, som dekker hele UKS' 
historie. I 2020 planlegges det å invitere ytterligere kunstnere 
og forfattere til å bidra med kortere tekster og visuelle bidrag til 
publikasjonen. 

2019 var også året hvor over 650 000 kr ble sikret til UKS 
100-publikasjonen via Kunstnernes Vederlagsfond, Fritt Ord, 
Bergesenstiftelsen og Norsk Kulturråd. Utover dette gav  

UKS 100
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Norsk kulturråd støtte til et forprosjekt i sammenheng med UKS 
100-utstilling, som vil være et vesentlig fokus for UKS i 2020.
Videre var Rodrigo Ghattas ansatt på UKS i 2019 via Norsk 
Kulturråds aspirantordning, og hadde særlig fokus på UKS 100. 
Ghattas har jobbet med digitalisering og visning av UKS’ arkiv, 
noe som gjorde at UKS mot slutten av 2019 hadde en «myk 
lansering» av sin andre flotte presentasjon av visuelt spennende 
funn i arkivrommet – kuratert og utvalgt av Ghattas. Etter hans 
store innsats med å overføre tidligere digitale arkiver, samt 
digitalisere deler av UKS’ fysiske permer og bilder, myldrer UKS’ 
nettside av spennende historisk materiale.

UKS har i 2019 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.

I 2018 kom det svært lovende signaler fra kulturminister Trine 
Skei Grande, direktør for Nasjonalmuseet Karin Hindsbo, 
og direktør for Sparebankstiftelsen DNB André Støylen om 
UKS’ plass i fremtidens bruk av Nasjonalgalleriet. Til tross 
for dette viste det seg tidlig i prosessen at lokalene ikke ville 
kunne romme de behovene UKS arbeider for å få dekket. 
UKS opprettholder fortsatt sin plass i referansegruppen for 
fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet, sammen med Norske 
Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og 
Forbundet Frie Fotografer (FFF). Våre innspill i 2019 har fokusert 
på 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, også uten UKS som fast aktør i bygget.

UKS har ellers, med tanke på egen fremtid, fokusert på 
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. 

UKS’ LOKALER

UKS' fasade under Mikael Brkics utstilling Fire and Forget. 
Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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og fordelaktige formuleringer om prosjektet stod skrevet i den 
endelige byrådsplattformen for Oslo bystyre. UKS Kunsterbolig 
ble også nevnt i Oslo kommunes kunnskapsgrunnlag for 
en kommunal boligpoltikk som en av flere potensielle 
pilotprosjketer kommunen vil se nærmere på.

KULTURMELDINGEN

Sent i 2018 ble regjeringens nye kulturmedling, Kulturens 
kraft — Kulturpolitikk for framtida, lagt fram. UKS arbeidet 
med denne i form av innspill i forkant, samt høringssvar og 
deltakelse på høring i Stortinget 18. februar 2019. UKS' 
høringssvar fokuserte på kunstnernes inntekts- og arbeidsvilkår, 
armlengdes avstand-prinsippet og maktspredning, samt 
regionreformen. UKS mener at å bedre kunstnernes inntekter 
må være høyeste prioritet for en fremtidsrettet kulturpolitikk, 
og oppfordret familie- og kulturkomiteen til å gjøre dette til en 
forpliktende hovedmålsetting. I tillegg ba UKS komiteen om 
å definere det som avgjørende å opprettholde kunstnernes 
oppnevningsrett over stipendkomiteene i kunstnernes 

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 

Prosjektet UKS Kunstnerbolig har vært en av UKS' fagpolitiske 
hovedsatsninger i 2019, ledet av nestleder Ida Madsen Følling. 
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 er 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.

I 2019 har vi arbeidet med politisk og faglig forankring av 
prosjektet. Vi har har fokusert på å videreføre dialogen med 
folkevalgte, å drøfte problemstillinger med byråkrater og 
jurister, og holdt en offentlig presentasjon på Kunstneres 
Hus, arrangert av UKS' samarbeidspartner for prosjektet, 
arkitektkontoret Fragment. 

Mulighetsrommet for igangsetting av et forprosjekt ble 
utredet i 2019, og UKS har sett på ulike problemstillinger på 
kommunalt og statlig nivå. Vårt fokus har vært på manglende 
finansieringsordninger for tredje boligsektor-prosjekter og på 
problemstillinger knyttet til tomtefesteloven. UKS har også 
måttet vurdere om omfanget av prosjektet er håndterbart 
innefor UKS' rammer som fagpolitisk organisasjon dersom 
prosjektet skal realiseres.

Kunstnerboligprosjektet var å finne på Oslo Miljøpartiet De 
Grønne (MDG) sitt partiprogram før kommunvalget i 2019,  

FAGPOLITISK AKTIVITET

Bilde fra utstillingen UKS Kunstnerbolig i 2018 som presenterte skisseprosjektet 
på UKS. Foto: UKS (Unge Kunstneres Samfund)
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demokratiske organisasjoner, samt stadfeste at det ikke er 
behov for å flytte oppgavene som ligger hos Kulturrådet.

KUNSTNERMELDINGEN

Kunstnermeldingen, regjeringens nye melding om 
kunstnerpolitiske tiltak, og den største fagpolitiske saken UKS 
var forberedt på i 2019, glimret med sitt fravær. Etter at UKS 
leverte sitt innspill 31. januar var det helt stille, med løfter om 
lansering innen utgangen av 2019. Den forventes nå lansert i 
løpet av første kvartal av 2020.

STATSBUDSJETTET 2020

UKS holdt av dagen, tradisjonen tro, til gjennomlesning av 
statsbudsjettet 2020 og valgte å stille seg bak NBKs uttalelse.

I tillegg kommenterte UKS på budsjettets økte bevilgninger 
til kunstnerstipender: 37 nye hjemler, fordelt på samtlige 
kunstnergrupper, med en økning på spede 3,2 prosent.

«UKS er glade på vegne av de 37 kunstnerne som med 
denne prioriteringen vil få arbeidsstipend fra og med 
2020, men forventer at Kunstnermeldingen viser større 
ambisjoner på den pressede kunstnerøkonomiens vegne.», 
skrev UKS.

REGIONREFORMEN – OPPGAVEFORDELING PÅ 
KULTURFELTET

UKS følger opp NBKs arbeid med regionreformen via 
ledermøter og landsmøter. UKS’ fokus er oppfølging av 
arrangørstøtteordningen, som også er fokus i arbeidet med 
kunstnermeldingen.

Bilde fra UKS' årsmøte i 2019. Foto: Jan Khür 

Ida Madsen Følling, Ruben Steinum og Ina Hagen på UKS' sommerfest i 2019. 
Foto: Jan Khür
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OPPNEVNINGER

UKS oppnevnte i 2019 rådsmedlemmer til Kunstnernes Hus’ 
råd. Liv Bugge ble valgt som UKS' representant og Kåre A. 
Grundvåg ble valgt som vararepresentant.

MARKERINGER 

Forsvar for kunstnerisk ytringsfrihet 

I debatten som fulgte forestillingen Ways of Seeing gjennom 
høst og vinter 2018/19 ble vi vitne til en politisk vilje til sensur 
som bør skape bekymring blant alle kunstnere. 

Flere FrP-politikere tok til orde for å trekke den offentlige 
støtten til Black Box teater – et direkte angrep på den 
kunstneriske ytringsfriheten fra øverste hold, som selv 
statsminister Erna Solberg bidro til å normalisere: 

«Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at 
de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres 
omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å 
være politiker», sa hun til NRK 13. mars.

Paradoksalt nok stod kunstnerne bak stykket – Sara Baban, 
Hanan Benammar og Pia Maria Roll  – samtidig i en storm av 
hets og trusler. Daværende justisminister Tor Mikkel Waras 
samboer, Laila Bertheussen, politianmeldte kunstnerne og 
teateret i desember 2018. Denne anmeldelsen ble henlagt tidlig 
i 2019, da det også ble kjent at PST etterforsket Bertheussen 
for å ha konstruert ulike angrep rettet mot seg og egen familie i 
sammenheng med forestillingen. 

Som en reaksjon på deler av regjeringens angrep på den 
kunstneriske ytringsfriheten initierte UKS og andre organisasjoner 
en markering 23. mars i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. 
UKS var representert av styre og administrasjon i Bergen, 
Trondheim og Oslo. I Oslo holdt blant andre Roll, Baban og 
Benammar, kunstner Mia Habib, stortingsrepresentanter og UKS' 
daglig leder Rhea Dall appeller.

NBK LANDSMØTE 2019 

Norske Billedkunstneres 15. landsmøte ble avholdt 23. – 24. 
mai i Lillestrøm. UKS stilte med landsmøtets største delegasjon 
på totalt 10 delegater. Delegasjonen i 2019 bestod av Kenneth 
Varpe (delegasjonsleder), Anna Ihle, Åse Løvgren, Sebastian 
Kjølaas, Anders Smebye, Andreas Rongen, Johanne Laache og 
Solveig Lønseth. Kamilla Langeland og Nora Joung deltok på 
dag en, og Trond Hugo Haugen og Silje Linge Haaland deltok 
på dag to. 

Landsmøtets viktigste sak var valgordningen for 
stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury, en sak hvor UKS 
har hatt en sentral og sterk prinsipiell stemme. Vi har fulgt 
saken tett i relevante NBK-fora siden forrige landsmøte i 2017, 
der UKS som eneste delegasjon stemte imot den omstridte, 
nå avsluttede valgordningen. Landsmøtet i 2019 vedtok en 
tilsvarende valgordning som den fra perioden 2011 – 2017, men 
med en utjevningsmekanisme. Mer detaljer om dette finnes  
i referatet fra landsmøtet på NBKs nettsider.

UKS la frem en orienteringssak om UKS Kunstnerbolig, men 
hadde ellers ikke meldt inn egne saker.

En begivenhet under landsmøtet var at styreleder i UKS, Ruben 
Steinum, ble valgt til styreleder i NBK, etter innstilling fra 
nominasjonskomiteen. Fra talerstolen sa Steinum at «kunstnere 
bør være de første som får betalt. For å nå dette må vi stille 
tydeligere krav. Det kan ikke være slik at det er kunstnerne som 
subsidierer det offentlige og private kunsttilbudet i hele Norge 
med sitt underbetalte og i mange tilfeller gratis arbeid.»

Steinum gikk da ut av UKS’ styre og tiltrådte stillingen som 
styreleder i NBK mandag 27. mai 2019. Nestleder Ina Hagen 
ble dermed fungerende styreleder for UKS fra samme dato. 
UKS’ styre hadde vedtatt å innvilge én måneds etterhonorering 
til styreleder ved lederskifte, for å sikre forsvarlig 
kunnskapsoverføring. Steinum var derfor tilgjengelig for UKS' 
styre ut juni 2019. 
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Markeringen satte fokus på at det er av vital betydning for 
vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten 
og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene 
i kjølvannet av forestillingen Ways of Seeing, viste at 
ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig.

«Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å 
ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren 
beklager sine uttalelser», lød oppropet.

27. mars spurte Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, 
Anette Trettebergstuen, statsminister Solberg i Stortingets 
spørretime om hun ville beklage overfor Black Box og 
teaterstykket. At Solberg ikke ønsket å beklage til Baban, 
Benammar, Roll og Black Box, hverken i Stortingets spørretime 
eller senere, er svært bekymringsverdig. På UKS' nettside 
kan interesserte lese mer om saken, samt se full liste over 
organisasjonene tilsluttet markeringen. 

La Y stå!

UKS tilsluttet seg i 2019 oppropet La Y Stå!, organisert av 
Fortidsminneforeningen og Støtteaksjonen for å bevare 
Y-blokka i Oslo.

KUNSTPOLITISK ROAST PÅ KUNSTNERNES HUS

I opptakten til kommunevalget i 2019 inviterte UKS, 
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) og Kunstnernes Hus 
til kunstpolitisk «roast» av lokale politikere i Oslo 28. august, 
initiert av UKS. Arrangementet ble delt opp rundt tre temaer: 
kunstnerøkonomi og armlengdes avstand-prinsippet; atelier, 
produksjonslokaler og kunsterboliger; og institusjonene – de 
små og mellomstore. 

Deltakere var UKS ved fungerenede styreleder Ina Hagen, BOA 
ved styreleder Ivan Galuzin, Kunstnernes Hus ved styreleder 
Trond Hugo Haugen, Oslo Arbeiderparti ved Thuva Øverås, 
Oslo Høyre ved Grete Horntvedt, Oslo Venstre ved Hallstein 
Bjercke, Oslo SV ved Wanda Voldner, MDG Oslo ved Rauand 

Bilde fra markeringen for kunstnerisk ytringsfrihet foran Stortinget i Oslo.
Foto: NBK / Markus Li Stensrud

Kunstpolitisk Roast på Kunstnernes Hus i Oslo. Foto: Julie Hrncirova
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med plakater som en respons i interseksjonell solidaritet med 
#metoo-bevegelsen, organisert av en arbeidsgruppe ved 
Kunstakademiet i Oslo i 2018.

I etterkant av arrangementet la UKS ned betydelige ressurser 
i å bedre organisasjonens etiske retningslinjer og varslings- 
og håndteringsrutiner i forbindelse med trakasseringssaker. 
UKS arbeidet tett med Balansekunst og juridisk rådgiver 
hos NBK. Det førte til at UKS' styre vedtok NBKs rutiner ved 
varslingssaker, men utviklet egne etiske retningslinjer for UKS 
som visningssted og sosial møteplass, inkludert kjøreregler for 
arrangementer i UKS' regi. 

UKS er den første av organisasjonene som samarbeider med 
Balansekunst for å utvikle etiske kjøreregler for offentlige 
arrangementer. Hvor og hvordan medlemmer kan søke 
støtte og veiledning i trakasseringssaker ble informert om i 
medlemsbrev og lagt ut på UKS’ nettside.

KUNSTNERES RETT TIL ARBEIDSOPPHOLD I NORGE 

I 2019 har UKS skrevet støtteerklæringer til to medlemmer med 
statsborgerskap fra land utenfor Schengen, for at disse skal 
kunne få arbeidstillatelse og midlertidig opphold i Norge.

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.

Ismail og Rødt Oslo ved Mikkel Øgrim Haugen. NBKs Ruben 
Steinum var moderator.

«Det må prioriteres atelierfelleskap i byen, samt annen 
infrastruktur, som lagerplass og fellesverksteder på bakgrunn 
av feltets dokumenterte behov. Fraflyttede bygg i byrommet bør 
brukes til produserende virksomhet. Men midlertidig tilgang må 
ikke bli det eneste handlingsrom for kunstnere og deres virke. 
(…) Vi vil se tiltak for å løse atelier- og bosituasjonen for byens 
kunstnere i et langtidsperspektiv», sa Hagen i sitt innlegg til 
tema atelier, produksjonslokaler og kunsterboliger.

Det ble et vellykket arrangement og fullt hus. Samtalen mellom 
institusjonene i etterkant av roasten ledet senere til en felles 
pressemelding om byrådets budsjettforslag. Les mer om dette 
under UKS i media på side 62. 

Med roasten som modell, har institusjonene innkalt byråd for 
kultur Rina Mariann Hansen til et felles møte i 2020, hvor UKS 
sitter med i arbeidsgruppen.

ETISKE RETTNINGSLINJER

Høsten 2019 holdt UKS og den selvorganiserte gruppa 
#kunstmetoo en heldags workshop. Hensikten var å øke 
kompetansen rundt håndtering av trakasseringssaker og å bidra 
med kunnskap om det visuelle kunstfeltet i Balansekunst sitt 
pågående arbeid for et likestilt og mangfoldig kulturliv. 

Gruppa #kunstmetoo består av Amber Ablett, Idun Baltzersen, 
Hanan Benammar, Lona Hansen, Anna Ihle, Camilla Renate 
Nicolaisen, Humle Isabella Rosenkvist og Sara Rönnbäck. 
De har siden januar 2018 arbeidet med å samle informasjon, 
erfaringer og tanker rundt #metoo-tematikken på kunstfeltet.

Representanter fra NBK, BOA, TrAP, Balansekunst og Black Box 
teater var også til stede på den lukkede workshopen, som ble 
fulgt av et åpent arrangement på UKS i vårt MINIBAR-format. 
Der presenterte #kunstmetoo-gruppen sitt arbeid, og UKS viste 
et utvalg plakater fra Between the Lines – en gruppeutstilling 
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Madsen Følling har valgt å representere UKS sammen utad i de 
fleste saker.

I 2019 har AU har fokusert på forsvarlig drift av organisasjonen 
og kunnskapsoverføring fra avtroppende styreleder. AU har 
bidratt til at UKS har kunnet møte utfordringer med konsekvent 
oppfølging, dekke et bredt spekter av fagpolitiske saker, styrke 
UKS’ skriftlige og muntlige innspill, samt økt frekvensen på 
møte-, arrangements- og seminardeltakelse.

KUNSTNERASSISTENTORDNINGEN

Kunstnerassistentordnigen ble utlyst og tildelt for første 
gang i 2017 og videreført i 2018 og 2019. UKS’ arbeid med 
ordningen har i 2019 vært knyttet til oppfølging i dialog med 
Kulturrådet samt informasjon og bistand direkte til medlemmer 
og via UKS' kommunikasjonskanaler som Facebook-gruppa 
Matchinggruppe for kunstnerassistentordningen. I 2019 
startet UKS' arbeidsutvalg (AU) arbeidet med en håndbok for 
ordningen. Arbeidet ledes av AU-medlem Johanne Laache.

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.

OM UKS' ARBEIDSUTVALG

UKS' styres arbeidsutvlag (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 2019 
har dette vært Ruben Steinum (t.o.m. 27. mai) Ina Hagen, Ida 
Madsen Følling og Johanne Laache.

Styret innvilget permisjon for fungerende styreleder Ina Hagen 
fra 10. november og ut januar 2020. Nestleder Ida Madsen 
Følling fungerte som styreleder i denne perioden, mens 
Hagen opprettholdt funksjonen som AU-medlem. Møtende 
vara Johanne Laache ble valgt som 3. AU-medlem. Hagen og 
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Med UKS Open Call for 2020 ønsket UKS’ styre og daglig 
leder 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 sin 
kunstneriske praksis, fremfor å søke med et konkret og tilpasset 
prosjekt. UKS ønsket 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.

UKS fokuserer sitt juryerte program på enkeltkunstnerskap. 
Dette er en prioritet som sikrer at UKS kan gi hver 
enkelt kunstner sterkest mulig økonomisk, kuratorisk og 
organisasjonsteknisk støtte. Et kunstnerskap kan være en 
solopraksis, så vel som kunstnerduoer eller kunstnerkollektiver.

Både lokale og internasjonale kunstnere var invitert til å søke 
om utstillingsplass på UKS. Ut fra den store søknadsbunken på 
450 søknader, som ligger tett på fjorårets 471, ble Bruno Zhu, 
Eli Maria Lundgaard, Josefin Arnell og Ayatgali Tuleubek invitert 
til å gjennomføre soloutstillinger i UKS-regi i 2020.

Etter denne juryeringen gjennomførte UKS’ styre en større 
evaluering av juryprosessene de siste årene. Siden antallet 
søknader har gått kraftig opp fra og med 2017 var diskusjonens 
fokus blant annet juryens størrelse og tidsbruk med hensyn 
til den økte arbeidsbyrden, forholdet mellom styre og daglig 
leder i jury, og hvordan man sikrer best mulig diskusjon om alle 
søknader med fokus på trygge prosesser og kvalitet i juryens 
forhandlinger.

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, Oslo kommune
– Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune
– Byråd for byutvikling, Oslo kommune
– Bymiljøetaten, Oslo kommune 
– Kunst i offentlige rom (KORO)
– Norske Billedkunstnere (NBK)
– Forbundet Frie Fotografer (FFF)
– Innovasjon Norge – Kreativ næring
– Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
– Kreativt Norge – Kulturrådet
– Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
– Universitetet i Oslo (UiO)
– Nasjonalmuseet
– Sparebankstiftelsen DNB
– Oslobiennalen
– Fragment 
– Office for Contemporary Art Norway (OCA)
– Fritt Ord
– Det norske generalkonsulatet i New York
– Kunstakademiet i Trondheim
– Virke
– Hordaland Kunstsenter
– Leveld Kunstnartun
– Balansekunst
– Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (Notam)
– Akademin Valand, Gøteborg
– Iaspis, Stockholm
– Prosjektskolen, Oslo
– Kurant, Tromsø
– RAKE Visningsrom, Trondheim
– ArtScene Trondheim

JURYERINGER MØTER OG REPRESENTASJON 
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UKS er avhengig av våre medlemmer for å kunne arbeide 
fagpolitisk. For å styrke kunstnernes faglige, sosiale, 
økonomiske og ideelle interesser – noe vi har gjort i snart 
100 år – må kunstnerne organisere seg. Som flere er kjent 
med har UKS over årene, gjennom aktiv politisk påvirkning 
og fagforeningsarbeid, utarbeidet en rekke viktige tiltak som 
gagner kunstnerne. Mange av disse kan du lese om på UKS' 
nettside, som oppdateres løpende. 

I 2019 har vi fortsatt å arbeide for en mulig realisering av UKS' 
kunstnerboligprosjekt og fulgt opp kunstnerassistentordningen 
i form av å samle inn erfaringer til en håndbok. I tillegg til 
dette arbeider UKS aktivt for å sikre kunstnerøkonomien og 
kunstens plass i samfunnet, blant annet ved å delta aktivt i 
samfunnsdebatten i viktige saker som Fredriksen-søstrenes 
samarbeid med Nasjonalmuseet og Ways of Seeing-debatten. 
Under UKS i media på side 62 finner du en utfyllende liste over 
mediesaker hvor UKS har uttalt seg. 

Ellers har vi gjennom 2019 som vanlig hatt en rekke medlemmer 
på overnatting i UKS-leiligheten på Olaf Ryes plass i Oslo, 
vi har lånt ut teknisk utstyr, holdt dere oppdatert på aktuelle 
fagpolitiske saker, så vel som delt aktuelle utlysninger. I år 
som tidligere har medlemmer nytt godt av rabattavtaler hos 
relevante utsalgssteder og gratis inngang på kulturinstitusjoner 
landet rundt. Gjennom automatisk medlemskap i NBK har alle 
UKS-medlemmer også fått tilgang til juridisk rådgivning og 
bistand, forsikring og rabattavtaler. I 2019 ble rådgivning fra 
Balansekunst i diskriminerings- og trakasseringssaker lagt til 
denne listen. 

UKS' styre har i 2019 gjennomgått kriteriene for medlemskap i 
UKS, med sikte på å sikre likebehandling av søknader og tydelig 
kommunikasjon om krav til søknader om medlemskap. Vi har 
oppdatert informasjonen om medlemskap på nettsiden og 
legger frem et forslag til endring i vedtektene for årsmøtet 2020.

– Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK)
– Periskop 
– 2020 – unge kunstinteresserte, Nasjonalmuseet 
– Transcultural Arts Production (TrAP)
– University of the Basque Country (UPV/EHU), Bilbao
– Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) 
– Kunstnernes Hus, Oslo

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
– Billedkunstnernes Vederlagsfond – styret
– Stipendkomiteen for billedkunstnere, Kulturrådet – 
forsalg til komité-medlemmer
– Den Nasjonale Jury (DNJ), Høstutstillingen – forsalg til 
jurymedlemmer
– Snorre Andersen, maleren Ambrosius Egedius og hustrus 
legat til støtte av yngre, begavede kunstnere – hele styret
– Office for Contemporary Art Norway  
(OCA) – styremedlem
– Fond for lyd og bilde, Kulturrådet – fagutvalg for 
billedkunst
– Kunstnernes Hus – rådet 
– Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) sin  
mentorordning – jury
– Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (Notam) – 
styret og valgkomiteen

UKS nominerer til:

– Ulrik Hendriksens Ærespris

MEDLEMSARBEID
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Alt dette kommer i tillegg til å nyte godt av organisasjonenes 
kjerneaktivitet: vårt fagpolitiske arbeid for fellesskapet. 
Prinsippet som ligger til grunn for dette arbeidet er at kunst 
og kunstnerisk ytringsfrihet er en essensiell grunnsøyle i et 
demokratisk samfunn. UKS' medlemstall ved inngangen av 2020 
er på 671: Vi setter stor pris på at hver og en av dere støtter 
oss i arbeidet vårt for kunstnerne!

Bilde fra UKS' årsmøte i 2019. Foto: Jan Khür
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«Postfakta» er tilstanden det kaleidoskopiske blikket til 
Brkic fanger best.»3

Morgenbladet om Victoria Pihl Linds utstilling To Be Born Is  
Like This:

«Det er mer på spill her enn et lettvint paradoks. [...] 
Helheten er både intim og vemodig, som om vi så en 
annens minner om noe som er over.»4 

DEBATTER

UKS har også i 2019 stadig engasjert seg i offentlige debatter 
rundt kunstneryrket. Året startet med at UKS' tidligere 
styreleder, Ruben Steinum, stilte til panelsamtale i rådhuset 
og intervju i Klassekampen da Oslo kommune lanserte sin nye 
kunstplan i januar, og uttalte blant annet: 

«Overordnet gir planen en god virkelighetsbeskrivelse, 
og målet om at Oslo skal styrkes som arbeidssted for 
kunstnerne er spot-on. Men de konkrete tiltakene svarer 
bare delvis på utfordringene.»5 

Utover i 2019 har fungerende styreleder Ina Hagen og nestleder 
Ida Madsen Følling blant annet uttalt seg om Oslos nye 
fotografihus i Klassekampen,6 Oslo kommunes budsjettforslag 
for 2020 i Subjekt7, rivningen av Y-blokka i Dagsavisen,8 samt 
skrevet et motsvar til FrPs Morten Wolds uttalelse om at 
statsstipendene bør avvikles i Klassekampen:

«Den svært forflatede konsumentideologien Wold 
legger til grunn for sitt kunstsyn er den største 
mangelen i argumentasjonen hans. [...] For den enkelte 
kunstner som mottar et statsstipend er dette en 
sjelden økonomisk trygghet, men som inntekt er det 
ikke stort, hvis vi sammenligner det med årslønna til en 
stortingsrepresentant.», skrev Hagen og Madsen Følling.9

Gjennom 2019 har UKS fått mye medieomtale, både som 
visningsrom og via engasjement i fagpolitiske saker. På de 
neste sidene finner du en fullstendig liste over saker fra 2019 
som omtaler UKS og prosjekter vi er engasjert i, og sakene hvor 
UKS har uttalt seg og/eller blitt intervjuet. Videre følger noen av 
de viktigste sakene. 

ANMELDELSER

Gjennom året har samtlige av UKS' fire store soloutstillinger 
blitt anmeldt og nevnt i en rekke norske medier. De har alle blitt 
inkludert i Kunstkritikks halvårige guide til kunst-Norge, både 
av Jonas Ekeberg og Stian Gabrielsen, og i Subjekts ukentlige 
vernissageguide. Kunstkritikk anmeldte samtlige soloutstillinger, 
og de ble også skrevet om i Subjekt, Klassekampen, 
Morgenbladet og NRK. Her følger noen utklipp:

Kunstkritikk om Martin Sæthers utstilling Toile:

«Martin Sæther [...] bearbeider gjenstander, teksturer og 
mønstre som er så alminnelige at de forteller oss lite eller 
ingenting om hvem eieren er. Dette er utstilling [sic] som 
finner en romantikk i det demokratiske og felles erfarte.»1

Klassekampen om Özgür Kars utstilling A New Start:

«Kar portretterer det som kapsles inn bak skjermene, 
og de visuelle emblemene er mer sarte og usikre enn 
endimensjonale i denne smått apatiske, men tiltalende 
utstillingen.»2

Kunstkritikk om Mikael Brkics utstilling Fire and Forget: 

«Det som ved første øyekast kan virke konspiratorisk eller 
absurd [...] er dermed likefullt hverdagspreget og samtidig. 

UKS I MEDIA
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Ways of Seeing

I mars var UKS aktiv i den mye omtalte debatten rundt 
forestillingen Ways of Seeing på Black Box teater i Oslo og 
den påfølgende Wara-saken, som en rekke politikere koblet 
sammen. UKS var tydelig i sitt budskap om at statsministerens 
mistenkeliggjøring av kunstnerne bak stykket var en trussel mot 
den kunstneriske ytringsfriheten, og var med-arrangører av en 
stor demonstrasjon foran Stortinget i Oslo, som også spredte 
seg rundt om i landet. UKS signerte et debattinnlegg om saken 
i Dagbladet sammen med andre kunstnerorganisasjoner,10 
og Steinum stilte til intervju om saken i både Kunstkritikk og 
Dagsavisen. 

«Slik jeg ser situasjonen, valgte statsministeren å beskytte 
makten og sine nærmeste politikere på bekostning av 
ytringsfriheten», sa Steinum.11

Nasjonalmuseet og Fredriksen-søstrene

Etter at Steinum hadde trådt inn i vervet som NBKs styreleder 
kom Hagen og Madsen Føllings første store mediesak i juni, 
da det ble kjent at Nasjonalmuseet og rederarvingene Kathrine 
og Cecilie Fredriksen inngår et samarbeid om å bygge opp 
en samling moderne, internasjonal kunst som museet skal få 
låne. Hagen og Madsen Følling reagerte med en lengre kronikk 
i Aftenposten, hvor de to skrev at «denne avtalen er ingen 
donasjon, den er en trojansk hest i glanset gavepapir».12 

«Kunst av internasjonalt kaliber vekker selvfølgelig 
entusiasme hos oss, som hos direktøren, men 
styrkeforholdet mellom museets egne innkjøpsbudsjett 
og den enorme kjøpekraften som Fredriksen-søstrene 
representerer, er svært skjevt. Da er det en overhengende 
fare for at museets interesser og definisjonsmakt kommer i 
andre rekke.»

Museets direktør, Karin Hindsbo, svarte i samme avis,13 med en 
påfølgene kommentar fra UKS-representantene hvor de roste 

direktørens forsøk på å oppklare, men fremholdt at Hindsbo 
fortsatt ikke forholdt seg til kjernen i UKS’ kritikk: «At hun har 
inngått en avtale som vil øke verdien på en privat samling.»14 

ANDRE PRESSESAKER

UKS' daglig leder, Rhea Dall, har også vært sterkt til stede 
i ordskiftet om nordisk kunst-offentlighet. Da det ble kjent 
at Astrup Fearnley-museets direktør Gunnar Kvaran i 2020 
går av fra sin stilling, ble Dall intervjuet om museets fremtid i 
Morgenbladet:

«Som et privat museum [...] har Astrup Fearnley et stort 
arbeid foran seg med å skape en base for og utvide sin 
ambisjon om å kunne huse ny og progressiv, og dermed 
også kritisk, samtidskunst.»15

I desember skrev Dall en lengre tekst i Kunstkritikk om 
nedleggelsen av Danmarks nasjonalgalleris X-Room.16 I tillegg 
ble Roderick Hietbrink, kunstner og UKS' produksjonsansvarlig, 
samt fungerende daglig leder høsten 2019, intervjuet i 
Kunstkritikk under Venezia-biennalen av redaktør Jonas 
Ekeberg.17

RADIO OG TV

UKS har også vært til stede på nye plattformer i 2019. Under 
Ways of Seeing-debatten gjorde Steinum et radio-intervju 
på NRK P1s program Ukeslutt, hvor han fortalte om hvorfor 
kunstnerne nå demonstrerte i flere byer i Norge.18 I mars var 
det premiere på den nye danske TV-serien om samtidskunst, 
Makværk eller mesterværk med Mathias Kryger på DR K, hvor 
Dall deltok ukentlig som kunstekspert, sammen med Kunsthal 
Charlottenborgs direktør Michael Thouber. 
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1   Nicholas Norton, «Hverdagens 
usynlige ornamentikk», Kunstkritikk, 
31.01.2019
2   Line Ulekleiv, «Kom litt nærmere», 
Klassekampen, 08.05.2019
3   Nicholas Norton, «Når alt 
man ser er pingviner», Kunstkritikk, 
02.09.2019
4   Espen Hauglid, «Et svev og et 
plask», Morgenbladet, 15.11.2019
5   Sara Hegna Hammer, «Nesten i 
mål», Klassekampen, 11.01.2019
6   Julia Martincic og Tora Sanden 
Døskeland, «Bittersøt strid om tomt», 
Klassekampen, 12.07.201
7   «Felles opprop fra 29 
kunstinstitusjoner: – Oslo kommune 
svikter oss», Subjekt, 01.10.2019
8   Hanne Mauno, «Siste opprop for 
Y-blokka», Dagsavisen», 01.10.2019
9   Ina Hagen og Ida Madsen 
Følling, «Malplasserte spark, Wold», 
Klassekampen, 26.10.2019
10   Kunsthøgskolen i Oslo, 
Unge Kunstneres Samfund, 
Norske Billedkunstnere og Norske 
Dramatikeres Forbund, «Siktelser og 
ransaking hos kunstnerne i Wara-
saken: – Hvorfor beklager ikke Erna 
dette?», Dagbladet, 17.05.2019

11   Andreas Breivik,  
«– Statsministeren beskytter makten», 
Kunstkritikk, 19.03.2019
12   Ina Hagen og Ida Madsen 
Følling, «Avtalen mellom 
Nasjonalmuseet og Fredriksen-
arvingene er en trojansk hest i glanset 
gavepapir», Aftenposten, 27.06.2019
13   Karin Hindsbo, «Samarbeidet 
med Fredriksen-søstrene gir større 
spillerom», Aftenposten, 01.07.2019
14   Ina Hagen og Ida Madsen 
Følling, «Nasjonalmuseets avtale vil 
øke verdien på en privat samling», 
Aftenposten, 03.07.2019
15   Pelle Bamle, «Etterspør mer 
risikovilje i fremtiden», Morgenbladet, 
04.07.2019
16   Rhea Dall, «No X-Room for X 
Factor», Kunstkritikk, 16.12.2019
17   Jonas Ekeberg, «Når mennesket 
ikke lenger er i sentrum», Kunstkritikk, 
09.05.2019
18   Ukeslutt, NRK P1, 23.03.2019

Andre mediesaker

FAGPOLITISK ARBEID

– Vilde Midtbø Ulstein, «Dei sel 
kunsten sin i sosiale medium», 
Bergens Tidende, 11.03.2019
– Bernt Erik Pedersen og Mimsy 
Møller (foto), «Kunstneropprør når 
Løvebakken», Dagsavisen, 21.03.2019
– Edel Bakkemoen, «Kulturlivet 
ønsker rød-grønt løfte velkommen», 
Aftenposten, 03.05.2019
– Siri Sangría, «Han skal tale 3.000 
kunstneres sak», Subjekt, 25.05.2019
– Andreas Breivik, «Kunstnerboliger 
kan bli realitet», Kunstkritikk, 
04.06.2019
– Ingrid Tellefsen Relling, «Dette er 
de nye talspersonene for unge og 
yrkesaktive kunstnere», Subjekt, 
18.06.2019
– Märit Aronsson, «Å bygge for å 
bo: En samtale med Arild Eriksen», 
ArtScene Trondheim, 03.10.2019
Henrik Sørlid, «Ubesvarte spørsmål 
om Muségata 2», Nordnorsk Debatt, 
29.10.2019
– Andreas Schlaegel, «Von Trophäen, 
Trollen und Brühe», Taz.de, 10.12.2019

UTSTILLINGSPROGRAM

– Jonas Ekeberg, «Vårsonaten – 
Norge», Kunstkritikk, 15.01.2019
– Ingrid Tellefsen Relling, 

«Vernissageguiden: Nok en bra uke 
for hovedstadens kunstentusiaster», 
Subjekt, 24.01.2019
– Kine Kvernbråten, «Herlig kunst for 
middelklassen, men vakkert plassert 
på borgerskapets pidestall», Subjekt, 
29.01.2019
– Kritikerlaget, «Tre nominert til 
Kunstkritikerprisen», Kritikerlaget.no, 
05.03.2019
– Ingrid Tellefsen Relling 
«Vernissageguiden: Best i Oslo 
akkurat nå», Subjekt, 25.04.2019
– Haakon Haraldsen Roen, «Sterkt 
om selvbildet i en digital hverdag», 
Subjekt, 07.05.2019
– Andreas Breivik, «Elendige meg», 
Kunstkritikk, 08.05.2019
– Kåre Bulie, «Milliardærsmak 
på Tjuvholmen», Klassekampen, 
31.07.2019
– «Utstilling om norsk missil», NRK, 
19.08.2019
– Ingrid Tellefsen Relling 
«Vernissageguiden: Det beste på 
kunstfronten i Oslo denne uka», 
Subjekt, 19.08.2019
– Stian Gabrielsen, «Duren fra 
strømnettet», Kunstkritikk, 27.08.2019
– Ingrid Tellefsen Relling, 
«Vernissageguiden: De beste 
utstillingsåpningene i Oslo denne 
uka», Subjekt, 28.10.2019
– Ragnhild Aamås, «Badersken kjeder 
seg», Kunstkritikk, 26.11.2019



6968



7170



7372



74



7776

§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.

§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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§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.

§ 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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§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.

§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.



Bilde fra UKS-konferansen Bande à part. Foto: Jan Khür
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