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STYRELEDERS HILSEN
Kjære medlem,
Med 2021 rundet UKS 100 år som de unge kunstneres «våben
og skjold utad», som det står i jubileumsboken Kvisten på grenen,
grenen på treet. Markeringen av 100 ÅRS SAMLIV var årets store
begivenhet i UKS, og utstillingsåpningen på Kunstnernes Hus
med festsultne unge kunstnere i alle aldre var et høydepunkt.
Vel så viktig var det at vi i februar ønsket Miriam Wistreich
velkommen som ny daglig leder. Hun har ledet oss gjennom
jubileumsåret og inn i de neste hundre, på en trygg og god måte.
Fellesskapet i UKS betydde mye for meg dette året. Da jeg ble
sykemeldt i mai etter et brått dødsfall i familien, tok nestleder
Johanne Laache over og fungerte som styreleder gjennom
sommeren. Det er ofte ensomt å være kunstner, og ved sykdom
eller andre uforutsette hendelser er det sjelden noen andre
som kan ta over arbeidet i atelieret. Jeg er glad for at UKS er et
fellesskapsprosjekt hvor vi bygger på hverandres arbeid. Takk
til Johanne for innsatsen hun la ned som fungerende styreleder,
med NBKs landsmøte, avisinnlegg om Munchmuseets bruk av
løsarbeid og forberedende arbeid før stortingsvalget.
Etter åtte år med borgerlig styre fikk vi et regjeringsskifte denne
høsten, og den nye kulturministeren Anette Trettebergstuen
(AP) har tidligere løftet frem en kunstnerøkonomireform som sin
hovedprioritet. UKS skal fortsette å arbeide for at løftene som ble
gitt i opposisjon ikke blir glemt. Forutsetningen for et mangfoldig
og inkluderende kulturliv er at alle har de samme mulighetene til
å etablere seg som kunstner, og at de unge kunstnerne får
sjansen til å bli gamle i yrket.
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Uklarheten og usikkerheten kunstnerne har kjent på gjennom
pandemien satte preg på det fagpolitiske jubileumsprogrammet
som styret utformet. I alt tre seminarer ble gjennomført på Bergen
Kjøtt, Deichman Bjørvika og Kunstnernes Hus, rundt spørsmål
som: Hva er betingelsene for et inkluderende kunstliv, hvordan
organiserer vi oss solidarisk, og hvordan går vi fremtiden i møte
i fellesskap, tross motgang? Det gjorde sterkt inntrykk hvordan
publikum delte av egne erfaringer i respons til de inviterte talerne.
Kanskje har pandemien gitt oss et bredere felles grunnlag for
å snakke om de fysiske, mentale og strukturelle barrierene for
deltagelse i kunstneryrket, eller kanskje det er nødvendigheten
av disse samtalene som står klarere frem nå. Hvis historien til
UKS kan lære oss noe, er det at felles forståelse og solidaritet
oss kunstnere imellom er første skritt mot politisk endring.
I 2022 får UKS en helt ny ramme rundt arbeidet med både kunst
og fagpolitikk i et nyoppusset Søilen teater i Keysers gate 1.
Jeg ser frem til å møte dere der!
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Steffen Håndlykken, styreleder
Foto: Jan Khür
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DAGLIG LEDERS HILSEN
Kjære UKS-medlemmer!
I skrivende stund runder denne daglige lederen sitt første år i UKS.
For et år det har vært! Det startet som enda et nedstengt
koronaår og sluttet på samme måten, men mellom der inneholdt
det også UKS’ største prosjekt til dags dato: feiringen av vårt
100-årsjubileum med bokutgivelse, utstilling på Kunstnernes Hus
og tre lærerike seminarer.
Amber Ablett sin soloutstilling, årets første, ble feiret i
minusgrader med varm sjokolade. Den markerte starten av
utstillingsåret 2021 og la an sporet for årets arrangementsstrategi: utendørs og med sosial distansering. Samtidig sa vi
farvel til Roderick Hietbrink etter hele syv års tro tjeneste i UKS.
Roderick har vært en høyt skattet kollega, både i rollen som
produksjonsansvarlig og som konstituert daglig leder, hvor han
i to omganger har holdt UKS på rett kjøl. Hurra for Roderick,
vi ønsker deg hell og lykke!
Flyttekassene mine ankom glatt til Oslo i februar mens jeg selv
måtte ta en flere måneders lang mellomlanding i København.
Derfra så jeg vinter bli til vår, og mine nye kolleger i UKS arbeide
fokusert i en situasjon preget av stadig skiftende regler. Det var
en lettelse å endelig ankomme Norge i juni og begynne arbeidet
utenfor det digitale. En stor og varm takk til alle i UKS og den
norske kunstscenen for den varme mottakelsen.
Til tross for usikkerheten under vårens nedstenging åpnet Damla
Kilickiran sin stemningsfulle soloutstilling i mai. En koronainspirert
åndereise gjennom Oslos byggeplasser materialiserte seg
i St. Olavs gate og ble forløst i den kanskje tørreste samtalen
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UKS’ bakgård har vært vertskap til: en hyggelig prat om asfalt
med seniorrådgiver ved Veiteknisk Institutt, Ragnar Bragstad.

Årets tredje soloutstilling var den mest minimale UKS har huset
på en stund. Mot hvite vegger stod britiske Dominique White
sine skulpturelle installasjoner i sterk kontrast til de mange ville
og fargerike utstillingene lokalene har inneholdt siden 2015.
Utstillingen ble også UKS’ siste i St. Olavs gate, da vi i oktober
overtok lokalene i Keysers gate 1.
UKS’ stab vokste og krympet igjennom 2021. På våren mistet
vi kommunikasjonsansvarlig og kuratorassistent Nicole Rafiki til
en fantastisk mulighet på Kunstlerhaus Bethanien i Berlin. I en
overgangsperiode har hennes forgjenger, Live Drønen, tilbudt
uunnværlig hjelp fra sitt nye hjem i London, mens stillingen nå
er overlatt i Ida Møller Engebretsen sine kapable hender.

århundre har kjempet for en bedre verden for alle kunstnere.
Det er en stor ære å få lov til å være med i dette fellesskapet av
tanker og drømmer som blir til handlinger og forandring. Mens
jeg fra utlandet i flere år fulgte UKS, var det nettopp dette jeg så
som organisasjonens styrke: UKS er beviset på at når vi sammen
forestiller oss bedre liv, så kan det lykkes. I de neste årene vil
vi bygge det nye UKS i Keysers gate som et møtested for alle
medlemmer og kunstinteresserte, arbeide for større likhet og
bedre mental helse blant kunstnere, og ta de første skrittene
i forståelsen av UKS’ rolle i klimakrisen. Jeg er utrolig spent på
å se hvordan vi kan få det til sammen.

Ida gikk over i stillingen fra rollen som prosjektkoordinator for
jubileumsutstillingen, hvor hun med sikker hånd har ledet hele
utstillingsteamet gjennom en rykende travel feiring. I løpet av
høsten vokste teamet med flere hjelpende hender: Stephanie
Serrano Sundby tiltrådte som kommunikasjonskoordinator,
Anne Ødegård kom til UKS som produksjonsassistent
og Ray Hegelbach trådte til med stort overskudd som
produksjonskoordinator. De tre seminarene ville ikke hatt den
samme varme, holistiske og dype karakteren uten koordinator
Stacy Brafield. Det har vært helt fantastisk å oppleve så stor
dedikasjon og generøsitet fra så mange sider. En ydmyk takk
til dere!
Mitt beste minne fra året som gikk er dette: da jeg fra trappen
på Kunstnernes Hus så utover forsamlingen av alle dere som
har utgjort UKS over mange år. Unge og evigunge ansikter med
løftede glass som sammen skålte for en forening som i et helt
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Miriam Wistreich, daglig leder
Foto: Jennifer Steetskamp
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OM UNGE KUNSTNERES SAMFUND
Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende
fagorganisasjon for kunstnere og et visningssted for
samtidskunst i Oslo. Organisasjonen ble stiftet av kunstnere for
kunstnere i 1921, og har siden etablert seg som en av Norges
viktigste utstillingsplasser og møtesteder for eksperimentelle
kunstpraksiser. UKS er en pådriver for kritiske stemmer i
samtidskunsten, og sikter mot å ha kunstnerisk og politisk
betydning både i og utenfor Norge.
UKS er en allmennyttig organisasjon. Kulturdepartementet
er utstillingsinstitusjonens hovedstøttegiver.

FUNGERENDE DAGLIG LEDER
Roderick Hietbrink (til 15. februar)
DAGLIG LEDER
Miriam Wistreich (fra 15. februar)
KONTORLEDER
Kaja Breckan
DRIFTS- OG
PRODUKSJONSANSVARLIG
Mariusz Maślanka
KURATORASSISTENT OG
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
Nicole Rafiki (til 21. mai)
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
Live Drønen (fra 19. mai)
UKS 100
PROSJEKTKOORDINATOR
Ida Møller Engebretsen
UKS 100
SEMINARKOORDINATOR
Stacy Brafield (august – november)
UKS 100 KOMMUNIKASJONSKOORDINATOR
Stephanie Serrano Sundby
(september – november)

Sommeravslutning for stab og styre med sosial distansering,
1. juli på Gressholmen. Foto: Kaja Breckan
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UKS 100
PRODUKSJONSKOORDINATOR
Ray Hegelbach
(oktober – november)

PROSJEKTKOORDINATOR
KEYSERS GATE 1
Hans Christian Skovholt
(fra 1. november)
ASSISTENTER
Matias Kiil Halvorsen
Jason Havneraas
Sindre Hustveit
Espen Iden
Anna Sofie Mathiasen
Mark Walker
Anne Ødegård
STYRELEDER
Steffen Håndlykken
STYREMEDLEMMER
(FRA ÅRSMØTET 2021)
Johanne Laache (nestleder;
fungerende styreleder juni – juli)
Apichaya Wanthiang
(fungerende nestleder
fra 18. november)
Ina Hagen
Jiska Huizing
Henrik Sørlid
Kenneth Varpe
Rodrigo Ghattas-Peréz (1. vara)
Margrethe Kolstad Brekke (2. vara)
NOMINASJONSUTVALG
Nora Joung
Nayara Leite
Tobias Liljedahl
Stacy Brafield (vara)
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NYE MEDLEMMER
UKS’ samlede medlemstall er 631.
UKS tok opp 34 nye medlemmer i 2021.
Nayara Leite
Kirsty Kross
Simen Stenberg
Stine Kvam
Victoria Duffee
Anne Lindgaard Møller
Annike Flo
Emil Andersson
Arja Horneland
Nicole Rafiki
Einar Grinde
Mathilde Carbel
Ana Henriques Brotas
Giulia Mangione
Magdaléna Manderlová
Brooke Maria Eriksen
Fadlabi
Mingshu Li
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Kaeto Sweeney
Masoud Alireza
Qi Tan
Simona Barbera
Kim Layburn
Brittany Nelson
Kine Kvernbråten
Rebecca Birch
Robel Temesgen
Erin Sexton
Tor Erik Bøe
Ronny Faber Dahl
Beatrice Guttormsen
Jinbin Chen
Karina Sletten
Eirik Melstrøm

Deler av UKS' styre og stab på dugnad i Keysers gate 1, 26. februar 2022.
Foto: Jon Gorospe
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KUNSTNERISK PROGRAM 2021
Det kunstneriske programmet for 2021 ble innledet samtidig med
at Europa opplevde de til da høyeste smittetallene i pandemien.
Enda et år med forskyvninger i programmet stod for døren,
mens vi forsiktig håpet på at vaksinen ville gi oss livet tilbake.
I mellomtiden ble produksjons- og utstillingsperioder forskjøvet
og forlenget, mens utstillingsåpninger, kunstnersamtaler og
annet formidlingsarbeid ble skalert og gjennomført i smittevernsvennlige eller digitale formater.

Her kom Fuglevaag igjen med et nytt verk blant mer enn 40 andre
kunstnere. Samtidig ga UKS ut sin største publikasjon til dato,
boken Kvisten på grenen, grenen på treet, som utvilsomt vil bli
en referanse for kunstnere, kunsthistorikere og andre interesserte
i mange år fremover. Årets siste kunstneriske korona-offer ble
siste del av det ambisiøse offentlige programmet som skulle la
kunstnere i alle aldre møte publikum på Kunstnernes Hus. Flere
samtaler og performancer er flyttet til 2022, som vi gleder oss
til å ønske alle velkommen til.

I et nedstengt Oslo åpnet Amber Ablett sin inderlige, melankolske
og utrolig viktige utstilling som undersøkte og debatterte
spørsmål omkring rase og tilhørighet. Etter Ablett fulgte Damla
Kilickiran sin soloutstilling, som åpnet da restriksjonene ble
lettet. Kilickiran ommøblerte UKS til en mørk og dyster hule full
av asfaltrester, som vi euforisk kunne lukke med en finissage
i bakgården i St. Olavs gate. Sensommeren var lys og høsten
føltes håpefull da Dominique Whites første skandinaviske
soloutstilling åpnet uten andre forsinkelser enn de tollvesenet
var skyld i. Tydelig inspirert av Black Lives Matter-bevegelsen
var utstillingen et kraftfullt utsagn i debatten rundt svarthet
(Blackness) i Europa.
Kvinnedagen 8. mars markerte avslutningen av den tredje
miniutstillingen i serien YOUNG DUMB AND BROKE: et tidlig verk
av den innflytelsesrike feministiske kunstneren Elsebet Rahlff.
Fra juni til oktober viste UKS en fjerde utstilling i serien, denne
gang med en skisse av den banebrytende veveren Brit Fuglevaag.
White og Fuglevaag ble de aller siste utstillerne i St. Olavs gate.
Nesten samtidig som vi fikk nøklene til vårt nye hjem i Keysers
gate, åpnet vi årets siste utstilling: det du kan se er det du kan
forestille deg, i jubileumsprogrammet 100 ÅRS SAMLIV.
14
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AMBER ABLETT: REHEARSAL FOR A CHANGE
GONNA COME
12. februar – 28. mars 2021 (stengt pga. smittevernstiltak
fra 1. mars)
UKS

Amber Ablett, Rehearsal for A Change Gonna Come. Foto: Vegard Kleven

Den første separatutstillingen på UKS i 2021 var utstillingen
Rehearsal for a Change Gonna Come av den Bergen-baserte,
britiskfødte kunstneren Amber Ablett (f. 1986). Abletts utstilling
tok for seg de motstridende identitetene i en person med
blandet etnisk opphav. I en tredelt video- og lydinstallasjon,
og gjennom en serie tilhørende workshops, undersøkte Ablett
hvordan en person med lys hud og dobbel etnisk tilhørighet kan
uttrykke seg om rasemessig undertrykkelse. To workshops ble
utført i samarbeid med gestaltterapeuten Vikram Kollmanskog,
og inviterte melaninrike folk, urfolk og minoriteter fra land
utenfor Europa til å diskutere og utforske mellomtilstanden
beskrevet som Triple Consciousness (tredobbelt bevissthet), et
interseksjonelt begrep om det å forstå seg selv gjennom flere enn
de to begrepskategoriene, kjønn og rase.
Utstillingen ble støttet av Fond for Lyd og Bilde.
Andre aktiviteter:
13. februar og 12. mars
Workshops med Amber Ablett og Vikram Kollmanskog.
6. juli
Intervju med Amber Ablett av UKS’ kommunikasjonsansvarlig
Nicole Rafiki og daglig leder Miriam Wistreich, publisert online.

Amber Ablett med Nicole Rafiki, kuratorassistent og kommunikasjonsansvarlig
på UKS. Foto: Jan Khür
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DAMLA KILICKIRAN: AMONG SPIRITS OF MINERAL PITCH
AND OTHER PUBLIC APPARITIONS
12. mai – 27. juni
UKS

Damla Kilickiran, Among Spirits of Mineral Pitch and Other Public Apparitions.
Foto: Øystein Thorvaldsen

Damla Kilickiran (f. 1991, SE) omgjorde UKS til et asfaltert
spøkelseshule badet i oransje dommedagsbelysning. Alle flater
i utstillingsrommet var malt mørkegrå og fra skulpturene steg
en varm eim av bitumen. I et nedstengt Oslo hadde kunstneren
vandret gjennom gatene i et forsøk på å etablere en panpsykisk
kontakt med byens infrastrukturelle materie. Et hypnotiserende
lydspor i utstillingens bakerste rom inviterte beskueren inn i en
personlig og filosofisk fundering omkring objekters potensiale
som transformerende. Som en visuell pendant til fortellingen
hang en tung pendel fra taket, som svingte rytmisk frem og
tilbake. I sin helhet var utstillingen en mystisk og fenomenologisk
undersøkelse av hva det vil si å oppleve og erfare.
Utstillingen ble støttet av Kulturrådet.
Andre aktiviteter:
17. juni
Kunstnersamtale med Kilickiran og asfaltekspert Ragnar Brakstad
fra Veiteknisk Institutt, moderert av daglig leder Miriam Wistreich.
25. juni:
#22 MINIBAR: Finissage i bakgården med DJs: Kalli og Espen
Iden.

Damla Kilickiran med Anne Ødegård (produksjonsassistent) og Mariusz
Maślanka (drifts- og produksjonsansvarlig). Foto: Jon Gorospe
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DOMINIQUE WHITE: BLACKNESS IN DEMOCRACY’S
GRAVEYARD
14. august – 10. oktober 2021
UKS

Dominique White, Blackness in Democracy’s Graveyard. Foto: Vegard Kleven

Dominique White (f. 1993, UK) sin første skandinaviske
separatutstilling var på overflaten en minimal affære: hvert av
UKS’ tre rom inneholdt én enkelt skulptur i jern, mahogni og
raffia, dekket med et lag av hvit leire. Mot utstillingsrommets
hvite vegger og svarte gulv tårnet de samtidig kraftfulle og
skjøre skulpturene over publikum. Det som syntes formmessig
ukomplisert på overflaten var kulminasjonen av tanker og
forskning på spørsmål knyttet til afro-futurisme, bevegelser for
statsavskaffelse, og det uhåndgripelige ved statsløshet. White
nevner de globale protestene etter drapet på George Floyd og
det offentlige oppgjøret med konfødererte og kolonialistiske
statuer i Storbritannia og USA. Det samme er Atlanterhavet som
åsted; både som gravplass for de ufødte barna av de afrikanerne
som mistet livet på den transatlantiske slaveruten; og for en type
statsløshet som kan oppnås ved å trikse med landsregistrering
på et sjøfartøy – å seile under et såkalt «bekvemmelighetsflagg».
I sin helhet var utstillingen en protest mot systemer hvor
dehumanisering av svarthet (Blackness) er utgangspunktet.
Utstillingen ble støttet av Kulturrådet.
Andre aktiviteter:
9. oktober
Intervju med Dominique White av UKS’ daglig leder Miriam
Wistreich og kommunikasjonsansvarlig Live Drønen, publisert
online.

Dominique White og kommunikasjonsansvarlig Live Drønen, på åpningen til White.
Foto: Jon Gorospe
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YOUNG DUMB & BROKE
YOUNG DUMB & BROKE er en serie miniutstillinger på UKS som
presenterer et tidlig verk av en i dag eldre og anerkjent, men en
gang ung og ukjent kunstner. Serien har siden 2019 utforsket
sjiktet mellom unge kunstneres eksperimenter og erfaringen som
følger av arbeidserfaring og anerkjennelse.
#3 ELSEBET RAHLFF
8. oktober 2020 – 8. mars 2021

(NBK). På UKS vistes forstudien til en vev som i 1967 ble
presentert i en glassmonter som UKS driftet foran Stortinget
i Oslo, Månedens Bilde. Den lille akvarellen er et abstrakt
landskap i mørke farger, delvis inspirert av Hannah Ryggen, med
fjell, hav og himmel, samt små åpninger som gir et innblikk inn
i andre virkeligheter. Det vevde verket ble laget kort tid etter
Fuglevaags opphold på kunstakademiet i Warszawa, hvorfra hun
brakte stor inspirasjon tilbake til hjemlandet og var med på å peile
ut en ny retning innen tekstilkunsten i Norge.

Året åpnet med et tidlig flagg-verk av Elsebet Rahlff (f. 1940, DK)
fra 1974. Flagget var opprinnelig en del av en serie med
tittelen Variasjoner over det norske flagg og et eksempel på
kunstnerens mangeårige undersøkelse og kritikk av flagget som
populær markør for nasjonal tilhørighet. Med utgangspunkt i
sin grunnutdanning i tekstil, skapte Rahlff en serie nytolkninger
av denne rektangulære stoffbitens dominerende betydning.
Verket som vistes på UKS utgjorde en stedsspesifikk og stadig
betimelig kommentar til den «frie» norske nasjonens mange
avhengighetsforhold: ved å plassere et symbol på et av landets
mest vitale livslinjer, en oljeplattform trykt på flaggets øvre
venstre firkant, rett i flaggets hjerte, vekker Rahlff spørsmål
om denne nasjonens økonomi og forhold til økologi – noe som
er aktuelt som aldri før.
#4 BRIT FUGLEVAAG
23. juni – 10. oktober 2021
Seriens fjerde utgave viste et tidlig verk av Brit Fuglevaag
(f. 1939, NO) som siden sin ungdom har arbeidet med vev og
tekstil. I tillegg til å reise, undervise og stille ut verden rundt har
Fuglevaag vært politisk aktiv og hatt en rekke verv i norsk kulturliv
gjennom karrieren – blant annet i UKS og Norske Billedkunstnere
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YOUNG DUMB & BROKE #4: Brit Fuglevaag.
Foto: Øystein Thorvaldsen
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UKS’ 100 ÅRSJUBILEUM:
100 ÅRS SAMLIV
2021 var året da UKS feiret at en gruppe kunstnere – på en bar
i Oslo, 28. oktober 1921 – grunnla en selskapsklubb som kom
til å forandre fundamentet som kunstnerlivet i Norge er laget
av, og som fortsatt binder og bøter på områdene der det er
ustabilt. Jubileumsmarkeringen innebar en ambisiøs nyskriving
og gjentenkning av norsk samtidskunst fra et perspektiv om
fellesskap, gruppering, dikotomien inklusjon/eksklusjon, kollektive
bånd og brudd gjennom et århundre. UKS så tilbake for å kunne
se fremover og stilte spørsmål ved hvilke typer «samliv» kunsten
kan skape. Slik pekte jubileet også mot de kommende 100 årene
for unge kunstnere i det norske samfunnet.
Jubileet ble markert med en fagpolitisk orientert seminarrekke
organisert av UKS sitt styre, en omfattende bok som ser tilbake
på de siste 100 årene, og en storskala jubileumsutstilling i
overlyssalene på Kunstnernes Hus. Utstillingen ble akkompagnert
av et nøye kuratert offentlig program som aktiverte et bredt
publikum og det frie feltet. Deler av programmet ble utsatt
grunnet pandemirestriksjoner, og er planlagt våren 2022.
Mange av UKS’ tidligere og nåværende medlemmer, tillitsvalgte,
ansatte og venner har bidratt med historier, bildemateriale og
faktaopplysninger i forbindelse med jubileet. Alle bidrag var svært
velkomne og hjalp til med å utfylle arkivet når UKS’ omfattende
historie nå ble skrevet og utgitt for første gang.

100 ÅRS SAMLIV mottok støtte fra Billedkunstnernes
Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Fritt Ord,
Bergesenstiftelsen, Eckbos legat, Nordisk Kulturfond,

24

100 årsjubilanten feires med tre-etasjers kake! Foto: Jan Khür

25

Sparebankstiftelsen, Statens Kunstfond, Oslo Kommune
og Norsk kulturråd.

LANSERING
#23 MINIBAR: Offisiell lansering av 100 ÅRS SAMLIV
2. september
UKS
Aller først ut var MINIBAR-arrangementet hvor vi lanserte
jubileumsprogrammet i sin helhet samt kunstnerlisten til
jubileumsutstillingen. Programmet inkluderte to samtaler, musikk
og mingling: Ana Maria Bresciani, Jeanette Christensen og
Steffen Håndlykken dykket ned i de tre første utgavene av
UKS-biennalen i 1996, 1998 og 2001; og Elina Waage Mikalsen,
Magnus Holmen og Geir Tore Holm snakket om Samisk Kulturuke
1981: Vår jord er vårt liv på UKS.

FAGPOLITISK SEMINARREKKE
UKS har hatt betydelig innvirkning på det kulturelle og
politiske landskapet i Norge ved å tilby kunstnere en struktur
for å organisere seg, og kollektivt fremforhandle rettigheter og
arbeidsvilkår. Det ble arrangert tre seminarer, alle med uvurderlig
hjelp av seminarkoordinator Stacy Brafield, som diskuterte
den politiske dimensjonen rundt det å leve og arbeide sammen
som kunstnere.

100 ÅRS SAMLIV: Mykere strukturer og den sosiale dimensjonen
27. – 28. september
Bergen Kjøtt
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Det første seminaret tok for seg psykisk helse, funksjonsnedsettelse og tilgjengelighet. Til seminaret inviterte UKS utøvere
fra kunstfeltet som har levd i og lært hvordan arbeide med
problemstillinger rundt psykisk helse. Sammen delte de verktøy
og erfaringer rundt omsorg og inkludering, og undersøkte hvordan
dette kan implementeres som mykere og mer komfortable
strukturer.
Talere og deltakere:
• Amber Ablett, kunstner og skribent
• Daniela Ramos Arias, kurator ved Hordaland Kunstsenter
i Bergen
• Birgit Bundesen, overlege ved Psykiatrisk Center Amager,
Danmark og grunnlegger av foreningen Center for Kunst
og Mental Sundhed
• Jussi Koitela, programleder for Frame Contemporary Art
Finland og kurator for programmet Rehearsing Hospitalities
• Anna Rieder, poet og nestleder i foreningen Center for
Kunst og Mental Sundhed
• Miriam Wistreich, daglig leder i UKS
• Steffen Håndlykken, styreleder i UKS
• Johanne Laache, nestleder i UKS
• Staci Bu Shea, kurator ved Casco Art Institute: Working
for The Commons i Utrecht, Nederland
• Mira Thompson, sanger og aktivist

100 ÅRS SAMLIV: Kunstnere som organiserer kunstnere
28. oktober
Deichman Bjørvika
Det andre seminaret ble arrangert på selveste 100-årsdagen til
UKS den 28. oktober. Hvordan kunstnere kan være pådrivere for
politisk endring har vært en viktig problemstilling opp igjennom
UKS’ historie, hvor kunst som oppfordring til handling og som
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et uttrykk for solidaritet har figurert tydelig i utstillingene.
I Oslos nye hovedbibliotek ble det diskutert hvordan og hvorfor
kunstnere organiserer seg, og hva de organiserer seg rundt.
Kunstnere og samfunnsbyggere fra Norge, Danmark, Italia og
Storbritannia deltok, og det ble åpnet opp for samtaler med
publikum gjennom presentasjoner, en workshop og et brev.
Talere og deltakere:
• Alternative School of Economics (Ruth Beale og
Amy Feneck), kunstnerisk samarbeid
• Erling Moestue Bugge, kunsthistoriker og kritiker
• Gabrielle Paré, kunstner og initiativtaker til Verdensrommet
• Halvor Haugen, kunstner, skribent og redaktør
• Maj Horn, kunstner og styreleder i UKK
• Miriam Wistreich, daglig leder i UKS
• Simona Barbera, kunstner og representant for Art Workers
Italia
• Steffen Håndlykken, styreleder i UKS
• The White Pube (Gabrielle de la Puente & Zarina Muhammad),
kunst- og kulturkritikere
• Victoria Durnak, kunstner og forfatter

Stydemedlem Apichaya Wanthiang leser opp et brev under seminaret 100 ÅRS
SAMLIV: Hvordan går vi videre? Foto: Jan Khür

100 ÅRS SAMLIV: Hvordan går vi videre?
18. november
Akademirommet på Kunstnernes Hus og Kunstnernes Hus Kino
Det siste seminaret tok for seg spørsmål rundt hvordan
kunstnere kan holde på energien, ånden og visjonene for
framtiden, til tross for motstand. I Akademirommet på baksiden
av Kunstnernes Hus ble det diskutert kollektive sorgprosesser,
klimaangst, intergenerasjonell kunnskap og unge perspektiver.
Seminaret undersøkte hvordan disse prosessene også er med
på å skape nye felleskap og former for samhold. Kunstnere,
aktivister, kunststudenter og personer fra andre profesjoner delte
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Det første seminaret 100 ÅRS SAMLIV: Mykere strukturer og den sosiale
dimensjonen fant sted i Bergen på Bergen Kjøtt. Foto: Nayara Leite
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presentasjoner, workshops, kunstverk og tekst med et deltakende
publikum. Det ble holdt samtaler og workshops på dagen, og
på kvelden ble The Undercurrent (2019) av Rory Pilgrim vist i
Kunstnernes Hus Kino, etterfulgt av en Q&A med Pilgrim og medvirkende i The Undercurrent og ung klima-aktivist, Liam Neupert.
Talere og deltakere:
• Anne Louise Fink, kulturutøver og psykoterapeut under
utdanning
• Emmeli Person, kunstner
• Jemimah Yombo Sigurdsen, rådgiver innen mental helse
• Liam Neupert, student/kunstner/aktivist
• Lisa Baraitser, professor i psykososial teori
• Mo Maja Moesgaard, kunstner
• Rory Pilgrim, kunstner
• Kunstnere og studenter fra Kunstakademiet ved UiT, Norges
arktiske universitet: Knut-Eirik Molvik, Asmae Armand,
Niels Lüken Kølby Nielsen, Anna Hester, Carla Wederkopp,
Rurik Sjösten, og Annika Sellik

og sosialt forum for kunstnere, spesielt unge og uetablerte.
UKS sin historie er mangfoldig og uregjerlig, og publikasjonen
Kvisten på grenen, grenen på treet forteller kunstnernes historie.
Boka inneholder fem periodetekster av Øystein Sjåstad, Frode
Sandvik, Victoria Durnak, Marit Paasche og Sara R. Yazdani.
Ana Maria Bresciani, Rhea Dall, Maria Horvei, Steffen Håndlykken
og Jan Verwoert har bidratt med kortere fokustektster, og et
rikt billedmateriale er samlet inn og hentet fra UKS sitt arkiv.
Wendimagegn Belete, Siri Hjort & Sebastian Kjølaas, og Geir Tore
Holm & Søssa Jørgensen har bidratt med kunstneriske bidrag.
Halvor Haugen og Nina M. Schjønsby har vært redaktører
for boka og har ledet prosjektet sammen med UKS’
redaksjonsgruppe siden 2019. Boka ble designet av Ian Brown
og utgitt i samarbeid med forlaget Press. Boka er gratis
tilgjengelig for alle NBK-medlemmer.

JUBILEUMSUTSTILLING
Moderert av:
• Apichaya Wanthiang og Ina Hagen, begge kunstnere
og styremedlemmer i UKS

JUBILEUMSBOK

100 ÅRS SAMLIV: det du kan se er det du kan forestille deg
12. november 2021 – 2. januar 2022
Kunstnernes Hus

100 ÅRS SAMLIV: Kvisten på grenen, grenen på treet.
Unge Kunstneres Samfund 1921 – 2021
28. oktober
Kunsthall Oslo

Jubileumsutstillingen 100 ÅRS SAMLIV: det du kan se er det du
kan forestille deg viste til kamp og fellesskap; uenighet og debatt;
sladder og billig vin i grålysningen; knuste hjerter og kollegial
småprat; om å utfordre hverandre til å bli bedre kunstnere; om
hvordan vi kan finne nye måter å være en god venn på, en opplyst
medborger og et medmenneske i verden på.

Helt siden begynnelsen har Unge Kunstneres Samfund hatt
en trippel funksjon: som fagorganisasjon, utstillingsarrangør

Det var tre underliggende kategorier i utstillingen: historiske
lån fra museer og samlinger i Norge; nye bestillingsverk som
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tematiserte fortiden; samt nye verk som utforsket vår felles
samtid og mulige framtider.
Deltakende kunstnere:
Anna-Eva Bergman; Per Inge Bjørlo; Erik Brandt; Marianne Brandt;
Marte Eknæs; Finn Faaborg; Yngvild Fagerheim; Brit Fuglevaag;
Else Hagen; Marius Heyerdahl; Åsa Jungnelius; Iver Iversen
Jåks; Christine Sun Kim & Thomas Mader; Linda Lamignan; Lars
Laumann; Per Jonas Lindström; Elise Macmillan; Elina Waage
Mikalsen & Magnus Holmen; Mo Maja Moesgaard & Anne Louise
Fink; Ahmet Öğüt; Clevon Pran; Elsebet Rahlff; Aase Texmon
Rygh; John Savio; Tai Shani; Signe Munch Siebke; Kjartan
Slettemark; Håkon Stenstadvold; Willibald Storn; The Alternative
School of Economics; Silje Figenschou Thoresen.
Forberedelsene til jubileet varte i halvannet år og forente
stemmene til kurator-teamet bestående av Rhea Dall, Ida Møller
Engebretsen, Steffen Håndlykken, Agatha Wara og Miriam
Wistreich. Teamet ble akkompagnert av et produksjonsteam og
stab bestående av fabelaktige fagpersoner som Kaja Breckan,
Ray Hegelbach, Roderick Hietbrink, Live Drønen, Mariusz
Maslanka, Nicole Rafiki og Stephanie Serrano Sundby.

Jubileumsboken Kvisten på grenen, grenen på treet. Unge Kunstneres Samfund
1921 – 2021. Foto: Jan Khür

Fra åpningen av 100 ÅRS SAMLIV: det du kan se er det du kan forestille deg
på Kunstnernes Hus. Foto: Jan Khür
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Jubileumsutstillingen 100 ÅRS SAMLIV: det du kan se er det du kan forestille
deg på Kunstnernes Hus. Foto: Vegard Kleven
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Jubileumsutstillingen 100 ÅRS SAMLIV: det du kan se er det du kan forestille
deg på Kunstnernes Hus. Foto: Vegard Kleven

OFFENTLIG PROGRAM OG FORMIDLING
Det offentlige programmet og formidlingen knyttet til
jubileumsutstillingen inkluderte ukentlige arrangementer, samt
et relevant formidlingsprogram for Den Kulturelle Skolesekken
som UKS gjennomførte i samarbeid med Kunstnernes Hus.
UKS’ programserie HOW TO PRACTICE? ble gjenopptatt som
et møtested for samtaler, hvor alle inviterte kunstnere ble nøye
utvalgt for å vise den unike bredden i kunstneriske produksjoner
og det frie feltet. Ved siden av DKS-programmet med til sammen
1200 deltakende skoleelever, ukentlige åpne omvisninger,
baby- og ungdoms-omvisninger i regi av PLOT, var programmet
som følger:
12. november
Åpning med taler, opplesning av Marius Heyerdahls manifesto,
og musikkinnslag av Suburban Dad og Espen Iden.
13. november
Lecture performance og verdenspremieren til Ahmet Öğüt’s
What about Plutocrats of Exoplanets, 2021.
14. november
Filmvisning og norgespremieren til Tai Shani’s The Neon
Hieroglyph i Kunstnernes Hus Kino. Filmvisningen etterfulgtes
av en kunstnersamtale.
16. november
#30 HOW TO PRACTICE?
Lars Laumann (f. 1975) delte åpent og ærlig om sin erfaring med
utbrenthet og følelsen av å bli ekskludert av kuratorer.

Jubileumsutstillingen 100 ÅRS SAMLIV: det du kan se er det du kan forestille
deg på Kunstnernes Hus. Foto: Vegard Kleven
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23. november
#31 HOW TO PRACTICE?
Mo Maja Moesgaard (f. 1980) delte åpenhjertig om deres
angst for økonomisk usikkerhet og hvordan de fant seg selv
som kunstner i møte med deres professor, Katya Sander.
30. november
#32 HOW TO PRACTICE?
Brit Fuglevaag (f. 1939) fortalte lystig om perioden
hun studerte tekstilkunst i Polen og ble dratt inn i nasjonens
kulturelle propagandastrategi.
Følgende program måtte dessverre utsettes til 2022 pga.
smittevernstiltak:
25. november
Evigunge Kunstnere: Vår jord er vårt liv – om solidaritet
og politisk arbeid
Panelet omhandler UKS’ solidaritetsprinsipp og Samiske
Kulturdager som UKS arrangerte med Samebevegelsen
og Kunstnernes Aksjonskomité i 1981.
7. desember
#33 HOW TO PRACTICE? med Sara-Lovise Ask Ewertsen
Sara-Lovise Ask Ewersen (f. 1991), var sentral under
innstalleringen og nedmonteringen til jubileumsutstillingen
som den eneste kvinnelige installatøren på Kunstnernes Hus.
9. desember
Evigunge Kunstnere: Så var det fest! Om UKS som samfunn
Panelet tar for seg evigunge UKS-ere i samtale om 70-tallets
revolusjonerende tendenser og festlige forsamlinger, med
kunstnerne Willibald Storn (f. 1936) og Brit Fuglevaag (f. 1939).
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Styreleder Steffen Håndlykken taler til en full foajé på Kunstnernes Hus før
åpningen av 100 ÅRS SAMLIV: det du kan se er det du kan forestille deg.
Foto: Jan Khür
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14. desember
#34 HOW TO PRACTICE? med Linda Lamignan
Linda Lamignan skal snakke om naturen, de beste tur-rutene
og hvorfor de elsker å jobbe med familie og venner.
16. desember
#24 MINIBAR: Performance og feiring
Performance med Linda Lamignan og Noella Birisawa:
I did not come alone, 2021

Fra filmvisning av Tai Shanis The Neon Hieroglyph i Kunstnernes Hus Kino.
Foto: Jan Khür

Daglig leder Miriam Wistreich i samtale med kunstner Tai Shani. Foto: Jan Khür
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UKS’ LOKALER
UKS har hatt relokalisering til mer egnede lokaler som et
hovedprosjekt siden vi forlot Lakkegata i 2014. UKS’ styre og
stab har over mange år lagt ned mye arbeid i mulighetsstudier og
vurdering av konkrete prosjekter blant annet med samlokalisering
(Kreativt naboskap), en selveierløsning (Mulighetsrom/
Sukkerbiten), kommunalt utviklet prosjekt (Bispegata) eller
flere av disse i kombinasjon (Deichman), i tillegg til lokaler
på Økern, Hasle og Tøyen. Ingen av disse alternativene
har imidlertid blitt aktuelle for UKS. Lokalene i St. Olavs
gate hvor vi flyttet inn i 2015 ble utvidet i 2017, men svarte
fortsatt ikke til kravspesifikasjonen som har ligget til grunn for
relokaliseringsprosjektet.
Derfor er det en stor glede at UKS vedtok å flytte i 2021, til
ærverdige Søilen Teater i Keysers gate 1 i Oslo sentrum. Mange
kjenner adressen som Prosjektskolen, og UKS tok over deres
kontrakt, med en opsjon om forlengelse frem til 2031.

OM KEYSERS GATE 1
Lokalene ble bygget som teater i 1930, og med unntak av noen
mindre tilpasninger har de fortsatt opprinnelig planløsning og
utforming. Etter femten år som kunstskole har bygget behov
for både oppussing og tilpassing til UKS’ funksjoner, i tillegg til
rehabilitering av kulturhistoriske detaljer. Til sammen omfatter
lokalene 800 kvm, hvor teatersalen på 200 kvm ligger på
grunnplanet med et tilliggende verksted og lager. I tillegg finnes
kontorer, møterom, kjøkken og prosjektrom.

Bilder fra Keysers gate 1 før renoveringen startet i 2022. Foto: Jan Khür
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Teateret er bygget som et kulturbygg, og har en rik historie:
Wenche Foss gjorde sin debut der i 1935, og Édith Piaf har
sunget på scenen. Under andre verdenskrig åpnet Leif Juster
Edderkoppen teater i lokalene, og gjorde stor suksess med
harselas over okkupantene – samtidig skal scenegulvet ha skjult
hjemmefrontens største våpenlager i Oslo. I 1945 tok det unge
og kollektivt drevne Studioteateret over, som også hadde et
samarbeid med UKS i 1946.
Som et visnings- og produksjonslokale har Keysers gate 1 den
store fordelen at det er bygget for formålet. Utstillingsrommet
kan gjøre bruk av nesten syv meters takhøyde, med balkonger
og mulighet for å blende lyset. Verksted og utstillingslokaler
kan enkelt stenges av, dermed kan flere rom brukes på ulike
måter til samme tid, for eksempel under montering av utstillinger.
Det gir både rom til formidlingsarrangementer knyttet til utstillinger,
og til at UKS kan være en møteplass for kunstnere og publikum.
Denne sosiale dimensjonen er også en viktig politisk arena som
vil generere nye muligheter for fagpolitikken.

OPPUSSINGSPROSJEKT
Arkitektkontoret Fragment har bistått UKS med et skisseprosjekt
for de nye lokalene, informert av en referansegruppe
med representanter fra både, stab, styre og medlemmer.
Skisseprosjektet dannet grunnlag for søknader til Arena-midler
fra Norsk kulturråd og Sparebankstiftelsen. Fragment sendte
også rammesøknad for omregulering og offentlig godkjenning av
planene. UKS tok over lokalene i oktober, fikk tilsagn om midler
fra både Kulturrådet og Sparebankstiftelsen, og i november
ansatte vi Hans Christian Skovholt i en deltidsstilling som
prosjektkoordinator for oppussingen. Vi gleder oss til å ønske
alle velkommen til åpning av nye UKS høsten 2022.
Bilde fra Keysers gate 1 før renoveringen startet i 2022. Foto: Jan Khür
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FAGPOLITISK AKTIVITET
UKS hovedprosjekter i strategiplanen for 2017-21 har vært
hundreårsjubileet og relokalisering til mer permanente lokaler.
Jubileet ble gjennomført med utstilling, bokutgivelse og
fagpolitisk seminar. Relokaliseringsprosjektet resulterte i flytting til
Keysers gate 1, som både er bedre egnet til bruk og kommer med
en mer langsiktig kontrakt enn den i St. Olavs gate 3. Dette ble
kunngjort på årsmøtet i 2021.
Styrets arbeidsutvalg har i 2021 bestått av styreleder Steffen
Håndlykken og nestleder Johanne Laache (fungerende styreleder
i juni og juli), samt Jiska Huizing (fra mars), Ina Hagen (til mars) og
Apichaya Wanthiang (fungerende nestleder fra november).

atelierforskriften i Oslo, med et spesielt fokus på de midlertidige
atelierene i Myntgata og Ila pensjonat, hvor leieperioden er i ferd
med å løpe ut.
UKS følger arbeidet med kunstnerboliger gjennom
Kunstnerboligforeningen hvor Steffen Håndlykken og Ina
Hagen deltar som styremedlemmer. Kunstnerboligforeningen
søkte og fikk tilsagn om et offentlig kunstprosjekt på Økern
i regi av Kulturetaten i Oslo kommune og KORO i 2020, som
gjennomføres i 2022.
I juni deltok styreleder og nestleder i den offentlige debatten
rundt Munchmuseets tekniker-pool med både leserinnlegg
og oppslag i Klassekampen. Det resulterte i at museet
økte honoraret til teknikere som arbeidet som selvstendig
næringsdrivende og i tillegg tilbød kontrakter med faste
ansettelser til de som ønsket det.

INNSPILL OG HØRINGSSVAR
Året begynte med innspill til Internasjonal strategi hos KUD
og UD, med særlig vekt på internasjonal prosjektstøtte og
kunstneropphold, innordningen av OCA under Norsk kulturråd,
og oppholdstillatelse for kunstnere fra land utenfor EU og
EØS-området. Det siste ble fulgt opp med høringsinnspill til
Arbeids- og sosialdepartementet, om endringer i regelverket for
oppholdstillatelse for næringsdrivende fra denne gruppen. UKS
har hatt løpende kontakt med støttenettverket Verdensrommet
som består av kunstnere som er direkte berørt av regelverket.
UKS følger Oslo kommunes kunstordning tett og sendte
høringssvar på en foreslått regelendring for ordningen i februar.
Høringen ble fulgt opp i et dialogmøte med kulturbyråden i Oslo,
hvor UKS deltok sammen med BOA, NBF, NK Oslo og FFF. UKS
har også hatt løpende kontakt med byråden og kulturetaten om
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NBK LANDSMØTE
NBKs landsmøte fant sted 3. og 4. juni, 2021. Møtet ble avholdt
digitalt og UKS stilte med en delegasjon på ni. Endringer i UKS
Vedtekter § 10, som omhandler UKS Jury og ble vedtatt av UKS’
årsmøte i 2021, var eneste sak som ble meldt inn av UKS. Viktige
saker som ble diskutert på møtet var blant annet NIBRs rapport
om stipendstatistikken, Bondilia og utjevningsmekanismen i Den
nasjonale jury, samt NBKs handlingsprogram.

STORTINGSVALG
UKS tok igjen initiativ til en kunstpolitisk paneldebatt på
Kunstnernes Hus i valgåret, under tittelen Kunstner, hva får du?,
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hvor kulturpolitikere fra alle partiene var invitert. Styreleder
for UKS holdt innledningen, Ida Madsen Følling fra NBK satt
i panelet, mens styreleder for Kunstnernes Hus, Trond Hugo
Haugen, var moderator.
Stortingsvalget førte til regjeringsskifte og Anette
Trettebergstuen (AP) ble ny kulturminister. UKS leverte innspill
til statsbudsjettet, det siste som ble lagt frem av regjeringen
Solberg. I en muntlig budsjetthøring i familie- og kulturkomiteen
på Stortinget, ba UKS om økte bevilgninger til produksjon
og formidling gjennom Kulturrådet og de offentlig støttede
visningsrommene. Den lovede Kunstnermeldingen ble aldri
lansert under den avtroppende regjeringen, men det ble satt i
gang en ny kartlegging av kunstneres arbeid og inntekter ved
Telemarksforskning.
Fagpolitisk debatt Kunstner, hva får du? på Kunstnernes Hus. Foto: Jan Khür

UKS 100
Hundreårsjubileet, med tittelen 100 ÅRS SAMLIV, omfattet også
et fagpolitisk seminarprogram, tre seminarer som handlet om
den politiske dimensjonen rundt det å leve og arbeide sammen
som kunstnere. Det startet i september på Bergen Kjøtt, hvor
også UKS’ nye handlingsplan for likebehandling ble lagt frem av
styreleder og nestleder. Styret vil fremover rapportere til årsmøtet
om likebehandlingsarbeidet ved UKS.
På 100-årsdagen for stiftelsen av UKS, 28. oktober, ble
jubileumsboken lansert på Kunsthall Oslo i forbindelse med
del to av seminaret. Den siste delen av seminaret ble holdt på
Kunstnernes Hus 18. november, med workshops og en filmvisning
i kinoen. Styret deltok også i utviklingen og gjennomføringen av
et DKS-program i forbindelse med jubileumsutstillingen, hvor
elever på videregående skole fikk innblikk i organisasjonsarbeid
under tittelen «Unge samfunn».
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UKS’ styre arrangerte en seminarrekke i forbindelse med 100-årsjubileet.
Foto: Jan Khür
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MEDLEMSARBEID
For å styrke kunstnernes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle
interesser må kunstnerne organisere seg, og UKS er avhengig av
medlemmene for å kunne arbeide fagpolitisk. Ved aktivt politisk
påvirknings- og fagforeningsarbeid gjennom 100 år, har UKS vært
pådriver for en rekke viktige tiltak for kunstnere. Medlemskap
i UKS er en mulighet til å være med på å ta vare på disse
ordningene, og kjempe for nye, nødvendige tiltak.
Årsmøtet ble i 2021 avholdt over skjerm som i 2020, og vi fikk
heller ikke avholdt vår årlige sommerfest grunnet smittevernstiltak.
Skattemeldingskurs ble avholdt online med NBKs advokat
Kim Erik Dahlskås 20. mai. Utover den fagpolitiske aktiviteten
har styret i UKS bistått medlemmer med støtteerklæringer og
rådgivning.
UKS’ styre har avholdt to medlemsmøter i 2021; 13. august, noen
timer før åpningen av Dominique Whites utstilling på UKS, om
UKS’ relokalisering til Keysers gate 1, og 3. november, digitalt
innspillsmøte om utformingen av UKS forestående strategiplan
2022-2026.

Vi håper medlemmene har nytt godt av våre rabattavtaler med
utsalgssteder og gratis inngang på kulturinstitusjoner.
Gjennom automatisk medlemskap i NBK har alle UKS-medlemmer
tilgang til juridisk rådgivning og bistand, tilbud om privat
forsikring og rabattavtaler. Bistand ved varsling i diskrimineringsog trakasseringssaker med rådgivning fra Balansekunst ble lagt til
denne listen i 2019.
I tillegg kommer organisasjonenes kjerneaktivitet alle medlemmer
til gode: 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 arbeider for at kunstneryrket skal være tilgjengelig for alle,
uavhengig av bakgrunn, og at unge kunstnere skal kunne etablere
seg og bli lenge i yrket. Kontingenten fra medlemmene er de
eneste midlene som holder det politiske arbeidet gående, og går
uavkortet til dette.
UKS’ samlede medlemstall i 2021 var 631: Vi setter stor pris på
at hver og en av dere støtter oss i arbeidet for kunstnerne!

Medlemmer har overnattet i gjesteleiligheten på Olaf Ryes plass
2 i Oslo, som UKS i 2021 delte med NOTAM. Leiligheten ble
levert tilbake til Oslo kommune ved utløp av kontrakten ved
slutten av året, men den vil lyses ut på nytt. UKS kommer
til å levere en sterk søknad med gode erfaringer fra besøk av
UKS-medlemmer gjennom mange år.
Som alltid, har vi også i 2021 holdt medlemmer oppdatert om
aktuelle fagpolitiske saker og delt utlysninger i medlemsbrev.
Det har vært færre forespørsler om lån av utstyr enn foregående
år, men alt utlån har vært kostnadsfritt for medlemmer.
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Evigunge kunstnere og medlemmer av UKS under åpningen
av jubileumsutstillingen på Kunstnernes Hus. Foto: Jan Khür
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UKS JURY
OPEN CALL 2022/23
UKS mottok totalt 300 søknader til Open Call i 2021. Det var
utlyst én gruppeutstilling (2022), fire separatutstillinger (2023) og
to stipender til yngre, begavede kunstnere fra Snorre Andersen,
maleren Ambrosius Egedius og hustrus legat (SAMAEHL).
Søknadene var samlet sett av svært høy kvalitet, med søkere
fra en rekke land og på ulike steder i sin kunstneriske praksis.
Det var lavere søkertall til årets Open Call enn UKS har mottatt
de seneste år, noe som kan henge sammen med at fristen lå tett
opptil andre søknadsfrister, at informasjonen druknet i annen
kommunikasjon fra UKS om 100-års jubileet, forhold knyttet til
den pågående pandemien, eller usikkerhet blant søkerne om
flytting og nye lokaler for UKS. Det er fortsatt relativt mange
søkere utenfor Norge, som vitner om at UKS fortsetter å være
godt synlig internasjonalt. UKS jury vurderer dette som en ressurs
for kunstnerne vi stiller ut, og at det bidrar til UKS sin sterke
posisjon som kunstnerorganisasjon nasjonalt.
Juryen bestod i 2021 av styreleder Steffen Håndlykken, daglig
leder Miriam Wistreich og styremedlemmene Ina Hagen, Apichaya
Wanthiang og Jiska Huizing.

frem til en felles «short list». Daglig leder gjorde studiobesøk med
kandidater til soloutstillinger og gruppeutstillingen. UKS har de
siste årene fokusert på juryering av helhetlig kunstnerskap fremfor
prosjektbeskrivelser, og praksisen med atelierbesøk støtter opp
under denne ambisjonen ved å gi juryen dypere innsikt i både
samarbeidsevner og pågående arbeid.
17. og 18. januar møttes juryen for endelig vurdering av
søknadene på felles «short list». Etter en innledende prioritering
til de ulike kategoriene i utlysningen ble det besluttet
å gjennomgå «long list» på nytt og samtidig utvide daglig
leders studiobesøk til å inkludere alle aktuelle kandidater
til SAMAEHL-stipendet. Avsluttende jurymøte ble holdt 25. januar
og styret ble informert om juryens vedtak på styremøte 28. januar.
Gruppeutstillingen i 2022 vil bestå av Anna Andersson, Miriam
Hansen, Yujin Jung, Danai Io og Alice Slyngstad. Soloutstillingene
i 2023 vil være ved Damir Avdagic, Jules Fischer, Kvae & Bark
(Karoline Sætre og Øyvind Novak Jenssen) og Martin White.
SAMAEHL-stipender for 2022 tildeles Shuk Pui Bobby Yu og Enar
de Dios Rodríguez.
Juryens vurderinger er gjort på bakgrunn av kunstfaglig skjønn,
i tråd med UKS Prinsipper. Ina Hagen meldte seg inhabil i
behandlingen av Miriam Hansen sin søknad og deltok ikke i
behandlingen av denne.

Søknadsfristen var 25. oktober. Juryen startet sitt arbeid
2. november med et innledende møte om prosedyrer og
grunnverdier i juryarbeidet. Styret ble informert om juryprosessen
på styremøtet 26. november.
Første jurymøte fant sted 13. desember, hvor juryen på bakgrunn
av en «long list» av kandidater fra hvert av jurymedlemmene kom

54

55

56

57

MØTER OG REPRESENTASJON
UKS’ møte- og arrangementsdeltakelse i 2021, i utvalg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kulturdepartementet (KUD)
Norsk kulturråd
Kulturetaten, Oslo kommune
Oslo bystyre
Kultur- og utdanningsdepartementet
Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune
Bystyregruppe fra Rødt Oslo
Kultur- og utdanningsutvalget, Oslo bystyre
Byutviklingsutvalget, Oslo bystyre
Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune (PBE)
Kunst i offentlige rom (KORO)
Deichman, Oslo kommunes folkebibliotek
Norske Billedkunstnere (NBK)
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Sparebankstiftelsen DNB
Fragment
New Art Dealers Alliance (NADA)
Virke, Hovedorganisasjon for handels- og tjenestenæringen
Oslo Urban Week
Kurant, Tromsø
Torpedo
Hordaland Kunstsenter
Aerial, Bergen
Bergen Kunsthall
KMD, Bergen
Bergen Assembly

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergen Kjøtt
Entrée Bergen
Kiosken, Bergen
KRAFT, Bergen
Elefant Kunsthall
Lågendeltaets venner
Balansekunst
Verdensrommet
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (Notam)
Prosjektskolen, Oslo
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo (NKO)
Norsk Billedhoggerforening
Kunstnernes Hus, Oslo
Kunstakademiet i Trondheim (KiT)
Asker kunstskole
ROM for kunst og arkitektur
Munch
Art Workers Italia
UKK, Organisation for Kunstnere, Kuratorer og
Kunstformidlere, Danmark
Frame Contemporary Art Finland

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
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UKS oppnevner / innstiller / foreslår til verv i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norske Billedkunstnere (NBK): styret, nominasjonsutvalget,
kontrollkomiteen
Vederlagsfondet: styret
Stipendkomiteen: forslag til komitemedlemmer
Den Nasjonale Jury (Høstutstillingen): forslag til
jurymedlemmer
OCA: styremedlem
Fond for lyd og bilde: fagutvalg for billedkunst
Kunstnernes Hus: rådet
Notam: styret og valgkomiteen
Husro: jurymedlem for tildeling av atelierer i Hausmania, Oslo

UKS nominerer til:
•
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Ulrik Hendriksens Ærespris

UKS I MEDIA
I 2021 fikk UKS mye medieomtale, både som visningsrom, via
engasjement i fagpolitiske saker og som jubilant. På side 68 – 69
finner du en fullstendig liste over saker fra 2021 som omtaler UKS
og prosjekter vi er engasjert i, og sakene hvor UKS har uttalt seg
og/eller blitt intervjuet. Videre følger et utvalg av viktige saker.

hyperfokusert på egen tilstand at omgivelsene går
i oppløsing.»8
Subjekt om Dominique White:
«Dominique White krever et publikum som er villig til å ta seg
tid til å reflektere»16
Kunstkritikk om jubileumsutstillingen 100 ÅRS SAMLIV: det du kan
se er det du kan forestille deg på Kunstnernes Hus:

ANMELDELSER
Samtlige av UKS’ tre separatutstillinger ble anmeldt eller nevnt
i en rekke norske og internasjonale medier, som Artforum
og Kunstkritikk. Likeså har det vært bred pressedekning i
relasjon til 100-årsjubileet med publikasjonen, seminarene
og jubileumsutstillingen, som ble omtalt som en av de beste
utstillingene i Oslo33. Her følger noen utsnitt:
Artforum om Amber Ablett:
“Some of the questions she asks about finding her own
voice in the conversation about Blackness, race, and the
fight for justice might remain unanswered, but by turning
her own body to the matter and showcasing her own
vulnerability, she points to the necessity of balancing human
empathy and group solidarity with an openness to what
is unique in the experience of living with an intermediate
status.”7

«Unge Kunstneres Samfund (UKS) har gravd dypt i arkivene
og forteller sin egen utstillingshistorie som forvalter og
beskytter av kunstneren som utrettelig provokatør.»29
Klassekampen dedikerte en helsides kommentar til to
kunstnerskap fra jubileumsutstillingen:
«To unge døde nordmenn med hver sin utradisjonelle
kunstnerkarriere – Marius Heyerdahl og Erik Brandt – får nytt
liv i UKS’ jubileumsutstilling.»25
Klassekampen om publikasjonen Kvisten på grenen, grenen
på treet. Unge Kunstneres Samfund 1921 – 2021:
«UKS når tresifret alder med en appetittvekkende og
i hovedsak engasjerende trykksak.»35

Kunstkritikk om Damla Kilickiran:
«Damla Kilickirans utstilling på Unge Kunstneres
Samfund i Oslo viser hvordan pandemien har gjort oss så
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ANDRE PRESSESAKER
På 100 årsdagen til UKS publiserte Kunstkritikk en lengre
nyhetssak om jubileumsprogrammet, og i den anledning
underbygget UKS’ styreleder kjernen i organisasjonen:
«Vi avslutter ikke dette kapittelet kun ved å se bakover.
Samliv er en politisk kraft som vi har de neste hundre årene
også. En ung og vital organisasjon som UKS skal ikke bare
snakke om det som har vært når det i virkeligheten
er fremtiden vi har blikket rettet mot.»18
Med ny regjering ble det ny kulturminister, og UKS’ styreleder
er tidlig ute med å formidle de unge kunstnernes saker:
«Ikke minst er det viktig å styrke den økonomiske situasjonen
for unge kunstnere, som under pandemien har blitt langt
hardere rammet enn de mer etablerte kunstnerne.»17
Pandemien var med oss gjennom hele 2021 og unge kunstnere
var truet av å bli kastet ut av landet grunnet lav inntekt. UKS
ved styreleder tok til orde for en anerkjennelse av kunstneres
“lappeteppe-økonomi” hos UDI:
«Det er en kjensgjerning at kunstnere i etableringsfasen er
avhengige av en ”lappeteppe økonomi”, hvor de blander
kunstneriske oppdrag med selvstendig næringsvirksomhet
og strøjobber for å overleve.»4

DEBATTER
UKS’ styre har vært aktive i debatter og har kommentert,
kritisert og markert sin støtte i flere saker som var en del av
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mediebildet i 2021. Da tyrkiske myndigheter i januar sendte ut et
presseskriv hvor de ba Oslo kommune om å fjerne et offentlig
verk av kunstneren Gelawesh Waledkhani, sender UKS, NBK og
Tegnerforbundet ut en felles støtteerklæring for kunstneren.
«Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner
forsøkes sensurert av aktører som er uenig i budskapet,
virkemidlene eller formen på kunsten»2
I mai søkte Munchmuseet tjue teknikere til en «arbeidspool» for
selvstendig næringsdrivende teknikere, hvor de tilbød timelønn
på nesten halvparten av hva Oslo Kommunes Kunstsamling tilbyr.
UKS’ styreleder og nestleder skrev et innlegg i Klassekampen,
som resulterte i at museet økte honoraret til selvstendig
næringsdrivende teknikere og tilbød kontrakter med faste
ansettelser til de som ønsket det.
«For Munchmuseet trumfer behovet for fleksibel
arbeidskraft både sosialt sikkerhetsnett, rettigheter og
arbeidsgiveransvar. Vi forventer at museet, og resten av våre
store offentlige kunstinstitusjoner, viser sosial bevissthet og
tar ansvar i sine ansettelser og utlysninger.»10
I forkant av Stortingsvalget i september arrangerte UKS en
debatt på Kunstnernes Hus i Oslo, i samarbeid med Norske
Billedkunstnere (NBK) og Billedkunstnerne i Oslo og Akershus
(BOA).
Debatten utfordret partienes kulturpolitiske talspersoner
på temaer som kunstnerøkonomi, Kulturrådets posisjon, og
mangfold og tilgang til kunstneryrket.
«En kulturpolitikk etter pandemien må ta med seg mange av
ordningene rettet mot å avhjelpe den usikre livssituasjonen
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til kunstnere, med både økte stipendhjemler og innkjøp til
museer og Kunst i offentlig rom (KORO), men også vurdere
tiltak for å gi særlig unge og nyetablerte kunstnere det
sosiale sikkerhetsnettet som har sviktet så grovt de siste
18 månedene.»14

Skjermdump fra Aftenposten, 05.02.2021
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Fullstendig liste over saker i media i 2021 – i kronologisk rekkefølge
1. Andreas Breivik, «-Kulturetaten
forsøker å bli en aktør på linje med
kunstinstitusjonene», Kunstkritikk,
15.01.2021
2. Karen Fosse Rosness, «-Ytringsfrihet
er noe jeg brenner for», Kunstkritikk,
20.01.2021
3. Heidi Borud og Hilde Bjørhovde,
«Enstemmig kulturutvalg sa nei til
å fjerne kunstverk», Aftenposten,
05.02.2021
4. Jonas Brække, «Risikerer å bli kastet
ut», Klassekampen, 16.02.2021
5. NTB, «Kunstnere kan måtte forlate
Norge fordi de tjener for lite», NTB,
16.02.2021
6. Maria Moseng, «Å se i mørket»,
Kunstkritikk, 08.03.2021
7. Maria Horvei, “Maria Horvei on
Amber Ablett”, Artforum, 05.2021

13. Nicholas Norton, «Bølgenes
historie», Kunstkritikk, 24.08.2021

25. Kåre Bulie, «Kunst fra havets bunn»,
Klassekampen, 30.11.2021

14. Karen Fosse Rosness, «-Har vi
egentlig en kunstnerpolitikk i Norge?»,
Kunstkritikk, 10.09.2021

26. Øivind Storm Bjerke, «Hundre år og
fortsatt ung?», Kunstavisen, 12.2021

15. Kate Neave, «Openlab
Recommends: Dominique White at
UKS», 09.2021
16. Tomine Barstad Solvang,
«Reaktualiserer avkolonisering»,
Subjekt, 14.09.2021
17. Jonas Brække, Selma Stormyren
Larsen og Dag Eivind Undheim
Larsen, «Møtt med skyhøye krav»,
Klassekampen. 15.10.2021
18. Karen Fosse Rosness, «Sosial
hundreåring», Kunstkritikk, 28.10.2021
19. Arve Rød, «Våpen og skjold»,
Kunstavisen, 11.2021

8. Nicholas Norton, «Kjenner det på
kroppen», Kunstkritikk, 26.05.2021

20. Una Mathiesen Gjerde, «Dette
er de beste utstillingsåpningene i
hovedstaden», Subjekt, 08.11.2021

9. Kristoffer Jul-Larsen, «-Skjønnheten
tilhører folket», Kunstkritikk, 28.05.2021

21. KH, «De unge blir 100 år»,
Klassekampen, 10.11.2021

10. Steffen Håndlykken og Johanne
Laache, «Usosial ”Arbeidspool”»,
Klassekampen, 31.05.2021

22. Matti Riesto, «Lars Laumann er
tilbake på den store kunstscenen»,
Brønnøysunds Avis, 16.11.2021

11. Mari Brenna Vollan, «Refser
museets løsarbeid», Klassekampen,
01.06.2021

23. Ida Eritsland, «8 spennende
utstillinger å sjekke ut – over hele
landet», Melk & Honning, 19.11.2021

12. Hannah Bull Thorvik og Tomine
Sandal, «Reagerer på Munch-utleie»,
Klassekampen, 13.07.2021

24. Paul Grøtvedt, «Unge kunstnere
med 100 års tilbakeblikk», Document,
28.11.2021
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27. Hilde Mørch, «Rare fjell i magisk
lys», Kunstavisen, 12.2021
28. Trine Naas «Gjett hva som skal
settes opp her på Lambertseter!»,
Avisa Oslo, 05.12.2021
29. Maria Moseng, «Historien om
identitetsprosjekt», Kunstkritikk,
09.12.2021
30. Trine Naas, «Gjett hva som skal
settes opp her på Lambertseter!»,
Nordstrand Blad, 09.12.2021
31. Jan Kokkin, «Bokomtale», KUNST,
09.12.2021
32. Regine Stokstad, «Kampen for
kunsten», D2, 10.12.2021
33. Una Mathiesen Gjerde, «Dette er
de beste utstillingene i Oslo», Subjekt,
13.12.2021
34. Lars Elton, «Ble det nye
Munchmuseet redningen for kunståret
2021?», Dagsavisen, 27.12.2021
35. Kåre Bulie, «Lærerik feiring»,
Klassekampen, 08.02.2022
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UKS’ VEDTEKTER
§ 1. NAVN OG ORGANISASJON
Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk
fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere og et
visningssted for samtidskunst.

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

Organisasjonen er tilsluttet Norske Billedkunstnere (NBK).

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

UKS er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk
formål.

§ 4. UKS ORGANER

§ 2. FORMÅL

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

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

§ 5. ÅRSMØTET

§ 3. MEDLEMSKAP

§ 5-1 Årsmøtet er UKS’ øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet
er bindende for UKS’ medlemmer.

§ 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
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§ 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.
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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.
§ 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

80

på annethvert årsmøte. Varamedlemmer velges for ett år.
Varamedlemmer velges på hvert årsmøte. Styremedlemmer
kan ikke sitte mer enn tre suksessive perioder.
– Nominasjonsutvalget. Tre medlemmer til
nominasjonsutvalget og en vara. Medlemmer til
nominasjonsutvalget velges for to år. Varamedlem velges for
ett år. Varamedlem velges på hvert årsmøte. Medlemmer til
nominasjonsutvalget kan ikke sitte mer enn tre suksessive
perioder .
– Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere.
– Samme person kan ikke velges til flere av UKS’ organer.
Ved alle valg som finner sted på årsmøtet er det bare
medlemmer av UKS som er valgbare.
§ 5-9 Avstemning. Avstemningene skjer ved håndsopprekning.
Skriftlig avstemning avholdes dersom en eller flere medlemmer
krever det. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Medlemmer
med stemmerett som er forhindret fra å møte til årsmøtet kan
forhåndstemme på saker meldt i sakspapirene eller ved skriftlig
erklæring overdra sin stemme til et navngitt annet medlem.
Jf. § 5.3

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

§ 8. NOMINASJONSUTVALG

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. UKS’ styreleder er leder for
UKS Jury. UKS Jury velger selv sin nestleder. Styret kan gi den
som har ansvar for programarbeidet stemmerett i juryeringen av
utstillingsprogram og stipendtildelinger.
§ 10-3 UKS Jury utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt
mandat. Juryens avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke
begrunnes.

§ 8-1 Nominasjonsutvalget skal med hensyn til Styrets
og medlemmers forslag nominere kandidater til valg av
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§ 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.
§ 10-5 UKS Jury er beslutningsdyktig når minst 4 jurymedlemmer,
herunder leder eller nestleder, er til stede. Styret kan, for
oppgaver det finner det hensiktsmessig, redusere antall
jurymedlemmer, slik at juryen som minimum består av UKS’
styreleder og tre styremedlemmer. 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, 2021.
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Bilde fra Keysers gate 1 før renoveringen startet i 2022. Foto: Jan Khür
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