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Kjære medlem,

Etter to år med nedstenging og smitteverntiltak var UKS’ dører 
i 2022 lukket av mer fremtidsrettede og optimistiske grunner: 
vi bygget vårt nye visningsrom i Keysers gate 1! Ærverdige 
Søilen Teater ble gjennom året gradvis forvandlet til det som 
i strategiplanen vår kalles "UKS som møtested", et sted for å 
komme sammen, oppleve kunst, fagpolitikk, diskusjoner og for  
å utvikle de sosiale båndene som gjør kunsten til en viktig del  
av samfunnet.

Vilkårene for kunstneryrket er kjernen i det fagpolitiske arbeidet  
til UKS. Disse hviler på prinsippene om lik tilgang, like muligheter 
og likebehandling for alle kunstnere, uavhengig av økonomisk, 
sosial og kulturell bakgrunn. Underfinansiering av den visuelle 
kunsten og underbetaling av kunstnere gjør det vanskelig for unge 
kunstnere å sikre seg en rimelig inntekt. Det er ikke bare alvorlig 
for rekrutteringen til kunstfeltet, men det utgjør kanskje den største  
trusselen mot visuell kunst som en demokratisk og fri ytringsarena.  
For å oppnå både reell kunstnerisk ytringsfrihet og et mangfold 
av kunstneriske uttrykk, må alle ha lik mulighet til å kunne velge 
kunstneryrket. Slik er det ikke i dag. 

De siste årene har både regjeringens kunstnermelding og 
forskningsrapporten kunstnerundersøkelsen blitt utsatt gjentatte 
ganger. Men vi vet at rapporten kommer til å vise at kunstneres 
inntekter er urovekkende lave, og at regjeringens oppgave  
må bli å bedre disse, og dermed sikre at hele befolkningen har 
reell tilgang på kunstneryrket. I året som kommer blir den mest 
sentrale kunstpolitiske utfordringen: Hvordan bedre kunstnernes 
inntekts- og arbeidsvilkår?

STYRELEDERS HILSEN
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Det visuelle kunstfeltet har i mange år vært preget av en ukultur 
hvor kunstnerne i svært liten grad har blitt betalt for arbeidet 
de leverer. Kunstnerorganisasjonene har i lang tid arbeidet for 
at det skal stilles krav til offentlig finansierte visningssteder om 
utstillingsavtaler som beskriver omfanget og bakgrunnen for  
både honorar, vederlag og produksjonsmidler. 

Kunstnerne legger i dag ned et stort ubetalt arbeid for å 
muliggjøre utstillinger ved statlige og kommunale visningssteder 
og visningssteder som mottar offentlig driftstilskudd. Det er på  
høy tid med en utstillingsøkonomireform som sørger for at ryddige  
avtaler og bærekraftig økonomi kommer inn i utstillingsavtalene. 

Kunstnere er engasjert i politikk og solidaritetsarbeid på mange 
arenaer, og i året som har gått har UKS sirkulert opprop til støtte 
for frigjøringskampen i Ukraina, kvinners rettigheter i Iran og for 
vern av våtmarksområdene i Lågendeltaet. Den globale miljø-  
og klimakrisen er et alvorlig bakteppe for både global politikk og 
for hjemlig inflasjon og dyrtid, og konsekvensene når også UKS, 
både som organisasjon og arbeidsplass. UKS tror at kunst og 
kunstnere har en rolle å spille i møte med samfunnets største 
utfordringer. Ved å organisere oss og bruke arenaene kunstlivet 
og kunstpolitikken gir oss, kan vi bidra vi til rettferdighet, 
fellesskap og forståelse. 

Nå som vi endelig har et nytt hjem i Keysers gate 1, fortsetter vi  
å utvikle visningsstedet, fagpolitikken og samholdet i UKS. En stor  
takk til styret, staben og alle medlemmer for deres bidrag i 2022 
– vi sees på UKS!

Steffen Håndlykken, styreleder  
Foto: Jan Khür
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Kjære UKS-medlemmer!

For kort tid siden åpnet vi dørene til nye UKS i Keysers gate 1, 
og året 2022 føles allerede flere lysår unna. Endelig har vi funnet 
et hjem igjen, og for første gang på flere år holder dere en 
årsrapport i hånden uten nyheter fra pandemien. Selv om tidene 
er vanskelige for mange, er gleden stor fordi vi endelig kan huse 
alle våre kjære medlemmer igjen. Vi er utrolig spente på årene 
vi går i møte, og de mange spennende samtalene, utfordrende 
kunstverkene og lyse nettene vi vil få sammen på UKS. 

Året startet rett på: 2. januar 2022 var siste utstillingsdag til det du 
kan se er det du kan forestille deg, UKS’ store jubileumsutstilling 
på Kunstnernes Hus. Og nettopp forestillingsevnen skulle bli viktig  
i det kommende året, der oppussingen av UKS’ nye hjem stod helt 
sentralt i fantasien til både stab, styre og medlemmer. Gjennom 
året så vi gulv bli revet opp, gamle søyler pusset ned, vegger 
ble skrapet, fjernet, reist og flyttet. Lokalene tok gradvis form og 
begynte å ligne det vi har drømt om: et møtested for kunstnere  
og kunstelskere, for gamle og nye venner og bekjentskaper. En 
mer utførlig beskrivelse av oppussingsprosjektet finnes på side 15,  
men en stor takk må rettes til alle medlemmer og venner som 
hjalp til på årets dugnader og til de gavmilde og uunnværlige 
støttegiverne, som tror på at et nytt hjem for UKS er et nytt hjem 
for hele kunstfeltet. 

Mens slegger og pensler ble svingt bak lukkede dører i Keysers  
gate 1, dro UKS’ kunstneriske program – med samtaler, workshops  
og festlige samlinger – ut på tur. Den populære walk-in-workshopen 
HOW TO PRACTICE? hospiterte på Podium, Hulias, Tenthaus, 
Kunstnerforbundet og BO, mens vår lille MINIBAR, det korona-
utsatte Evig Unge Kunstneres Samfund og et infomøte om 

DAGLIG LEDERS HILSEN
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kunstnerassistentordningen fikk midlertidig plass på 222T, Oslo 
Kunstforening og Centralbanken. Det har vært en fornøyelse å 
besøke kolleger som sørger for at Oslos kunstliv lever og ånder.

Å pusse opp mens krig i Ukraina, strømpriser og inflasjon skaper 
prisstigninger overalt er ikke billig. Til tross for fundraising på 
over fire millioner kroner har byggeprosjektet vist seg å være 
uforutsigbart og omfangsrikt, og på høsten måtte UKS be om 
hjelp gjennom folkefinansieringskampanjen Luft & Kjærlighet. 
Stabens utrettelige arbeid har vært imponerende å følge, og 
villigheten til å hjelpe som vi har møtt fra kunstnere og venner 
i feltet fortsetter å gi oss tro på at UKS har en plass i manges 
hjerter. Jeg vil takke alle som har bidratt til kampanjen, og en 
særlig stor takk til kunstnerne A K Dolven og Damla Kilickiran, 
som uten å nøle stilte opp da vi banket på. 

Store oppussingsprosjekter krever mange hender og også i år  
ble UKS’ stab utvidet. Mens kjernestaben forble den samme påtok  
Hans Christian Skovholt seg rollen som kyndig prosjektkoordinator  
for oppussingen i Keysers gate, mens en lang rekke unge 
kunstnere har hjulpet med de mange praktiske oppgavene i huset. 
Felleslunsjene på UKS fram mot gjenåpningen har vært livlige 
og folksomme! Både styre og stab gleder seg over at så mange 
støttemidler er kanalisert tilbake i kunstnernes lommer og at UKS' 
hjem har blitt bygget av de som skal bruke det i fremtiden.

Selv ser jeg tilbake på et år som, kanskje litt paradoksalt, både 
har føltes travelt og stille. Internt i staben har vi arbeidet  
på prosjekter som ikke alltid synes: en ny kommunikasjonsplan 
og langsiktige formidlingsprosjekter som vi håper kan tiltrekke 
mange unge kunstnere til UKS. Nå skal vi igjen drive visningsrom 
og skape et sted hvor kunsten kan utfolde seg, hvor kunstnere 
kan ta sjanser og skyve grenser, og hvor dialogen, uenighetene 
og dansen i de sene nattetimer kan utfolde seg. Skål for de  
neste mange årsmøter på UKS!

Miriam Wistreich, daglig leder
Foto: Jan Khür
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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. UKS som visningssted 
mottar årlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet og Oslo 
kommune. Styrets fagpolitiske arbeid finansieres av UKS’ 
medlemmer.

OM UNGE KUNSTNERES SAMFUND

Fellesmøte på Gressholmen 15. august
Foto: Kaja Breckan 
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DAGLIG LEDER
Miriam Wistreich

KONTORLEDER
Kaja Breckan

MED-KURATOR OG 
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
Ida Møller Engebretsen

DRIFTS- OG 
PRODUKSJONSANSVARLIG
Mariusz Maślanka

PROSJEKTKOORDINATOR 
KEYSERS GATE 1
Hans Christian Skovholt

STYRELEDER
Steffen Håndlykken

STYREMEDLEMMER
Johanne Laache (nestleder)
Apichaya Wanthiang
Ina Hagen 
Jiska Huizing
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Stacy Brafield
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Kiyoshi Yamamoto (2. vara)

NOMINASJONSUTVALG
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Mishi Foltyn (vara) 

ASSISTENTER 
Joseph Geir Helland
Maarten Sleeuwits 
Jason Havneraas
Rachael Fernandes
Mark Walker
Robert Carter
Mathew Lacosse
Ray Hegelbach
Benedicte Beldam
Johan Andrén
Luís Alves
Anne Ødegaard
Jonas Greni
Alexander De Cuveland
Sunniva Havstein
Matias Kiil 
Espen Iden
Anna Sofie Mathiasen
Live Drønen

Joseph Geir Helland, Mark Walker, Johan Andrén, Mathew Lacosse og Maarten 
Sleeuwitz i Keysers gate 1 før betonggulvet ble lagt i juni. Foto: Mark Walker
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I oktober 2021 fikk vi nøklene til ærverdige Søilen Teater i Keysers 
gate 1, bare to kvartaler fra visningsstedet i St. Olavs gate 3, 
hvor UKS holdt til fra 2015 til 2021.

Vi tok over leiekontrakten til Prosjektskolen, en forskole til 
kunstakademiene, og er glade for at bygget forblir i kulturfeltet  
i mange år fremover. Bygget fra slutten av 1800-tallet ble  
omgjort til teater rundt 1930, og har en rik historie: Wenche Foss 
gjorde sin debut her 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.  
Historien skal ha det til at scenegulvet skjulte hjemmefrontens 
største våpenlager i Oslo og at dette var årsaken til at Juster var  
så «lett på foten» på scenen. Det unge og kollektivt drevne 
Studioteateret – som også hadde et samarbeid med UKS i 1946 – 
tok over bygget i 1945, før det senere ble brukt til filminnspillinger 
for blant annet Olsenbanden på 1970-tallet.

Etter å ha huset Prosjektskolens viltre kunstelever og deres 
prosjekter siden 2005, hadde bygget behov for både oppussing 
og tilpassing til UKS’ funksjoner da vi tok over. Gjennom året ble 
de til sammen 800 kvadratmeterne omdannet til hovedkvarter for 
UKS ved hjelp av mange kompetente hender, både med og uten 
fagbrev, betalte håndsrekninger og dugnadsnever. Med unntak  
av noen mindre tilpasninger har lokalene fått tilbake sin 
opprinnelige planløsning og utforming, og flere kulturhistoriske 
detaljer er ivaretatt. 

Selve åpningen av lokalene må vente til neste års rapport.  
Ved utgangen av 2022 stod lokalene bare nesten klare, med et 
nyoppusset utstillingsrom og formidlingsrom, hvite vegger og 
et luftig grunnplan. Utstillingsrommet på hele 200 kvm gjør bruk 

UKS’ LOKALER

Keysers gate 1 under oppussingen i november 2022. Foto: Jan Khür
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Keysers gate 1 under oppussingen i november 2022. Foto: Jan Khür
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Keysers gate 1 under oppussingen i november 2022. Foto: Jan Khür

av nesten syv meters takhøyde og har fått et flunkende nytt 
betonggulv, utstillingsvegger, lyssystem og en heis som sørger for  
tilgang til nesten alle byggets nivåer. I de kommende årene vil 
UKS utvikle seg som et møtested for hele kunstfeltet når vi i løpet 
av 2023 åpner et felles kjøkken, hyggelig loungeområde, bibliotek 
med leseplasser og et fullt brukbart formidlingsrom. Det gir UKS 
mulighet til å samle flere, skape møteplasser for kunstnere og 
publikum, og samtidig huse en diskusjonsarena som vil generere 
nye muligheter for fagpolitikken.

Oppussing og rehabilitering av lokalene er utviklet i samarbeid 
med arkitektkontoret Fragment, og muliggjort med støtte fra 
Sparebankstiftelsen, Kulturrådets Arena-ordning, Bildende 
Kunstneres Hjelpefond og Bergesenstiftelsen. Prosjektet ble ledet 
Hans Christian Skovholt som har koreografert entreprenørene 
Iveland Bygg, Rett Elektro, Nordstrand bygg og hage, Schaus 
Rørleggerservice og Cibes Lift. Gjennomføringen av prosjektet 
hadde ikke vært mulig uten den fantastiske innsatsen til Joseph 
Geir Helland, Maarten Sleeuwits, Jason Havneraas, Rachael 
Fernandes, Mark Walker, Robert Carter, Mathew Lacosse, Ray  
Hegelbach, Benedicte Beldam, Johan Andrén, Luís Alves, Anne 
Ødegaard, Jonas Greni, Alexander De Cuveland, Sunniva 
Havstein og Matias Kiil. 

DUGNADENS GJENKOMST

Mens arbeidet med Keysers gate gikk fremover øynet UKS’ styre 
og stab mulighetene for dugnad! Gulvet i det gamle teateret 
måtte rives og overflater skulle skrapes og males før vi igjen 
kunne ønske publikum velkommen. Over tre helgedugnader i 2022 
gjorde UKS’ kjære medlemmer og venner store fremskritt: en 
rivedugnad gjorde kål på de over 100 år gamle plankegulvene 
i utstillingssalen og to skrapedugnader sørget for at flere av 
Edderkoppen Teater sine mystiske veggmalerier fra 1930-tallet 



20 21

ble brakt fram i lyset, vegger ble malt og dører og rekkverk 
ble pusset. Ikke minst var dugnadene en kjærkommen sosial 
møteplass i perioden vi holdt stengt, og UKS kunne servere 
pizza til sultne arbeidsfolk i byggets eneste tilnærmet støvfrie 
rom: kontoret. I det kommende året blir det igjen mulig å trekke 
i arbeidsklær: nettopp kontorene og kjøkkenet gjenstår før 
oppussingen er helt i boks.

Lokkemat for dugnads-folk.
Foto: Jan Khür

Olsenbandens kulisser har etterlatt spor på kjøkkenet. Foto: Jan KhürUvurdelig dungadsinnsats! Foto: Jan Khür
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Hullet i veggen var første steg i å sette inn den nye heisen. Foto: Jan Khür
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LUFT & KJÆRLIGHET 

Det sies at en kan leve på luft og kjærlighet, men det er ikke helt 
sant. Det trengs en kostbar oppgradering av ventilasjonsanlegget 
i de flotte lokalene til UKS for å sørge for fri flyt av frisk luft til 
våre besøkende. Vi besluttet dermed å be offentligheten om hjelp.

Etter en utviklingsworkshop med stab og styre allierte vi oss med 
kunstnerne Damla Kilickiran og A K Dolven, som hver skapte et 
verk i et større opplag til en folkefinansieringskampanje. Begge 
kunstnerne mottok honorar og vederlag for arbeidet, mens 
hele overskuddet går til å sikre frisk luft i de nye lokalene. Mens 
kunstnerne arbeidet med hvert sitt bestillingsverk – henholdsvis 
en transcendental linjal og et utskåret marmorstykke med 
inskripsjonen «en dag til» – kontaktet vi venner fra fjern og nær 
som kunne fungere som UKS-ambassadører i offentligheten.  
13. desember lanserte vi kampanjen under tittelen Luft & Kjærlighet. 
Gjennom denne kan publikum donere henholdsvis 1500 og 5000 kr  
og motta et verk som takk. 

Damla Kilickiran (f. 1991, Sverige) sin praksis reflekterer 
rundt temaer knyttet til alternative værensformer som metode 
for bildeproduksjon og kunnskap. Hun ble uteksaminert fra 
Kunstakademiet i Oslo i 2020 og hadde i 2021 sin første store 
soloutstilling i Oslo, et herlig samarbeid med UKS. Kilickirans verk 
On Sense And Glyphs approprierer måleredskapenes form i håp 
om at systemet bryter sammen, og at det usynlige blir synlig. 

Logoen for kampanjen er designet av Studio Manuel Raeder.
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“UKS trekker tråder ut i hele landet: fra Lindesnes i sør til Kirkenes 
i nord har kunstnere hatt en fot innenfor, enten i styret eller i 
programmet. Her kan alle kunstnere, inkludert oss som kanskje 
ikke passer inn i de tradisjonelle kategoriene – vi som faller 
mellom to stoler – finne et hjem. I UKS er det plass til kunstnere 
i alle ledd, i fagorganisasjonen og i den eksperimentelle 
programmeringen. På UKS følger kunst og politikk hverandre  
i det daglige.”

—Damla Kilickiran

A K Dolven (f. 1953, Oslo) stilte ut på UKS i 1984 og har vært 
medlem i flere tiår. Dolven arbeider i et mangfold av medier; 
gjennom maleri, installasjon, film og lyd undersøker hun 
fellesskaper og deres landskaper, ofte med fokus på forholdet 
mellom individ, samfunn og natur. Verket en dag til kondenserer 
Dolvens praksis ned til et utskåret stykke marmor fra Arktis 
på størrelse med en VHS-kassett. Marmorens millioner av år 
møter videoens lagring av timer og minutter, og kunstnerens 
håndskrift med blyant representerer her og nå; et møte mellom 
hukommelsesmaterier – tidsbeholdere – med påminnelsen om  
at vi har én dag til. 

“I en utstilling på UKS i 1983 stilte jeg ut et trykk uten tittel;  
to myke bryst mot to sorte bombespisser. I perioden utstillingen 
ble vist skulle regjeringen stemme over utplasseringen av 
kjernefysiske mellomdistanserakketter i Europa og det ble holdt 
en stor demonstrasjon mot dette utenfor Stortinget. Jeg tenkte 
umiddelbart at dette trykket helst skulle seilet ned over de som 
satt og stemte over saken, framfor å henge på en utstillingsvegg. 
Avstemmingen var på kvelden, jeg fikk ordnet barnepass, kjørte til 
Stortinget, tok med meg eksemplarer av trykket rullet løst under 
armen, kledde meg elegant, slapp inn i salen og slapp trykket fra 
balkongen slik at det seilet ned over politikerne. Jeg ble arrestert, 
men fikk lov til å dra hjem fordi jeg skulle amme. UKS er for meg 
stedet hvor mitt kunstnerskap virkelig begynte.”

—A K Dolven

Damla Kilickirans On Sense And Glyphs produseres i tre varianter
Foto: Vegard Kleven
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Tone Hansen, direktør for MUNCH og styreleder på UKS  
(2003–2005)

Gardar Eide Einarsson og Matias Faldbakken, kunstnere og 
redaktører for UKS – Forum for samtidskunst (2001–2005)

Ina Blom, kunsthistoriker og kritiker
Tai Shani, kunstner og Turner Prize-vinner
Gard Eiklid, direktør på Golsa
Solveig Øvstebø, direktør og sjefkurator på Astrup Fearnley 

Museet
Heather Hubbs, direktør på New Art Dealers Alliance
Eirik Sæther, kunstner og skuespiller
Herr Kunstmaler (Amir Asgharnejad), kunstner, komiker  

og skuespiller
Stefanie Hessler, direktør på Swiss Institute
Arild Eriksen, Daglig leder og siv. arkitekt MNAL i Fragment

Ambassadørenes uttalelser kan leses på UKS’ nettside, der 
kampanjeplattformen er utformet av Studio Manuel Raeder.  
Produksjonen er muliggjort med god veiledning fra Fellesverkstedet  
og dokumentasjonsbildene av verkene er generøst donert av 
fotograf Vegard Kleven. Kampanjen løper til sommeren 2023, eller  
når vi har samlet inn nok midler til å installere et ventilasjonsanlegg  
i UKS’ lokaler – der det allerede finnes mengder av kjærlighet 
dedikert til kunsten og de beste mulighetene for å oppleve den.

For å vise hvilken verdi UKS har på kunstfeltet kontaktet vi en 
rekke personer i norsk og internasjonalt kulturliv som kunne 
fortelle verden hvorfor nettopp vår organisasjon er viktig å støtte.  
Disse UKS-ambassadørene spiller også en viktig rolle i kampanjens  
kommunikasjonsstrategi: Gjennom deres nettverk når vi en enda 
bredere sirkel av potensielle støttegivere og nye brukere av UKS. 
Her har vi kun brukt av vår sosiale kapital, det eneste vi har tilbudt 
ambassadørene i betaling er en UKS-totebag og jubileumsboken 
vår. Til gjengjeld har disse gitt av sin verdifulle tid og skrevet korte 
uttalelser om UKS:

Charlotte Thiis-Evensen, kunstner og journalist i NRK
Geir Haraldseth, kurator på Nasjonalmuseet for kunst,  

arkitektur og design

A K Dolven har produsert 50 unike marmorskulpturer. Foto: Vegard Kleven
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UKS var stengt store deler av året 2022. Etter avsluttet 
jubileumsutstilling på Kunstnernes Hus i januar, var vi henrykte 
over å få lov til å hospitere hos flere av Oslos visningsrom da 
UKS-formatene HOW TO PRACTICE?, MINIBAR og det nye Evig 
Unge Kunstneres Samfund reiste rundt i byen.

UTSTILLING

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

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; og om 
hvordan vi kan finne nye måter å være en god venn, en opplyst 
medborger og et medmenneske i verden på. 

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. 

KUNSTNERISK PROGRAM

Jubileumsutstillingen 100 ÅRS SAMLIV: det du kan se er det du kan forestille deg 
på Kunstneres Hus. Foto: Vegard Kleven
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ARRANGEMENTER

17. juni 2022
#25 MINIBAR
SPØR IKKE HVA DU KAN GJØRE FOR EN GALLERIST
222T, Oslo

Hva definerer en god gallerist? Hvordan plassere kunstverk  
i de riktige samlingene? Hvordan går en egentlig frem for å bli 
representert av et galleri? NADA-medlem og gallerist Jackie 
Klempay fra SITUATIONS i New York svarte på disse, og flere, 
spørsmål på det som ble UKS' eneste MINIBAR-arrangement  
i 2022.

Klempay besøkte UKS-medlemmer i Oslo og Bergen gjennom 
et residency-samarbeid mellom UKS og The New Art Dealers 
Alliance (NADA). NADA er en amerikansk, ikke-kommersiell 
kunstorganisasjon som jobber for å dyrke, støtte og fremme nye 
stemmer i samtidskunsten.

EVIG UNGE KUNSTNERES SAMFUND
SÅ VAR DET FEST! OM UKS SOM SAMFUNN
28. oktober 2022 (utsatt fra jubileumsprogrammet i 2021 på grunn 
av koronarestriksjoner)
Oslo Kunstforening

Festiviteter har vært en sentral del av UKS’ virksomhet siden 
grunnleggelsen som selskapsklubb for Kristianias kunstnere  
i 1921. Samtalen Så var det fest! Om UKS som samfunn spente 
over flere generasjoner og så tilbake på festlige forsamlinger og 
UKS’ funksjon som kunstnerisk og sosialt samfunn. Kunstnerne 
Agatha Wara (f.1983, Bolivia), Yngvild Fagerheim (f. 1942, 
Sunnfjord), Marianne Hurum (f. 1978, Oslo) og tidligere daglig 

leder ved UKS, Jørn Mortensen (f. 1964, Tønsberg) mimret 
og reflekterte over hva det betyr å bygge og vedlikeholde et 
samfunn med kunstnere som lever, kjemper og fester i lag.

HOW TO PRACTICE?

En viktig del av UKS er å være et sted, et «samfund» for uformell, 
kollegial utveksling – fra kunstner til kunstner, praksis til praksis 
– og ikke minst en plattform for potensielle vennskap. I 2022 
re-introduserte vi en ny sesong med vår populære «walk-in-
workshop» der forskjellige utøvere på kulturfeltet, både lokale 
og internasjonale, deler sine versjoner av spørsmålet «hvordan 
arbeide?». I 2022 var vi så heldige å få holde workshopene  
på de kunstnerdrevne visningsstedene Podium og Hulias, samt 
Kunstnerforbundet og BO – Billedkunstnerne i Oslo.
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#35 
LESIA VASYLCHENKO
4. april 2022 
Podium, Oslo

Kunstner og kurator Lesia Vasylchenko (f. 1990, Kyiv) presenterte 
et program med flere ukrainske kunstnere på Podium. Vasylchenko  
fremhevet stemmene fra den pågående krigen i Ukraina, og 
diskuterte dagboken som medium og hvordan man kan praktisere 
solidaritet i dagens informasjonsmettede verden. 

#34 
LINDA LAMIGNAN
9. mai 2022 (utsatt fra jubileumsprogrammet i 2021 på grunn  
av koronarestriksjoner)
Tenthaus, Oslo

Linda Lamignan, som deltok i jubileumsutstillingen avholdte 
sin presentasjon fem måneder senere enn planlagt i samarbeid 
med kunstner og poet Melanie Kitti. De diskuterte dekolonial 
arbeidspraksis, og hvorfor det å jobbe med venner og familie er 
den beste måten å få et kjærlighetsfylt arbeidsliv på. 

#36 
SILJE FIGENSCHOU THORESEN
27. juni 2022
Podium, Oslo

Kunstner Silje Figenschou Thoresen (f. 1978, Kirkenes) gjorde 
et forsøk på defragmentering i vårsemesterets siste innslag på 
Podium og presenterte en rekke temaer som kontinuerlig dveler 
i bevisstheten hennes. Inkludert, men er ikke avgrenset til, den 

Agatha Wara, Marianne Hurum, Yngvild Fagerheim og Jørn Mortensen – og 
publikum – i livlig samtale under arrangementet Evig Unge Kunstneres Samfund. 
Foto: Malin Westermann
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beste sesongen for jakt av kongekrabbe (med spyd), bruk og 
ikke-bruk av gákti, JEG BRYR MEG IKKE OM Y-BLOKKA, noen 
nylige tilfeller av liv og død (og fragmenteringen som følger) og 
når en skal være hyggelig.

#37 
HULIAS: MADS JOHN THOMSETH, JØRN AAGAARD, ØYVIND 
BAST & ISAK WISLØFF
29. august 2022
Hulias, Oslo

Mads John Thomseth (f.1987), Jørn Aagaard (f.1989), Øyvind 
Bast (f.1989) og Isak Wisløff (f.1989) diskuterte konseptet om  
å lage et fleksibelt rom for samtidskunst som underbygges av en 
demokratisk struktur, og delte sine erfaringer som kuraterende 
kunstnere.

#38 
PAKY VLASSOPOULOU, KOSMAS NIKOLAOU & SILLE 
STORIHLE
5. september 2022
I samarbeid med Kunstnerforbundet, Oslo

To av grunnleggerne av det kunstnerdrevne visningsstedet 3 137 
i Athen, kunstnerne Paky Vlassopoulou og Kosmas Nikolaou, tok 
sammen med kunstner Sille Storihle den ellers private samtalen  
offentlig, og snakket om spørsmål som omhandler traumer, truisme  
og teori; privilegier, prioriteringer og pretensjon; konspirasjon, 
kropp og byråkrati; samarbeid, kollektivitet, eks- og inkludering; 
samt søvn, arbeidsrytmer og hvordan balansere fritid. 

#39 
MAX HANNUS
19. september 2022
Hulias, Oslo

Kurator og kritiker Max Hannus (f. 1984, Finland) er ganske  
god til å gi råd om personlige relasjoner, ifølge seg selv. I denne 
HOW TO PRACTICE?-versjonen av «Klara Klok», gikk Max 
gjennom spørsmål som hvordan vi kan integrere lærdom fra ikke-
monogame forhold i kuratoriske praksiser, og hvordan vi kan  
bruke denne lærdommen i kollegiale forhold og kunstneriske 
praksiser? Publikum fikk stille (anonyme) spørsmål og dilemmaer 
rundt forhold, og Max ga vennlige råd.

#33
SARA-LOVISE ASK EWERTSON
3. oktober 2022 (utsatt fra jubileumsprogrammet i 2021 på grunn 
av koronarestriksjoner)
BO, Oslo

Kunstner Sara-Lovise Ask Ewertson (f. 1991, Sverige) flyttet til 
Oslo rett før utbruddet av den globale pandemien i 2020, og 
startet å jobbe i installasjonsteamene til Astrup Fearnley Museet 
og Kunstnernes Hus for å kunne støtte sin kunstnerpraksis. Selv 
om disse jobbene i utgangspunktet kun skulle sikre økonomien til 
Ewertson, har interessen for å installere utstillinger infiltrert den 
kunstneriske praksisen hennes og blitt et ambisiøst mål i seg selv. 
Hun delte sine erfaringer fra bak kulissene til et mannsdominert 
miljø, og funderte på hvorfor hun ikke møter på flere kvinnelige 
installatører i Oslos kunstverden.
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Vi etablerer oss i nye lokaler under mottoet «UKS som møtested»,  
og i tillegg har vi to strategiske hovedtemaer for årene som 
kommer: vilkår for kunstneryrket og klima og bærekraft. 
UKS arbeider naturligvis også for å forbedre de økonomiske 
rammene til unge kunstnere og det selvorganiserte kunstfeltet. 
Det siste året har dette betydd arbeid med atelier- og 
boligsituasjonen, habilitetsspørsmål i Kulturrådet, ytringsfrihet, 
vilkårene for internasjonale kunstnere og kunststudenter, 
levekårsundersøkelsen og innspill til kunstnermeldingen. Styrets 
arbeidsutvalg bestod i 2022 av styreleder Steffen Håndlykken, 
nestleder Johanne Laache og Jiska Huizing.

VILKÅR FOR KUNSTNERYRKET

Et av de ideelle prinsippene UKS kjemper for på kunstfeltet 
er likebehandling. En egen handlingsplan bidrar til å sette 
arbeidet med sosialt ansvar og tilgang til kunstfeltet i system 
og sørger for at UKS praktiserer idealene internt så vel som 
eksternt. Prinsippene som gjelder for kunstfeltet er i stor grad 
lovfestede rettigheter ellers i arbeidslivet. UKS har laget en 
håndbok for Kunstnerassistentordningen som gir kunstnere 
veiledning i hvordan håndtere det å være ansatt, eller ha ansatte. 
Kunstnerassistentordningen ble evaluert – og anbefalt videreført – 
i 2022, og UKS sin rolle i å få på plass ordningen kommer  
godt frem i evalueringen. Håndboka er utgitt i digitalt format  
og er tilgjengelig på UKS sine nettsider. Utgivelsen er støttet  
av Norsk kulturråd, og har blitt til i dialog med Kulturdirektoratets 
kontaktpersoner for ordningen, og med kunstnere som har 
erfaring som assistenter og arbeidsgivere. 

FAGPOLITISK AKTIVITET Vi har ventet på kunstnermeldingen i mange år nå, og i 2022 
annonserte Kulturdepartementet at arbeidet med meldingen 
ble startet opp på nytt, og UKS fikk anledning til å levere 
supplerende innspill. Telemarksforsknings kunstnerundersøkelse 
ble ferdigstilt og levert til departementet, men publiseringen er 
utsatt til våren 2023. Rapporten Kunstnerne og koronapandemien 
fra 2021 ga en forsmak på undersøkelsen, og oppdaterte 
blant annet inntektstallene for visuelle kunstnere: I 2020 lå 
gjennomsnittsinntekten fra kunstnerisk virke i Norge på kr 203 730,  
og gjennomsnittlig total inntekt på kr 368 374. 

UKS ser fram til at både kunstnerundersøkelse og 
kunstnermeldingen skal sette vilkårene for kunstneryrket på 
dagsorden i 2023. Prinsippene om lik tilgang, like muligheter og 
likebehandling for alle kunstnere, uavhengig av økonomisk, sosial 
og kulturell bakgrunn, er avgjørende for reell kunstnerisk frihet. 
Rapporten Visuell kunst i norsk forvaltning (2019) slo fast at «visuell 
kunst som politikkfelt [er] sterkt underfinansiert når det kommer 
til å sikre visuelle kunstnere et rimelig inntektsgrunnlag for det 
arbeidet de utfører. I dette ligger den kanskje største trusselen mot 
visuell kunst som en demokratisk og fri ytringsarena.»

Reell ytringsfrihet og et mangfold av kunstneriske uttrykk er 
begge avhengige av at alle har samme mulighet til å kunne velge 
kunstneryrket. Slik er det ikke i dag. Ytringsfrihetskommisjonen 
la fram sin utredning i 2022, etter en usedvanlig offentlig 
skriveprosess. Anbefalingene til kommisjonen er lite konkrete på 
billedkunstfeltet, og følger i store trekk både etablert kulturpolitikk 
og UKS sine egne prinsipper. Vi kunne dermed innlede vårt 
høringssvar slik: I UKS’ prinsipper heter det at «Kunst, og 
kunstnerisk ytringsfrihet, er en essensiell del av et demokratisk 
samfunn», og videre at samfunnet trenger å «anerkjenne verdien 
av kunst som ytring.» Vi er glade for å dele denne holdningen 
med ytringsfrihetskommisjonen, når den skriver at «et samfunn 
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med bred tilknytning er også et samfunn med et levende og 
sammensatt kulturliv. Kulturpolitikk er ytringsfrihetspolitikk, 
som kulturmeldingen også understreker.» UKS sitt høringssvar 
dreier seg i hovedsak om infrastruktur for kunst og om tilgang til 
kunstneryrket. Høringssvaret kan leses i sin helhet på nettsidene 
til UKS.

KLIMA OG BÆREKRAFT

I innspillet til kunstnermeldingen skriver UKS at 
klimakrisen berører kunstfeltet både gjennom den globale 
kunnskapsutvekslingen, økonomi- og klassespørsmål, så vel som 
den enkelte kunstners ansvar og muligheter stilt ovenfor større 
politiske prosesser. Klima- og bærekraftspørsmål har kommet på 
dagsorden på kunstfeltet og i kunstpolitikken, men det mangler 
fremdeles tiltak som svarer på krisen.

I 2022 har en arbeidsgruppe for spørsmål om klima og 
bærekraft på kunstfeltet sett på hvordan UKS som visningssted, 
fagorganisasjon og politisk aktør kan bidra. Arbeidet er starten  
på en større strategisk satsning på kunstpolitikk i klimakrisens tid, 
og i første omgang har UKS fått støtte fra NBK til å gjennomføre 
et fagseminar for tillitsvalgte i kunstnerorganisasjonene i 2023.

STATSBUDSJETTET 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt frem  
6. oktober. Kulturbudsjettet leverte ingen av løftene fra 
Hurdalsplattformen, men holdt opp den lenge lovede 
kunstnermeldingen som et kommende svar på utfordringene  
i kunstnerøkonomien. UKS sendte skriftlige innspill og nestleder 
Johanne Laache møtte kultur- og familiekomiteen på Stortinget 
tirsdag 25. oktober.

UKS’ årsmøte på Kunstnernes Hus i 2022. Foto: Jan Khür. 
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som en fast ordning i statsbudsjettet, men uten at det er 
tilført ekstra midler i ordningen. En sentral del av den lenge 
etterlengtede utstillingsøkonomireformen er at kunstnere skal 
få betalt for arbeidet ved offentlig støttede visningssteder, 
og da må honorarene forankres i en solid avtale, ikke bare 
en tilskuddsordning. Derfor er det gledelig å se at Oslo 
kommune følger opp ambisjonen i sin kunstplan om å ta i bruk 
utstillingsavtalen for visningsstedene i byen, og de gjennomførte 
høsten 2022 en innspillsrunde til en egen honorarordning.

Statsbudsjettet inneholdt et mer alvorlig løftebrudd fra 
kunnskapsministeren, som introduserte studieavgift for studenter 
fra land utenfor EØS/Sveits, stikk i strid med det grunnleggende 
prinsippet i norsk utdanningspolitikk om gratis utdanning for 
alle. De internasjonale utdanningene på kunsthøgskolene er 
viktige bidrag til kunstmiljøene i Norge, og de bidrar til å åpne 
verden for kunst skapt i Norge. Sammen med støttenettverket 
Verdensrommet og studenter ved kunstakademiene i Oslo, 
Bergen, Trondheim og Tromsø bidro UKS til opprop og 
demonstrasjoner mot forslaget, og møtte SVs representant i 
utdanningskomiteen på Stortinget. Dessverre førte regjeringens 
budsjettforlik med nettopp SV til at forslaget fikk flertall. 

DRIFTSTILSKUDD OG HONORARER

Nye og større lokaler betyr større muligheter for programmering, 
formidling og aktivitet på UKS. Det krever økte driftstilskudd 
fra stat og kommune, og her står UKS sammen med andre små 
og mellomstore visningssteder for å øke bevilgningene over 
kulturbudsjettene. I Oslo har UKS vært aktiv i gruppen Oslo 
Curator Jour Fixe, som tidligere har samlet visningsstedene i byen 
til felles opprop om økte driftstilskudd. Høsten 2022 tok gruppen 
initiativ til en spørreundersøkelse om økonomien på feltet, og 
funnene ble lagt frem for kulturbyråd Omar Gamal og leder av 
kultur- og utdanningsutvalget i bystyret Eivor Evenrud.

På statlig nivå er UKS, sammen med 53 andre visningssteder, 
nylig overført fra kulturfondet til direkte finansiering over 
statsbudsjettet (post 75). UKS argumenterer nå ovenfor 
kulturdepartementet og stortingspolitikere for økte tilskudd, 
sammen med visningsstedene til de andre landsdekkende 
NBK-organisasjonene. Den statlige honorarordningen som 
gir et øremerket tilskudd til kunstnerhonorarer omtales nå 
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Med visningsrommet under oppussing var det ikke mange 
muligheter til å møtes fysisk på UKS i 2022. Tradisjoner blir 
ekstra viktige når det er unntakstilstand ellers, og det var en stor 
glede å føre videre den som ble etablert i 2019 av kunstnerne 
Inga Sund Hofset og Karin Erixon med å møtes 1. mai på 
Khartoum Contemporary til kunstnerfrokost og paroleverksted. 
Internasjonal solidaritet og vern av forfulgte kunstnere stod høyt 
på parolesnekkernes agenda, og UKS sluttet seg til de andre 
kunstnerorganisasjonene på Youngstorget.

UKS har støttet og bistått medlemmer gjennom året, både 
gjennom individuell rådgivning og støttebrev, og ovenfor 
institusjoner og i offentligheten. Da Nasjonalmuseet endelig åpnet 
med åpningsutstillingen Jeg kaller det kunst før sommeren var  
det mange som lurte på hvor videokunsten hadde tatt veien.  
Flere UKS-medlemmer var blant kunstnerne som kun ble vist én 
gang i løpet av utstillingsperioden i museets auditorium, i tillegg  
til en ukes visning på en digital videoplattform. UKS bistod 
medlemmene i å klage til Nasjonalmuseet, og talte etter hvert 
også kunstnernes sak i media. I et oppfølgingsmøte beklaget 
lederne for utstillingen både utformingen av kontraktene og 
oppfølgingen kunstnerne hadde fått, og lovet å endre praksis.  
Vi følger med og passer på!

I Oslo leier mange kunstnere atelierer av kommunen, som både 
tilbyr subsidierte atelierer gjennom kulturetaten, og sitter på mange 
tomme lokaler gjennom de kommunale eiendomsselskapene. 
Kommunen har også gjort om noen midlertidige bygg til atelierer, 
og to av disse, i Myntgata og på Ila pensjonat, har lenge levd 
på lånt tid. UKS har bistått medlemmer i Myntgata i møter med 
kulturbyråden og kulturetaten, både for å få til forlengelse  
av kontraktene, men også for å få bedre kommunikasjon rundt 

MEDLEMSARBEID leieforholdene. Ateliersituasjonen er presset også i de andre  
store byene, og UKS har delt ressurser med BKFH i Bergen og 
BKFR i Stavanger når de møter politikerne i sine regioner.

I 2020 ble kunstnerboligprosjektet til UKS skilt ut i 
Kunstnerboligforeningen, som etter formålet «arbeider for å  
sikre økonomiske, politiske og praktiske forutsetninger for  
å realisere bygging av kunstnerboliger på en måte som ivaretar 
kunstnernes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser.» 
Ved siden av lobbyarbeidet gjennomførte foreningen et offentlig 
kunstprosjekt som en del av Oslo kommunes kunstsamlinger sin 
satsning Økern!, som undersøkte nye måter å koble kunstnere 
og byutvikling. UKS-medlemmer kjenner kunstnerboligprosjektet 
i Hovinbyen godt, og reisverket til én av modulene i 
kunstnerboligblokka ble satt opp rett bak Løren skole som base  
for verk av Sigrid Espelien, Ane Hjort Guttu, Anna Ihle og 
Sverre Wyller. Selv om prosjektet ved Løren skole er midlertidig, 
fortsetter Kunstnerboligforeningen arbeidet med å skape boliger 
for kunstnere utenfor boligmarkedet.

Kunstnerassistentordningen har fått en egen håndbok, til hjelp 
for både den som vil søke, den som er eller har assistent eller  
til kunstnere som er nysgjerrige på hvilke regler og rettigheter 
som gjelder i arbeidslivet. I november 2022 inviterte UKS til  
en sniktitt på 9 til 5: en håndbok for kunstnerassistentordningen 
på Centralbanken i Oslo. Håndboken er tilgjengelig i digitalt 
format via UKS sine nettsider, og har egne kapitler om 
arbeidstakere, arbeidsgivere og kunstnere med midlertidige 
arbeidsoppholdstillatelser. UKS var den fremste pådriveren for 
kunstnerassistentordningen, og et av hovedpoengene med 
ordningen var den tilgangen til sosiale rettigheter som ansettelse 
fører med seg. Det tydeligste rådet i håndboka gjelder for alle 
kunstnere overalt og kan ikke sies for ofte: gjør det tydelig hva  
du forventer deg av et arbeidsforhold, og gjør skriftlige avtaler!
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UKS deltok i en juryering i samarbeid 
med Oslo kommunes kunstsamling 
tilbake i 2018 for nye kunstprosjekter i 
Oslo-området. SCAPE av Danny Nhat 
og Roman Kekel er et av dem og verket 
hadde offisiell åpning i august 2022. 
Foto: Julie Hrnčířová

NYE MEDLEMMER

UKS’ samlede medlemstall ved utgangen av 2022 er 620. 
UKS tok opp 42 nye medlemmer i 2022.

Kunstnerboligforeningens Selvbyggeren 
på Økern. Foto: Sol Archer

Ingrid Kristensen Bjørnaali 
Bobby Yu Shuk Pui 
Viktor Pedersen 
Anne Katrine Senstad 
Hamid Waheed
Kaja Haven
Kalliopi Nikolou 
Coline Delozanne
Linda Morell
Shih Ying-Chu 
Anastína Eyjólfsdóttir
Anna Ida Pezzot
Line Ørne Søndergaard
Pia Eikaas 
Carl Segelberg
Alexis Owen
Sofie Hviid Vinther
Derek Sargent
Jacky Jaan-Yan Kuo
Alex Hamish Millar
Kier Cooke Sandvik
Benedicte Beldam
Hedda Kristine Bremseth
Henrik Follestø Egeland
Lill Yildiz Yalcin
Makda Embaie
Scott Elliott
Ingrid Sørensen
Meera Manjit Kaur

Natalie Price Hafslund
Vilhelm Christensen
Damir Avdagic 
Charlotte Besuijen
Patricia Carolina 
Thyra Dragseth 
Line Halvorsen 
Sunniva Havstein 
Aidan Moesby 
Renate Prokopcika 
Yafei Qi 
Taylor Alaina Liebenstein Smith 
Brage Kaarlie Sørlie 
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OPEN CALL 2024/25

UKS mottok totalt 399 søknader til vår Open Call i 2022. Det var 
utlyst fire separatutstillinger 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. 
Søkertallet var høyere enn siste år, men lavere enn de var før 
pandemien og flytteprosessen, som begge kan ha bidratt til  
å dempe antallet søknader. 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’ sterke posisjon 
som kunstnerorganisasjon nasjonalt.

Juryen bestod i 2022 av styreleder Steffen Håndlykken, daglig 
leder Miriam Wistreich og styremedlemmene Johanne Laache, 
Kiyoshi Yamamoto og Rodrigo Ghattas-Pérez.

Søknadsfristen var 15. august. Grunnet tekniske problemer med 
søkeportalen startet juryen sitt arbeid først 9. september med  
et innledende møte om prosedyrer og grunnverdier i juryarbeidet. 
Styret ble informert om juryprosessen på styremøtet 16. september.

Første jurymøte fant sted 28. september, hvor juryen på bakgrunn 
av en «long list» av kandidater fra hvert av jurymedlemmene kom 
frem til en felles liste over aktuelle kandidater. Etter et ekstra 
møte 21. oktober for å lage en endelig «short list» gjorde daglig 
leder digitale atelierbesøk med kandidatene til både utstillinger 

UKS JURY og stipender. 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 kunstnernes samarbeidsevner og 
pågående arbeid.

8. november møttes juryen for endelig vurdering av søknadene. 
Styret ble informert om juryens vedtak på styremøte 25. november.

Separatutstillingene i 2024/25 vil være med NORA ADWAN, 
VICENTE MOLLESTAD, LISA STØRSETH PETTERSEN og BOBBY 
YU SHUK PUI. 

SAMAEHL-stipender for 2023 tildeles ELI MAI HUANG NESSE og 
SANJEY SURESHKUMAR.

Juryens vurderinger er gjort på bakgrunn av kunstfaglig skjønn,  
i tråd med UKS prinsipper.
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STYRELEDER OG STYRET

• Norske Billedkunstnere
• BO – Billedkunstnerne i Oslo
• Bildende Kunstneres Forening Hordaland
• Bildende Kunstneres Forening Rogaland
• Trøndelag Bildende Kunstnere 
• Biletkunstnarane i Møre og Romsdal
• Norske Kunsthåndverkere, Oslo
• Stortinget, familie- og kulturkomiteen
• Åse Heien, Stortingsrepresentant for SV
• Kulturrådet
• Nasjonalmuseet
• Kunsthøgskolen i Oslo 
• Kunstakademiet i Trondheim
• Kunstakademiet i Tromsø
• Bystyret, Oslo kommune, kultur- og utdanningsutvalget
• Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Omar Gamal
• Leder for kultur- og utdanningsutvalget, Oslo bystyre,  

Eivor Evenrud 
• Oslo kommune, Kulturetaten
• Oslo kommunes kunstsamling
• MUNCH
• Rogaland Kunstsenter
• NITJA senter for samtidskunst 
• Oppland Kunstsenter
• Hordaland Kunstsenter
• Trøndelag senter for samtidskunst
• Spriten Kunsthall, Skien
• Kunsthall Oslo
• Leveld Kunstnartun
• Destiny’s atelier, Oslo

MØTER OG REPRESENTASJON 
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• Caravan, Oslo
• Khartoum Contemporary Art Center
• Elephant Kunsthall, Lillehammer
• Saksumdal Tempel
• Palmyra, Bergen
• Entrée, Bergen
• Aggregat kunstnerfellesskap, Ålesund
• Naomi Fisher, Heat Exchange
• Centralbanken, Oslo
• Kunstnerne i Myntgata
• Kunstnerne i Kirkeristen
• Balansekunst
• Fragment
• Rambøll, Kunst i tall
• Höegh Eiendom
• OBOS
• Verdensrommet
• VISP
• Mari Sanden, IA LAB ved NTNU
• James Binning, Assemble
• B-A-R-K, København

DAGLIG LEDER OG STAB

• The White Pube, London
• Sarah Lookofsky, KHiO
• Oslo Krisesenter
• Johanne Nordby Wernø, St. Hans
• Jussi Koitela, Frame Contemporary Art Finland
• Mari Sanden, NTNU
• Jackie Klempay, Situations, New York
• Punos, Helsinki
• Culture for All, Helsinki

• Museum of impossible forms, Helsinki
• Feminist Culture House, Helsinki
• Trojan Horse, Helsinki
• Convivial complaint cell, Helsinki
• Nikolaj Kunsthal, København
• Art Hub, København
• NITJA senter for samtidskunst
• International Studio & Curatorial Program, New York
• Norwegian Consulate, New York
• New Art Dealers Alliance, New York
• Astrup Fearnley Museet
• Goldsmiths CCA, London
• South London Gallery, London
• The Showroom, London
• Lucia Pietroiusti, Serpentine Gallery, London
• Chisenhale Gallery, London
• Bold Tendencies, London
• Torpedo 
• Eller med a
• Black Box Teater
• Hulias
• Trude Iversen, KORO
• Kunstverein Amsterdam
• Teater S/H, København
• Billedkunstnerne i Innlandet (BKI)
• Ingrid Moe, MUNCH
• Kunstnernes Hus
• Nasjonalmuseet
• Norske Billedkunstnere (NBK)
• Forbundet Frie Fotografer (FFF)
• Norske Kunsthåndverkere     
• Erik Kaspartu, Deichman Bjørvika
• Therese Møllenhof, CANICA
• Sparebankstiftelsen
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I 2022 fikk UKS godt med medieomtale til tross for lite offentlig  
program under oppussingen. UKS har vært sentral i mange 
fagpolitiske debatter som Nasjonalmuseets åpning og museets  
samarbeid med Fredriksen-familien, forslaget om semesteravgift  
for studenter fra ikke EU- og EØS-områder og habilitetsspørsmålet  
i Kulturrådet. På side 60– 61 finner du en fullstendig liste over 
saker fra 2022 som omtaler UKS, prosjekter vi er engasjert i og 
saker der UKS har uttalt seg. 

ANMELDELSER OG NYHETER

UKS hadde ingen utstillingsprogram i 2022, men tidligere UKS-
utstillinger har likevel satt seg i hjernebarken til anmeldere og 
refereres til i andre prosjekter. Selv uten egne fungerende lokaler, 
har UKS hatt et arrangementsprogram som vi har vært så heldige 
å få gjennomføre i samarbeid med andre kunstinstitusjoner i Oslo.  
Arrangementene var mange og ulike, og fanget journalistisk 
oppmerksomhet. Her følger et par utvalg:

Kunstkritikk referer til Apichaya Wanthiang’s utstilling på UKS  
i forbindelse med hennes SOLO OSLO-utstilling på MUNCH:

«Wanthiang har også tidligere utforsket spiritualitet med  
like deler fremmedgjøring og nysgjerrighet, særlig i Evil Spirits  
Only Travel in Straight Lines (2018) på Unge Kunstneres 
Samfund (UKS), med dveling ved buddhistiske ritualer og 
bruk av oppvarmede leirskulpturer som i omrisset kan minne 
om verkene som vises på Munch.»24

UKS I MEDIA Nyhetssak i Kunstkritikk om samtaleserien Evig Unge Kunstneres 
Samfund og seriens første utgave «Så var det fest!» som fant 
sted på Oslo Kunstforening:

«[Samtaleserien beskrives] som et eksperiment  
i «subjektiv historieskrivning» som foregår i fellesskap 
mellom organisasjonen, medlemmene og publikum.

– UKS har et solid arkiv, men personlige og affektive 
opplevelser har vært vanskelig å lete frem. Arkivet i seg  
selv er nok ikke stedet for personlige forhold, konflikter  
og følelser uansett.»22 

ANDRE PRESSESAKER

Ringvirkningene av 100-årsjubileet til UKS i 2021 siger inn i 2022 
med nok en bokanmeldelse av Kvisten på grenen, grenen på 
treet. Unge Kunstneres Samfund 1921–2021. Wenche Volle skriver 
i Universitetsforlagets Kunst og Kultur: 

«Det er en vakker bok som gjennom et rikt billedmateriale 
og innsiktsfulle tekster i ulike sjangere bidrar til å utfylle 
bildet av den norske kunstscenen gjennom hundre år. UKS’ 
rikholdige arkiv er et viktig fundament. Som organisasjon 
for unge og uetablerte kunstnere har UKS’ blikk vært rettet 
mot det som skjer her og nå – og i fremtiden. Jubileet har 
gitt anledning til å se bakover og spore opp begivenheter, 
personer, kunstverk, tekster, fester og kamper som var i ferd 
med å gå i glemmeboken. Boken legger et godt grunnlag 
for fremtidig forsking og enda flere nye bidrag til den norske 
kunsthistorien.»25
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UKS’ solidaritetserklæring til Ukraina trekkes frem i media. 
Kunstkritikk skriver:

«Her i Norge har Unge Kunstneres Forbund [sic] lagt ut  
en uttalelse om at de står i solidaritet med Ukraina og med 
venner og kolleger i landet. «Art and artists bring people 
together across borders. Aggression and occupation 
threatens the lives and wellbeing of millions of citizens after 
the unlawful invasion of Ukraine», skriver de.»2

FAGPOLITISKE DEBATTER

Nasjonalmuseets mye omtalte samarbeid med Fredriksen-familien 
vekker fremdeles engasjement i feltet. UKS’ styreleder uttaler seg 
om saken i Klassekampen: 

«Samarbeidet er helt åpenbart problematisk, mener Steffen 
Håndlykken, leder i Unge Kunstneres Samfund (UKS). 

Ifølge ham er det paradoksalt at museet fordømmer Russland  
samtidig som de samarbeider med selskaper som har sterke 
økonomiske interesser i sanksjonert russisk næringsliv. 

– Det er vanskelig å se hva museet har tenkt med 
støttemarkeringen til Ukraina. Uansett er det ikke samsvar 
mellom ord og handlinger her, sier Håndlykken.»3

I samarbeid med NBK har UKS gått offentlig ut for å støtte 
videokunstnerne som deltok i utstillingen «Jeg kaller det kunst» 
på Nasjonalmuseet: 

«– Det er flere videokunstnere som føler at de er blitt 
usynliggjort og ført bak lyset på åpningsutstillingen, 
forteller Steffen Håndlykken, styreleder i Unge Kunstneres 

Samfund (UKS). Sammen med fagorganisasjonen Norske 
Billedkunstnere (NBK) representerer han videokunstnerne  
i dialogen med Nasjonalmuseet.»11

UKS uttaler seg når Eiendom Norge melder om historisk oppgang 
i leieprisene som gjør det vanskelig for kunstnere å ha atelier  
i urbane strøk:

«I Oslo flytter flere kunstnere atelierene sine ut av sentrum. 
Håndlykken forteller at det er mange som får laget fine 
fellesskap i utkanten av byen, men han frykter likevel for 
utviklingen. 

– Bykjernen blir renset for produksjon og blir mer kommersiell 
og dyrere.»9

Morten Traaviks «Sløserikommisjonen» kritiserte 
fagfellevurderingen i Kulturrådet. Dette skapte en lengre debatt 
hvor UKS tok til orde for viktigheten med fagfellevurdering: 

««Armlengdes avstand» er en hjørnestein som sikrer et 
uavhengig kunstliv fri for politisk overstyring. [...] Faglige 
vurderinger er krevende, men de blir ikke enklere av å 
overlates til saksbehandlere. Stilt ovenfor kunsten er ingen 
av oss nøytrale – heldigvis.»13

Klassekampens kulturredaktør mener UKS’ styreleder bruker 
stråmannsargumenter i debatten om fagfellevurdering hvorpå 
Håndlykken svarer: 

«Kulturredaktøren i Klassekampen vil dempe konfliktnivået 
i norsk kunstliv. Offentlige visningssteder for kunst 
misligholder systematisk vederlagsavtalen kunstnerne har 
med staten, og ordningen for utstillingshonorarer kalles 
fortsatt en «pilot» etter åtte år, og dekker kun en brøkdel  
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av arbeidet kunstnere gjør for offentlig finansierte 
utstillinger.»

Håndlykken avslutter debattinnlegget med: 

«Akademikere og kritikere, som Wold mobiliserer på 
[kunstneres] vegne, står klare til å definere feltet, men 
ingenting tyder på at det vil gi færre habilitetsutfordringer 
enn ved fagfellevurdering. Gode rammer for kulturmidler 
skaper tillit, om ikke matro. Verken kultur- redaktøren eller  
jeg kan spise oss mette på stråmenn.»15

I oktober 2022 kom regjeringens forslag til statsbudsjettet 
for 2023. Regjeringen innfridde hverken Kunstnerløftet eller 
Kunstnermeldingen, og fremmet heller forslag om skolepenger  
for studenter som ikke kommer fra EU/EØS-områder.  
Forslagene skuffet UKS:

«Styreleder i Unge Kunstneres Samfund, Steffen 
Håndlykken, er også skuffet over at budsjettet ikke 
svarer på Hurdalsplattformens varslede satsing på 
kunstnerøkonomien. 

– Det er forstemmende at kulturdepartementet skyver 
meldingen foran seg uten å gjøre noe med den prekære 
kunstnerøkonomien, sier han til Kunstkritikk. [...] Hva  
UKS-lederen imidlertid reagerer mest på er regjeringens 
forslag om å innføre skolepenger for høyere utdanning for 
studenter fra utenfor EU- og EØS-området, fra og med 
høstsemesteret 2023. 

– [...] Forslaget truer med å rasere den internasjonale delen 
av fremtidens kunstscene – og hva står vi egentlig igjen med 
da?»18

Skjermdump fra Kunstkritikk.
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Fullstendig liste over saker i media i 2022 – i kronologisk rekkefølge

1. Kjetil Røed, «Omsorg for det 
undertrykte», Vårt Land, 01.02.2022

2. Mariann Enge, «Kunstfeltet må stå 
opp mot krigen», Kunstkritikk, 25.02.22

3. Selma Stormyren Larsen, «Kritikk 
for russiske bånd», Klassekampen, 
15.03.2022

4. Kristin Trosvik, «Her reises den 
nye skulpturen på Lambertseter!», 
Nordstrands Blad, 28.03.2022

5. Sebastian Kjølaas, Ruben Steinum 
og Steffen Håndlykken, «Alt som  
er lovlig, er ikke nødvendigvis riktig», 
Dagsavisen, 30.03.2022

6. Redaksjonen, «Kunstkritikk Live om 
klimakrisen og oljestaten», Kunstkritikk, 
02.05.2022 

7. Live Drønen, «Nasjonalmuseet slår 
opp dørene», Kunstkritikk, 30.05.2022

8. Vilde Sagstad Imeland, «Hva 
sier Fredriksen-familiens private 
kunstsamling oss om Norge?», 
Morgenbadet, 10.06.2022

9. Mylena Kifle og Mari Brenna Vollan, 
«Presses ut av byene», Klassekampen, 
18.08.2022

10. Karoline Guldbæk Olsen, «– Den 
ser litt malplassert ut», Nordstrands 
Blad, 18.08.2022

11. Ida Wammer, «Filmkunstnere føler 
seg ført bak lyset av Nasjonalmuseet», 
Morgenbladet, 24.08.2022

12. Omar Bouignane, «I dag åpnet 
endelig Lambertseterportalen:  
– Vil at det skal være et knutepunkt», 
Nordstrands Blad, 02.09.2022

13. Steffen Håndlykken, «Fri oss fra 
nøytral behandling!», Klassekampen, 
06.09.2022 

14. Bendik Wold, «Støtende spørsmål», 
Klassekampen, 08.09.2022

15. Steffen Håndlykken, «La dem spise 
stråmenn?», Klassekampen, 10.09.2022 

16. Tomine Barstad Solvang, «Veien til 
Vestbanen», Arkitektur N, 24.09.2022

17. Mylena Kifle, «Gir millioner til 
kolleger», Klassekampen, 01.10.2022

18. Andreas Breivik, «Ingen helhetlig 
kunstnerpolitikk i sikte», Kunstkritikk, 
06.10.2022
 
19. Endre Ugelstad Aas, Harmeet Kaur, 
Sara Hegna Hammer og Mylena Kifle, 
«Tror det blir trangt», Klassekampen, 
07.10.2022

20. Tiril Flom, «Realnedgang for  
det visuelle kunstfeltet», Kunstavisen, 
07.10.2022

21. Mylena Kifle, «Skal gjennomgå 
praksis», Klassekampen, 10.10.2022

22. Tiril Flom, «Fest er fortsatt viktig», 
Kunstkritikk, 26.10.2022

23. Selma Stormyren Larsen,  
«–Regning uten vert – Satsene må 
forhandles fram», Klassekampen, 
28.10.2022

24. Maria Moseng, «Huden som 
skjerm», Kunstkritikk, 01.11.22

25. Wenche Volle, «Nina M. Schjønsby 
og Halvor Haugen, red.: Kvisten 
på grenen, grenen på treet. Unge 
Kunstneres Samfund 1921–2021», 
Kunst og Kultur, Universitetsforlaget, 
08.12.2022
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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.

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

§ 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.
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§ 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 
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

§ 7. STYRET

§ 7-1 Styret er UKS’ øverste organ mellom årsmøtene. Styret 
velger selv sin nestleder.
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§ 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

§ 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. 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.

§ 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 
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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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Utstillingssalen under oppussinga i november 2022. Foto: Jan Khür






