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STYRETS ÅRSMELDING FOR 2021
Organisasjon og administrasjon			
På årsmøtet 13. mars 2021 fikk Norske Grafikere følgende tillitsvalgte:
Styret
Karin Augusta Nogva – Styreleder
Cathrine Finsrud Stustad – Nestleder
Thomas Iversen – styremedlem
Beatrice Guttormsen – styremedlem
Tom Kosmo – styremedlem
Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge)
1. Patricia Risopatron Berg
2. Asbjørn Hollerud
Valgkomiteen
Trude Johansen, John Hoelstad Dæhli, Jan Petterson
Kontrollutvalget
Kiyoshi Yamamoto, Cathrine Liberg, Tom Gundersen
Norske Grafikeres Fond
Ane Thon Knutsen, personlig vara: Mattias Härenstam
Petter Buhagen, personlig vara: Nina Bjørkendal
Anne Kristin Myrseth, personlig vara: Ørjan Aas
Fast ansatte
Kristin Mandt Heim – daglig leder
Benedicte M. Stensrud – utstillingskoordinator
Silje Johannessen – kunstnerisk rådgiver (i permisjon til 15.11.21)
Ingrid Holden – kunstnerisk rådgiver (vikariat til 30.09.21)
Helgevakter
Line Prip
Regnskap
Intunor services, v/ Kjersti Marie Ihle
Revisor
Partner Revisjon AS
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Styret i Norske Grafikere
bak f.v. Thomas Iversen, Beatrice Guttormsen,
Cathrine Finsrud, Tom Kosmo og Karin Augusta Nogva

Lokaler

Driftsstøtte

Vi har gått inn i det 20. året i Tollbugata 24, og har leieavtale i disse lokalene til 31.12.2023.

Styret mener at den statlige driftsstøtten til NG er for lav. Det har blitt arbeidet med å komme
i dialog med Kulturdepartementet vedrørende NGs driftsstøtte, som høsten 2020 ble flyttet

Vedlikehold og anskaffelser

fra Norsk Kulturråd over til statsbudsjettet. Driftsstøtten blir da i hovedsak bare indeksregulert

Det ble utført normalt vedlikehold i 2021. I perioden med stengt galleri brukte administrasjonen

fremover, og det er problematisk når den i utgangspunktet er for lav.

anledningen til å male og oppgradere kontor og kjøkken.

Daglig leder har deltatt i to høringsrunder på Stortinget sammen med de andre
fagorganisasjonene. Dette var med på å gi et positivt resultat ved at KUD vedtok at

Medlemmer							

hovedregelen ble fjernet, slik at statlig støttede institusjoner fortsatt kan søke prosjektstøtte fra
Norsk Kulturråd.

Pr. 31.12.2021 har foreningen 353 medlemmer som har betalt medlemskontingenten.

Styreleder har sendt brev til kulturminister Anette Trettebergstuen vedrørende bakgrunn for

Nye medlemmer i 2021

nivået på driftsstøtten, og har bedt om et møte om situasjonen.

I 2021 ble 15 nye medlemmer juryert inn i foreningen Norske Grafikere: Debnagona Paul,
Andreas Lian, Kjellaug Hatlen Lunde, Linde Pieper, Espen Tversland, Anne Mari Graver, Anna

Medlemsbrev / møter

Björkman, Erika Reed, August Rosenlund Kvam, Elisa Halvorsen Castillo, Arne Revheim, Hans

Det ble sendt ut fire medlemsbrev i året som gikk. Ett medlemsmøte var planlagt 07.12.21, men

Kristian Borchgrevink Hansen, Kari Kolltveit, Maria Sundby og Linn Horntvedt.

ble avlyst på grunn av smittevernsrestriksjoner.

Styrets arbeid i 2021					

Fagpolitikk							

Styrearbeidet dette året har hovedsakelig sentrert seg rundt to hovedområder:

Grafikkampanjen

Grafikkampanjen og strategiplanen. Grafikkampanjen har handlet om å tydeliggjøre

Norske Grafikere satte i 2021 i gang et omfattende arbeid for å øke kunnskapen om

kunnskapen om fagfeltet grafikk og fremme retningslinjene om originalgrafikk. Den 5-årige

originalgrafikk og åpne opp for debatten om originalgrafikk og reproduksjoner. Et nytt blikk

strategiplanen har som mål å bidra til å bygge en stabil og sterk forening, ved å starte med

på retningslinjer og produksjon av et informasjonshefte åpnet for en ny runde med faglige

grunnstrukturen.

diskusjoner om originalgrafikk. Kampanjen viste seg å være et viktig fagpolitisk arbeid for å
begynne å «rydde opp» i begreper, og ble et mer omfattende og tidkrevende arbeid enn først

Styremøter

antatt. Styret har fått signaler om at dette er et felt der det er et stort behov for klargjøring av

Styret har dette året hatt 4 styremøter og 2 møter i kunstnerisk råd. Styreleder har deltatt på 4

begreper og rammer, og at det er positivt at Norske Grafikere tar denne oppgaven.

ledersamlinger i regi av NBK og avholdt 1 medarbeidersamtale med daglig leder.
Strategiplan

Grafikkguiden

Arbeidet med strategiplan begynte høsten 2020. Det var daglig leder Kristin Mandt Heim

I forbindelse med kampanjen ble heftet «Grafikkguiden» lansert i mai 2021. Grafikkguiden

som initierte prosjektet og søkte Norsk Kulturråd om finansiering som ble innvilget. Slik

har blitt distribuert til kunstnere, gallerier, kunder og medlemmer hos Norske Grafikere, samt

startet arbeidet med den femårige strategiplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2021. I dette

via NBKs kanaler. www.norske-grafikere.no/grafikkguiden. Takk til Tom Kosmo for faglig tekst,

arbeidet var det viktig å involvere alle deler av organisasjonen: styret, administrasjonen og

Benedicte Stensrud for design og fagpolitiske midler fra NBK som gjorde det mulig å produsere

medlemmene. Målet med strategiplanen er å definere hva NG som forening er, og tydeliggjøre

Grafikkguiden.

foreningens ambisjoner og målsetninger de kommende årene overfor søkeinstanser,

Lanseringen av Grafikkguiden ble etterfulgt av et aktivt halvår der det ble arbeidet med å spre

samarbeidsaktører, publikum og i fagpolitiske sammenhenger. Strategiplanen har blitt et godt

informasjonen på forskjellige måter i presse og sosiale medier:

verktøy og arbeidsdokument som NG enes om. Planen er åpen, men likevel retningsgivende og
samkjører arbeidet til administrasjonen og styret de neste fem årene.
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Intervjuserie om utviklingen i digitalgrafikk publisert på NGs hjemmesider i november:
www.norske-grafikere.no/intervju-om-digitalgrafikk-erik-solheim/
www.norske-grafikere.no/intervju-om-digitalgrafikk-greger-stolt-nilsen/
Gjennom året 2021 så man tegn til en økt bevissthet om saken, og at Grafikkguiden refereres
til i forskjellige sammenhenger og fora. Styret i Norske Grafikere mener at tematikken er
grunnleggende viktig for kunstnernes økonomi og grafikkens autonomi, og at den må ha fokus
også i tiden fremover. Ikke minst ser styret på det som viktig at kunnskap om dette forankres
hos medlemsmassen og de som formidler grafikk. I kjølvannet av dette arbeidet har det blitt
planlagt en turné til en rekke norske byer våren 2022/ 2023 der tematikken originalgrafikk
vs. reproduksjon er hovedtema. Styret ønsker å belyse saken gjennom medlemsmøter og
åpne arrangementer for publikum, samt dialog med utdanningsinstitusjonene.
Videofilmer
For å spre kunnskap og skape en bredere forståelse for grafikkfeltet overfor publikum,
kunstnere og kunstkjøpere ble det i 2021 igangsatt produksjon av en serie filmer om
ulike grafiske teknikker. Det er regissør Bård Røssevold som har laget filmene. Målet med
filmene er å gi kunnskap om de grafiske teknikkenes egenart. Høsten 2021 ble følgende
filmer produsert: «Tresnitt» av Suzannah Øistad på Blaker Gamle meierier grafikkverksted,
«Litografi» av Cathrine Alice Liberg på KHiO grafikkavdeling, «Monotypi» av Sigrid
Øyrehagen i hennes atelier, og «Om Grafikk» av Karin Augusta Nogva som ble filmet hos
Norske Grafikere. En stor takk rettes til grafikerne for at de deler sin fagkunnskap, og
bidrar til innholdet i filmene, og Norske Grafikeres Fond for økonomisk støtte som gjorde
produksjonen mulig!

Aktivt pressearbeid har resultert i en rekke medieomtaler:
Lørdagsrevyen: tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202108/NNFA02082821/ller?fbclid=IwAR07tk38De
Kn3KUcN5MYbm2c2vYyNHlOnHWZUOxSurcpqjQfGVMZ9t1hoyM
Kunstavisen: kunstavisen.no/artikkel/2021/kjemper-originalgrafikkens-fremtid
Subjekt: subjekt.no/2021/06/08/vil-beskytte-norske-grafikere-burde-ikke-henge-utenkeltpersoner/
NBK: www.norskebilledkunstnere.no/aktuelt/norske-grafikere-anerkjennelsen-av-grafikksom-originale-kunstverk-er-ikke-en-selvfolge-men-en-rettighet-som-kunstnere-har-kjempetfrem-og-skapt-en-praksis-rundt/
Arrangementet «Grafikken anno 2021» hos Norske Grafikere 17. september satte søkelys på
temaet gjennom en samtale med Tom Kosmo og Ane Thon Knutsen
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Stillbilde fra den første filmen i serien «Hva er grafikk»

NBKs landsmøte 2021

investering som kan huse NBK, eventuelt en samlokalisering av fag/grunnorganisasjoner som

4 representanter fra Norske Grafikere deltok på NBKs landsmøte, som i 2021 ble arrangert

ønsker å leie seg inn. Hybel og arbeidsrom for residency er også en mulighet. Forslaget ble

digitalt. Styret møttes likevel i Oslo og satt sammen under møtet. Norske Grafikeres delegasjon

vedtatt, og det skal i forkant gjøres en kartlegging som legges frem på ledermøte i 2022.

bestod av styreleder Karin Augusta Nogva, nestleder Cathrine Finsrud, styremedlem Tom Kosmo

Det ble fremmet to kandidater til verv:

og styrets vara Patricia Risopatron Berg.

Cathrine Finsrud – NBK Kontrollkomite

Den store saken for NG dette året var en orienteringssak. Dette var en sak som NG fremmet

Tom Kosmo – Nominasjonsutvalget.

på landsmøtet i 2019, der det ble enstemmig vedtatt at NBK skulle bestille en ekstern
analyse av billedkunstnernes stipendstatistikk (2015 – 2019) fra statens stipender, BKV og

Tom ble valgt inn.

BKH. Analysen skulle også belyse forhold knyttet til geografi, kjønn, alder, faggrupper og

Styret gjør årsmøtet oppmerksom på at det ble jobbet for å få medlemmer til å stille til valg,

organisasjonstilhørighet. Det var NIBIR By- og regionforskningsinstituttet som utførte analysen

men at det er veldig få som ønsker å stille. Vi oppfordrer grafikerne til å stille i ulike kandidatur.

med bestilling fra styret i NBK, og denne ble presentert på landsmøtet. Analysen som ble
lagt fram var grundig og arbeidet har resultert i flere statistiske system som NBK kan bruke

«Ledertreff» faste møter med NBK

fremover. For grafikkfeltet er det viktig å merke seg noe som kom fram i analysen: Faggruppen

Høsten 2021 startet NBK «Ledertreff» – et uformelt treffpunkt mellom lederne i

grafikk kommer svært dårlig ut i representasjon i Statens stipendkomité (2014 – 2019),

grunnorganisasjonene og NBK sentralt som skal bidra til bedre kontakt og møtestruktur mellom

bare faggruppene artist book og kulisse er lavere representert. NBK vil fortsette å innhente

tillitsvalgte. Det er en arena for å orientere om pågående saker, utveksle erfaringer og å bidra

informasjon om faggruppedeltagelse.

til felles kompetansebygging og utvikling av organisasjonene. Styreleder deltar på møte
annenhver måned.

Det ble også bekreftet at det er liten regional spredning på de langvarige stipendene, slik NG
har vært bekymret for: Rapporten til NIBIR viser at «...tildelingen av dei langvarige stipenda
tilfaller dei store byane.»

Utstillinger, publikum, og formidling			

Kritikk av analysearbeidet:

Besøkstall

NG reagerer sterkt på at NBK ikke har bestilt analysene som var utgangspunktet for at dette

Norske Grafikere hadde 3681 besøkende i 2021, en liten nedgang fra 3881 i 2020. Dette har sin

arbeidet kom i gang: En oversikt over de langvarige stipendene og oversikt over akkumulasjon i

forklaring i koronapandemien, som førte til at galleriet ble pålagt å stenge i en uke i slutten av

tallmaterialet. Dette ble valgt bort på grunn av kostnadsspørsmål. Styret i NG har tatt kontakt

januar og igjen fra og med 2. mars til og med 6. mai. Det har også vært restriksjoner i antall

med NIBIR om muligheten til å hente ut den siste informasjonen om statistikkene som viser

besøkende og deltagere på arrangementer i Oslo gjennom store deler av året, i tillegg til de

akkumulasjonen av de største stipendene over år.

nasjonale tiltakene for å begrense smitte i befolkningen. Det lave besøkstallet er en naturlig
konsekvens av disse tiltakene. Besøket på Norske Grafikeres nettside har økt i perioden, det

Lenke til Statistisk analyse:

samme har salget i nettgalleriet som har hatt en økning på 15 % i 2021 sammenlignet med

Statistisk analyse

året før.

2) NIBR-NOTAT 2021: 103. Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019 (del ll): Hvem
søker om stipend og hvem får tilslag?

Generelt om formidlingen

https://drive.google.com/file/d/1GAtVBJhOY2XN4fPo6d8vftM6O1Vhmz7m/view

Det har blitt vist 7 utstillinger hos Norske Grafikere i løpet av 2021. Én gruppeutstilling måtte
flyttes til 2022 som følge av at galleriet var pålagt å holde stengt. I begynnelsen av november

Fagpolitiske saker som ble fremmet

åpnet NG en pop up-utstilling i fjerde etasje på Steen & Strøm, kuratert av administrasjonen.

Kjøp av næringseiendom:

14 av foreningens medlemmer deltok i utstillingen, som sto til januar 2022.

NBK har over lengre tid hatt planer om å selge Bondilia kunstnerbolig i Asker. Denne ble gitt
i gave til NBK for at den kunne brukes av kunstnere. Siden det nærmer seg salg så fremmet

Grunnet strenge restriksjoner med hensyn til besøkende har det blitt holdt langt færre

NG forslag om at NBK investerer midlene fra salget til kjøp av næringseiendom i Oslo som en

arrangementer med publikum i galleriet enn tidligere år. Til gjengjeld har det vært en stor
satsning på digitale arrangementer. Administrasjonen søkte Oslo kommune om støtte
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til en digital arrangementsrekke våren 2021, og fikk 65 000 i støtte til dette. Det har blitt
gjennomført ni digitale miniomvisninger, to digitale kunstnersamtaler og det er laget tre filmer
om utstillende kunstnere. Da restriksjonene ble lettet etter sommeren 2021 ble det avholdt én
samtale om grafikk, én kunstnersamtale og én omvisning med kunstner hvor publikum var
fysisk til stede i galleriet. De digitale arrangementene har nådd ut bredt til over 9000 seere.
Dette er i tillegg til den nevnte filmserien om grafiske teknikker, som også har blitt svært godt
mottatt og spredd i sosiale medier.

Stillbilde fra kunstnersamtalen i Ragna Misvær Grønstad utstilling. Grøsntad deltok fra studio i Bodø.

Norske Grafikeres mål fra Handlingsplan 2020 om å være et faglig og sosialt møtested for
medlemmer og publikum har også i 2021 dessverre blitt sterkt begrenset av forutsetninger
utenfor vår kontroll, og administrasjonen vil satse på et sterkere tilbud for medlemmene og
publikum så snart retningslinjene for smittevern tillater det. 26. mars 2021 ble det holdt en
digital presentasjon av foreningen for studentene ved KHiO ved daglig leder og medlem
Cathrine Liberg. Dette i tråd med strategiplanens fokus på rekrutteringsarbeid.
Samarbeid
Norske Grafikere ser det som viktig å samarbeide med eksterne aktører for å bygge nettverk
og nå ut til nye målgrupper. Foreningen har i 2021 hatt samarbeid med Samisk Hus om
arrangement, Kunstverket Galleri om en utstilling, KHiO og UiB om digital avgangsutstilling,
og Steen & Strøm om en pop up-utstilling.
Foreningen deltar også i samarbeidet Kunst i Kvadraturen (KiK) – et samarbeidsprosjekt
mellom 12 visningssteder i Kvadraturen. Samarbeidet består av: Kunstnerforbundet,
Kunstplass, Norske Grafikere, Nasjonalmuseet – Arkitektur, Kunsthåndverkerne i Kongensgate,
Oslo Kunstforening, Galleri BOA, LNM, Tegnerforbundet, Galleri Format, SOFT Galleri og

Fra kunstnersamtalen i Ragna Misvær Grønstad utstilling

Kunstverket.
Webside, nettgalleri, presse og sosiale medier
Administrasjonen har i 2021 videreutviklet nettgalleriet, som er en svært viktig kanal i møte
med vårt publikum og kunder. Det har blitt laget en mer brukervennlig forside i nettgalleriet
med mål om å gjøre denne salgskanalen enda lettere tilgjengelig for våre kunder. Det
har i tillegg blitt opprettet en integrert butikkfunksjon direkte i foreningens Facebook- og
Instagramkonto.
Norske Grafikere jobber stadig aktivt med vår tilstedeværelse i sosiale medier, og har i 2021
testet ut flere modeller for digital formidling, samt hatt et fokus på innholdsproduksjon med
blant annet egenproduserte filmer. Norske Grafikere har 9708 følgere på Facebook og 4855
følgere på Instagram, og når således ut til et stort publikum via disse kanalene.
Norske Grafikere har i 2021 vært omtalt i pressen 14 ganger, hvorav 2 anmeldelser.
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Fra kunstnersamtalen i Solveig Landas utstilling

12

13
Fra Ragna Misvær Grønstads utstilling «Et indre Sáiva»
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Fra Mari Østby Kjølls utstilling «Endeløse tavler» Foto: Tor Simen Ulstein
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Fra Solveig Landas utstilling «Å folde eit fartøy»

Utstillingsåret 2021					
Ragna Misvær Grønstad «Et indre Sáiva» 7. januar – 13. februar 2021
Litteratur møter strek og tegning i trykkene Misvær Grønstad viste hos Norske Grafikere;
vekster og vesener tilhørende et imaginært undervannsunivers fungerer som visuelle
referanser til kunstnerens lesning av tenkere som Gilles Deleuze, Félix Guattari og
Hannah Arendt. De monokrome, undersjøiske motivene refererer dessuten til kunstnerens
samiske bakgrunn, der myter forteller om et indre hav som gir tilgang på kunnskap fra
tidligere generasjoner. Denne forestillingen stemmer overens med Misvær Grønstads liv og
kunstnerisk virke som i stor grad formes av bøkene og tankene til tidligere tiders forfattere.
Formidling av utstillingen: Streamet kunstnersamtale mellom Kathrine Nedrejord og
Liisa‑Rávna Finbog og Ragna Misvær Grønstad. Det ble laget 3 digitale omvisninger i
utstillingen. Det ble publisert et skriftlig intervju med Grønstad på NGs hjemmeside.
Ingen åpning. Besøkstall totalt: 300
Utstillingen var stengt i en uke fra og med 23. januar til og med 2. februar

Fra Solveig Landas utstilling «Å folde eit fartøy»

Mari Østby Kjøll «Endeløse tavler». 18. februar – 23. mai
I Østby Kjølls grafiske kollasjer og treskjæringer utforskes samspillet mellom form, format og

fascinasjon for den fysiske kraften som finnes i ulike materialer. Med historiefortelling i

farge i både skulpturelle og todimensjonale teknikker. Det personlige og det intuitive setter

mente skaper Østby Kjøll fortellende tablåer der vi gjenkjenner motiver og mønstre fra

premissene i hennes prosjekter, der karakterer og stemninger fra eget liv møter kunstnerens

virkelighet, fantasi, hverdag og eventyr i møte med tegn, abstraksjon og repetisjon.
Formidling av utstillingen: I forbindelse med utstillingen laget Mari Østby Kjøll en film hvor
hun presenterte utstillingen og sin arbeidsprosess. Det ble publisert et skriftlig intervju med
Kjøll på NGs hjemmeside.
Ingen åpning. Besøkstall totalt: 294
Utstilling var stengt fra og med 2. mars til og med 6. mai
Solveig Landa «Å folde eit fartøy» 28. mai – 3. juli
Dynamikk i de nære relasjoner og menneskets forhold til naturkreftene er tilbakevendende
tematikker i Solveig Landas kunstnerskap. I utstillingen Å folde eit fartøy sto
mor‑datter‑relasjonen, og mer spesifikt Landa og hennes datters felles opplevelse av å
pusse opp en vaklevoren campingvogn fra 1980-tallet i sentrum: Symbolikken i å ødelegge
noe for så å sette det sammen igjen ble til idéen om utstillingen. De avskårede metalldelene
ble til trykkplater, og campingvognas 80-talls fargepalett er inspirasjonen til den klare
fargebruken vi så i de utstilte arbeidene.
Formidling av utstillingen: Streamet kunstnersamtale mellom Monica Isakstuen, Margreth
Olin og Solveig Landa. Det ble laget 3 digitale omvisninger i utstillingen.
Ingen åpning. Besøkstall totalt: 301
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Fra Mari Østby Kjølls utstilling «Endeløse tavler» Foto: Tor Simen Ulstein
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Fra åpningen av Lars Kjemphols utstilling «Gode intensjoner»
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Digital avgangsutstilling for BA- og MA-studenter fra Grafikk og Tegning ved KHiO og UiB,
publisert på NGs hjemmeside juni 2021
I 2020 hadde Norske Grafikere for første gang gleden av å vise en digital versjon av
avgangsutstillingen til Bachelor- og Masterstudentene på fagområdet Grafikk og Tegning ved
Kunsthøgskolen i Oslo. I 2021 fortsatte vi tradisjonen, og kunne presentere en gruppe spennende
tilskudd til en ny generasjon grafikere, i 2021 både fra KHiO og Fakultetet for kunst, musikk og
design ved Universitetet i Bergen.
Utstillingen «Nye medlemmer» ble flyttet til 2022
Lars Kjemphol «Gode intensjoner» 8. juli – 14. august
Lars Kjemphol er kjent for sine stedsspesifikke arbeider, der improvisasjon er det viktigste
redskapet. Utstillingen hos Norske Grafikere ble til underveis i monteringsprosessen og i løpet
av perioden. Hos Norske Grafikere viste Kjemphol tidligere grafiske arbeider, som inkluderte og
skateboard i tillegg til klassiske papirformater, akkompagnert av et eklektisk utvalg nye arbeider
i et forundringskammer av en utstilling der det grafiske mediet ble vridd og vendt på.
I løpet av perioden inviterte Kjemphol til på en Pop up-utstilling i utstillingen. 33 kunstnere
deltok på pop up-utstillingen som fikk tittelen «Brus på dagtid» .

Fra Lars Kjemphols utstilling «Gode intensjoner»

Formidling av utstillingen: I forbindelse med utstillingen ble det filmet et intervju med Lars
Kjemphol. Jon Gorospe sto bak filmen. Her er det mulig å høre mer om arbeidet med utstillingen,
de forskjellige seriene Kjemphol stilte ut og hans tanker om egen kunst.
Heldagsåpning med restriksjoner: 101 besøkende. Besøkstall totalt: 746
Sidsel Bonde «Ornamented engine-eggs from stomachs of machines»
19. august – 25. september
I sitt kunstneriske virke interesserer Bonde seg for samspillet mellom materialer og former som
er utviklet med funksjonelle og praktiske mål, i kontrast til dem utviklet i et estetisk og kulturelt
øyemed. I utstillingen hos Norske Grafikere kom dette til syne gjennom mønstre, ornamentering
og materialer hentet fra landbruket og som ble opphøyd og fremstilt poetisk gjennom massive,
silketrykkornamenterte rundballer satt opp mot skjøre gipsrelieffer av traktordekkmønstre.
Formidling av utstillingen: I løpet av perioden ble tre av verkene installert på et jorde i Vear
i Vestfold. Installasjonen ble filmet og Sidsel Bonde presenterte sitt prosjekt. Det ble laget 3
digitale omvisninger i utstillingen. Det ble publisert et skriftlig intervju med Bonde på NGs
hjemmeside.
I forbindelse med Oslo kulturnatt og OAW ble samtalen «Grafikken anno 2021» mellom Tom
Kosmo og Ane Thon Knutsen avholdt i Sidsel Bondes utstilling. Det var 33 deltagere på samtalen.
Åpning med restriksjoner: 25 besøkende. Besøkstall totalt: 454
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Fra installeringen av Sidsel Bondes installasjon «Ornamented Engine Eggs from Stomachs of Machines» på Solli gård
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Fra Sidsel Bondes utstilling «Ornamented Engine Eggs from Stomachs of Machines»
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Fra Tom Gundersens utstilling «BIO GRAFISK»
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Fra Cathrine Alice Libergs utstilling «The Ghosts We Chase We Never Catch»

Tom Gundersen «BRIGHT EYES SHINING IN THE NEURONAL FOREST»
30. september – 6. november
Samme kveld som Tom Gundersens utstilling «Farvel til portrettet» åpnet på galleri
Kunstverket, ble vi innviet i et nytt kapittel i hans kunstnerskap med utstillingen «BRIGHT
EYES SHINING IN THE NEURONAL FOREST» hos Norske Grafikere. Gjennom abstrakte
nevronskoger og metodisk, grafisk håndarbeid har Gundersen tatt et steg vekk fra
portrettets antroposentriske karakter og konsentrerer seg nå om mennesket i en større,
evolusjonsbiologisk sammenheng. Utstillingen vektla vårt fellesskap med resten av dyreriket,
et slektskap som tydelig kommer til uttrykk i evolusjonen av synssansen.
Formidling av utstillingen: Kunstnersamtale i utstillingen mellom Tom Gundersen og Vibeke
Luther o’Rourke. Det var 23 deltagere på samtalen.
Besøkstall åpning: 132. Besøkstall totalt: 877
Cathrine Alice Liberg «The Ghosts We Chase We Never Catch»
11. november – 18. desember
Gjennom en variert bruk av grafiske teknikker har Cathrine Alice Liberg utforsket det

Fra kunstnersamtalen i Tom Gundersens utstilling

klassiske familieportrettet ved å bearbeide og iscenesette sin egen norsk-singaporske
families historie. Trykkene hennes tar utgangspunkt i tidsspesifikke, private bilder som likevel
føles universelle som fragmenter av en større global historie med tidløse, eksistensielle
problemstillinger. De portretterte familiemedlemmene er for lengst døde, og for Liberg
fungerer arbeidene som et kompromiss mellom fravær og tilstedeværelse, mellom glemsel
og kunstnerens egne behov for å huske og bevare.
Formidling av utstillingen: Omvisning i utstilling i følge med kunstneren. Det var 23
deltagere på omvisningen.
Besøkstall åpning: 110. Besøkstall totalt: 627

Offentlige innkjøp 						
I Norske Grafikeres vedtekter står det at «NG skal formidle og arbeide for å øke samfunnets
forståelse for, interesse for og bruk av grafikk.» (§ 1 i Norske Grafikeres vedtekter) Som en del
av dette jobber Norske Grafikere med å profilere grafikk som utsmykning, priser og utmerkelser
samt gaver for bedrifter. I løpet av 2021 har det blitt solgt 82 verk fordelt på 24 ulike offentlige
og private virksomheter.
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Fra omvisningen i Cathrine Alice Libergs utstilling

Liv Dysthe Sønderland «Going Grey» 31. mars - 14. mai
Liv Dysthe Sønderland går i sine prosjekter inn i samfunnsmessige og etiske problemstillinger
samt hvordan vi som samfunn forholder oss til menneskelig lidelse. Utstillingen Going Grey
tar utgangspunkt i et mørkt kapittel av norsk historie: På Svanviken arbeidskoloni for Tatere,
som lå på Nordmøre, foregikk assimilering, umyndiggjøring og overgrep mot Tatere helt frem
til slutten av 80-tallet. Med dette prosjektet ønsker kunstneren å vise styrken, egenarten og
individualiteten i mennesket parallelt med den fatale og overskridende politikken som hadde
som mål å utviske nettopp dette. Hos Norske Grafikere viser hun en serie nye monotypier og
silketrykk som forsøker å nærme seg disse mørke sidene ved vår nære historie.
Stein Are Kjærås Dahl «Slik det faller, ligger det» 19. mai - 2. juli
Dahl bruker naturen som omdreiningspunkt i sin kunstneriske. I dette utstillingsprosjektet er
Alnaelva, Oslos lengste og frodigste elveløp, ikke bare midtpunkt for prosjektet men også en
allegori for naturen. Kunstneren kombinerer det ekspressive med det møysommelige, og det
figurative med det abstrakte i en hyllest til en liten bit vill natur midt i Oslos industrielle sentrum.
Vi blir presentert for begeistring og bekymring på naturens vegne, både i lokal og global
forstand. Dahl tar i bruk en rekke grafiske teknikker og et lekent visuelt språk i sin undersøkelse
av stedets aktualitet og funksjon.
Nye medlemmer 14. juli – 13. august
Norske Grafikere har gleden av å vise verk fra våre nye medlemmer. Årets utstilling presenterer

Presentasjon av programmet for 2022			

medlemmene som ble tatt opp både i 2020 og 2021:

Herleik Kristiansen «I Herleiks Grafiske Verden» 6. januar - 12. februar

Anna Björkman, Alejandra Aguilar Caballero, Elisa Halvorsen Castillo, Anne Mari Graver,

Herleik Kristiansen blir beskrevet som en «Outsider» i kunstsammenheng, men er likefullt en

Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Linn Horntvedt, Jane Hupe, Kamil Kak, Elin Kjøsnes, Ane

godt etablert billedkunstner, og særlig gjennom sine kraftfulle linosnitt har han oppnådd stor

Thon Knutsen, Kari Kolltveit, August Rosenlund Kvam, Andreas Lian, Kjellaug Hatlen Lunde,

anerkjennelse. Som tenåring flyttet Kristiansen til Trastad gård – en institusjon for psykisk

Christian Messel, Anders Sletvold Moe, Debnagona Paul, Linde Pieper, Åsa Polfjärd, Erika

utviklingshemmede. En lærer der så hans kreative talent og tilrettela for videre kunstneriske

Reed, Arne Revheim, Sigvei Ringvold, Vibeke Luther O’Rourke, Enrique Guadarrama Solis,

utvikling. I utstillingen hos Norske Grafikere – kuratert av NorlandiART – vises en serie

Hildegunn Solbø, Maria Sundby, Espen Tversland

monumentale linotrykk, fra plater skåret på 70-tallet, noen av disse linoplatene har tidligere
ikke vært trykket på papir. De store formatene fremhever kunstnerens særegne ornamentale

Enrique Guadarrama Solis «Welcome to the Machine» 18. august – 24. september

stil, der komposisjoner av dyr og mennesker fyller flatene og danner et sterkt grafisk uttrykk.

Med et eksperimentelt og utforskende blikk lager Solis skulpturer, performance og installasjoner
hvor grafikkmediet og grafikkens særegenheter og muligheter, blant annet reproduksjon og

David A. Rios – «That Present Absence» 17. februar - 26. mars

produksjon av serier, står sentralt. Grafikkpressen i tre – The Machine – som han selv har

Vi mennesker har en iboende evne til å se mønstre og systemer i våre omgivelser, dette ligger

designet og bygget, samt de tilhørende rullene er sentrale elementer i utstillingen. Trerullene

til grunn i David A. Rios’ kunstneriske praksis. That Present Absence er tredje del av prosjektet

og pressen blir levende skulpturer som aktiveres gjennom bruk. Selve trykkeprosessen, som

A Hole is Made By the Pieces That Remain. Rios forsøker å beskrive det som ikke lenger finnes,

normalt er fraværende og usynlig, blir løftet frem i lyset gjennom performancer i installasjonen.

eller det som ikke kan observeres, ved å studere det som grenser opp mot fraværet. Gjennom
fotografiske metoder, trykketeknikker og skulptur kartlegger han en ikke-eksistens. De utstilte
verkene er silhuetter av en fraværende person, objekt eller tid – summen av verkene gir form til
tomrommet de omkranser.
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Petter Buhagen «A Distributed Sadness» 29. september – 5. november

lagt om slik at det er vanskeligere å komme tilbake til det opprinnelige nivået på driftsstøtte,

Hva skjer når menneskelig natur, feilbarhet og sårbarhet møter ny teknologi? I utstillingen

men daglig leder og styret jobber med dette opp mot KUD. Styret i NG ser at det er avgjørende

hos Norske Grafikere visualiserer Buhagen dette spørsmålet gjennom taktile tolkninger av

at foreningen fremover vil gå med overskudd.

systemfeil og upresise oversettelser. De utstilte arbeidene blir til gjennom alternativ bruk av

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et

digitale verktøy, slik at spor av den teknologiske prosessens rammeverk blir en viktig del av

korrekt uttrykk for resultatet i 2021. Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede.

innholdet i de fysiske verkene. Buhagen viser visuelt poetiske arbeider der ødelagte, eller

Driften i administrasjonen ivaretas pr. 31.12.21 av tre stillinger på full tid, i tillegg til én

estetisk forstyrrende, elementer blir en invitasjon til å se nærmere på hvordan vi mennesker

deltidsansatt. Det utføres i alt 3 årsverk. Det er et godt arbeidsmiljø i administrasjonen, og

formes av verktøyene og systemene vi skaper.

det har ikke vært noe sykefravær i 2021. Det er overvekt av kvinnelige ansatte og det er en

Ingeborg Kvame «Mellom innpust og utpust» 10. november – 17. desember

målsetting å bedre kjønnsbalansen på sikt. Norske Grafikeres drift forurenser ikke det ytre miljø.

Kvame er opptatt av liminalitet – terskelen mellom to tilstander, og den tvetydigheten eller

Utover det som fremkommer av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold som er av

desorienteringen som kan forekommer i dette mellomrommet. Liminale faser kan være

interesse for å bedømme foreningen.

pubertet, skilsmisse, traumer, fødsel og død; tilstander og opplevelser som ofte fører med seg
eksistensielle spørsmål. I utstillingen kommer dette til uttrykk gjennom fargegraderinger på

God virksomhetsstyring				

tynt, transparent papir. Arkene monteres over hverandre og når de ulike lagene møtes smelter
fargene sammen og øyet oppfatter nye farger og dybder – blikket ledes inn og ut til et sted

Norske Grafikere er en medlemsstyrt forening, og god virksomhetsstyring defineres av Norske

mellom lagene.

Grafikere som de mål og overordnede prinsipper Norske Grafikere styres og kontrolleres etter,
samt de strukturer som regulerer samspillet mellom Norske Grafikeres administrasjon og
styrende organer. Styrets oppgaver er regulert i vedtektene. Styret leder foreningen i samsvar

Kunstnerisk råds begrunnelse for utstillingsprogrammet

med foreningens vedtekter og årsmøtets beslutninger.

Norske Grafikere har hatt en økning i søknader om utstillingsplass, og mottok 95 søknader
om utstillingsplass for 2022. I behandlingen av søknadene ble det lagt vekt på å ha en
balanse i forskjellige mangfoldsdimensjoner som for eksempel alder, kjønn og geografi, samt

Oslo, 24. februar 2022

at utstillingene som helhet favner en bredde i teknikk og kunstnerisk uttrykk. Kunstnerisk råd
mener det er viktig å involvere nye medlemmer gjennom en egen Nye medlemmer-utstilling,
samt en digital avgangsutstilling i samarbeid med KHiO og UiB. Kunstnerisk råd har utarbeidet
Karin Augusta Nogva

et utstillingsprogram som både skal ivareta faglig kvalitet, bredden i organisasjonens
medlemsmasse og nye uttrykk, samt berøre aktuelle samfunnsspørsmål.

Styreleder

Økonomi og interne forhold – generelt		
Foreningen Norske Grafikeres drift består i foreningsarbeid for medlemmene samt
utstillingsservice i form av utstilling og formidling av salg av kunst for medlemmene i foreningen.
Kunstnerne avgir provisjon av salgene. Foreningen støttes økonomisk ved tilskudd fra staten.
Resultatet for foreningen med tilhørende utstillingsservice ga i 2021 et negativt resultat på
37 669 NOK. Styret mener at det negative resultatet kan begrunnes i en grunnfinansiering som
ikke er tilstrekkelig, og ser behovet for å få økt driftsstøtten. To år med 10 % kutt i driftsstøtten
fra Norsk Kulturråd tilbake i 2018 og 2019 preger fortsatt foreningens økonomi. Systemet er nå
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Fra Norske Grafikeres pop up-utstilling på Steen & Strøm
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Regnskap
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Partner Revisjon AS
Statsautoriserte revisorer
Org.nr.: 922 829 845 MVA

Til årsmøte i foreningen
Norske Grafikere

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Konklusjon
Vi har revidert Norske Grafikere’ årsregnskap som viser et underskudd på NOK 137.669. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2021 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2021 og
av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av
forenngen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board
for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med
disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med
årsregnskapet. Øvrig informasjon består av informasjon i årsmeldingen. Vår konklusjon om
årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet
og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår
som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll
som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Uavhengig revisors beretning for Norske Grafikere
Partner Revisjon AS
Statsautoriserte revisorer
Org.nr.: 922 829 845 MVA

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Elektronisk signatur

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for
at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Signert av

AUSTENÅ, ELLEN
Norwegian Buypass

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av intern kontroll.
• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll.
• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreninegn ikke fortsetter driften.
• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Oslo, 25. februar 2022
PARTNER REVISJON AS

Ellen Austenå
Statsautorisert revisor
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
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BUDSJETTFORSLAG FOR 2022

HANDLINGSPLAN FOR 2022

Inntekter						
Driftsstøtte KUD

1 850 000,00

Prosjektstøtte Norsk Kulturråd

500 000,00

Kontingenter

200 000,00

Støtte NGF

700 000,00 400 000 i driftstøtte i henhold til avtale
mellom NG og NGF
0,00

Øvrig støtte / inntekt
Provisjonsinntekter

600 000,00

Administrasjonshonorar NGF

100 000,00

Sum inntekter

2. Norske Grafikere skal arbeide med salgsfremmende tiltak
3. Norske Grafikere skal aktivt jobbe med å rekruttere og inkludere nye og nyutdannede
medlemmer
4. Norske Grafikere skal satse på økt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og (felles)
verksted for grafikk

17 000,00

Netto renteinntekter

5. Norske Grafikere skal aktivt søke samarbeidspartnere i hele landet med mål om å utvikle et

0,00

faglig program med regional tilstedeværelse

5 217 000,00

6. Norske Grafikere skal sørge for kompetanseutvikling i administrasjon, styre, råd og utvalg
7.

Utgifter						
Personalkostnader

210 000,00

Honorar øvrige

200 000,00

Reiserutgifter, møter, seminarer etc

97 000,00

Kontorrekvisita

52 000,00

Telefon, porto, internett

69 000,00

Leie/ innkjøp/ rep kontormaskin etc

100 000,00

Varekostnad

372 000,00 Kjøp av rammer, hylser, bøker og frakt

Leie lokale

680 000,00

Strøm/ fellesutg/ vedlikehold lokaler 	

340 000,00

Forsikringer

70 000,00

Bankgebyr, kortselskaper og annen kostnad

60 000,00

Utstillingskostnader

44 000,00

Utstillingsvederlag

230 000,00

Annonser, reklame

150 000,00

Kontingenter
Prosjekter
Sum utgifter
Resultat
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Norske Grafikere skal aktivt jobbe for å spre informasjon om retningslinjene for
originalgrafikk

2 111 000,00

Revisjons og regnskapshonorar

Norske Grafikere skal arbeide for å sikre en stabil økonomi for foreningen ved å øke
driftsstøtten

1 250 000,00

Salg rammer
Annen driftsreltert inntekt

1.

8. Norske Grafikere skal jobbe med publikumsutvikling og innholdsproduksjon til sosiale
medier, med mål om å øke rekkevidden og antall følgere i disse mediene

12 000,00
350 000,00
5 147 000,00
70 000,00
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