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Bergen Kunsthall i 2021
Vi er stolte over å kunne presentere vår
årsrapport for 2021. Et år, som til tross for de
vanskelige omstendighetene med en pågående pandemi, var fullt av høydepunkter! Vi
holdt fast på og utviklet vår rolle som et internasjonalt kunstsenter med røtter i en lokal
kontekst. 70 000 digitale og fysiske besøkende så våre 8 utstillinger, 108 live-arrangementer eller deltok på en av våre 112
formidlingsarrangementer. Som Norges største kunsthall er vi plassert blant de ledende
europeiske samtidskunstinstitusjonene, med
produksjon av utstillinger, internasjonalt
samarbeid og rom for eksperimenter og
deltagelse. Dette gjør Bergen Kunsthall til et
spennende og aktivt sted, der kunsten alltid
er i sentrum av de tre grunnpilarene i
programmet vårt: utstillinger, arrangement og
formidling.
Under årets Festspillutstilling viste vi den
fantastiske kunstneren Elisabeth Haarr, som
ble trukket frem av både Dagsavisen og
Kunstkritikk som en av årets beste utstillinger.
Den ambisiøse utstillingen «The Ocean», med
verk av 25 kunstnere og prosjekter og installasjoner i det offentlige rom og online, knyttet
seg til historiske og samtidige spørsmål rundt
Bergen sitt forhold til havet. Et internasjonalt
perspektiv, men forankret i en lokal diskusjon,
er en viktig del av vår måte å jobbe på, slik
som med utstillingene med Jef Geys, Martine
Syms, Hana Miletic, deres første i Skandinavia,
og Sidsel Meineche Hansen.
Vi har arbeidet med nye måter å produsere og
formidle live-arrangementer på, slik som det
nye formatet med live-utstillingen til Nikima
Jagudajev og samarbeidet vårt med Bergen
Kjøtt om å etablere en trygg live-arena under
pandemien, en Landmark-satellitt i Skuteviken i
Bergen. Når det var mulig gjennomførte vi
live-arrangementer, slik som konserter med blant
andre Carmen Villain og Amalie Stahlheims
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fremførelse av Arne Nordheim, foredrag, filmvisninger og performancer, sammen med våre
faste og nye samarbeidspartnere. Formidlingsteamet vårt holdt omvisninger, verksteder og utstillinger laget av og for barn, i
tillegg til en serie med kunsthistoriekurs og en
sommerskole for barn og unge. Som nye kanaler for formidling og diskurs slapp vi to nye
vinylplater, blant annet den kritikerroste
debutplaten til Avant Joik, podkaster og nye
bøker av blant andre Grace Ndiritu med
«Dissent Without Modification». Et retrospektivt høydepunkt var tildelingen av Kunstkritikerprisen til Joar Nango og Bergen Kunsthall
for Nangos Festspillutstilling i 2020. Viktige
verk fra utstillingene har blitt solgt til offentlige institusjoner og vil slik være tilgjengelige
for publikum også i fremtiden i samlingene til
KODE, Nasjonalmuseet og Astrup Fearnley
Museet. Vi er også stolte over at Sandra
Mujinga, som stillte ut hos oss i 2019-20, vant
den prestisjetunge Preis der Nationalgalerie
in Berlin. Nango og Mujinga viste også to av
de mest anerkjente utstillingene i Oslo i fjor,
på Nasjonalmuseet og MUNCH.
Programmet vårt gjenspeiler en sammensatt
moderne virkelighet. Bergen Kunsthall er
et sted hvor man kan komme for å diskutere
de spørsmålene som former og inspirerer oss,
både individuelt og som samfunn, sammen
med noen av vår tids mest innflytelsesrike
kunstnere. Vi ser nødvendigheten av slike
kritiske offentlige rom, og i tillegg til å videreføre et program med høy kvalitet og intensitet har det har vært en spesielt viktig
prioritering det siste året å være så åpen og
inkluderende som mulig for et bredt publikum.
Men ingenting av dette ville funnet sted uten
vår fantastiske stab, gode samarbeidspartnere og støttespillere. En stor takk til alle som
har bidratt!
– Axel Wieder, direktør Bergen Kunsthall
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Joar Nango og Lajos Gabor foran
Nangos Mercedes Sprinter som
fungerte som et mobilt verksted for
Festspillutstillingen 2020. Foto:
Thor Brødreskift.

«Utstillingen var en sterk, nærmest sakral, estetisk opplevelse,
som i tillegg ga en unik mulighet til å dykke ned i samisk kulturog arkitekturhistorie.»

— Kritikerlagets jury begrunner valget av Joar Nangos
Festspillutstilling til Kunstkritikerprisen for 2020. Prisen ble
tildelt Nango og Bergen Kunsthall i 2021.

5

Besøkstall

69 900

35 500

34 400

29 300

besøkende totalt
online og fysisk

besøkende
online-strømminger

besøkende til
utstillinger

6 300

besøkende til
Landmarkprogrammet

mixtape lyttinger

8

108

3

utstillinger

66

egenproduserte
arrangementer

6

fysisk besøkende
til Bergen Kunsthall

Landmarkarrangementer
totalt

33

strømmede
arrangementer

1 400
mixtaper

25

rene digitale
arrangementer

Formidling

skoleklasser

47

barn og unge på formidling

3

omvisninger for publikum

omvisninger og galleribesøk for medlemmer

1140

1 860

totalt besøk på formidling

25

112

formidlingsarrangement
totalt

Kunstnere

67

kunstnere i
utstillingsprogrammet

522

artister og kunstnere
presentert på
Landmark

7

34
kvinner

32
menn

Artister i live-programmet

184
kvinner

328
menn

1

ikke binær

10

ikke binære

Utstillinger
Utstillingsåret startet med en forlengelse av
våre to utstillinger med Jef Geys og Nikima
Jagudajev som begge åpnet høsten 2020.
Nikima Jagudajev forvandlet utstillingsrommet i sal V til et pågående live-arrangement,
skapt som en reaksjon mot de endrede
forhold live-arrangementer ble utsatt for
under pandemien i 2020 og 2021. Og med
forlengelsen kunne utstillingen ytterligere
aktiveres i løpet av våren, noe som blant
annet resulterte i samarbeid med aktører
som Oktoberdans, BIT Teatergarasjen og
Borealis. Utstillingen ble blant annet aktivert i
en syklisk performance over flere dager, med
dansere og live musikk. Prosjektet resulterte
også i en vinylplate utgitt av Bergen Kunsthall, med musikk komponert av Jordan Balaber & Lester St. Louis, og delvis innspilt med
lokale musikere i Bergen.
Senere på våren kunne vi på nytt samarbeide
med Fakultetet for kunst, musikk og design,
UiB, om den årlige Masterutstillingen for
studenter ved kunstakademiet. Utstillingen
med tittelen «a little larger than the entire
universe» var kuratert av Adriana Alves og
presenterte arbeider av 27 avgangsstudenter.
I mai åpnet årets Festspillutstilling med
tekstilkunstneren Elisabeth Haarr. Utstillingen
fikk stor oppmerksomhet fra et samlet norsk
kunstliv. Haarr har gjennom mer enn 50 år
arbeidet med tekstil innenfor en rekke ulike
uttrykk. Hennes kunstnerskap utgjør et
vesentlig bidrag til resepsjonen av tekstil som
materiale på dagens kunstfelt og hennes
bearbeiding av temaer som feminisme, antifascisme og miljøvern fremstår like aktuelle i
dag som for 40 år siden. I forbindelse med
utstillingen publiserte vi også en omfattende
ny bok om Haarrs kunstnerskap, i samarbeid
med det tyske forlaget Sternberg Press. I
samme periode viste vi utstillingen «Patchy»
av den Brussel- og Zagreb-baserte kunstneren Hana Miletić – hennes første separatutstilling i Skandinavia. Miletić har de siste
årene utviklet en særegen tilnærming til det
tekstile. Hennes delikat utformede gjenstander forteller en alternativ, feministisk historie
om teknologi og fremgang med utgangs-
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punkt i vevstolen (datamaskinens forløper),
fundert også i kunstnerens bakgrunn innenfor
dokumentarfotografi. Samlet presenterte de
to utstillingene et rikt perspektiv på tekstilkunstens posisjon innenfor dagens kunstfelt.
På høsten kunne vi endelig presentere den
store tematiske utstillingen «The Ocean»; en
utstilling som var utsatt fra 2020. «The Ocean»
tok utgangspunkt i Bergen og byens relasjon
til havet. Havet ble her brukt som utgangspunkt for et omfattende prosjekt som inneholdt arbeider av internasjonale kunstnere og
designere, presentasjoner av forskningsprosjekter og et rikholdig arrangementsprogram.
Flere av kunstprosjektene var plassert ute i
byrommet, og slik fungerte byen ikke bare
som tema i utstillingen, men også som en
arena for samtaler og debatt. Utstillingen var
svært godt besøkt og fikk grundig omtale i
både norsk og internasjonal presse.
Vinteren ble viet to separatutstillinger med
henholdsvis amerikanske Martine Syms og
danske Sidsel Meineche Hansen. Begge var
nyproduksjoner med flere nye verk laget
spesielt for utstillingene. Sidsel Meineche
Hansen arbeider i en rekke ulike medier; og
skaper installasjoner og kunstverk som ofte er
basert på undersøkelser av virtuelle og robotiserte kropper, og disses relasjoner til
menneskelig arbeid innen spill-, pornografi- og
IT-industriene. Utstillingen inneholdt blant
annet en ny VR-opplevelse, i tillegg til skulpturelle arbeider og et verk hvor kunstneren
involverte Bergen Kunsthalls ansatte. Martine
Syms har de siste årene etablert seg som en
sentral stemme blant sin generasjon kunstnere.
Hennes arbeider kombinerer grundige undersøkelser av massemedias historie med humor
og samfunnskritikk, uttrykt gjennom film, fotografi, installasjon, performance og tekst. I en
stedstilpasset arkitektonisk installasjon ble
besøkende invitert inn i en omsluttende
scenografi som inneholdt en samlet presentasjon av serieprosjektet “She Mad” (2015–d.d),
inkludert et nytt videoverk laget spesielt for
utstillingen. Utstillingen ble produsert i samarbeid med Museum of Contemporary Art,
Chicago hvor den skal vises sommeren 2022.

«Kunsthallen har aldri føltes større. (...) Innenfor dørene til
Bergen Kunsthall er det nære og emosjonelle arbeider som
presenteres for tiden. Verkene synes å invitere til refleksjon om
kreftene som er i sving i vårt storsamfunn, og individets plass i
det hele. Jeg har smilt, ledd, grått en skvett og kjent på sinne
og frustrasjon mens jeg har beveget meg gjennom de to utstillingene»
—Renate Synnes Handal om Martine Syms og Sidsel Meineche
Hansen i BT
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Fra Martine Syms utstilling «She
Mad». Foto: Thor Brødreskift.

«Elisabeth Haarrs solidariske tekstiler på Bergen Kunsthall
nærmer seg den ultimate menneskelige sårbarheten.»
— Mariann Enge anmelder Festspillutstillingen for Kunstkritikk
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Elisabeth Haarr Festspillutstillingen
2021. Foto: Thor Brødreskift.

11

Jef Geys. Foto: Thor Brødreskift.

Nikima Jagudajev, «Basically».
Foto: Thor Brødreskift.
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Hana Miletić «Patchy». Foto: Thor
Brødreskift.

Fra Masterutstillingen 2021. Fergus
Tibbs installasjon «The Yes
Weekend» i Kunsthallens 2. etasje.
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Fragment invitererte til den åpne
samtalen «Hva vi lagde ved sjøen» i
Dokken containerhavn i forbindelse
med utstillingen «The Ocean».
Foto: Thor Brødreskift.
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Fra åpningen av Festspillutstillingen. Foto: Nayara Leite.

Fra utstillingen «The Ocean»
Foto: thor Brødreskift.
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Martine Syms «She Mad». Foto:
Thor Brødreskift.

Sidsel Meineche Hansen «Inner
Child». Foto: Thor Brødreskift

Landmarkprogrammet
Til tross for utfordringene med Covid-19
opprettholdt vi et aktivt live-program innenfor de til enhver tid skiftende forutsetninger
pandemien brakte. Ved å opprettholde et
aktivt program kunne vi gi arbeidsmuligheter
for artister, og gi opplevelser for publikum,
gjennom hele pandemien, ikke minst gjennom fortsettelsen av vårt samarbeid med
Bergen Kjøtt om en Landmark-satellitt i
Skuteviken i Bergen. Vi jobbet også med å
utvikle nye former for live-produksjon, hvor
en «live-utstilling» av Nikima Jagudajev som
ble utviklet over tid i løpet av utstillingsperioden, med tilhørende performanceprogram, er
et godt eksempel. Til utstillingen «The
Ocean» realiserte vi en performance av kunstneren Ei Arakawa ved Per Kirkebys skulptur
ved Nygårdsparken, en konsert av Elin Màr
Øyen Vister utendørs foran Kunsthallen og en
lukket middag med VUMA som fokuserte på
dekoloniale matlagingspraksiser. «The
Ocean» og kunstneren Sol Caleros paviljong i
Byparken ble utgangspunktet for en månedlig lesesirkel – et åpent fomat for å kunne lese
sammen og bli introdusert til tenkning og
skriving om temaer som interseksjonalitet,
skeivhet, kjønn og rase og gi rom for diskusjoner og personlige refleksjoner.
Som nye kanaler for distribusjon publiserte vi
flere vinylplater, blant annet den første utgivelsen til gruppen Avant Joik, flere podcaster,
samt nye bøker, blant annet tekstantologien

«Dissent Without Modification» av kunstneren Grace Ndiritu.
Vi opprettholdt vårt aktive program med
foredrag og samtaler, flere av dem strømmet
online, med bidrag fra kunstnere og fagpersoner fra ulike deler av verden. Blant høydepunktene var Arjuna Neuman og Denise
Ferreira da Silva sin visning av filmen «Serpent
Rain» og diskusjoner rundt Norges koblinger
til koloniale historier, og Louis Chude-Sokeis
foredrag «Robot Means Forced Labour 2»
som en del av Sidsel Meineche Hansens utstilling. Kunsthallen var også vertskap for radiosendingen til «Radio Hopes and Dreams» med
bidrag fra lokale og internasjonale kunstnere.
I det korte tidsvinduet uten restriksjoner startet Landmarks klubbaktiviteter med å lansere
det nye klubbkonseptet Ispoti & Yanos med
fokus på den afrikanske musikkstilen ’Amapiano’. Bergen Kunsthalls egen konsertserie
Utmark presenterte en rekke konserter, blant
annet med norske Marthe Lea Band og samarbeidet også med Transgender Awareness
Week for å presentere den irlandbaserte
musikeren Alyxis.
Totalt presenterte Landmarkprogrammet 108
arrangementer i 2021, hvorav 66 var egenproduksjoner og 25 rene online arrangementer
og strømminger.

«Også Landmark serverte konsert på konsert av høy kvalitet.
... Gabriela Garrubo med (blodtight!) band rundet av kvelden
til trampeklapp.»

— Charlotte Myrbråten og Frida Fliflet anmelder Vill Vill Vest
på Landmark, Bergen Kunsthall for Klassekampen
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Lydperformance med Elin Már
Øyen Vister og Jostein Stalheim i
forbindelse med åpningen av «The
Ocean». Foto: Stacy Brafield.
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Utflods Utmark-konsert på vår
Landmark-satellitt hos Bergen
Kjøtt. Foto: Thor Brødreskift.

Amalie Stalheim fremfører Arne
Nordheim i utstillingssalene.
Foto: Thor Brødreskift.

Jungelen arrangerer digital konsert
på Bergen Kjøtt med Gutu Abera.
Foto: Simen Peder Aksnes Aarli.
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Perfect Sounds Forever presenterer Alice Boman på Landmark,
Bergen Kunsthall.

Konsert med smittevernsrestriksjoner. Foto: Nayara Leite.
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Carmen Villain spiller under åpningen av Elisabeth Haarrs Festpillutstilling. Foto: Nayara Leite

Live-strømming av «Plattform:
Serpent Rain - Talk and film screening» med Arjuna Neuman, Denise
Ferreira Da Silva og VUMA

22

Formidling ved Bergen Kunsthall.
Foto: Thor Brødreskift.

Formidling
Formidling er viktig for Bergen Kunsthall. Vårt
allsidige program åpner muligheten for å delta
i diskusjoner om kunst og samfunn og å for
møte andre likesinnete. Vi tilbyr formidling
med påfølgende verksted for grunnskole,
videregående skole og barnehage, samt
omvisning i pågående utstilling for høgskole
og universitet og private grupper. Omvisninger for publikum hver søndag, som består av
en vanlig omvisning for et åpent publikum og
en familieomvisning med tilhørende verksted,
er et godt etablert tilbud. I år igjen har vårt
formidlingstilbud til skoleklasser vært preget
av nok et uvanlig år med restriksjoner og smittevernhensyn knyttet til covid 19. Totalt har 47
klasser med 1140 barn vært med på vårt
formidlingsprogram for grunnskolen i 2021.
Vårt kurs Kunsthistorier ble avholdt i vår
etter en rekke utsettelser fra året før. På
grunn av smittevernhensyn ble antall deltakere sterkt begrenset, med totalt 8 stk som
deltok i på de 6 sesjonene. Kurset ble startet
i 2014 av kunsthistoriker Hilde Marie Pedersen og kunstner Håkon Holm-Olsen, med en
ide om å generere større interesse og forståelse for kunsten i dag.
Prosjektet «Mylder», 19. april – 9. mai, knyttes hvert år opp mot Fakultet for kunst,
musikk og design, UiB, sin masterutstilling i
kunst, og gir barn en mulighet til å jobbe
sammen med en kunstner frem mot en utstilling. Barna får først en omvisning i årets
Masterutstilling i kunst, hvor ulike teorier om
samtidskunst presenteres og debatteres.
Deretter er det verksted produsert og holdt
av en av byens kunstnere, og på denne
måten gis barna et unikt innblikk i hvordan
en kunstner arbeider. Videre får de selv delta
i en kunstnerisk produksjon, følge hele
prosessen fra ide til ferdig verk, for på denne
måten konkretisere det som ble diskutert
under omvisningen. Prosjektet avsluttes med
utstillingen Mylder, bestående av alle barnas
arbeider og kuratert av invitert kunstner.
Årets Mylderkunstner var Torleif Bay, som
utarbeidet et verksted hvor barna som
deltok skulle lage fremtids-skulpturer og
oppfinnelser av skrapmetall og søppel. Inten23

sjonen for verkstedet var både å tenke bærekraftig ved å ta i bruk ting og materialer som
var brukt og tenkt kastet, men også å finne
ut av hvilke refleksjoner og funderinger barna
hadde om fremtiden. Som Bay skriver i
teksten til lærerne: «Året er 2121 og mye har
forandret seg siden i dag! På årets Mylder
skal elevene reise til fremtiden sammen med
kunstner Torleif Bay, og ta med seg noe tilbake. Sammen skal de lage en «oppfinnelse»
som de må sende til år 2021, fra 2121. Arbeidene blir skulpturer, med et brev fra framtiden, hvor brevet blir et vedheng på
skulpturen.» 14 skoleklasser med til sammen
249 elever deltok i årets Mylder. Selve utstillingen Mylder strakk seg over to dager, den 8.
og 9. mai, og ble besøkt av mange stolte barn
som tok med slekt og venner for å vise frem
hva de hadde vært med på under prosjektet.
Totalt 148 besøkende så utstillingen.
Våren 2021 overtok to av medlemmene i
Unge kunstkjennere driften av prosjektet,
som i sin tid startet i 2017. Et viktig kriterium
for prosjektet da det ble opprettet var at de
unge medlemmene skulle etter hvert overta
driften selv. Lisa Holmås og Linnea Halveg
har i flere år deltatt i UKK og har vært ivrige
pådrivere for prosjektet, og fikk av den
grunn oppgaven som prosjektledere. Restriksjoner knyttet til covid 19 førte til en vår
preget av få møter og begrensete muligheter
til å kunne integreres i kunstinstitusjonen
som normalt. Høsten 2021 tok derfor Unge
kunstkjennere en pause, med håp om nye
muligheter for prosjektet i 2022.
Smittevernhensyn og reiserestriksjoner har
skapt store begrensninger for besøk av grupper i kunsthallen. Vi har gjennomført
søndagsomvisninger med begrenset antall
publikum og påmelding. For barnefamilier
har formidlingsavdelingen laget oppgavehefter knyttet til utstillingen, eller laget mindre
kohorter for å kunne gjennomføre omvisning
i utstillingen med påfølgende verksted.
Oppgaveheftene er blitt levert ut gratis til
barn, som slik kan bli kjent med utstillingen
og samtidskunst på en leken måte.

Nettverk
Bergen Kunsthall er en av få institusjoner for
samtidskunst i Norge som opererer på et
grunnleggende internasjonalt nivå. Vårt
program initieres og produseres i stor grad
av Kunsthallen selv, men samtidig er det et
resultat av omfattende samarbeid med institusjoner og aktører lokalt og internasjonalt.
Dette nettverket er nødvendig for å utvide
både våre produksjonsmuligheter og finansiering av nye produksjoner. Selv om planlegging og arbeid med programmet ble
komplisert av endrede restriksjoner og uforutsigbare forhold under pandemien, forble
samarbeid et viktig arbeidsprinsipp i mange
prosjekter.
I 2021 videreførte vi våre internasjonale
samarbeid på institusjonelt nivå, blant annet
med Martine Syms’ utstilling som er et
samarbeid med Museum of Contemporary
Art (MCA) i Chicago, hvor utstillingen skal
vises sommeren 2022. I samarbeid med MCA
Chicago og det tyske forlaget Sternberg
Press publiserer vi også en bok med kunstneren Martine Syms i løpet av 2022. Ustillingen
med arbeider av Jef Geys ble produsert
sammen med kunstnerens bo og Kunsthalle
Bern, noe som også resulterer i en ny publikasjon med det London-baserte forlaget
König Books.
Til utstillingen «The Ocean» samarbeidet vi
med en rekke lokale organisasjoner slik som
Bergen Arkitekthøgskole, Lydgalleriet,
VUMA, Universitetet i Bergens billedsamling,
Bergen Sjøfartsmuseum, KODE og Universitetsmuseet i Bergen.
Vi fortsatte samarbeidet med EU-prosjektet
Re-Imagine Europe, sammen med ni ledende
europeiske institusjoner, om å produsere nye
bestillingsverk, gjesteopphold og workshoper med internasjonale kunstnere. Det fireårige prosjektet er delfinansiert av av EUprogrammet Kreativt Europa, i samarbeid
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med Paradiso (NL), Sonic Acts (NL), Elevate
Festival (AT), Lighthouse (UK), INA GRM (FR),
Kontejner (HR), A4 (SK), Disruption Network
Lab (DE) og Ràdio Web MACBA (ES). For
øyeblikket jobber vi med en ny søknad til
Kreativt Europa med en ny gruppe akademiske institusjoner og kunstorganisasjoner for å
følge opp dette programmet.
I hele 2021 har vi også opprettholdt tett
kontakt med det frie kunstfeltet og lokale
samarbeidspartnere i Bergen. Tidlig i pandemien besluttet vi å inngå et strategisk samarbeid med Bergen Kjøtt slik at en større del
av vårt live-program, og med det også
produksjoner fra det frie feltet, kunne gjennomføres under de gjeldende restriksjonene.
Dette samarbeidet fortsatte ut våren 2021,
før vi igjen kunne ønske publikum tilbake til
live-program i egen bygning fra sommeren
av. Vi har fortsatt vårt samarbeid med
etablerte og unge aktører fra musikk- og
kunstscenen i Bergen– slik som After School
Special, Klubb Diaspora og golden jar. Arbeidet med å styrke byens uavhengige arrangører og festivaler ble også videreført gjennom
samarbeid med f.eks. Perfect Sounds Forever, nyMusikk Bergen og Playdate. Vi samarbeider regelmessig med flere av de store
festivalene i byen, slik som Borealis, Festspillene og Vill Vill Vest, for å nå ut til nye lokale
publikumsgrupper. Gjennom samarbeidet
med Transgender Awareness Week kunne vi
også rette blikket mot viktige sosio-politiske
temaer.
Et av kunsthallens viktigste årlige samarbeidsprosjekter er Masterutstillingen i kunst.
Hvert år presenterer et nytt kull uteksaminerte studenter ved Fakultetet for kunst,
musikk og design, UiB, en utstilling som fyller
hele Bergen Kunsthall. Samarbeidet er av
stor betydning for både Kunsthallen, Universitetet og studentene.

«The massive exhibition ’The Ocean’ with its 27 artists could
be, despite the global topic, of only regional relevance ... But
at the Kunsthall nothing remains local.»
— Stefan Trinks i Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Yuri Pattisons installasjon «sun~set
pro~vision (bergen: west)» i C
Sundts gate 38-42. Fra utstillingen
«The Ocean». foto: Thor Brødreskift
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Bergen Kunsthall Mixtape Series

Digital tilgjengelighet
Bergen Kunsthall ønsker gjennom økt fokus
på digital formidling av kunst å nå ut til alle
befolkningsgrupper og aldre, og å bidra til en
demokratiserende tilgjengeliggjøring av kulturen. 2021 ble nok et år sterkt preget av
pandemien og de ulike restriksjonene fremhevet nok en gang viktigheten av en digital
tilstedeværelse og formidling av vårt program.
Med bakgrunn i stengingen av klubb- og
nattelivet ba vi lokale og internasjonale DJer
og produsenter innenfor elektronisk musikk
om å lage en serie med mixtaper for oss.
Mixtapene ble lansert tre lørdager på våren
som et gratis og trygt alternativ til de
nedstengte klubb-kveldene våre og hadde
totalt 1450 avspillinger.
Et annet nytt digitalt prosjekt i 2021 var en
serie med tekster som utvidet det diskursive
feltet rundt våre utstillinger med nye tekster
fra kunstnere og kunstskribenter og ble gjort
tilgjengelige på vår nettside. Serien presenterte nye tekster av Bruce Benderson, Caspar
heinemann, Nikima Jagudajev, Grace Ndiritu,
Leslie Thornton og Chris E. Vargas.
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I tillegg har vi strømmet foredrag, konserter
og filmvisninger, gjennomført digitale omvisninger og formidlingstilbud, og hatt en kraftig
økning i bruk av sosiale medier for deling av
bilde- og videomateriale fra utstillinger og
arrangementer.
Totalt har Kunsthallen hatt 33 digitale arrangementer i 2021 med totalt 34 400 views. 25 av
disse var rene online-arrangementer.
Med lang erfaring, kompetanse og utstyr for
strømming kunne Kunsthallen også være til
bistand for lokale musikere, arrangører og
organisasjoner i Bergen for strømming av
arrangementer gjennom vårt samarbeid med
Bergen Kjøtt om en trygg arena og studio for
online arrangementer under pandemien.
Denne Landmark-satellitten bidro til gjennomføringen av blant annet en online 8. mars
markering i regi av Fett og AKKS, Trans Pride
Bergen 2021, digitale konsertpremierer med
Bergensbandene Verdensrommet, 9 Grader
Nord og Eirik Aas på den Internasjonale
Studentfestivalen i Trondheim og strømming
av Erlend Apneseth trio til Riksscenen i Oslo.

Publikasjoner
De fleste av Bergen Kunsthalls utstillinger
følges av en publikasjon med internasjonal
distribusjon. I 2021 ble det utgitt 2 nye publikasjoner. Tekstantologien «Dissent Without
Modification» av kunstneren Grace Ndiritu
var en omfattende samling av intervjuer
Ndirutu har gjort med en rekke radikale og
progressive tenkere som alle startet karrieren
sin på 90-tallet, slik som Lisha Sterling,
Monster Chetwynd og Kathrin Böhm.
I anledning Festspillutstillingen 2021 ble det
gitt ut en omfattende bok om Elisabeth
Haarrs kunstnerskap. Med tekster av Steinar
Sekkingstad, Elisabeth Byre, Are Blytt og
Cecilie Løveid, i tillegg til en omfattende
samtale mellom kunstneren selv og Eline
Mugaas. Kunstavisen Mona Gjessing skriver i
sin anmeldelse av boken «Årets katalog til
Festspillutstillingen i Bergen er ikke bare et
oppslagsverk som gir spennende og forskjelligartede innganger til Elisabeth Haarr; en
glødende engasjert, politisk kunstner med
femti års fartstid i norsk kunstoffentlighet.
Publikasjonen er også et innbydende
visningsrom for kunst.»
Et nytt digitalt publikasjonsprosjekt i 2021 var
en serie med tekster som utvidet det diskursi-

ve feltet rundt våre utstillinger med nye
tekster fra kunstnere og kunstskribenter og
ble gjort tilgjengelige på vår nettside. Serien
presenterte nye tekster av Bruce Benderson,
Caspar heinemann, Nikima Jagudajev, Grace
Ndiritu, Leslie Thornton og Chris E. Vargas.
Dette året så også utgivelsen av 2 nye vinylplater på Bergen Kunsthalls egen label.
Nikima Jagudajevs utstilling «Basically» kulminerte i en serie med liveopptredener som
deretter kun etterlatte seg spor fra arrangementene, sammen med lydbildet, som senere
ble utgitt som vinylplate med musikk av
Jordan Balaber og Lester St. Louis. Med
bidrag av Bård Aarvik, Jordan Balaber,
Nikima Jagudajev, June Jenkins, Chris Pawlusek, Salomon Poutsma, Lester St. Louis, Nikoline Ursin Erichsen.
Våren 2021 slapp Bergen Kunsthall Avant
Joiks debutplate. Utgivelsen fikk svært gode
anmeldelser både nasjonalt og internasjonalt
og bestod av konsertopptakene fra deres
konserter på Landmark i forbindelse med
Joar Nangos Festspillutstilling i 2020. Avant
Joik består av Katarina Barruk, vokal / joik,
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, vokal og elektronikk og Matti Aikio, live video.

«On “Stuora Várrie” and “Ubmejen Jiännuo”, each splintering
vocal thread absorbs you deeper into a memory of a mountainside. As depicted in Matti Aikio’s visuals, a wild river flows
there. You can feel the chill of its water, hear the murmur of
trees and sense the woodland mysticism of it all. True to the
expressive semiotics of joiks and thanks to the empathetic
modes of modern composition and instrumentation, these cuts
carry not images, but vivid sensations.»
— Antonio Poscic sin anmeldelse av Avant joik «Live In Bergen»
i The Wire.
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Coveret til Avant Joiks debutplate.
Design: Blank Blank
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I forbindelse med Hana Miletić sin
utstilling «Patchy åpnet vi opp noen
av de stengte vinduene i fasaden
inn til vårt utstillingsrom sal V.
Foto: Thor Brødreskift.

Fra åpningen av Festspillutstillingen.
Foto: Nayara Leite
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Bergen Kunsthall
Foto: Thor Brødreskift.

Bea Schlingelhoff «Bronze Sculpture Dedicated to The Descent of
Woman» som var en del av utstillinge «The Ocean». Foto: Thor Brødreskift
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Utstillinger
Jef Geys
20. nov 2020 – 5. apr 2021
Kunstner: Jef Geys
Kuratorer: Axel Wieder, Steinar Sekkingstad
Basically
20. nov 2020 – 5. apr 2021
Kunstner: Nikima Jagudajev
Kurator: Scott Elliott
Masterutstillingen i kunst 2021
a little larger than the entire universe
17. apr – 9. mai
Kunstnere: Terje Abusdal, Sigurd Aas Hansen,
Sigrún Hlín Sigurðardóttir, Giulia Mangione, Unn
Devik, , Muhammad Shahid, William Kudahl, Terese
Stenhjem, Ingrid Forland, Sanne Frostensson, Sigrid
Lerche, Alex Hamish Millar, Wiktoria Gazda, Cheng
Ting Ting, Fergus Tibbs, Derek Sargent, Gunhild
Sannes Larsen, Vegard Ekberg, Kristoffer Martensen, Auður Ómarsdóttir, Ida Westberg, Dan Brown
Brønlund, Madihe Gharibi, Sofie Hviid Vinther,
Jonas Greni, Noah Hallström, Margrethe Kühle
Kurator: Adriana Alves
Festspillutstillingen 2021
27. mai – 15. aug
Kunstner: Elisabeth Haarr
Kuratorer: Axel Wieder, Steinar Sekkingstad
Patchy
27. mai – 15. aug
Kunstnere: Hana Miletić
Kuratorer: Axel Wieder, Steinar Sekkingstad
The Ocean
28. aug – 31. okt
Kunstnere: Trond Ansten/Kåre Aleksander Grundvåg, Ei Arakawa, Sol Calero, Nina Canell, Em’kal
Eyongakpa, Peter Fend, Fragment, Ina Hagen,
Ayesha Hameed, Alma Heikkilä, INTERPRT, Susanne
Kriemann, Giulia Mangione, Hans Ragnar Mathisen,
Yuri Pattison, Willem de Rooij, Tabita Rezaire, Jorge
Satorre, Bea Schlingelhoff, Susan Schuppli, Allan
Sekula, Wolfgang Tillmans, Elin Már Øyen Vister,
VUMA, Takako Yamaguchi, Explorations in Ocean
Space II – Vest Land North Sea Blueprints (Bergen
School of Architecture, teachers: Nancy Couling,
Vibeke Jensen)
Kurator: Axel Wieder
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Inner Child
12. nov 2021 – 19. jan 2022
Kunstner: Sidsel Meineche Hansen
Kuratorer: Axel Wieder, Steinar Sekkingstad
She Mad: Season One
12. nov 2021 – 19. jan 2022
Kunstner: Martine Syms
Kuratorer: Axel Wieder, Steinar Sekkingstad

Utmark, konsertserie
20. mar
Utmark X Borealis
Laura Ortman + Alnæs/Nørstebø/Meaas + TCFX
24. apr
Trist Pike + Utflod
31. okt
Famlende Forsøk
20. nov
Utmark X Transgender Awareness Week
ALYXIS

7. okt
Film screening + talk - Serpent Rain: Denise Ferreiera da Silva, Arjuna Neuman, VUMA
23. okt
Who Owns The Oceans?
Nabil Ahmed, Olga Lucko, Siri Carson, Pedro
Ribeiro, Mari Sanden
13. nov
Gry Rustad, Timotheus Vermeulen
25. nov
Mandy Merck, Sidsel Meineche Hansen, Therese
Henningsen - Maintenancer

26. nov
Hôy La

Zoom, filmserie

10. des
Marthe Lea Band

21. jan
Emanuel Almborg:
The Majority never has right in i’s side

Plattform, foredragsserie

4. mar
Leslie Thornton:
Peggy and Fred in Hell: Folding

16. jan
Nicholas Tammens: Jef Geys and the School
6. mar
Tenthaus
31. mar
Tom Holert
29. mai
Elisabeth Haarr, Eline Mugaas, Steinar Sekkingstad
5. jun
Fast Plass - Flere historier: Sille Storihle, Katarina
Bonnevier, Bjørn Andre Widvey
7. aug
Marte Danielsen Jølbo
28. aug
The Ocean artist talk
2. okt
Ina Hagen
6. okt
Sara R. Yazdani
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9. jun
Art on Screen
Vera Jocić, Tina Keane
Med Cinemateket i Bergen
17. jun
Wu Tsang:
Wildness
7. sep
Allan Sekula, Noel Burch:
The Forgotten Space
Med Cinemateket i Bergen
21. sep
Thinking Water
Med Cinemateket i Bergen

Andre egenproduksjoner
15. jan
Homecooking podcast og Instagram live-stream:
Grace Ndiritu, Prem Krishnamurthy
31. jan
David Toop stream
19. mar
Borealis: Basically performance
17. apr
Online åpningsseremoni MA 2021
27. mai
Festspillutstillingen 2021
Online åpningsseremoni
27. mai
Carmen Villain
2. jun
Amalie Stalheim - cellokonsert
Med Festspillene i Bergen
16. aug
Lene Berg lansering
28. aug
Ei Arakawa:
Per Kirkeby & Iwaki Ocean’s Temporal Visit
28. aug
A love letter to Lille Lungegårdsvann and the birds
who live here /make use of the water
Elin Már Øyen Vister og Jostein Stalheim
10. sep
Reading Group
10. – 15. sep
Radio Hopes and Dreams presents: Sonic waves for
a social just ecological transition. I samarbeid med
Lydgalleriet. Amber Ablett, Vikram Kolmannskog,
Elin Már Øyen Vister, Hanan Benammar, Magdaléna
Manderlová, Margrethe Kolstad Brekke, Karen
Werner, Sabine Popp
16. sep
Fragment: What We Made by the Sea, Arild Eriksen
24. sep
Building Instrument
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1. okt
Reading Group
2. okt
Re-Opening Club: Said Warya, Julie Silset, Inish,
Juan Qin, Sigrid Lerche
8. okt
VUMA Dinner
29. okt
Readíng Group
5. nov
Kunstkritikerprisen
17. nov
Transgender Awareness Week:
Kopf Kino: Isak Leon

Nasjonal pressedekning

Publikasjoner

Aftenposten, Bergens Tidende, Bergensavisen, Dag
og Tid, Dagsavisen, Dagbladet, Klassekampen,
Kunstavisen, KUNST, Morgenbladet, kunstkritikk.no,
Kunsthåndverk, PLNTY, NRK, NRK Radio, Subjekt,
Vårt Land, Dagens Næringsliv, Studvest, Bymagasinet, iTromsø, Jazz i Norgen, Rush Print, På Høyden,
Arkitektnytt

Grace Ndiritu
Dissent Without Modification
With Lisha Sterling, Victoria Sambunaris, Laura
Emsley, Nina Bacos, Monster Chetwynd, Kathrin
Böhm, Nancy Popp
Publisher Bergen Kunsthall
Language English

Internasjonal pressedekning

Festspillutstillingen 2021:
Elisabeth Haarr
With Elisabeth Haarr, Eline Mugaas, Steinar
Sekkingstad, Elisabeth Byre, Are Blytt, Cecilie
Løveid
Publisher Bergen Kunsthall and Sternberg Press
Language Norwegian / English

Art Daily, Contemporary Art Daily, Flash Art, Die
Tageszeitung, Frieze, The Wire, Salt Peanuts, Loop,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mousse, ArtNet,
Azure Magazine, Art Monthly, SVT, Ocula Magazine,
Gallery Talk, Tagesspiegel, Spike Art Magazine, Art
Review, SR2 Kulturradio, Elephant

Edisjon
Elisabeth Haarr
Collage, 2021
10 unique works
Different materials on wood
Format 12 x 12 cm
Edition 10 unique works

LP-plater
Avant Joik
Live at Bergen Kunsthall
With Matti Aikio, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje and
Katarina Barruk
Released by Bergen Kunsthall
Nikima Jagudajev
Basically
Composition Jordan Balaber & Lester St. Louis
Featuring contributions from Bård Aarvik, Jordan
Balaber, Nikima Jagudajev, June Jenkins, Chris
Pawlusek, Salomon Poutsma, Lester St. Louis, Nikoline Ursin Erichsen
Released by Bergen Kunsthall
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Ansatte

Styret

Axel Wieder, direktør
Andrea Grundt Johns, resepsjon
Dale Rothenberg, montør
Dillan Marsh, montør
Dino Dikic, formidler Unge Kunstkjennere
Einride Torvik, produksjonsleder (i permisjon)
Eric Alvin Wangel, produksjonsleder
Elise B.R. Pettersen, omviser
Fergus Tibbs, montør
Henrik Skauge, produksjon
Hilde Marie Pedersen, formidlingsleder
Jonas Skarmark, teknisk ansvarlig
Jonette Vindenes, administrasjonsleder
Kristen Keegan, montør
Lars Hallaråker, garderobe, billett og dist.
Lene Anette Kolltveit, garderobe og billett
Mai Lahn-Johannessen, utstillingsleder
Maja Zahl, administrasjonsleder til aug. 2021
Magnus Vedå Wibe, montør
Maria Rusinovskaya, kurator live-program til feb.
2021 (i permisjon)
Marie Lahn-Johannessen, renhold
Marthe Serck Hansen, garderobe og billett
Martin Midtbø Rokkones, garderobe og billett
Nora-Swantje Almes kurator live-program
fra aug. 2021
Oda Førde Braanaas, produksjonsvikar
Ragna Haugstad, bokbutikken
Robin Everett, montør
Sarah Jost, montør
Scott Elliott, kurator live-program til aug. 2021
Siv Torvik, montør
Sofia Marie Hamnes, produsent
Stacy Brafield, sosiale medier
Stein-Inge Århus, kommunikasjon
Steinar Sekkingstad, kurator
Synne Syslak, garderobe og billett
Tale Elida Giancotti Søilen, garderobe og billett
Thea Haug, medlemmer
Tim Ekberg, montør
Tord Øyen, resepsjon
Torleif Bay, omviser
Tuva Mossin, omviser
Vegard Urne, montør
Vegard Vindenes, montør
Vilja Kjersheim, produksjonsvikar og dist.
Yngve Pedersen, montør
Åsa Bjørndal, renhold og dist.
Åsne Eldøy, omviser

Styret i Bergens Kunstforening 2021
Julie Andersland (styreleder)
Karen Kipphoff (nestleder)
Hallgeir Isdahl
Daniela Ramos Arias
Anne-Helen Mydland
Mai Lahn-Johannessen
Geir Haraldseth (vara)
Steinar Sekkingstad (vara)
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Rådet 2021
Jan Fridtjof Bernt
Bodil Friele
Ingrid Haug Erstad
Valgkomiteen 2021
Charlotte Spurkeland
Cato Løland
Ragnhild Stolt-Nielsen
Aslak Høyersten (vara)  

Støttespillere

Samarbeidspartnere

Kulturdepartementet
Bergen kommune
Vestland fylkeskommune
Den Kulturelle Skolesekken
Fritt Ord
Kulturrom
Kulturrådet
Norske Kunstforeninger
Sparebanken Vest
EGD
Statens Kunstfond, Danmark
Grieg Foundation
Bergesenstiftelsen
H. Westfal-Larsen og hustru Anna
Westfal-Larsens Almennnyttige fond
Kreativt Europa-programmet til
den Europeiske Unionen
Major og advokat Eivind Eckbos legat
Musikkutstyrsordningen
Utenriksdepartementet
Pro Helvetia
Sparebankstiftelsen SR-Bank
The Henry Moore Foundation
MRC Skaland Graphite AS
Institut fur Auslandsbeziehungen

A4 – Space for Contemporary Culture, Bratislava
After School Special
Agenturet
Astrup Fearnley Museet, Oslo
Aurakia
Bergen Arkitektforening
Bergen Art Book Fair
Bergen Assembly
Bergen Kjøtt
BIT Teatergarasjen
Bergen Arkitekthøgskole
BEK – Bergen senter for elektronisk kunst
Borealis – en festival for eksperimentell musikk
Cinemateket i Bergen
Elevate Festival, Graz
Fakultet for kunst, musikk og design, UiB
Festspillene i Bergen
Festspillkollektivet
FRI Vestland
Ina GRM, Paris
Izlog Festival / Student Centre Zagreb
Jungelen
KODE Kunstmuseer og komponisthjem
Konsept X
Lighthouse, Brighton
Kunsthalle Bern
Kunstnernes Hus, Oslo
LEKK
Litteraturhuset i Bergen
Mhost Likely
Museum of Contemporary Art Chicago
nyMusikk Bergen
Pamflett
Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens
Paradiso, Amsterdam
Playdate
Perfect Sounds Forever
Ràdio Web MACBA, Barcelona
Re-Imagine Europe, delfinansiert av Kreativt Europa-programmet til den Europeiske Unionen
Røde Kors, Bergen
SPEKTRUM, Berlin
Skeiv Verden Vest
SPIRALS
Tidsskriftet Fett
Tik Records
Transgender Awareness Week
Vill Vill Vest
VISP
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Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers allé 5
5015 Bergen
Følg oss / Follow us
@bergenkunsthall
@landmarkbar
42
www.kunsthall.no

