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LEDER
Kunsten trenger et publikum, den trenger et sted å uttrykke 
seg, og den trenger tid. Først da får kunsten virkelig verdi.

I 2020 har en vesentlig del av kunstformidlingen i Norge, 
og verden, foregått via skjerm. Vi ser videovisninger av 
utstillinger på Facebook, åpningstaler på Instagram, og 
kunstnersamtaler og debatter på Zoom. Det har oppstått 
en distanse til kunsten som jeg tror vi må være ekstra 
oppmerksomme på i en tid hvor kunstkritikken forsvinner 
fra avisene, hvor politikere stiller spørsmål ved de få midlene 
som er avsatt til kunst, og hvor omstruktureringer i feltet 
sakte, men sikkert gjør at fagfeltet trues. Det er i dette 
klimaet vi som institusjon er viktigere enn på lenge.  

Vår oppgave er å styrke kunstnerne som stiller ut hos oss, 
og å formidle aktuelt og tradisjonelt samtidskunsthåndverk 
på best mulig måte. Hva ønsker kunstneren å oppnå, og hva 
er intensjonene bak utstillingen? Hvordan kan vi bidra til at 
denne ene visningen på KRAFT løfter prosjektet opp og 
frem, slik hensikten er? Atelierbesøk er et konkret eksempel 
på hvordan vi skaper tidlig dialog i forkant av utstillingene, 
og disse møtene gir oss et unikt innblikk og en nærhet til 
kunstnerne og prosjektene de presenterer. Å få komme inn 
i hjertet av kunstproduksjonen er kanskje det fineste med 
denne jobben. Denne gjensidige tilliten og nysgjerrigheten 
bidrar ofte til tettere samarbeid og økt forståelse mellom 
galleriet og kunstnerne. Dialogen er vårt viktigste verktøy, 
både i møte med kunstneren og publikum.

KRAFT er heleid av fagorganisasjonen Norske Kunsthånd
verkere og bør være i front når det gjelder utstillingsøkono
mi som vederlag og honorar. Takket være en økning i drifts
tilskuddet fra Kulturrådet i 2020 betaler KRAFT nå vederlag 
etter gjeldende satser. Alle som jobber på KRAFT, er selv 
utdannete kunstnere. Vi vet hvor mye arbeid som ligger 
bak hver enkelt produksjon. Vi kjenner til tvilen, valgene 
og gleden som dette medfører, og jobber kontinuerlig for 
å bedre de økonomiske vilkårene for våre kunstnere. I løpet 
av 2020 har vi tredoblet utbetalingene til kunstnere. Men 
vi er ikke i mål. Vi vil gi honorar for montering, for arbeidet 
frem mot utstillingene, og for formidling og tekstproduksjon. 
Kunstnerne er innholdsleverandørene våre, og uten dem 
har KRAFT ingen utstillinger å vise.

Med utstillingsprogrammet i 2020 ville vi sette et ekstra 
søkelys på begrepet kunsthåndverk. For hvor står kunst
håndverket i 2020? Kunsthåndverk er begrepet som aldri 
helt har fått et godt rotfeste i kunstverdenen, begrepet som 
fremdeles i 2020 er sterkt knyttet til til brukskunst og et 
marginalisert fagfelt. Seminaret Kunnskapskampen som 
KRAFT arrangerte på Litteraturhuset i februar, ble et viktig 
bidrag i denne diskusjonen. På KRAFT arbeider vi aktivt 
med å fremme mangfoldet av kunstnere som vi mener kan 
ha en plass innenfor kategorien kunsthåndverk. «Material
basert kunst» blir ofte benyttet som et synonym, men når 
nesten all kunst er materialbasert blir dette lite presist. Så 
hva skiller det vi jobber med, fra andre gallerier? På KRAFT 
har vi fokus på materialkunnskap og materialbevissthet. Av 
og til strekker vi strikken langt og setter sammen en kunst
ner som tilsynelatende ikke forholder seg til materialer, og 
en godt etablert håndverker. Det oppstår noe i disse mø
tene, som igjen skaper dialog og undring, og som vi mener 
bringer diskursen fremover. For det er fremover vi må se, 
selv om denne rapporten er tilbakeskuende. 

Årsrapporten 2020 gir et innblikk i aktivitetene, resultat
ene og utviklingen i året som gikk. Vi håper å øke be
manningen på KRAFT i årene som kommer, slik at vi kan 
fortsette å tenke nytt, legge til rette for gode utstillinger 
og styrke formidlingen. Jeg vil takke styret, ansatte og 
kunstnere for tålmodigheten og innsatsen i 2020, og våre 
samarbeidspartnere og bidragsytere for uunnværlig støtte. 

Kirsti van Hoegee 
Daglig leder



0706

«I Mama Dada Gaga er hele universet 
en sydende smeltedigel av skapelse og 
destruksjon, hvor ingenting har en fast 
identitet, men alt er underveis, på vei mot 
noe annet. Cederqvist er ikke opptatt av  
hva kvinnen er, men av hva hun kan bli.»

Siri Meyer om Åsa Cederqvists Mama Dada Gaga. 
«Tilblivelser», Kunstavisen, 18. oktober 2020.
« 
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VISJON

KRAFT skal styrke kunsthåndverkets posisjon i samtids
kunsten og være en pådriver for utvikling av fag feltet, 
nasjonalt og inter nasjonalt. KRAFT Bergen skal bidra til 
mang fold gjennom å utfordre og utvide begrepet kunst
håndverk.

1. KRAFT skal være et attraktivt visningssted for nasjo
nalt og internasjonalt samtidig kunst håndverk, og til
trekke seg et bredt publikum. KRAFT skal sti mulere 
og ut fordre de besøkende, og gjøre dem sultne på å 
oppleve mer kunsthåndverk. 

2. KRAFT skal være en arena for både trygge og dris
tige investeringer i kunst håndverk, og tilrette legge 
for gode kjøpsopplevelser for både pro fesjonelle 
samlere og det mindre erfarne publikum. 

3. KRAFT skal styrke kunsthåndverkets posisjon i sam
tidskunsten, og bidra til å utvikle den faglige diskur
sen om kunsthåndverk. 

4. KRAFT skal arbeide for å skape gode arbeids vilkår 
for kunstnere, både gjennom å være en god rolle
modell og gjennom å være en tydelig stemme i 
kunstpolitiske spørsmål.2023

STRATEGIPLAN 
2019 –

KRAFT er et kunnskapssenter og visningssted for norsk og 
inter nasjonalt samtidig kunsthåndverk, lokalisert sentralt i 
Bergen sentrum. KRAFT er heleid av Norske kunsthåndverkere, 
og drevet med økonomisk støtte fra det offentlige. KRAFT 
produserer separat og gruppeutstillinger, formidler kunst
håndverk for salg, og arrangerer faglige aktiviteter 

Med forankring i materialbasert kunst vises et spekter fra ny
utdannede kunstnere til veletablerte. Fra praksiser som er sterkt 
posisjonerte i kunsthåndverks tradisjoner til kunstnerskap som 
utforsker og utfordrer kunsthåndverkets stilling i samtiden og 
dets relasjon til andre kunstuttrykk. Kunst som omfavner nye 
materialer og teknologi, og kunst utformet i materialer som har 
fulgt menneskeheten gjennom historien.
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KRAFT

2020

UTSTILLINGER 

Vi har i 2020 gjennomført 13 utstillinger, hvorav to var duo
utstillinger, og to var gruppeutstillinger. Den ene gruppe
utstillingen medførte utprøving av et nytt utstillingsformat, 
hvor KRAFTs indre arkitektur ble tatt i bruk på en ny måte i 
møte med publikum. 

Utstillingsprogrammet har vært svært variert, fra visning av 
markante kunstnere i norsk kunsthåndverk via kunstnere 
som jobber mer eksperimentelt i fagfeltet, til helt nyutdan
nede. En viktig del av programmeringen på KRAFT består 
av å utvide forståelsen av begrepet kunsthåndverk. Et ek
sempel er utstillingsperioden med Brit Dyrnes og Josefine 
Lyche. De to står stødig i sine respektive fagfelt, samtidig 
som begge jobber skulpturelt, med et endelig uttrykk som 
er forankret i materialene de benytter. Keramikken til Dyr
nes forsterker det materielle uttrykket i Lyches objekter, 
samtidig som den lysende, stedssensitive installasjonen 
til Lyche gjør at Dyrnes' verk leses i en større kontekst. De 
intensiverer hverandre. 

Et annet eksempel er Invitert N°3 med Hanne Friis (NO) og 
Åsa Cederqvist (SE), hvor møtet mellom de to kunstnerne 
i utstillingsrommet fungerte svært bra. Friis stilte ut flere 
særegne arbeider i tekstil, hvor de ulike verkene tok form 
som større installasjoner hengende fra tak og vegg og som 
objekter på gulvet. Hovedverket til Cederqvist var filmen 
Mama Dada Gaga, og den ble vist sammen med kunst
nerens tekstilskulpturer som samsvarte med rekvisittene 
i filmen. Tematikken i Cederqvists videoinstallasjon ble 
forsterket av Friis sine organiske og taktile skulpturer, og 
sammen løftet de hverandre inn i en felles fortelling.

Under koronapandemiens første nedstenging fra mars til 
juni ble vi nødt til å tenke nytt. Vi besluttet å gjøre endringer i 
den indre utformingen i visningsrommet Galleriet, for å kun
ne benytte vinduene på KRAFT. Slik kunne vi gi publikum 
muligheten til å se fysisk kunst, selv om det var gjennom 
et vindu. I hele mai fikk fire masterstudenter som jobbet 
materialbasert ved Fakultetet for Kunst, musikk og design 
ved Universitetet i Bergen (KMD), hvert sitt vindu. Slik fikk vi 
opprettholdt visningsaktiviteten i lokalene våre og samtidig 
utforsket et nytt utstillingsformat. 

KRAFT presenterte i 2020 to gruppeutstillinger med 
kunst nere nylig utdannet fra to av landets største under
visningsinstitusjoner for kunst (KMD og KHiO). Dette ga et 
viktig innsyn i hvordan kunstnere utdannet ved disse insti
tusjonene arbeider med materialbasert kunst. At vi samme 
år presenterte den siste utstillingen til Kari Bugge Gjerstad 
og Odd Gjerstad, mastodonter innen Vestlandets keramiske 
historie, ga et unikt tidsperspektiv for kunsthåndverk som 
strekker seg fra etterkrigsåret 1946 til pandemiåret 2020. 

HÅNDTERING AV KORONA 

I tråd med nasjonal regulering og regionale anbefalinger 
har vi holdt lokalene våre stengte for publikum i periodene 
14.03.19.06. og 06.11.07.12.2020.

I likhet med andre kulturelle arenaer både nasjonalt og 
globalt, har også KRAFT fått merke en markant nedgang 
i fysiske publikumsbesøk, og har måttet utsette og avlyse 
deler av planlagt virksomhet. Likevel har koronapandemien 
gitt oss et verdifullt rom til å utforske nye utstillingsformater 
og gjøre strukturelle endringer i utformingen av lokalene 
våre, og den har fått oss til å utvide perspektivet på for
midling, drift og tilgjengeliggjøring av aktiviteten vår. 

Flere av tiltakene vi iverksatte under pandemien har gitt 
positive effekter og erfaringer KRAFT vil ta med seg videre. 
Blant annet har utvidelsen av tidsrommet på åpninger av 
nye utstillinger ført til at publikum får større anledning til 
å fordype seg i kunsten som blir vist, og at veien for å ta 
kontakt med kunstneren direkte blir kortere. Til tross for de 
store utfordringene pandemien har brakt med seg, opp
lever vi også at problemstillingene vi nå er nødt å hanskes 
med, kan bidra til å belyse aspekter ved driften hvor det er 
potensial til utvikling og nytenkning. 

For de utstillingene KRAFT dessverre så seg nødt til å av
lyse eller utsette, mottok kunstnerne vederlag og fikk dek
ket reiser som var betalt og ikke kunne avbestilles.
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FORMIDLING OG 
 KOMMUNIKASJON

I 2020 fikk bruken av digitale verktøy for formidling og kom
munisering av KRAFTs virksomhet en mer sentral plass enn 
tidligere. Særlig med hensyn til utstillingene ble dette viktig, 
i en tid hvor usikkerheten var høy knyttet til åpnings tider og 
mulighet for å motta et fysisk publikum. Samtidig produserte 
vi utstillingstekster som var til gjengelige i fysisk format på 
KRAFT, og digitalt på våre nettsider.

I løpet av året lot vi to kunstnere ta over KRAFTs Instagram
konto. I forbindelse med gruppeutstillingen Fistful of Love 
fikk den ny utdannede kunstneren Linda Morell tilgang til 
kontoen i én dag, hvor hun selv fikk formidle bilder, video 
og tekst om arbeidene sine og prosessen bak dem. 

18. april ga vi kunstneren Jonathan Josefsson, som fikk 
avlyst utstillingen sin grunnet pandemien, tilgang til konto
en. Han viste bilder, tekst og video om ferdige arbeid og 
prosess, hvor vi opplevde at særlig de prosessorienterte 
innleggene genererte stor publikumsinteresse. Å få tilgang 
til prosessene og arbeidet som ligger bak kunstverkene har 
åpenbart stor verdi for publikum, og dette er noe vi vil ta 
med oss videre i formidlingen.

I anledning vindusutstillingen ble det presentert en QR 
kode på vinduet for at publikum skulle ha anledning til å få 
innsikt i utstillingen og kunstnerskapene som ble vist. Det 
ble i mai 2020 skrevet en kritikk om utstillingen av Bryn
hild Elvira Winther for Tidsskriftet Kunsthåndverk. I oktober 
publiserte Kunstavisen.no en anmeldelse av Hanne Friis og 
Åsa Cederqvists utstilling Invitert N°3 skrevet av Siri Meyer.

I 2019 startet arbeidet med utvikling av nytt nettsted, som 
ble lansert i 2020. Samme år engasjerte vi designer Sti
ne Berg fra Studio Boi tilsvarende en 20% stilling.  Dette 
samarbeidet opplever vi som svært fruktbart med mye po
tensial, og vi har derfor bestemt oss for å videreutvikle og 
arbeide med nettstedet i et lengre tidsperspektiv, med sikte 
på ny lansering i 2021.

En viktig del av formidlingen skjer i det fysiske møtet med 
publikum som kommer til oss. KRAFT er opptatt av at publi
kum skal bli møtt med informasjonen de trenger, og inn
leder gjerne engasjerende samtaler og diskusjoner. Dette  
er gjensidig positivt for både ansatte og publikum, og for
drer at de ansatte setter seg godt inn i de enkelte utstillinger 
og kunstnerskap. KRAFT har som formål å kon tinuerlig ut
fordre og utvikle egen formidling, både i digitale og fysiske 
format.

SAMARBEID OG  
STØTTESPILLERE

Samarbeidspartnere i 2020 har vært Norske Kunsthånd
verkere (Kunnskapskampen, februar 2020), Haltenbanken 
(KRAFT Salong), Studio Boi (grafisk design), Kristina Aas 
(nettsted), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved 
Universitetet i Bergen (Vindusutstillingen), 71Bodies (In 
First Person) og Design Region Bergen (diverse). 

De viktigste økonomiske bidragsyterne til KRAFT i 2020 
har vært Kulturrådet, Bergen kommune, Hordaland fylkes
kommune og Norske Kunsthåndverkere. Det opplyses på 
alt av invitasjoner/flyers/plakater og lignende hvem som er 
bidragsytere til KRAFT.

KRAFT PRESS

KRAFT Press er et nyopprettet forlag som har som formål 
å utvide og forsterke KRAFT som et kunnskapssenter og 
visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av 
ulike tekst og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirk
somheten, hvorav den første satsingen er serien Parallell.

I denne serien vil KRAFT Press invitere ulike forfattere til å 
produsere frittstående tekster til pågående utstillinger ved 
KRAFT. Disse tekstene skal være resultat av forfatternes 
frie og egne tolkninger, og en anerkjennelse av tekst som 
et eget fagfelt og kunsthåndverk. Gjennom å invitere nye 
blikk og perspektiver fra andre felt til å arbeide med og 
fortolke kunstutstillingene åpner vi for gjensidig fruktbare 
samarbeid på tvers av fagene. Serien Parallell lanseres i 
april 2021 med tre tekster skrevet i 2020. Maria Dorothea 
Schrattenholz ble invitert til å skrive en tekst ut fra hennes 
opplevelse av utstillingen Jærtegn av Josefine Lyche, som 
ble vist i Hvelvet. Siden har også forfatterne Edy Poppy og 
Erlend Nødtvedt laget tekster, og vi arbeider kontinuerlig 
med å kombinere forfatterskap og utstillinger som tilfører 
hverandre noe.

Tekstene skal trykkes i samarbeid med Pamflett i Bergen 
på risograf, og designet blir gjort av Studio Boi. Det er et 
essensielt poeng for KRAFT Press at kunsthåndverket be
vares i alle ledd; fra kompetanse og utstillingsvirksomhet 
til publikasjonen av det fysiske sluttproduktet.

BESØKSTALL

Totalt antall besøkende på KRAFT i 2020 var 3718 fordelt 
på fire utstillingsperioder, dette er en nedgang på 54% fra 
2019 (8088 besøkende). I tillegg hadde vi vindusutstilling 
i mai, hvor publikumsregistrering ikke var mulig. 

I 2020 hadde vi færre arrangementer enn vanlig, og gjen
nomførte kun én utstilling med ordinær utstillingsåpning 
uten begrensninger av antall besøkende. I tillegg har vi hatt 
en klar nedgang i turistbesøk dette året. Turistene utgjor
de de foregående årene en vesentlig del av vårt publikum 
mellom mai og august. Vi så en tendens til gjennomgående 
lavere antall besøkende jo lenger ut i året vi kom. Dette var 
en umiskjennelig effekt av pandemien som var synlig i hele 
bybildet i Bergen, men samtidig opplevde vi at folk satte pris 
på muligheten til å oppleve kunst på ekte.

KUNSTNERØKONOMI

«Da jeg ble kultur- og likestillingsminister, trodde jeg at 
jeg kom til et felt preget av «sus og dus», men jeg møtte 
en verden hvor man prøver å få endene til å møtes. [...] Nå 
møter jeg kunstnere som forteller at når de får midler eller 
stipend til livsopphold, så dytter de alt det de kan tilbake 
igjen i sitt kunstneriske virke – for å perfeksjonere kunsten. 
[...] Det er virkeligheten.»

Abid Q. Raja, Kultur- og likestillingsminister,  
Morgenbladet 18. mars 2020.

Vi starter samarbeidet med kunstnere som skal stille ut på 
KRAFT, ett til to år i forkant av utstillingen. Når kontrakten 
er signert, starter jobben for kunstneren med å utvikle 
og pro dusere det som senere skal vises til et større pub
likum. Denne jobben er stort sett ikke betalt. Vi håper 
at vi i fremtiden kan bli en del av Kulturdepartementets 
utstillingshonorarordning slik at vi kan gi lønn til innholds
leverandørene på KRAFT. Uten kunstnere er vi ingenting.

Som en direkte følge av økt driftstilskudd fra Kulturrådet i 
2020 doblet KRAFT vederlagssatsene og betaler nå det vi 
skal til kunstnerne i forhold til de gjeldende satsene. Vi be
taler også reise og overnatting ved montering og utstillings
åpning. Målet er at vi skal gi honorar for selve monteringen 
der kunstnerne selv bidrar. Ved siden av fast driftsstøtte 
har vi i 2020 mottatt prosjektmidler fra blant andre Norske 
Kunsthåndverkeres fond. Dette gav oss muligheten til å job
be aktivt med formidling gjennom tekstarbeid, som igjen har 
ført til oppstart av eget forlag med flere utgivelser i 2021. 

Samlet utbetaling til kunstnere i 2019 var kr 172 227.  
I 2020 var utbetalingen kr 412 385.

NY VISUELL IDENTITET

I 2020 startet Studio Boi arbeidet med utvikling av ny 
visuell identitet for KRAFT. Den visuelle identiteten bestå
ende av komponenter som logo, typografi og fargepalett, 
vil skape et mer fleksibelt og helhetlig uttrykk på alle flater. 
Den nye logoen ble lansert høsten 2020, mens alt av im
ple mentering på trykte flater, nettside, sosiale medier og i 
utstillingsrom og Salongen står ferdig til sommeren 2021.
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FISTFUL OF LOVE 
Tone Andersen,  Thomas Iversen,  
Magdalena Kotkowska, Linda Morell 
(Galleriet) 
 
DRUEFAT 
Kent Fonn Skåre  
(Hvelvet) 
 
UT AV DET BLÅ 
Astrid Sleire 
(Prosjektrommet)

UTSATT  
Martin Stråhle 
(Galleriet) 
 
AVLYST 
Jonathan Josefsson 
(Hvelvet)

AVLYST 
Linda J. Lothe, Mimi Swang, Elise Kielland, Arild Berg  
(Prosjektrommet)

VINDUSUTSTILLING 
Daniela Bergschneider, Katrin Rusten,  
Christian Dupont, Haruka Fukao 
(Galleriet)

UTSATT 
Kjersti Johannessen   
(Prosjektrommet)

UTSTILLINGS- 
PROGRAM 2020

31.01.–29.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.04.–31.05. 
 
 
 
 
 

17.04.–10.05. 
 

01.05.–01.06. 
 
 

15.05.–07.06. 
 

12.06.–09.08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.08.–18.10. 
 

21.08.–28.09. 
 

26.09.–18.10. 
 

30.10.–23.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.10.–15.11. 
 

27.11.–23.12. 
 

HVA BÆRER JEG MED MEG? 
Brit Dyrnes 
(Galleriet) 
 
JÆRTEGN 
Josefine Lyche 
(Hvelvet) 
 
SECOND NATURE  
Michal Fargo  
(Prosjektrommet)

INVITERT No 3 
Hanne Friis og Åsa Cederqvist 
(Galleriet og Hvelvet)

WILD IS THE WIND 
Jara Marken 
(Prosjektrommet)

LIV OG LEIRE 
Kari Bugge Gjerstad  og Odd Gjerstad 
(Prosjektrommet)

TAU 
Ellen Grieg og Ruth Moen 
(Galleriet) 
 
MUR / MUR 
Noëlie de Raadt  
(Hvelvet) 
 
DØNNINGER 
Kjersti Johannessen 
(Prosjektrommet)

AVLYST 
Emma Linde og Karin Gustavsson 
(Prosjektrommet)

UTSATT  
Disarming design in Palestine 
(Prosjektrommet)
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FISTFUL OF LOVE

Fistful of Love var en gruppeutstilling med verk fra masterutstillingene i Bergen og Oslo i 2019. 
Deltakende kunstnere var Linda Morell (Bergen), Tone Andersen (Bergen), Magdalena Kotkowska 
(Oslo) og Thomas Iversen (Oslo). Utstillingen søkte etter å oppfatte tendenser og kunstneriske 
strategier i den samtidige og kommende kunsthåndverksscenen. I forbindelse med utstillingen 
arrangerte KRAFT seminaret Kunnskapskampen på Litteraturhuset i Bergen mandag 10. februar. 
Kuratert av Kirsti van Hoegee.

TONE ANDERSEN (NO) 

LINDA MORELL (SE) 
THOMAS IVERSEN (NO) 

MAGDALENA KOTKOWSKA (PL)

31.01.–29.03.2020 
GALLERIET

TONE ANDERSEN (NO) 
© FOR CHANGE

Tone Andersen (f. 1968) arbeider med multimediale instal
lasjoner bestående av keramikk, video og objekter. Tema
tiske fokusområder er tid, identitet, hverdagsliv og en indre 
verden av drømmer og fantasi. 

Verket © for change tar utgangspunkt i en porselens figurin/
nipsfigur og en samling bilder hentet fra internett. Arbeidet 
fokuserte på hvordan våre identiteter påvirkes og styres av 
bildene vi omgir oss med. Vi ser på skjermer som fremstår 
som portaler til andre verdener, og ettersom vi og alt rundt 
oss er i konstant endring, blir våre virkeligheter blandet 
sammen med andres virkeligheter i et uforutsigbart nett 
av fortid, forventninger og normer.

LINDA MORELL (SE) 
HYGIEIA

Linda Morell (f. 1993) arbeider med kropp og skulptur, og 
er interessert i grenselandet der disse to begrepene over
lapper og forenes. Hun utforsker emnet ut fra et medisinsk, 
kulturelt og historisk perspektiv, og gjennom arbeidene ut
vikler hun ulike forståelsesmodeller og teorier for å nærme 
seg tematikken.

I installasjonen Hygieia viste hun skulpturelle arbeider i po
lert stål og keramikk som i sitt formspråk tar utgangspunkt i 
redskaper og proteser. Arbeidene fremstod som kroppslige 
maskiner og syntetiske organismer.

Linda Morell, Hygieia, 2019.
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THOMAS IVERSEN (NO) 
@MAKINGAPENCIL

Thomas Iversen (f. 1985) arbeider materialbasert og tema
tisk med verktøy, samt med publikasjoner.

I verket @makingapencil laget Iversen en blyant helt fra 
bunnen av. Alle materialer ble hentet fra naturen, bearbeidet 
og montert – fra råmaterialer frem til en ferdig blyant. Ved 
å bruke håndverk til å produsere en blyant, som vanlig
vis masseproduseres i en fabrikk, ble en skjult side ved 
materielle goder og dagligdagse objekter belyst – i dette 
tilfellet tegnematerialet. Den håndverksbaserte blyanten 
er unik, men den er bare unik på grunn av måten den 
ble produsert på – det er det som skiller den fra andre, 
masse produserte blyanter. Med prosessen blottlagt kun
ne betrakteren reflektere rundt hva som ligger bak de 
tingene vi kjøper og eier, samt det ansvaret vi har som 
konsumenter. Prosessen med å lage en blyant kan sees 
på Instagramkontoen @makingapencil.

MAGDALENA KOTKOWSKA (PL) 
GARDEN TACTICS

Magdalena Kotkowska (f. 1984) arbeider med skulptur og 
installasjon, der hun undersøker systemer med utgangs
punkt i bevegelser i tid og rom.

I installasjonen Garden Tactics ble vi møtt av en vegg dek
ket av sukkerspinn, og et basseng på gulvet med tilsyne
latende flytende metalldråper. En fragmentert estetikk der 
materialer ble transformert til nye tilstander og former i løpet 
av utstillingsperioden. Kotkowska er motivert av tradisjoner, 
transformasjon, materialundersøkelser, jordens endrings
tilstand samt store og små hendelser. Verkene i utstillingen 
ble et bilde på en absurd verden som i likhet med arbeidene 
også er i stadig overgang fra en tilstand til en annen. 

Magdalena Kotkowska, Garden Tactics, 2019.

Thomas Iversen, @makingapencil, 2019.

Tone Andersen, © for change, 2019.
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Kent Fonn Skåre (f. 1983) fullførte sin master i kunst ved 
Konstfack i Stockholm i 2013. I sitt kunstnerskap arbeider 
han skulpturelt, og han har de siste årene hatt separatutstil
linger ved Tag Team i Bergen og Archipelago på Hordaland 
Kunstsenter i Bergen, samt deltatt i en rekke gruppeutstillin
ger. Han driver også forlaget Gruppepress, som ble dannet 
i 2013 og utgir kunstpublikasjoner.

Utstillingen Druefat bestod av romlige arbeid fra ulike serier 
med materialer som lim og steinplater. Felles for arbeidene 
var en utforsking av produktmaterialer på tvers av medier. 
Arbeidene hadde sin egen logikk gjennom metode og ut
førelse og ble formet gjennom få og enkle grep.

Universell er en serie skulpturer med praktiske egen skaper 
laget av steinplaterester. Materialene ble samlet inn over 
en lengre periode, og med en åpen tilnærming til å benytte 
seg av materialer med iboende kvaliteter som dukket opp 
tilfeldig. Steinplatene er naturmaterialer fra ulike faser av 
en global produksjonsprosess. Siden de er fragmenter, er 
deres formale logikk delvis abstrahert.

Vekten, størrelsen og formen til materialene la føringer i 
byggeprosessen, og dette vred det funksjonelle i en mer 
performativ retning. Dette var ikke et forsøk på poesi, men 
en konsekvens av å søke en felles plattform der ulike ele
menter fungerer sammen.

Arbeidet Grey, spånskiva eko er fra en serie romlige vegg  
arbeid laget av ulike typer lim. Felles for materialene er at 
produsenten har gjennomfarget overflaten av ulike årsaker 
– som del av merkevarebygging, av praktiske grun ner, av 
estetiske grunner eller for å imitere andre materialer. Ulike 
verktøy, bevegelser og mengden i hver produktenhet 
skapte tilsammen komponenter som var delvis selv bestemt, 
delvis forutbestemt.

Utstillingen var støttet av Norsk Kulturfond 
og Bergen kommune.

KENT FONN SKÅRE (NO) 31.01.–29.03.2020 
HVELVET

DRUEFAT

Kent Fonn Skåre, Universell, 2019.
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Astrid Sleire (f. 1961) fullførte sitt Hovedfag i keramikk ved Statens høgskole for kunsthåndverk 
og design i Bergen i 1988. I sitt kunstnerskap arbeider hun skulpturelt med leire. De siste årene 
har arbeidene hennes vært stilt ut blant annet ved Galleri Det Gule Huset i Asker, Galleri Blås & 
Knåda i Stockholm og Kunstgarasjen i Bergen. Arbeidene hennes er innkjøpt av institusjoner og 
museer, og hun har utført flere offentlige utsmykkingsoppdrag.

Utstillingen Ut av det blå viste abstrakte objekter som sammenstilt kunne gi assosiasjoner til et 
mer fundamentalt og konkret landskap. Objektene var deler av former modellert i leire. Etter første 
oppbygging ble delene dekonstruert, slik at nye former oppstod gjennom å bryte opp opprin
nelsen for objektet. Formene ble brent og påført underglasurfarge som ga en tørr, ru overflate. 
De keramiske arbeidene kunne sees på som fragmenter som refererte til omgivelser i forandring, 
det som forblir uferdig, men stadig er under utvikling.

Utstillingen ble støttet av Billedkunstnernes vederlagsfond, Bergen kommune og Regionale pro
sjektmidler for visuell kunst.

UT AV DET BLÅ

ASTRID SLEIRE (NO) 31.01.–29.03.2020 
PROSJEKTROMMET

Astrid Sleire, Lys grønn, 2019.

Astrid Sleire, Rosa & lys grønn, 2019.
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DANIELA BERGSCHNEIDER (DE) 
KATRIN RUSTEN (NO) 
CHRISTIAN DUPONT (DK)  
HARUKA FUKAO (JP)

01.05.–01.06.2020 
GALLERIETVINDUS- 

 UTSTILLING

Fire vinduer, fire individuelle kunstnere. Utstillerne i vindus
utstillingen var masterstudenter fra avgangskullet 2020 
ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i 
Bergen, hvor alle hadde materialbaserte praksiser. I vindus
utstillingen kunne man se hvordan disse kunstnerne med 
vidt ulik bakgrunn medierer mening gjennom materialene 
på ulike måter.

Et vindu er en gjennomsiktig portal mellom innside og ut
side. De skiller oss fra hverandre, men åpner også opp rom 
som ellers ville blitt bortgjemt og forbigått. Under en global 
pandemi som krever at vi må holde fysisk avstand til hver
andre, er det viktig å finne nye måter å møtes på for å unngå 
å miste hverandre og gå oss vill i våre egne innelukkede 
rom – fysiske, så vel som billedlige.

Vindusutstilling inviterte publikum til å få et innblikk i noe 
av det den samtidige materialbaserte kunsten hadde å by 
på, men var også et forsøk på å skjære et hull i et vakuum 
under en prøvende og kaotisk tid for både mennesker og 
kunstinstitusjoner.

Vindusutstilling, 2020.
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DANIELA BERGSCHNEIDER (DE)  
HYBRIDIA 

Daniela Bergschneider (f. 1986) arbeider med å utfordre 
den menneskelige persepsjon gjennom skulpturelle ele
menter i keramikk og tekstil, og todelingen mellom disse 
materialene. Gjennom intens materialutforskning, eksperi
mentering og visuell taktilitet sikter hun mot å gi publikum 
en opplevelse av de materielle kvalitetene i hennes arbeid, 
uten at de fysisk trenger å røre ved dem.

KATRIN RUSTEN (NO)  
STILL LIFE

Katrin Rusten (f. 1992) utforsker overflater og materialer 
på en særlig visuell måte. Hun er interessert i minne, hud, 
kropp og landskap, og jobber med disse temaene gjennom 
gjenbruk av etterlatte materialer, veving, tekstilfarging, sy
ing og broderi.

CHRISTIAN DUPONT (DK) 
DEN FORSØMTE Ø

Christian Dupont (f. 1992) arbeider med blyanttegning og 
keramiske skulpturer, ofte i  kombinasjoner, som forlengelser 
av hverandre. Motivene hans tar utgangspunkt i iscene
settelser, og han søker etter å skape en balanse mellom det 
tilgjengelige og utilgjengelige.

HARUKA FUKAO (JP)  

CLOCK WITHOUT TIME 

Haruka Fukao (f. 1993) arbeider tematisk med flyktighet, 
forgjengelighet og ufullkommenhet, ofte i tidsbaserte, ri
tualistiske fremgangsmåter. Mange av arbeidene hennes 
er interaktive, og finner blant annet sted ved restauranter, 
pikniker eller teseremonier. Fukao benytter seg også av ke
ramikk i sine arbeider. I Vindusutstilling hadde hun perfor
mance én gang i uken, basert på de forskjellige månefasene.

Katrin Rusten,  

Still Life, 2020.

Haruka Fukao,  

Clock Without Time, 2020.

Daniela Bergschneider, Hybridia, 2020.

Christian Dupont,  

Den Forsømte Ø, 2020.
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Brit Dyrnes (f. 1955) er utdannet i faggruppe for keramiske 
disipliner ved Kunstakademiet i Trondheim i 1978 og Staat
liche Akademie der Bildenden Kunst i Stuttgart i 1979. I 
sitt kunstnerskap arbeider hun innenfor flere medier, med 
hovedvekt på keramiske disipliner. Dyrnes er blant annet 
innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur 
samt Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim 
kommune. I 2019 ble hun tildelt Norske Kunsthåndverkeres 
ærespris.

Utstillingen Hva bærer jeg med meg? viste keramiske verk 
som ble brent i flere omganger, i ulike ovner og med for
skjellige temperaturer. Noen var glasert og tilført oksider, 
andre stod uberørt, sprukket og rå. Leire og mineraler fra 
flere steder i verden møttes her i sammensmeltning. Den 
kunstneriske prosessen tar materialene gjennom ulike til
stander og uttrykk fra et likt utgangspunkt, hvor kontrasten 
og spenningen mellom sårbarhet og styrke fungerte som 
verkenes fellesnevner. 

HVA BÆRER  
JEG MED MEG?

BRIT DYRNES (NO) 12.06.–09.08.2020 
GALLERIET

Når noe omformes, utvikler seg, vokser eller krymper, rea
liseres iboende muligheter i det som forandres. Slik kan vi 
se at det ikke er formen i seg selv som er den foranderlige 
ting. Formene er bare uttrykte bestanddeler av et potensial 
i bevegelse. Leiren som blir brukt i Dyrnes sine arbeider 
har gjerne et flere tusen år langt forløp før den hentes ut 
av jorden og inn i kunstnerens verksted. Her bearbeides, 
formes og brennes den, og eksisterer slik i en serie av 
ulike tilstander, sterk og sårbar, hvor hver kontrollerte og 
tilfeldige endring er like nødvendig som den neste for det 
endelige resultatet. 

Brit Dyrnes, Opus, 2019.
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Josefine Lyche (f. 1973) er utdannet ved Kunstakademiet 
i Oslo i perioden 2000–2004, og har studert filosofi ved 
Universitetet i Bergen. I sitt kunstnerskap arbeider hun ut
forskende med  grunnleggende strukturer av skjønnhet og 
mystikk i naturen, mennesket og kosmos, gjennom ulike 
kunstneriske tilnærminger og teknikker. Arbeidene hennes 
peker ofte mot det overnaturlige og uhåndgripelige feno
mener, med referanser til esoterisk filosofi, geometri, magi 
og kunsthistorie.  

Jærtegn: overnaturlig hendelse som oppfattes som tegn 
på at noe skal skje. Jærtegn er ifølge folketroen et naturlig 
eller overnaturlig fenomen som oppfattes som et varsel.

Lyches installasjon Jærtegn i Hvelvet bestod av tre lys
skulpturer i form av pyramider eller stiliserte krystaller 
som vokste inn i, og ut av, glitrende pidestaller. De to lys
skulpturene Sweet Night og Endless Delight refererer til 
det profetiske diktet Auguries of Innoncence av William 
Blake, som både fordrer en bevissthet om den rådende 
verdenssituasjonen, og er en påminnelse om skjønnheten 
og harmonien vi finner i naturen og universet. Nærmere 
gulvet stod skulpturen The 3 6 9 Generator med referanse 
til Nikola Teslas 3 6 9teori om tallmagi, energi, frekvens 
og vibrasjon i jakten på universets mysterier. Inne i den tri
angulære monteren kunne man skimte en stjernelignende  
form. Det var en tredimensjonal representasjon av det 12 
000 år gamle mystiske symbolet Sri Yantra fra hinduismen, 
som kombinerer matematikk og spiritualitet. Sri er Sanskrit 
for hellig, Yantra viser til et geometrisk mønster som repre
senterer kosmos.

Det mørklagte Hvelvet ble kun opplyst av refleksjoner og 
regnbuer som kom fra lysbrytningen i skulpturene, og Lyche 
ønsket å gi publikum en følelse av å tre inn i en parallell  
dimensjon med symboler, fenomener og forvarsler – jærtegn 
– om en forestående hendelse eller forandring. Installasjonen 
kunne også ses på som et drømmelandskap eller et frosset 
øyeblikk fra en imaginær sciencefiction film. Skulpturene 
ville i egenskap av sine geometriske former gi publikum ener
gi, og ble på denne måten interaktive i møtet med publikum. 
Lyche jobber stedssensitivt og installasjonen gikk i dialog 
med det tidligere bankhvelvet med de monter lignende 
skulpturene som peker mot opphøyde verdigjenstander og 
utilgjengelige verdener. Tematisk reflekterte installasjonen 
over menneskets søken etter å forstå verden og universet. 
En overordnet målsetting i Lyches kunst neriske praksis er å 
la arbeidene virke som visuelle ladestasjoner og et positivt 
energifelt for tilskueren. Hun har et ønske om å rokke ved 
tilskuerens virkelighetsopp fatning, gjerne utover det som 
skjer inne i utstillings rommet.

Utstillingen ble støttet av  
Billedkunstnernes Vederlagsfond.

JOSEFINE LYCHE (NO) 12.06.–09.08.2020 
HVELVET

JÆRTEGN

Josefine Lyche, The 3 6 9 Generator, 2020.
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Michal Fargo (f. 1984) er utdannet master i kunst ved avdeling for keramikk og glass ved The Royal 
College of Art i London i 2016. I sitt kunstnerskap arbeider hun utforskende i grense områder 
mellom imitasjon og fortolkning, og forsøker å fange en iboende lengsel etter autentisk natur, 
men samtidig feire progresjon og dens mange fordeler.

Utstillingen Second Nature besto av en serie keramiske objekter hvor grensen mellom organisk 
og syntetisk, forhistorisk og moderne fløt sammen. Strukturene i selve objektene er organiske, 
men overflatene er syntetiske, noe som skaper en nesten urovekkende tvetydighet. Denne tve
tydigheten er en stor del av Fargos praksis, og hun utforsker den med åpenhet og nysgjerrighet. 
Arbeidenes formspråk hinter til geometri man kan forbinde med skyskrapere eller andre tegn på 
«sivilisasjon», mens overflatebehandlingen nesten kamuflerer dem slik at de fremstår som fjellkje
der eller en annen type landskap. Med hint til både fortid og fremtid, natur og kultur fremstår arbei
dene som et samspill mellom det urovekkende velkjente og det komplett forvirrende og uforløste.

SECOND NATURE

MICHAL FARGO (IL) 12.06.–09.08.2020 
PROSJEKTROMMET

Michal Fargo, Second Nature, 2020.
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Hvert år inviterer KRAFT en kunstner bosatt i Norge til å 
stille ut i Galleriet og Hvelvet sammen med en selvvalgt 
kunstner bosatt i utlandet. Kunstneren fra Norge inviterer 
en kunstner hen ønsker å samarbeide med, og sammen 
planlegger de en duoutstilling som vises på KRAFT innen to 
år. Duoutstillingen produseres av kunstnerne i dialog med 
kurator. Ved å legge til rette for denne typen samarbeid 
ønsker KRAFT å gi norske kunstnere muligheten til å skape 
nye kontakter i et utvidet felt.

For høsten 2020 inviterte KRAFT Hanne Friis til å stille ut 
i Galleriet og Hvelvet. Friis inviterte med seg den svenske 
kunstneren og filmskaperen Åsa Cederqvist. 

Kuratert av Kirsti van Hoegee.

INVITERT Nº 3 HANNE FRIIS (NO) 
ÅSA CEDERQVIST (SE)

21.08.–18.10.2020 
GALLERIET OG HVELVET

Hanne Friis og Åsa Cederqvist, Invitert N° 3, 2020.
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HANNE FRIIS (NO) 
SKJULT MØNSTER

Hanne Friis (f. 1972) er utdannet innen maleri og skulptur 
ved Kunstakademiet i Trondheim i årene 1992 til 1996. I sitt 
kunstnerskap arbeider hun med å videreføre og utfordre den 
tekstile tradisjonen gjennom sine taktile, håndverksbaserte, 
skulpturelle og romlige verk. Friis står bak flere offentlige ut
smykninger og er representert i offentlige og private samlin
ger. Hun er innkjøpt av blant andre KODE, Nasjonalmuseet, 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk Kulturråd og 
Sparebankstiftelsen.

Utstillingen Skjult mønster viste særegne arbeid i tekstil, 
der de ulike verkene tok form som større installasjoner 
hengende fra tak eller på vegg, og som objekter på gulvet. 
Skulpturene blir til gjennom en langsom prosess: Tekstilene 
blir farget av planter og deretter formet av en karakteristisk 
folde og sømteknikk utført for hånd i repeterende beve
gelser som brytes av irregulære vendinger. De organiske og 
sanselige formene har en påfallende tilstedeværelse i rom
met. De er abstrakte, men assosiative, og knytter seg både til 
kroppslige prosesser og naturens kretsløp og forandringer. 
Det skulpturelle forsterkes av det matte, naturhvite eller grå 
bomullslerretet, som på avstand kan forveksles med gips el
ler leire, men som man ved nærmere øyesyn oppdager er la
get av tette folder av tekstil. Tekstilet i skulpturen Topografi 
III var farget med planter fra nord (marikåpe og storkenebb), 
som i kombinasjon med jernvann gav grålige fargenyanser. 
Tvetydigheten i forholdet mellom form og materialitet er et 
gjennomgående tema i kunstnerskapet. Tittelen på utstil
lingen Skjult mønster henspiller på skulpturenes strukturelle 
oppbygging.

ÅSA CEDERQVIST (SE) 
MAMA DADA GAGA

Åsa Cederqvist (f. 1975) er utdannet master i kunst ved 
Konstfack ved University of Arts, Crafts and Design i 
Stockholm i 2000. I sitt kunstnerskap arbeider hun ut
forskende i skjæringspunktet mellom billedkunst, film og 
koreografi. Gjennom video, skulptur, installasjon, fotografi 
og performance skaper hun humoristiske, eksistensielle, 
gåtefulle og utfordrende universer som navigerer mellom 
det underbevisste og det rasjonelle, det fysiske og det 
flyktige. Arbeidene hennes har de siste årene blant annet 
blitt presentert på Kunsthal Rønnebæksholm i Danmark, 
Momentum 10 i Moss i Norge, Kunsthaus Hamburg og 
Bethanien i Berlin i Tyskland.

Mama Dada Gaga var en utforskende og kompromissløs film 
og en romlig installasjon, som skildret lek, tillit og kunstnerisk 
arbeid generelt. I samarbeid med datteren og moren, doku
menterte og iscenesatte kunstneren en verden under kon
stant konstruksjon. I filmen møtte vi tre gener as joner kvin
ner i et uttrykk der lek og forskjellige rollespill handlet om 
forventninger til kunstnerrollen, morsrollen og kvinnerollen. 
Filmens flere lag førte oss mellom virkelighet og abstraksjon, 
foreldreskap og barndom, symbiose og separasjon, liv og 
død. Resultatet var en slags material isering av hvordan re
lasjoner, rammer og forventninger stadig utfordres av livets 
konstante uforutsigbarhet, og om hvordan våre roller ikke 
er så statiske som vi kanskje vil at de skal være. En gjenta
gende sekvens i Mama Dada Gaga var fødsel, transforma
sjon, overgangen fra en tilstand til en annen. Skulpturene 
i filmen var rekvisitter for lekens ritualer, men de var også 
frittstående skulpturer som selv uttrykte disse forskjellige 
tilstandene. I den romlige installasjonen ble publikum en del 
av scenografien, og svøptes nærmest inn i filmen. Trykket 
på tekstilene tok utgangspunkt i hverdagslige materialer: et 
nærbilde av en pannekake, jord som er avbildet på avstand, 
en rosa deig – mikro og makroperspektiv på livet. Sentralt i 
arbeidet var en utforskning av kunstens bakevje, bakgårder, 
livets skaperverk, potensialet til lek, som også inkluderer en 
utforskning av tillit, sårbarhet, skamløshet og forhandlinger.

Hanne Friis, Topografi III, 2020.

Hanne Friis, Lys spiral, 2018.

Åsa Cederqvist, Mama Dada Gaga, 2019.
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Jara Marken (f. 1991) utdanner seg til master i kunst ved Fakultetet for Kunst, musikk og design 
ved Universitetet i Bergen, som ferdigstilles i 2022. I sitt kunstnerskap utforsker hun ulike kvali
teter gjennom abstraksjon, farge, rytme og repetisjon og overfører dette til sitt visuelle landskap. 
Arbeidene uttrykker en leken tilnærmingen til vår eksistens. De siste par årene har hun stilt ut 
verk blant annet ved Galleri Neuf i Oslo, Atelier Oblivion i Oslo og Telemark Kunstsenter. I 2018 
samarbeidet hun med klesmerket Raske Rêvêr under Oslo Runway.

I utstillingen Wild is the Wind viste Marken nye arbeider i form av betongskulpturer og maleri 
på tekstil. En hyllest til kreftene i naturen, og til de som er besatt av å komme nær, var tema
tikken Marken hadde arbeidet med gjennom ekspressiv abstraksjon og materialitet. Spesielt 
var Maurice og Katia Krafft en inspirasjon til utstillingen. Maurice og Katia Krafft var to vulkan
ologer og pionerer innen dokumentasjon av vulkansk aktivitet. Hele deres liv var dedikert til 
denne lidenskapen. Begge døde i en pyroklastisk strøm på Mount Unzen i Japan, 3. juni 1991, 
kunstnerens fødselsår.

JARA MARKEN (NO) 21.08.–20.09.2020 
PROSJEKTROMMET

WILD IS  
THE WIND

Jara Marken, Wild Is the Wind, 2020.
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Kari Bugge Gjerstad (f. 1925) og Odd Gjerstad (f. 1923 
–2014) var begge utdannet ved Københavns Kunsthånd
værkerskole i årene 1946–1947, og møttes på danske
båten på vei dit. Disse nestorene og forbildene har siden 
inspirert generasjoner av keramikere. På 50tallet i motvind 
i et fagmiljø som ikke så verdiene, på 60 og 70tallet vendt 
til forbilder for unge keramikere på leting etter seg selv og 
sitt uttrykk. På sine over 70 yrkesaktive år har de hatt 70 
utstillinger i inn og utland, laget 30 utsmykninger og er 
profilert i over 100 medieomtaler.

Odd gikk bort i 2014, men den 26.09.2020 stilte hans livs
ledsager, Kari, ut enda en gang i Bergen. Denne gangen i 
Prosjektrommet på KRAFT. Kari, landets eldste aktive kera
miker er 95 år. Det er allikevel ingen alder når hun fortsatt 
har glød for arbeidet, er inspirert og fylt av skaperglede.

LIV OG LEIRE

KARI BUGGE GJERSTAD (NO) 
ODD GJERSTAD (NO)

26.09.–18.10.2020 
PROSJEKTROMMET

Liv og leire var en retrospektiv utstilling  med arbeider 
fra 1950 laget i Narvik, til nye verk laget på Sotra. Det var 
skulpturer i privat eie og arbeider til salgs. I forbindelse med 
utstillingen ble det slipp av boken Liv og leire, om de to 
pionerene. Det er en rikt illustrert bok med tekster av bl.a. 
Anne Britt Ylvisåker (KODE), Kari og Odd, journalist Cathrine 
Krane Hansen, en rekke av deres praktikanter og 50 eiere 
av deres keramikk. Boken ble utgitt på Skald forlag.

Odd Gjerstad, 1960-tallet.
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Tau er lange, sterke og fleksible. Det brukes for å binde, 
holde og løfte. I denne duoutstillingen benyttet begge 
kunstnerne seg av tau som materiale. Ellen Grieg brukte 
store nylontau med kraftfulle farger, hengende fra taket som 
dansende vesener. Ruth Moen brukte naturtau som hun 
dyppet i støpeleire. Begge jobbet monumentalt, i rommet 
og med rommet. Sammen skapte tauskulpturene en egen 
dialog.

Ellen Grieg (f. 1948) er utdannet ved Statens håndverks 
og kunstindustriskole i 1973, Kunstakademiet i Bratislava 
i 1974 og UMPRUM – Høyskolen for kunst, arkitektur og 
design i Praha i 1975. I sitt kunstnerskap arbeider hun med 
et abstrakt formspråk i tekstile materialer. Hun har hatt  
separatutstillinger ved blant annet Kunstnerforbundet i 
Oslo, Lynx i Oslo og Studio 17 i Stavanger, samt deltatt på 
Høstutstillingen, Curio/Design Miami og gruppeutstillinger 
på Telemarksgalleriet og Norsk Billedhoggerforening.  
Arbeidene hennes er innkjøpt av blant andre Oslo kom mune, 
Nasjonalmuseet og Kulturrådet.

I utstillingen Tau ble det vist helt nye arbeider fra den på
gående serien Transformasjoner, der tykke, fargede tau 
henger fritt i rommet. De er voluminøse, tar fysisk plass, 
men også visuell plass ved bruk av sterke farger, spillerom 
for lys og skygge og materialitet. Det abstrakte formspråket 
fremhever materialiteten og skaper samtidig en umiddelbar 
opplevelse av verket. Verkene er formet i fargesterke spira
ler som henger fra taket, og som løser seg mer og mer opp 
jo lenger ned trådene henger. Som egne vesener danser 
de i rommet.

De tykke tauene som ble brukt i utstillingen Tau i Galleriet 
ble spesiallaget hos Norsk Fletteri i Bergen. Tauene ble 
flettet for å oppnå den tykkelsen Grieg ønsket i tauet, 
istedenfor tvinning som er mer vanlig. 

Ruth Moen (f. 1972) har hovedfag i keramikk fra Kunsthøg
skolen i Bergen fra 2000. I sitt kunstnerskap arbeider hun 
med skulpturer, veggarbeid og installasjoner. Hun er en del 
av kunstnergruppen Temp, bestående av Ruth Moen, Anne 
Thomassen, Heidi Bjørgan og AnneHelen Mydland. Temp 
har produsert en rekke utstillinger sammen og er blant 
annet innkjøpt av KODE, Nasjonalmuseet og Sørlandets 
kunstmuseum. Moen stilte sist ut i Bergen på Årsutstillingen 
2019 på KODE.

I utstillingen TAU ble det vist stedstilpassede arbeider 
utført med tau og flytende leire; spesifikt støpeleire 
og manilla tau/naturtau. Tidsaspektet og prosessene 
materialene gjennomgikk i utstillingsløpet i Galleriet 
var en viktig del av verkene. Leiren startet som våt, og 
gjennomgikk en prosess der væsken i leiren litt etter litt 
fordampet og materialets kvaliteter endret seg. Leiren 
ble tørr, og etter hvert sprakk den og gikk fra mørk til lys 
farge. Manillatau er impregnert med olje, som førte til at 
når leiren tørket og oljen trakk ut i den, begynte arbeidene 
igjen å mørkne. I arbeidsprosessene er Moen på jakt etter 
et fortellende, lyrisk uttrykk. Dette viser seg i skulpturenes 
livaktige fremtoning. Tauet blir kveilet sammen i runde 
eller vridde, ovale former, de blir hengt fra taket og lagt i 
flytende leire. Slik blir de liggende til den ønskede formen 
er oppnådd, gjerne i flere døgn. Etter at tauet blir løftet 
ut av den flytende leiren, stivner leiren og verket bærer 
seg selv. Kombinasjonen av størknet leire og motstridende 
naturtau, den glatte flaten og det stikkende tauet, skaper 
en fin kontrast i de forgjengelige skulpturene. De er skjøre, 
men samtidig intime og direkte. I utstillingen møtte de deg 
i hele sin størrelse; tauene litt for store og tunge til at de 
var håndterbare, men samtidig tvunget og vridd inn i en ny 
form, i symbiose med den myke, formløse leiren. 

ELLEN GRIEG (NO) 
RUTH MOEN (NO)

30.10.–17.01.2021 
GALLERIET

TAU

Ellen Grieg og Ruth Moen, Tau, 2020.
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Noëlie de Raadt (f. 1992) har en master i kunst fra Fakultet 
for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen fra 
2018. I sitt kunstnerskap arbeider hun med å undersøke 
den nære relasjonen mellom lyd og rom, og hvordan disse 
påvirker og innvirker på hverandre. Arbeidene hennes 
har blant annet vært utstilt på SLAKT galleri, Felt og .ZIP 
Colletive i Bergen. 

Utstillingen Mur/Mur bestod av en stedsspesifikk lyd
installasjon i Hvelvet. Gjennom opptak hentet fra varierte 
lydmiljøer skapte hun en gjennomgripende installasjon som 
utfordret publikums sanser. Siden hun kom til Bergen i 2016 
har arbeidene hennes blitt påvirket av norske myter og lo
kale mysterier. Hun oversetter gjerne daglige observasjoner 
og tilfeldige møter gjennom forskjellige medier, og leker 
med den subtile grensen mellom tilstedeværelse og fravær, 
virkelighet og illusjon

Hvelvets metallvegger ble dekket av tusenvis av mag
neter og messinghøyttalere i forskjellige størrelser. Den 
doble betydningen av tittelen vektlegger veggenes (mur 
på fransk) avgjørende rolle, brukt som høyttalerledninger. 
Et fintfølende lydstykke ble kringkastet gjennom flere 
høyttalere og fylte hele rommet. De forskjellige lydene 
var fra opptak rundt i Norge; fra den rolige naturen i nord, 
gjennom mystiske skoger, og til en verden under vann. 
Gjennom forsterkingen av nesten uhørbare lyder, oppstod 
det en ny dimensjon: lydene aktiverte veggene og gav 
inntrykk av at de levde og hvisket. Denne følelsen forsterkes 
av de svingete messingmønstrene til høyttalere, formet av 
ufullkommenheter og ujevne overflater i Hvelvet. Denne 
installasjonen inviterte publikum til en intim sensorisk 
opplevelse, utover de kalde og tunge veggene.

Utstillingen ble støttet av Bergen kommune.

NOËLIE DE RAADT (CH) 30.10.–17.01.2021 
HVELVET

MUR/MUR

Noëlie de Raadt, Mur/Mur, 2020.
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Kjersti Johannessen (f. 1977) har seks års utdannelse som 
glassblåser og kunsthåndverker med eksamen fra Det Kon
gelige Danske Kunstakademis Designskole på Bornholm i 
Danmark i 2003. I sitt kunstnerskap arbeider hun prosess
basert med kontraster, inspirert av naturen og mennesker. 
I forbindelse med utstillingen holdt hun en demonstrasjon 
på S12 sammen med Timothy Belliveau lørdag 31. oktober 
2020. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant andre KODE, 
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Nasjonalmuseet. I 
2020 ble hun tildelt Scheiblerprisen for kunsthåndverkere.

I utstillingen Dønninger viste hun arbeider inspirert av Nor
ges kystlinje med alle sine handelsbyer, hvor fiskeri og fis
kehandel har vært hovedinntektskilden gjennom flere gene
rasjoner. Johannessen er oppvokst i Bodø, og har alltid vært 
inspirert av lyset i nord. Til denne utstillingen var det mørket, 
mørketiden og det mørke, utfordrende havet som var med 

DØNNINGER

KJERSTI JOHANNESSEN (NO) 30.10.–17.01.2021 
PROSJEKTROMMET

på å forme ideene til arbeidene. Skulpturene i glass er både 
vakre og urovekkende på samme tid. I noen av arbeidene 
er det den glatte og slipte overflaten som bærer fargene 
og lyset, og som skaper dybden i objektet. I de høypolerte 
objektene bryter lyset de transparente glassfasettene og 
skaper refleksjonsmønstre som gir de en ekstra dimensjon. 
Det vakre og rene brytes i serien Skarpe kanter hvor objek
tene har knust kant. Ved å vise glassets brutalitet utfordres 
funksjonaliteten og det myke uttrykket. De skarpe, knuste 
kantene blir en sterk kontrast til den myke formen.

Utstillingen ble støttet av Hordaland kunstsenters produk
sjonsstipend fra Bildenede kunstneres hjelpefond.

Kjersti Johannessen, Dønninger, 2020.



4948

«Ei utstilling i reflekterande vindauge, vil alltid 
handle om både kunsten, vindauge og verda 
utanfor. Anten ein vil eller ei. Difor understrekar 
utstillinga behovet for å ha opne kunstutstillingar. 
Eit bevis på at me ikkje kan nøye oss med å sjå 
kunsten på skjermar.»

Brynhild Elvira Winther om Vindusutstilling. 
«Kunsten, verda – og det som står imellom», Kunsthåndverk, 27. mai 2020.

« 
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I 2020 innvilget regjeringen først 17, så 19 millioner kroner 
til innkjøp av norsk kunst og kunsthåndverk fra gallerier og 
visningssteder i Norge, eller direkte fra kunstneren. Mid
lene ble fordelt på 15 museer rundt om i landet. Av disse 
35 millionene ble det foretatt ett innkjøp via KRAFT. KODE 
kjøpte verket REC rød 11 av Ellen Grieg 1 for kr 200 000. 

1

3

FORMIDLINGS-
SALG

I 2019 viste vi utstillingen Tidens berøring av Kari Aasen4. 
Avtalen om kjøp av verket til Åsane sykehjem ble signert i 
2020, og verket blir en del av det nye bygget som skal fer
digstilles i 2022. 

Bergen kommune bevilget også ekstra koronamidler til inn
kjøp av kunst via gallerier og visningssteder. Fra denne ord
ningen ble det gjort innkjøp til utsmykninger ved Holen skole 
(Marianne Berg) 5, Sandsli bo og aktivitetssenter (Gunnar 
Thorsen) 6 og Kristianborg Barnehage (Heidi Bjørgan) 7.

Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk foretok innkjøp 
fra to utstillinger på KRAFT i 2020. Den første var Linda 
Jansson Lothes sine verk Båt og blå pil 2 og Båt og fiske-
stang som ble innkjøpt til KODE. Denne utstillingen ble 
dessverre avlyst, men bilder av verk som skulle vært vist 
ble oversendt innkjøpsfondet. Fra utstillingen Liv og leire 
med Kari Bugge Gjerstad og Odd Gjerstad 3 ble det gjort 
fem innkjøp fordelt på Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske 
kunstindustrimuseum.

Holbergprisen holder til i Fastings Minde og er en del av 
Universitetet i Bergen. Til de nyoppussede lokalene ble 
det kjøpt inn fem verk fra utstillingen Dønninger av Kjersti 
Johannessen 8. Glasskulpturene ble montert i et gammelt 
museumsskap. 

Samlet salg kr 1 172 667* 
Samlet kunstavgift kr 62 643 
Samlet provisjon KRAFT kr 474 717

*Oppgjøret fra Oslo kommune i forbindelse med Års
utstillingen 2019 ble utbetalt i 2020 og er en del av den 
samlede summen.
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SIDEPROGRAM
10. februar arrangerte KRAFT seminaret Kunnskaps
kampen på Litteraturhuset i Bergen, i samarbeid med 
Norske Kunsthåndverkere. Vi inviterte Agnieszka Knap 
(Konstfack, University of Arts, Crafts and Design), Johan 
Sandborg og Karin Blomgren (Fakultetet for Kunst, musikk 
og design ved UiB), Marit Tingleff (tidligere ansatt ved 
Kunst og Håndverk, KHiO) og Markus Degerman (dekan 
på daværende tidspunkt, Kunst og håndverk, KHiO) til 
presentasjoner og panelsamtale. 

Målet for seminaret var å se nærmere på hvordan det står 
til med faget kunsthåndverk i kunstutdannelsene i Norge 
og Sverige, hvor det de siste tiårene har skjedd store 
strukturelle endringer.

Statens kunstakademi i Oslo ble slått sammen med Statens 
håndverks og kunstindustriskole (SHKS) i 2005. Denne 
sammenslåingen ble reversert i 2008, og Avd. Kunst
akademiet og Avd. Kunst og håndverk fikk hver sine 
dekaner, begge under Fakultet for visuell kunst. I Bergen 
skjedde det motsatte, der ble Avd. kunstakademiet og 
Avd. for spesialisert kunst slått sammen i 2012, og er nå 
Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst (KMD). På 
Konstfack har de et eget masterprogram som heter CRAFT!

Det ble store diskusjoner i Oslo i 2004 og 2005. I Bergen 
har endringene kommet mer snikende, og den off entlige 
debatten har vært mangelfull. Spørsmålene vi dykket ned 
i på seminaret var blant annet: Definerer ut dannelses 
institusjonene fremtidens kunstnere gjennom utdannelses 
strukturen? Og hvordan påvirker navneendringer og 
avdelings sammenslåinger den faglige utviklingen i insti
tusjonen? Hvordan sikre muligheten til spesialisert faglig 
fordypning i et utdannelsessystem som putter alle fagom
råder i én sekk? Hvilken påvirkning har omstruktureringene 
hatt for fagfeltene?

Marit Tingleff sa i sin presentasjon: 

Om kunsthåndverkerne hadde organisert seg under  
NBK på sytti-tallet, tror jeg ikke vi hadde hatt den 
utviklingen i kunsthåndverkfagene som vi ser i dag. 
Billedkunstnere og kunsthåndverkere har mange 
sammenfallende interesser og problemer, og det 
samarbeides om mye, – utstillinger, kunstnersentre, 
lokale bevilgninger, forhandlinger med staten etc. 
Men det har vært av avgjørende betydning at kunst-
håndverkerne selv har kunnet definere sine fag og 
faglige mål. Hatt egne bevilgninger og råderett over 
egne stipendier.

Fra KMD  snakket de varmt om sammenslåingen, og det ble 
i løpet av panelsamtalen, ledet av Line Halvorsen (høysko
lelektor ved KHiO), tydelig at holdningene var svært ulike 
innenfor de forskjellige institusjonene. Samtalen igangsatte 
en diskusjon rundt kunstutdanningen, og dette er viktig si
den det er disse institusjonene som skaper grunnlaget for 
den kommende kunstscenen. 

Andre sidearrangementer på KRAFT i 2020 var:

• Glassdemonstrasjon med Kjersti Johannessen  
på S12 i Bergen. 31.10.20.

• In First Person, performanceserie arrangert av 
71Bodies. 18.–19.09.20

• Førvisning og kunstnersamtale med Ellen Grieg 
og Ruth Moen i forbindelse med utstillingen Tau. 
Moderator Kirsti van Hoegee. 30.10.20.

Bilde fra panelsamtale: Fra venstre: Line Halvorsen, Markus Degerman, Marit Tingleff,  

Agnieszka Knap, Johan Sandborg og Karin Blomgren. Sted Olav H. Hauge. Foto: KRAFT
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ORGANISASJON
KRAFT hadde 1,5 årsverk i 2020 fordelt på to ansatte: 
daglig leder i 100 %, og utstillingskoordinator i 50%.  
I tillegg kom timebaserte ansatte helgevakter.

STYRET

Styreleder: Linda Herfindal Lien (20192021) 
Nestleder: LivTorill Hellevang Lindgren (20192021) 
Styremedlem: Kristina Aas (20192021) 
Styremedlem: Bodil Friele (20182022) 
Vara: Martin Woll Godal (20162022)

ANSATTE

Daglig leder: Kirsti van Hoegee 100% 
Produsent: Hilde Jørgensen 50% (til mars 2020)  
Utstillingskoordinator: Torleif Bay 50% (fra mars 2020)

TIMEBASERTE MEDARBEIDERE

Helgevakter: 
Gentian Rosa Meikleham (fra august 2019) 
Jens Didrik Milde (fra desember 2019) 
Vilde Jensen (fra mars 2020) 
Tuva Kosmo (fra juni 2020)

Montør:  
David Harris

Grafisk designer:  
Stine Berg / Studio Boi

KUNSTNERISK RÅD

Anne Helen Mydland 
Franz Petter Schmidt

KRAFT er heleid av fagorganisasjonen  
Norske Kunsthåndverkere.



ÅRSREGNSKAP

2020

Kraft Bergen AS
Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Provisjonsinntekter og andre inntekter 531 820 417 978
Prosjektstøtte 9 415 000 173 000
Tilskudd Kulturrådet 1 233 800 909 000
Tilskudd Bergen kommune 631 740 621 180
Tilskudd Norske Kunsthåndverkere 400 000 411 000
Tilskudd Hordaland Fylkeskommune 60 000 51 000
Sum driftsinntekter 3 272 360 2 583 158

Varekostnad og utstillingskostnad 564 244 280 488
Lønnskostnad 2, 3 1 131 552 1 076 134
Avskrivning av driftsmidler 8 6 370 7 954
Annen driftskostnad 3 1 166 935 932 032
Sum driftskostnader 2 869 101 2 296 608

Driftsresultat 403 259 286 550

Finansinntekter og finanskostnader
Rente og finansinntekter 1 114 447
Rente og finanskostnader 0 12
Resultat av finansposter 1 114 435

Årsresultat 404 374 286 985

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 404 374 286 985
Sum overføringer 5 404 374 286 985

Kraft Bergen AS Side 1
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Kraft Bergen AS
Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 7 90 000 90 000
Sum innskutt egenkapital 90 000 90 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 633 252 228 879
Sum opptjent egenkapital 633 252 228 879

Sum egenkapital 5 723 252 318 879

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 461 149 132 354
Skyldig offentlige avgifter 74 976 74 045
Annen kortsiktig gjeld 269 549 523 697
Sum kortsiktig gjeld 805 674 730 096

Sum gjeld 805 674 730 096

Sum egenkapital og gjeld 1 528 927 1 048 975

Bergen
Styret i Kraft Bergen AS

Bodil Friele
styremedlem

Kirsti Kosmo Van Hoegee
daglig leder

Linda Herfindal Lien
styreleder

Kristina Aas
styremedlem

Liv-Torill Hellevang Lindgren
styremedlem

Kraft Bergen AS Side 2

Kraft Bergen AS
Balanse

Eiendeler Note 2020 2019
Anleggsmidler

Varige driftsmidler
PC og utstyr 8 201 000 18 000
Sum varige driftsmidler 201 000 18 000
Sum anleggsmidler 201 000 18 000

Omløpsmidler

Kundefordringer 0 750
Andre kortsiktige fordringer 147 049 133 417
Sum fordringer 147 049 134 167

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 1 180 878 896 808

Sum omløpsmidler 1 327 927 1 030 975

Sum eiendeler 1 528 927 1 048 975

Kraft Bergen AS Side 1



KRAFT Bergen AS
Noter til regnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk 
for små foretak.

Driftsinntekter
Inntektene består av tilskudd samt kommisjon ved salg av kunst. 
Tilskudd og bevilgninger inntektsføres når mottatt, dersom det er øremerkede tilskudd legger man. 
sammenstillingsprinsippet til grunn.
Inntektsføring av provisjons inntekter skjer når formidling er foretatt. På samme tidspunkt som 
ved levering av formidlet gjenstander. 

Skatt
Selskapet er ikke skattepliktig da de ikke driver næringsvirksomhet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som
forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyste av netto salgsverdi og
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til
eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett
år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.

KRAFT Bergen AS

KRAFT Bergen AS
Noter til regnskapet

Note 2 Lønnskostnader

Lønnskostnader 2020 2019
Lønn 923 051 845 066
Arbeidsgiveravgift 129 051 143 093
Pensjonskostnader 58 857 75 776
Andre lønnsrelaterte ytelser 20 306 12 195
Sum 1 131 265 1 076 130

Note 3   Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Ytelser til ledende personer

Daglig leder Styre 

Lønn 555 000 40 500
Pensjonskostnader Inngår i den kollektive
Annen godtgjørelse 0
Sum 555 000 40 500

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
 tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har to fast ansatte i til sammen 150 % stilling og 4 deltidsansatte ekstravakter

Godtgjørelse til revisor

Det er kostnadsført kr 24 000,-  i  honorar til revisor

Note 4 Skatt

Selskapet er fra 2016 ikke skattepliktig da de ikke driver næringsvirksomhet.

Note 5 Egenkapital

Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital 1.1. 90 000 228 878 318 879
Årets resultat 404 374 404 374
Egenkapital 31.12. 90 000          633 252 723 253
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Godtgjørelse til revisor

Det er kostnadsført kr 24 000,-  i  honorar til revisor

Note 4 Skatt

Selskapet er fra 2016 ikke skattepliktig da de ikke driver næringsvirksomhet.

Note 5 Egenkapital

Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital 1.1. 90 000 228 878 318 879
Årets resultat 404 374 404 374
Egenkapital 31.12. 90 000          633 252 723 253
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Noter til regnskapet

Note 6 Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler: 51 099

Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital Antall Balanseført
Ordinære aksjer 30 3 000 90 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.
I følge vedtekter skal Norske Kunsthåndverkere være selskapets eneste aksjonær. 

Note 8 Inventar 

Varige
Kostpris og ordinære avskr. driftsmidler
Kostpris 1.1 36 513
Tilgang 189 370
Kostpris 225 883

Akk. ordinære avskrivninger 1.1 18 513
 + årets ordinære avskrivninger 6 370
Akk. ordinære avskrivninger 31.12 24 883

Regnskapsmessig bokført verdi 31.12 201 000

Det er benyttet avskrivninger med 20 %

Note 9 - Periodisering prosjektstøtte

Mottatt prosjektstøtte er inntektført etter vurdering av tilsagn og aktuelle prosjekts varighet. 
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STYRETS ÅRSBERETNING 
 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
KRAFT er et kunnskapssenter og visningssted for norsk og internasjonalt samtidig kunsthåndverk, 
lokalisert sentralt i Bergen sentrum. KRAFT er heleid av Norske Kunsthåndverkere, og drevet med 
økonomisk støtte fra det offentlige. Gjennom KRAFT produseres det separat- og gruppeutstillinger, 
formidles kunsthåndverk for salg og arrangeres faglige aktiviteter. KRAFT holder til i Gamle Norges 
Bank, midt i Bergen sentrum, med adresse Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen. KRAFT arbeider for 
å styrke kunsthåndverks posisjon i samtidskunsten, og skal være en pådriver for utvikling av fagfeltet, 
nasjonalt og internasjonalt. KRAFT skal bidra til mangfold gjennom å utfordre og utvide begrepet 
kunsthåndverk. KRAFT skal:  

• Legge til rette for stimulerende kunstopplevelser 
• Øke interessen for å investere i kunsthåndverk 
• Bidra til økt kunnskap om kunsthåndverk 
• Styrke arbeidsvilkårene for kunstnere 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet gir etter styrets 
oppfatning et korrekt bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten. Styret har arbeidet for å øke 
inntektene og sikre en solid og sunn økonomi, med bakgrunn i at det tidligere har vært behov for å få 
tilført ny egenkapital. Utviklingen i 2020 har vært positiv, og regnskapet viser overskudd. Styret har 
vært opptatt av at selskapet skal kunne tåle et år med inntektssvikt eller uforutsette utgifter. Daglig 
leder har over tid arbeidet strategisk for å øke driftsinntektene, og søkt og fått innvilget eksterne 
midler til prosjekter som vil styrke KRAFT på både kort og lang sikt. Satsingene er i tråd med strategi- 
og handlingsplanen. Den økonomiske situasjonen i 2020 har også vært påvirket av Covid-19-
pandemien, og avlyste/utsatte utstillinger har medført reduserte produksjonskostnader, samtidig som 
det var økt inntjening på slutten av året. Det ble også i løpet av året tildelt ekstraordinære midler, samt 
ytt støtte i form av reduksjon i husleiekostnader. Det bekreftes herved at forutsetninger om fortsatt 
drift er til stede.  
 
Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet anses å være godt. Alvorlige skader eller ulykker har ikke forekommet. I 2020 har det 
ikke vært sykefravær. 
 
Ytre miljø 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Likestilling 
KRAFT hadde to faste ansatte i 2020, en mann og en kvinne. Blant tilsatte på prosjekt- og timebasis 
var det både menn og kvinner. Både daglig leder og styreleder er kvinner. Styret har overvekt av 
kvinner, og ved nyvalg bør det søkes å få en bedre kjønnsbalanse.    
 
Særlig om konsekvenser av koronapandemien 
Styret har i 2020 vært opptatt av å følge nasjonale retningslinjer knyttet til koronapandemien og å 
bidra til reduksjon av smittespredning, og samtidig ivareta ansatte, utstillere og publikum. Selv om 
galleriet i perioder har vært stengt, har det ikke forekommet permisjoner, og avtaler med utstillere er 
opprettholdt. Det har vært gjennomført en vindusutstilling, utstillingsperioder har blitt forlenget, 
åpninger har blitt strukket ut over tid og det har vært mulig å gjøre individuelle avtaler for å besøke 
utstillinger i perioder der galleriet ikke har vært åpent for tilfeldige besøk. Digitale kanaler har også 
blitt benyttet i utstrakt grad for å formidle informasjon om og inntrykk fra utstillinger. I tillegg har det 
vært brukt tid på å arbeide med langsiktige satsinger i tråd med strategi- og handlingsplanen. Styret 
vil berømme daglig leder for å ha vist ansvarlighet, fleksibilitet og kreativitet i et krevende år. KRAFT 

har deltatt i den nasjonale smitteverndugnaden, vært en trygg arbeidsplass for de ansatte, vært et 
pålitelig og ansvarlig visningssted for kunstnere og gitt publikum tilgang til nyskapende kunsthåndverk 
gjennom fysiske utstillinger, vindusutstillinger og formidling i digitale kanaler.  
 
 
 
 
 
I styret for KRAFT Bergen AS  Bergen 10.03.2020 
 
 
      

 

 
  

Linda Herfindal Lien   Liv-Torill Hellevang Lindgren  
Styreleder    Nestleder 
 
           
      

      
           
Kristina D. Aas           Bodil Friele           Kirsti van Hooege 
Styremedlem    Styremedlem    Daglig leder 





20
KRAFT 2020





←   Forside: Kari Mølstad «ÅPEN» (2019). Foto: KRAFT
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