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OM KRAFT

STYRET OG ANSATTE

KRAFT er et senter for samtidskunsthåndverk basert i Bergen med visning
av nasjonale og internasjonale kunstnere. Som eneste kompetansesenter
og profesjonelle visningssted av kunsthåndverk på Vestlandet er KRAFT en
betydelig pådriver for utvikling av faget i regionen. Gjennom høy kvalitet
og aktualitet i utstillingsprogrammet og formidling bidrar KRAFT til å løfte
fagfeltet, tydeliggjøre kunsthåndverkets posisjon og bredde, og til utviklingen av den faglige diskursen.

STYRET
STYRELEDER Linda Herfindal Lien (2019-2021)
NESTLEDER Liv-Torill Hellevang Lindgren (2019-2021)
STYREMEDLEM Kristina Aas (2019-2021)
STYREMEDLEM Bodil Friele (2018-2020)
VARA Martin Woll Godal (2016-2020)

KRAFT holder til i Gamle Norges Bank, midt i Bergen sentrum, med adresse Vågsalmenningen 12, 5014 Bergen. KRAFT, tidligere Galleri FORMAT,
ble skilt ut som eget selskap i 2013, og er heleid av fagforeningen Norske
Kunsthåndverkere. Driftsprofilen ble lagt om i 2014 med hovedfokus på
utstillingsvirksomhet.

ANSATTE
DAGLIG LEDER Kirsti van Hoegee 100%
PRODUSENT Hilde Jørgensen 50%

KRAFT har siden omleggingen i 2013 etablert seg som en viktig arena for
visning av kunsthåndverk på Vestlandet, og har de siste årene opplevd en
betydelig økning i antall besøkende. Vi har opparbeidet oss gode samarbeidspartnere og utstillingene har fått omtale nasjonalt. I formidlingen
av kunsthåndverk er vi med på å styrke kunstnernes posisjon og gjøre de
tilgjengelig for et bredere publikum. Programmet blir utformet på en slik
måte at utstillingene i de forskjellige rommene til enhver tid forsterker
hverandre og gir publikum en merverdi.

TIMEBASERTE MEDARBEIDERE
HELGEVAKTER
Cecilie Lind Hånes (til juli 2019)
Sofie Jansson (til september 2019)
Alba Nesheim (til desember 2019)
Gentian Rosa Meikleham (fra august 2019)
Torleif Bay (fra august 2019)
Jens Didrik Milde (fra desember 2019)

KRAFT hadde 1,5 årsverk i 2019 fordelt på to ansatte: daglig leder i
100 %, og produsent i 50%. I tillegg kom timebaserte ansatte helgevakter.

MONTØR
Reece Whitehead
David Harris
DESIGNER
Ann Kristin Stølan (til desember 2019)
KUNSTNERISK RÅD
Anne Helen Mydland
Franz Petter Schmidt
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2.			 ØKE INTERESSEN FOR Å INVESTERE I KUNSTHÅNDVERK
KRAFT skal være en arena for både trygge og dristige
investeringer i kunsthåndverk, og tilrettelegge for gode
kjøpsopplevelser for både profesjonelle samlere og det
mindre erfarne publikum. KRAFT skal:

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN
2019-2023

2.1.		 Være en synlig og tilgjengelig arena for formidling av
			samtidig kunsthåndverk
2.2.		 Motivere flere til å investere i kunsthåndverk og senke
			terskelen for kjøp

KRAFT Bergen er et kunnskapssenter og visningssted for norsk og
internasjonalt samtidig kunsthåndverk, lokalisert sentralt i Bergen sentrum.
KRAFT Bergen er heleid av Norske kunsthåndverkere, og drevet med
økonomisk støtte fra det offentlige. Gjennom KRAFT Bergen produseres
det separat- og gruppeutstillinger, formidles kunsthåndverk for salg og
arrangeres faglige aktiviteter.

2.3.		

3.			 BIDRA TIL ØKT KUNNSKAP OM KUNSTHÅNDVERK
KRAFT skal styrke kunsthåndverkets posisjon i samtids
kunsten, og bidra til å utvikle den faglige diskursen om
kunsthåndverk. KRAFT skal:

VISJON

3.1.		 Være et kunnskapssenter og regionens viktigste faglige
			 møtepunkt for utøvende kunsthåndverkere og det større
			fagmiljøet

KRAFT Bergen skal styrke kunsthåndverks posisjon i samtidskunsten og
være en pådriver for utvikling av fagfeltet, nasjonalt og internasjonalt.
KRAFT Bergen skal bidra til mangfold gjennom å utfordre og utvide
begrepet kunsthåndverk.

1.			 LEGGE TIL RETTE FOR STIMULERENDE KUNSTOPPLEVELSER
KRAFT skal være et attraktivt visningssted for nasjonalt og
internasjonalt samtidig kunsthåndverk, og tiltrekke seg et bredt
publikum. KRAFT skal stimulere og utfordre de besøkende, og
gjøre de sultne på å oppleve mer kunsthåndverk. KRAFT skal:

1.2.		

Målrette kommunikasjonen og spisse markedsføringen

1.3.		

Videreutvikle utstillingslokalene og skape fleksible visningsrom
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3.2.		
			

Være et inspirerende og faglig utviklende arbeidssted for de
ansatte og andre som er involverte i driften

3.3.		

Stimulere til tekstproduksjon

4.			 STYRKE ARBEIDSVILKÅRENE FOR KUNSTNERE
KRAFT skal arbeide for å skape gode arbeidsvilkår for
kunstnere, både gjennom å være en god rollemodell og
gjennom å være en tydelig stemme i kunstpolitiske spørsmål.
KRAFT skal:

1.1.		 Arbeide kontinuerlig med å utvikle en attraktiv og relevant
			kunst- og programprofil

1.4.		

Øke formidlingssalget

Samarbeide med gallerier, kuratorer og relevante organisasjoner
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4.1.		

Arbeide for økte vederlag og styrkning av visningsøkonomien

4.2.		

Synliggjøre kunstnere og kunstproduksjonen

UTSTILLINGER 2019

KRAFT har gjennomført 15 utstillinger i 2019, hvorav to duo-utstillinger,
og to gruppeutstillinger. Antallet søknader om utstillingsplass i 2019 var
94 mot 101 i 2018 og 51 i 2017. Dette viser at KRAFT sitt omdømme i stor
grad er styrket, og at interessen for å stille ut hos oss har økt betraktelig
de siste årene.
Utstillingsprogrammet i 2019 har vært svært variert med visning av kunst
fra markante skikkelser i Norsk kunsthåndverk til yngre kunstnere som
utfordrer kunsthåndverktradisjonen med 3D scanning, performance
og installasjoner. KRAFT arbeider målrettet med å aktualisere kunst
håndverket, løfte fagfeltet, tydeliggjøre kunsthåndverktes posisjon og
bredde, og styrke den faglige diskursen.
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PEACHES AND CREAM
SARAH LINDSTRØM
01. FEBRUAR – 14. APRIL
GALLERIET

Sarah Vajira Lindströms utstillingen PEACHES AND CREAM utforsket
forskjellige aspekter av hud.
Utgangspunktet hennes var hvordan ulike hudfarger håndteres i
mote- og skjønnhetsindustrien. Det foregår en generell ekskludering
av mørk hud i skjønnhetsbransjen der kosmetikkmerkene tilbyr et
sortiment bestående av 50 nyanser av beige og i beste fall tre mørkere
nyanser. Sentralt i utstillingen var en serie av skulpturelle silkestoffer
som minner om hud. I skulpturene fremstilles huden som en barriere
og beskyttelse, men også som noe skjørt og transparent med spor
etter levd liv. Pigmentene hun brukte til å farge inn de ulike typene av
silkestoff hadde tilknytning til kunstnerens eget hverdagsliv gjennom
maten hun spiser. Matvarerene topper lister over ingredienser som
påstås å gjøre underverk for huden. I utstillingen ble også et utvalg
av innfargingsvæsker med disse fargepigmentene som Lindström har
utvunnet fra mat vist. Alle arbeidene var nyprodusert for utstillingen
på KRAFT.
Sarah Vajira Lindström (Sri Lanka 1981), bor og arbeider i Oslo.
Lindström er utdannet i London ved Royal College of Art (2010-2012
MA Textiles) og Central Saint Martins (2006-2009 BA Textiles).
Lindstrøm sitt verk FLESH TO PEACH ble innkjøpt av Innkjøpskomiteen
for kunsthåndverk til KODE.
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← Sarah Lindström «FLESH TO PEACH» (2019). Foto: KRAFT

SVEVN
KAMILLA SAJETZ MATHISEN
01. FEBRUAR – 14. APRIL
HVELVET

Utstillingen SVEVN tok utgangspunkt i tematikken søvn og drømmer.
Kamilla Sajetz Mathisens interesse for emnet ble vekket av personlige
årsaker: En nevrologisk tilstand som har medført tilbakevendende
søvnparalyser, søvngjengeri og temporær narkolepsi. Kunstnerskapet
hennes er tett knyttet opp mot det underbevisste og er inspirert av
surrealismen. Utstillingen besto av porselensskulpturer der vi gjennom
den tradisjonellle nipsformen møtte drømmenes mer uregjerlige verden.
I forbindelse med utstillingen ble det skrevet en tekst av Dina Hardy.
Kamilla Sajetz Mathisen (1976) er opprinnelig fra Sørfold i Nordland.
Hun har en bachelorgrad keramikk og en mastergrad i kunst fra Kunst
og designhøgskolen i Bergen (2015). Hun bor og arbeider i Bergen og
Kvinnherad.
Utstillingen ble støttet av Bergen kommune.
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→ Kamilla Sajetz Mathisen «SVEVN» (2019). Foto: KRAFT

ONE LINE ONE CIRCLE
INGEBORG BLOM ANDERSSKOG
01. FEBRUAR – 10. MARS
PROSJEKTROMMET

Ingeborg Blom Andersskog viste i utstillingen ONE LINE ONE CIRCLE
nye arbeider der hun eksperimenterte med streken og sirkelen.
Streken visualiserer og står for bevegelse, og fungerte i denne
sammenhengen som en dokumentasjon på møtet mellom kropp,
materiale og rom. Andersskog utførte også en tegneperformance der
enkle linjer ble repetert på veggen for å synliggjøre arbeidets idé og
bakgrunn.
Ingeborg Blom Andersskog (1983) fullførte en master i kunst i 2015
ved Kunsthøgskolen i Bergen. De siste årene har hun hatt utstrakt
utstillingsvirksomhet med separatutstillinger i Malaga og Hong
Kong, samt gruppeutstillinger i Norge, Sverige, Danmark, Skottland,
Shetland, Berlin, Athen, Australia og Japan. Arbeidet hennes har blitt
kjøpt inn av Koro.
Utstillingen ONE LINE ONE CIRCLE ble støttet av Regionale
prosjektmidler for visuell kunst (KiN).
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← Ingeborg Blom Andersskog «Black Circle» (2019). Foto: Thor Brødreskift

RÅ (RAW)
KMD
15. MARS – 14. APRIL
PROSJEKTROMMET

Bachelorstudentene på rom- og møbeldesign ved Institutt for
design (Universitetet i Bergen) deltok på Stockholm Furniture
and Light Fair med et utvalg individuelle arbeider. Prosjektene
hadde ulike utgangspunkt og tema, og viste den faglige bredden
studentene representerer. I Utstillingen RÅ (RAW) ble prosjektene
samlet i en kontekst gjennom presentasjonen der fokus lå på den
rå og ærlige arbeidsprosessen som lå bak arbeidene.
Utstillingen på KRAFT viste 18 prosjekter av Randiane Sandboe,
Marte Skogstrand Andersen, Anna Braun, Kristine Røed, Ayla
Gürsoy, Eline Beier, Miriam Nilsen, Trude Nini Hoem, Eirin Aasheim
Vattedal, Tony Skarsten, Silje Tombre, Eirin Koehler Breivik, Taran
Johanne Neckelmann, Miriam Sleire, Njaal Thunold Hatteberg,
Juni Bunkholdt, Eunjo Jang, Mille Grøm.
To temakvelder ble arrangert i perioden der aktuelle
problemstillinger ble diskutert i panelsamtaler.
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→ Installasjonsfoto «RÅ (Raw)» (2019). Foto: KRAFT

WALLS STILL STANDING
KARI DYRDAL
10. MAI – 04. AUGUST
GALLERIET

Kari Dyrdal viste tre nye veggtepper under tittelen WALLS STILL
STANDING i Galleriet. Dyrdal jobber i sine verk med å hente fram og
rekonstruere flater, noe som vitner om en interesse for arbeidet med
fremstilling og konstruksjon, verdier og estetiske egenskaper. På KRAFT
jobbet hun stedsspesifikt, der fotografier av steinene i inngangspartiet
til KRAFT ble bearbeidet og transformert fra bilder til tekstile flater hvor
mønster og repetisjoner, farge og materiale ble vesentlige faktorer i
prosessen og det endelige uttrykket. Tittelen samlet arbeidene både
som en referanse til byggets historie som Norges Banks lokaler, den
kunstneriske prosessen og eget kunstnerskap.
Kari Dyrdal (1952) er en av Norges fremste tekstilkunstnere og
arbeider med store billedtepper i en historisk tradisjon. Arbeidene
tar utgangspunkt i tradisjonell kunnskap, men allerede i 2001 startet
Dyrdal å bruke digitale verktøy i sin produksjon. Innen det digitale
tekstilfaget ansees hun som en avantgardist i norsk sammenheng.
Dyrdal er utdannet ved Bergens Kunsthåndverkskole, tekstil, 1974 – 77,
og tok en post graduate ved Croydon College of Art and Technology
i 1978. Dyrdal har gjennom årene produsert flere store oppdrag for
offentlige institusjoner som Universitetet i Bergen, Kulturfabrikken
Sortland og Polarinstituttet. Arbeidene hennes har blitt innkjøpt av
viktige institusjoner som Nasjonalmuseet, Kode, Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, Norsk Kulturråd og UD her i Norge; og
Boston Museum of Fine Art og Museum of Art, Latvia.
Kari Dyrdal mottok Hordaland kunstsenters produksjonsstipend fra
Bildende Kunstneres Hjelpefond til utstillingen.
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← Kari Dyrdal «Vegg Vågsbunnen 12 – I» (2019). Foto: Andreas Dyrdal

LYSENDE FINGERLEDD: EN BØNN
FOR HVERT LEDD I MIN HØYRE HÅND
AHMED UMAR
10. MAI – 04. AUGUST
HVELVET

Utstillingen LYSENDE FINGERLEDD: EN BØNN FOR HVERT LEDD I
MIN HØYRE HÅND tok utgangspunkt i tradisjonen med bønneperler.
Bønneperler er et kjede av perler som brukes til å markere gjentakelsen
av bønner, andakter eller chants. En tradisjon brukt gjennom historien
på tvers av ulike religioner som blant annet islam og kristendom. Umar
selv vokste opp mellom to islamske doktriner der den ene godtar
bønneperler, mens den andre fordømmer og setter handlingen i et
kjettersk perspektiv. Dette var utgangspunktet for prosjektet der Umar
viste ulike skulpturelle objekter med utgangspunkt i sin egen personlige
og religiøse bakgrunn.

På bakgrunn av en oppmuntring fra profeten Mohammed til å
bruke fingerledd for å be, anser imamene innen Wahabismen
det å involvere eksterne medier, som et bønnekjede, for kjetteri,
og folket som ikke følger sin ledelse ansees å være i villfarelse.
Mens wahabismen har forbudt bønnens perler, kommer jeg fra en
familie som er kjent for å be med bønnens perler av tusen perler!
(...) Etter det etablerte muslimske prinsippet ved at høyre hånd
bare brukes til ting som har å gjøre med ære og edel handling,
skapte jeg en bønn for hvert ledd av min høyre hånd.

Ahmed Umar (1988) jobber innen ulike medier som keramikk, skulptur,
maleri, performance, fotografi og tekstil. I sine arbeider utforsker Umar
relasjoner mellom identitet, autoriteter, seksualitet, depresjon og kunst.
Umar ble uteksaminert med master i visuell kunst, avdeling for kunst
og håndverk ved KHIO i 2016. Siden dette har Umar deltatt i en rekke
utstillinger og kunstrelaterte eventer i inn og utland.
Utstillingen ble støttet av Kulturrådet og Kunstnerforbundet.
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→ Ahmed Umar «Glowing phalanges» (2019). Foto: KRAFT

PROGRESS
ANN BEATE TEMPELHAUG &
EIRIK GJEDREM
10. MAI – 04. AUGUST
PROSJEKTROMMET

I duo-utstillingen PROGRESS av Ann Beate Tempelhaug og Eirik Gjedrem
viste kunstnerne nye monumentale arbeider.
Ann Beate Tempelhaug viste store veggmonterte fat i utstillingen. De
monumentale keramiske arbeidene refererer til både fat og skulptur. Det
er en krevende prosess å arbeide i så store format i leire, det utfordrer
materialets egne iboende grenser og veien frem til utstillingen besto av
flere delmål der brenningen fremsto som ett av disse. Over flere døgn
brennes arbeidene i steingods til 1260 grader. Brenningen gjentas, opptil
flere ganger, for å tydeliggjøre, utviske eller forsterke uttrykket i fatene,
som fremstår som keramiske malerier. Overflaten er malt, tegnet og
preget, og vi ser farger som flyter i hverandre i møte med overflatens rue
taktilitet.

For å knytte meg sterkere til livet og kunsten ga jeg meg selv et løfte
for ti år siden. Jeg skulle lage fat som var større enn meg selv. Dette
løftet ble gjennomført gjennom utstillingen i Prosjektrommet der
arbeidet TILBAKE ble 180 x 115 cm.

Ann Beate Tempelhaug (1954) er utdannet ved Bergen Kunst
håndverkskole med Diplom i 1981. Hun har hatt en utstrakt utstillings
virksomhet med separatutstillinger blant annet i Agder kunstsenter,
ARTendal Bomuldsfabriken, Drammen museum og Hordaland
Kunstnersentrum. Tempelhaug er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Kode,
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Bergen kommune og Norsk
kulturråd blant andre. Hun har hatt utsmykningsoppdrag for en rekke
offentlige institusjoner.
Utstillingen til Ann Beate Tempelhaug ble støttet av Vest-Agder fylkes
kommune, Kulturrådet og Regionale prosjektmidler for visuell kunst (KiN).
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← Ann Beate Tempelhaug «Ouvert» (2019). Foto: KRAFT

Eirik Gjedrem viste det skulpturelle arbeidet Syklus. Arbeidet tok utgangs
punkt i ringen som form, en stadig tilbakevendende tematikk for kunstneren.
Skulpturen har åpninger i ulik utforming som fungerer som forbindelse
mellom godslagene og gir styrke til konstruksjonen, samtidig som de åpner
flaten, leder inn til et indre, og gir en gjennombrutt karakter til uttrykket.
Skulpturen Syklus ble under utstillingen innkjøpt av Sørlandets kunstmuseum.
Eirik Gjedrem (1959) er utdannet fra Statens Høgskole for Kunsthåndverk
og design i Bergen og har hatt en utpreget utstillingsvirksomhet i inn- og
utland, og er også innkjøpt av anerkjente institusjoner, samt utført en rekke
utsmykningsoppdrag.
Utstillingen ble støttet av Kulturrådet.
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↑ → Eirik Gjedrem «Syklus» (2019). Foto: KRAFT

INVITERT N°2: VALORES
KIYOSHI YAMAMOTO &
THE ICELANDIC LOVE CORPORATION
16. AUGUST – 13. OKTOBER
GALLERIET

I dette årets INVITERT-utstilling inviterte Kiyoshi Yamamoto med
seg den anerkjente islandske kunstnergruppen The Icelandic Love
Corporation. Samarbeidet fokuserte på felles arbeidsfelt og metoder
som tekstil, performance, glass og trykk, der en remiks av Kiyoshis
og ILCs arbeider ble vist sammen med nye kollaborative arbeider.
Tematisk jobbet kunstnerne ut fra samme plattform, der diskusjonen
rundt konseptet verdi var i fokus - også med tanke på kunst som en
omformer av verdier.
Kiyoshi Yamamoto (1983) bor og arbeider i Bergen. Han tok sin
mastergrad i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2013 og har studert
ved London College of Fashion og Escola de Belas Arts i Rio de Janeiro.
Yamamoto har en utstrakt utstillingsvirksomhet både nasjonalt og
internasjonalt, og er representert i flere samlinger, blant annet KODE i
Bergen og den norske ambassaden i Brasil.
Felles for Yamamotos arbeider er at de fremstår som både utforskende
og sanselige, der ulike materialer og form smelter sammen til en større
komposisjon. Yamamoto jobber med både skulptur, performance,
vev, stofftrykk og tekstilfarging. Yamamoto utforsker særlig forholdet
mellom farge og identitet, og forholdet mellom aktivisme og materiell
eksperimentering.
THE ICELANDIC LOVE CORPORATION (ILC) er en kunstnergruppe
grunnlagt i 1996 av tre kvinnelige kunstnere: Sigrún Hrolfsfóttir (1973),
Jóni Jónsdóttir (1972) og Eirún Sigurðardóttir (1971). Jóní Jónsdóttir og
Eirún Sigurrðardóttir er nåværende medlemmer av kollektivet. ILC har
arbeidet aktivt i feltet visuell kunst, både på Island og i utlandet, innen
nesten alle mulige medier – inkludert performance, video, fotografi
og installasjon. Deres internasjonale utstillinger inkluderer ARoS
Kunstmuseum (Danmark), MoMA Museum of Modern Art (NYC), The
Schirn Kunsthalle (GE), Kunsthalle Wien, Amos Anderson Art Museum
(Helsinki) og Lilith Performance Studio Sverige.
Utstillingen ble støttet av Billedkunstnernes vederlagsfond og
Kulturrådet (Norsk-islandsk kultursamarbeid).
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← Installasjonsfoto fra Valores «The Merge» (2019). Foto: Øystein Klakegg (utsnitt)

TIDENS BERØRING
KARI AASEN
16. AUGUST – 13. OKTOBER
HVELVET

Kari Aasen viste den stedsspesifikke installasjonen TIDENS BERØRING i
Hvelvet, der hun gjennom gjentakelse og repetisjon skapte en atmosfære som henspeilte både til utstillingsrommet - et tidligere bankhvelv,
og til en mer universell oppfattelse av verdiene som vi mennesker forvalter gjennom naturen.
Kari Aasens kunstprosjekter handler om materialitet i det keramiske.
Hun arbeider med leire og er opptatt av spor og avtrykk, substans og
strukturer i leirens overflate. Fokus er på observasjon og bearbeiding,
rytme og organisering og en omfattende transformasjon fra natur til
kultur.

De handler om en nærværelse, en gjentagende repetitiv handling,
en fysisk erfaring og et møte mellom hånd og materiale. Men
også om det sykliske og prosessuelle om tid og forgjengelighet.
Symbolikken relateres ikke bare på et abstrakt, idémessig plan,
men like mye til en reell historisk praksis der leire og planter til
alle tider har vært involvert i menneskenes liv.

Kari Aasen (1950) er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole 1970–
74 (diplom 1974 ) og tok en mastergrad ved Kunsthøgskolen i Bergen
1999–2001.
Utstillingen ble støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.
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→ Kari Aasen «TIDENS BERØRING» (2019). Foto: KRAFT

UGLY BEAUTIFUL • BEAUTIFUL UGLY
EXTRANALITIES
16. AUGUST – 15. SEPTEMBER
PROSJEKTROMMET

I utstillingen UGLY BEAUTIFUL • BEAUTIFUL UGLY utforsket smykke
kunstnerne forestillingen om det vakre og det stygge gjennom å gjøre
materialvalg for hverandre. Smykker er i utgangspunktet noe vi bærer som
en forskjønning, noe som er vakkert, noe som forsterker vår personlighet.
Utgangspunktet for kunstnerne var å lage noe vakkert av det stygge og
noe stygt av det vakre. Responsen på andres materialvalg og ens egen
oppfattelse av dikotomien skapte verk som inneholdt flere overraskende
løsninger i utførelsene. Her opplevde vi også at smykker som var laget for
å være stygge ble oppfattet som vakre av publikum, og motsatt, noe som
forsterket forestillingen om det vakre og det stygge.
Kunstnere i utstillingen var Herman Hermsen (NL), Tim Carson (GB),
Peter Vermandere (BE), Sofie Bjørkman (SE), Denise J. Reytan (GE) og
Felieke van der Leest (NO/NL).
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← Felieke van der Leest «Ugliness is the Devil’s Ear Cushion» (2019). Foto: KRAFT

UNDERJORDISK
SIGRID ESPELIEN
20. SEPTEMBER – 20. OKTOBER
PROSJEKTROMMET

Utstillingen UNDERJORDISK åpnet med en samtale mellom Arely
Amaut (KHiO) og Sigrid Espelien. Sigrid og Arely har samarbeidet om å
hacke en 3D-printer for plast om til en 3D-printer for leire. I samtalen
delte de sine erfaringer fra prosjektet, og tanker rundt kunsthåndverk
og teknologi.
Sigrid Espelien har i de siste årene jobbet med blåleire fra byggeplasser
i Oslo som materiale, og som en inngang til sted og historiefortelling. I
blåleiren gjemmer det seg historier om geologi, arkeologi, byutvikling,
politikk, science fiction og industri. Leiren er også utgangspunkt for
utforsking av 3D-teknologi.
Utstillingen på KRAFT viste en ny retning i Sigrids stedsspesifikke
leireutforsking. Gjennom sitt treårige samarbeid med Norsk Maritimt
Museum har hun fått tilgang til en 3D-skanning av et båtvrak funnet
i et arkeologisk utgravingsfelt i Oslo sentrum. For dem er skanningen
en del av dokumentasjonen under en utgraving. For Sigrid er dette
digitale landskapet et ikke-sted mellom fortiden og fremtiden. Hvilke
visuelle, etiske og filosofiske rom oppstår når et landskap blir skannet,
laget om til en digital 3D-form, delt opp i lag og printet ut i leirepølser
gjennom en maskin? Hvert steg i prosessen etterlater spor i form av
unøyaktigheter i det ferdige objektet og nye spørsmål om håndverk,
teknologi, materialitet og sted oppstår.
Sigrid Espelien (1984) har sin keramikk- og kunsthåndverksutdannelse
fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design
og Konservering (Glas- og Keramikkskolen på Bornholm) 2005–08
og Master in Fine Art fra Cranbrook Academy of Art i Michigan, USA,
2010–12. Hun er nå Høgskolelektor i keramisk kunst ved KhiO.
Arely Amaut (Lima, Perú 1986) er kunstner og går på master i kunst og
offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har tidligere studert
visuell kunst og arkitektur i Peru.
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→ Sigrid Espelien «Underjordisk» (2019). Foto: KRAFT

NASCENT STATE
SVARTJORD
25. OKTOBER – 22. DESEMBER
GALLERIET

I utstillingen NASCENT STATE tok kunstnergruppen Svartjord
utgangspunkt i gallerirommets arkitektur der en enkeltstående
søyle som historisk og arkitektonisk objekt ble grunnlaget for en
ny serie skulpturelle søyler. I utstillingen ble søylenes opprinnelige
form forlenget med organiske materialer i form av klatreplanter
som vokste mer og mer slik at skulpturene endret seg underveis i
utstillingen. I tillegg viste gruppens tre medlemmer nye individuelle
verk. Søylene fremsto som en forlengelse av arkitekturen og et
omdreiningspunkt for de individuelle arbeidene.
Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å videreutvikle
stedsundersøkelse som metode, samt kunstneriske fellestrekk
mellom kunstnerne i gruppen. Svartjord har jobbet sammen siden
2014, et samarbeidsprosjekt som kommer ut av en diskusjon
omkring økologi, urbanitet, kollektivitet og en felles interesse for
å utforske et bredt spekter av romlige problemstillinger. De bruker
og deler ideer, materialer og metoder fra hverandres praksiser,
samt med andre samarbeidspartnere. Til utstillingen på KRAFT
samarbeidet Svartjord med forfatterne Hans Petter Blad og Victor B.
Chakravarty. Dette resulterte i et brevkorrespondanseverk som også
ble en del av utstillingen.
Svartjord består av kunstnerne Yola Maria Tsolis (1981), Siren Elise
Dversnes Dahle (1986) og Mari Østby Kjøll (1983).
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← Installasjonsfoto «Nascent State» (2019). Foto: KRAFT

NEST
KJETIL ASCHIM
25. OKTOBER – 22. DESEMBER
HVELVET

Kjetil Aschim ønsket gjennom utstillingen NEST å hylle humlen som ett
av våre viktigste nyttedyr. Den står for storparten av pollineringen av
frukt og bær i bynære strøk og i jordbrukslandskapet, men forsking viser
at humlebestanden er på vei ned med de alvorlige konsekvenser dette
innebærer. Aschim har lenge hatt interesse for formspråket i insektenes
verden, og brukte nå sitt visuelle uttrykk til å løfte frem disse viktige og
flotte skapningene. Humlene i utstillingen var laget av stål, kobber og
Tiffanyglass.
Kjetil Aschim (1980) er metallkunstner som bor og arbeider i Hønefoss.
Han fullførte sin master i Smykker, skulptur og metall fra Kunsthøgskolen i
Oslo i 2008. Hans skulpturer er preget av en fascinasjon for undersøkelse
av materialene han jobber med.
Verket "Humel 1" ble solgt til en privat samler
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→ Kjetil Aschim «Humle 1» (2019). Foto: KRAFT

AVTRYKK
KARI MØLSTAD
25. OKTOBER – 24. NOVEMBER
PROSJEKTROMMET

I utstillingen AVTRYKK videreutviklet Kari Mølstad teknikker hun
har arbeidet med de senere årene. Glass som materiale utforskes
i spennet mellom det flytende formbare glasset og det avkjølte
frosne uttrykket. Samspillet mellom form og struktur oppstår ved
hjelp av forskjellige slipemetoder. I forhold til glassblåsingen som
skjer i øyeblikket med fullt fokus og i samarbeid med materialet, har
slipningen av glasset en helt annen rytme. Verkene viser hvordan
sårbarheten i naturen eksisterer også i glasset. Skulpturene hennes
kan assosieres med former som finnes i naturen, men som også er
sine egne former. Hun beskriver arbeidene som en form for ordløs
aktivisme der hun vil ta vare på og vise frem den skjøre skjønnheten
i livet som omgir oss, som vi er en del av.
Kari Mølstad (1977) er glassblåser og glasskunstner som bor
og arbeider i Lillehammer. I 2009 startet hun glasshytten Hett
glass sammen med kollega Yngve Havstad, hvor hun nå er
medeier og har sin base som kunstner. Hun er utdannet ved Det
Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering avd. Glass på Bornholm 2004/2007.
Utstillingen ble støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst.
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← Kari Mølstad «Duo II» (2019). Foto: KRAFT

RASTLAUS LEKAM II
LISETTE ESCOBAR
29. NOVEMBER – 22. DESEMBER
PROSJEKTROMMET

Et eget univers av natur, dødskultur og arkeologi tok form gjennom
installasjonen RASTLAUS LEKAM II i Prosjektrommet. De ulike keramiske
arbeidene gav assosiasjoner til naturen, kroppen, og eldre sivilisasjoner,
men også til intuitivt arbeid, tvetydighet og humor. Arbeidene abstraherer
og forenkler figurative former fra en gjenkjennbar, universell motivkrets til
nye objekter med historier nærmere oss selv. Installasjonen besto av over
70 skulpturer, krukker og portretter. Det meste i rød, lavbrent leire, som
er kunstnerens hovedmateriale; men det gir også gjenklang til en lang
tradisjon og historie. Arbeidene er bygd med pølseteknikk og pressform
der deler av overflaten blir behandlet med glasurer og terra sigillata.
Lissette Escobar (1982) er født og oppvokst i Lima, Peru. Hun flyttet til
Norge i 2007 og virker i dag i Ålesund-området. Escobar er utdannet
med BA (2013) og MA (2016) fra Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO). Etter endt
utdanning har hun deltatt på en rekke gruppeutstilllinger som Norske
billedhoggerforening 2018, Patrick Parrish, New York, USA (2018); Galleri
Ram (2019) og Kunstnerforbundet (2019). Hun har hatt separatutstilling
ved Galleri Format (2017) og har en kommende soloutstilling på Heimdal
kunstforening.
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→ Installasjonsfoto «RASTLAUS LEKAM II» (2019). Foto: KRAFT

ANNEN AKTIVITET
2019

SIDEARRANGEMENTER

2019 startet med renovering og oppussing av Galleriet og
Prosjektrommet. Takket være midler fra Kulturrådets støtteordning Rom
for kunst fikk vi tilrettelagt visningsrommene slik at de egner seg enda
bedre til visning av kunst. Vi fikk også midler til å oppgradere lager,
verktøyrommet og visningsutstyr.

21. MARS
BÆREKRAFTIG TILNÆRMING
RAW
I forbindelse med utstillingen RAW inviterte studentene til temakvelden
«Bærekraftig tilnærming» på KRAFT. Bærekraft er på agendaen, og den
fremtrer i ulike former og varianter. Hvordan går man frem? Hvor retter
man fokus? Studentene inviterte gjester tilknyttet instituttet til å delta i en
panelsamtale om hvordan de arbeider med en bærekraftig tilnærming i
designfaget.

Punkt 2 i Strategi- og handlingsplan 2019-2023 er:

Øke interessen for å investere i kunsthåndverk.
KRAFT skal være en arena for både trygge og dristige investeringer i
kunsthåndverk, og tilrettelegge for gode kjøpsopplevelser for både
profesjonelle samlere og det mindre erfarne publikum.

GJESTER:
Alexandre Ralston Bau
Hans Sagan
Vera & Kyte
Svein Petter Knudsen
Mille Grøm (BA-student)
Bo Knoblauch (MA-student).

I 2019 mottok KRAFT støtte fra Kreativ næring - Næringsutvikling
(Kulturrådet), og midler fra Kulturelt utviklingsprogram (KUP) fra
Hordaland Fylkeskommune til å etablere KRAFT Salong i samarbeid
med Haltenbanken og OsloForm. KRAFT Salong er et nytt formidlingsog forretningskonsept på KRAFT som vil være et flerbruksrom for
salg av kunsthåndverk og design, samt kunstnerpresentasjoner og
kunstnersamtaler. For å styrke mulighetene for å lykkes med den nye
forretningsmodellen vil vi samarbeide med Haltenbanken for å foreta
forskjellige undersøkelser i forkant av oppstart. OsloForm vil designe
et fleksibelt visningssystem basert på rapporten til Haltenbanken.
Hovedmålet er å øke salg av kunsthåndverk på Vestlandet for å styrke
kunstnernes økonomi, og å styrke KRAFT sin egeninntekt. I forbindelse
med etableringen av KRAFT Salong vil vi lage en ny nettside hvor det
også vil være mulig å kjøpe kunsthåndverk via nettbutikk.

11. APRIL
DESIGNERENS ROLLE I SAMFUNNET
RAW
I forbindelse med utstillingen RAW inviterte studentene til temakvelden
«Designerens rolle i samfunnet» på KRAFT. Hva er en designer? Hva gjør
en designer? Og hvilken rolle har designeren i samfunnet? Studentene
inviterte gjester tilknyttet instituttet til å delta i en panelsamtale om
hvilken rolle designeren har i et samfunnsmessig perspektiv.
GJESTER:
Svein-Petter Knudsen
Siv Lier
Mikkel Wettre
Ørjan Djønne
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3. JUNI
BOKLANSERING OG KUNSTNERSAMTALE
JORUNN VEITEBERG & KARI DYRDAL
Boklansering og samtale i anledningen utgivelsen av boka «Hold
stenhårdt fast på greia di. Kunst og feminisme i Norge 1968–1989» av
Jorunn Veiteberg, og Kari Dyrdals utstilling «Walls Still Standing»
på KRAFT.
KUNST, TEKSTIL og KVINNER var stikkord for samtalen mellom
kunstner Kari Dyrdal og kunsthistoriker Jorunn Veiteberg. Veiteberg
introduserte boka si og fortalte om feministiske historier som har vært
lite synlig i norsk kunsthistorieskrivning hittil. Flere av utstillingene
omtalt i boken fant sted i Bergen på 70-tallet, og samtalen handlet
om både den gang og nå. Tekstilkunst vektlegges i boka og utover i
samtalen fikk vi også et innblikk i Kari Dyrdals karriere og erfaringer, fra
hun var student på Kunsthåndverkskolen i Bergen på 70-tallet og frem
til hennes tre nye veggtepper som da var utstilt i Galleriet.
Arrangementet ble støttet av Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond.

13. JUNI
BOKLANSERING OG SAMTALE
ELLEN GRIEG
↑ Foto: Kunsthall Oslo

Boklansering og samtale i anledningen utgivelsen av boka «Ellen Grieg
– Monografi». Nina Malterud introduserte boka og gjennom samtale
med Ellen Grieg fikk vi innblikk i hennes karriere og erfaringer gjennom
et langt kunstnerskap. Boka tar for seg tekstilkunstner Ellen Griegs
kunstnerskap i sin fulle bredde, med ny dokumentasjon av over hundre
enkeltverk, fra diplomoppgaven i 1973 til i dag. Videre presenteres Ellen
Grieg gjennom fem ulike tekster skrevet av Hanne Grieg Hermansen,
André Gali, Tora Endestad Bjørkheim, Johnny Herbert, Lars Elton og
Runa Boger.
Arrangementet ble støttet av Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond.

23. AUGUST
KUNSTNERSAMTALE OG FØRVISNING
INVITERT N°2
I forkant av utstillingen INVITERT N°2 arrangerte KRAFT kunstner
samtale og førvisning med Kiyoshi Yamamoto, The Icelandic Love
Corporation og Tanja Thorjussen (forfatter). På åpningen holdt
kunstnerne en performance på Vågsallmenningen, utenfor KRAFT.
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↑ Foto: Hanne Grieg Hermansen
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→ Kunstnersamtale med (fra v.) T. Thorjussen, K. Yamamoto, J. Jónsdóttir og E. Sigurrðardóttir

28. AUGUST
KUNSTNERPRESENTASJON
BARBARA HÖLLER

7. NOVEMBER
KUNSTNERSAMTALE
KARI MØLSTAD OG HEIKE ENDEMANN

Presentasjonen «To Sympathize With Chance» med kunstner og
kurator Barbara Höller (GE) var en del av en ny presentasjonsserie hvor
internasjonale kunstnere med opphold på KHMessen i Ålvik får mulighet
til å komme til Bergen å presentere sin kunst. Hovedområdene
til Höllers kunstneriske interesser ligger innenfor oppfattelser av
geometriske systemer demonstrert innen rominstallasjoner, objekter,
maleri, tegning, videoer eller intervensjoner i det offentlige rom.

Kunstnersamtalen «Form Follows Material?» hadde fokus på hvordan
materialet påvirker formen. Er materialet underordnet ideen? Under denne
kunstnersamtalen så vi nærmere på forholdet mellom form og materiale,
i anledning Mølstad sin utstilling i Prosjektrommet. I tillegg ble kunstner
Heike Endemann (GE) invitert, som da oppholdt seg på KHMessen i Ålvik.
Under samtalen så vi på paralleller mellom de to kunstnernes praksiser som
hadde lignende uttrykk på tross av at de jobber med ulike materialer og har
ulik bakgrunn.

Støttet av Hordaland Fylkeskommune.
Daglig leder på KRAFT, Kirsti van Hoegee, var moderator. Arrangementet
var en del av Bergen Design Festival 2019. Støttet av Hordaland
Fylkeskommune og Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond.

25. OKTOBER
FØRVISNING OG KUNSTNERSAMTALE
SVARTJORD
Kunstnerne i Svartjord og forfatterne Hans Petter Blad og Victor
B. Chakravarty hadde samtale om tekstarbeidet i forbindelse med
utstillingen. Forfatterne fulgte Svartjords kunstneriske virke gjennom et
halvt år. Dette tok form som en brevkorrespondanse basert på samtaler
og atelierbesøk. Tekstarbeidet ble presentert i utstillingen.
Arrangementet ble støttet av Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond.

30.–31. OKTOBER
WORKSHOP
NORDIC PLATFORM FOR CRITICAL CRAFT THEORY
KRAFT deltok på Nordic Platform for Critical Craft Theory-workshop i
regi av Norwegian Crafts. NPCC er et nettverk for kunnskapsutveksling
og kompetanse om samtidskunsthåndverk i Norden. Deltakere var:
Gunvor Guttorm, Anders Ljungberg, Irene Snarby, Johnny Herbert,
Marit Lønning Reiten, Randi Grov Berger, Kirsti van Hoegee, Lars Sture,
Suvi Saloniemi, Love Jönsson, André Gali.

19. SEPTEMBER
FILM OM KUNSTHÅNDVERK OG TEKNOLOGI
I forbindelse med utstillingen UNDERJORDISK av Sigrid Espelien i
Prosjektrommet laget Silje M. Engja Sigurdsen (kunzt.no) en film om
kunsthåndverk og teknologi. Se filmen her.
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↑ Kunstnersamtale med Mølstad og Endemann. Foto: KRAFT

STATISTIKK SOSIALE MEDIER
INSTAGRAM

ALDER
De fleste følgerene er i aldersgruppen 35-44 år

18-24 år

4%

25-34 år

29%

35-44 år

34%

45-54 år

18%

55-64 år
65+ år

10%
5%

KJØNN
76% av følgerene er kvinner,
mens bare 24% er menn

STEDER
De fleste følgerene holder til i Oslo

Oslo
Bergen
Trondheim
London
Stockholm
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BESØKSTALL

FORMIDLINGSSALG OG
OFFENTLIGE INNKJØP

Totalt antall besøkende på KRAFT i 2019 var 8088,
fordelt på fire utstillingsperioder.

Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk har besøkt tre av utstillings
periodene på KRAFT i 2019. I tillegg hadde vi besøk fra Sørlandets
kunstmuseum. Det ble foretatt innkjøp fra følgende kunstnere:

PERIODE 1
01.FEBRUAR–14.APRIL
Sarah Lindström, Kamilla Sajetz Mathisen,
Ingeborg Blom Andersskog, KMD.

Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk:
FLESH TO PEACH av Sarah Vajira Lindström.
Salgssum kr. 32 000 eks. 5% kunstavgift.
Sørlandets kunstmuseum:
SYKLUS av Eirik Gjedrem.
Salgssum kr. 160 000 eks. 5% kunstavgift.

2208 besøkende.

PERIODE 2
10.MAI–04.AUGUST
Kari Dyrdal, Ahmed Umar, Tempelhaug/Gjedrem.

I 2019 hadde KRAFT ansvaret for salget fra Årsutstillingen 2019 ved KODE.
Årsutstillingen er Norske kunsthåndverkers årlige jurierte utstilling. Det ble
gjort innkjøp fra Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, Oslo kommunes
kunstsamling og Utenriksdepartementet.

2901 besøkende.
Innkjøpsfondet kr. 226 000
Oslo kommunes kunstsamling kr. 293 000*
Utenriksdepartementet kr. 150 000

PERIODE 3
16. AUGUST–13. OKTOBER
Kiyoshi Yamamoto & the Icelandic Love Corporation,
Kari Aasen, Extranalities, Sigrid Espelien.

Samlet salg 715 667
Samlet kunstavgift 35 783
Samlet provisjon KRAFT 286 267

2008 besøkende.

PERIODE 4
25. OKTOBER–22. DESEMBER
Svartjord, Kjetil Aschim, Kari Mølstad, Lissette Escobar.

SAMLET INNTEKTER AV SALG VED KRAFT 2019:
Provisjonsinntekter av formidlet kunst kr. 380 758
Provisjonsinntekter av MVA belagt kunst kr. 37 220
Provisjonsinntekter samlet kr. 417 978
Det er en oppgang på kr. 302 612 i forhold til 2018.

971 besøkende.

Vi har i løpet av året hatt jevnlig besøk av skoleklasser i og utenfor
Bergen. Vi kan nevne Kunstskolen i Bergen; Kunst og håndverk,
årsenhet, Nord Universitet Trondheim; samt forskjellige barneskoler
og videregående skoler i Hordaland.
52

* Oppgjøret fra Oslo kommune blir utbetalt i 2020, og er ikke en del av 2019 regnskapet.
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SAMARBEID/NETTVERK

ØKONOMI OG
STYRETS ÅRSBERETNING

De viktigste økonomiske bidragsytere til KRAFT i 2019 har vært
Kulturrådet, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og
Norske Kunsthåndverkere. Det opplyses på alt av invitasjoner/flyers/
plakater og lignende hvem som er bidragsytere til KRAFT.

Daglig leder har lagt ned en stor innsats for å øke driftsinntekter,
samt søkt eksterne midler til flere prosjekter som har fått tilslag i
2019. Dette gir gode rammer både for den daglige driften og for å
utvikle nyskapende konsepter som styrker driften på sikt.

Samarbeidspartnere i 2019 har vært B-Open, Norske kunst
håndverkere, Norwegian Crafts, Kunsthall Oslo, Fakultet for kunst,
musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen, Design Region
Bergen, Bergen Design Festival 2019, Kunstnarhuset Messen,
Haltenbanken og Oslo Form.

2019 viser et overskudd på kr. 286 550. Overskuddet er ekstra stort
grunnet salg ved Årsutstillingen 2019. Inntektene fra dette salget
kom på slutten av året.
Regnskapet for 2018 viste et betydelig underskudd, og i 2019 har
styret vært opptatt av å sikre et godt økonomisk fundament for
videre drift, samt å styrke egenkapitalen. I 2019 ble det holdt en
ekstraordinær generalforsamling og selskapet fikk tilført egenkapital
gjennom en utvidelse av aksjekapitalen à 60.000 kr. Dette for å
gjenvinne egenkapitalen i selskapet.

I 2019 deltok KRAFT på Coast Contemporary på Håholmen.
Deltakelsen resulterte i et samarbeid med den franske kuratoren
Leo Marin, hvor vi planlegger utstillingssamarbeid i 2022.

Regnskapet 2019 viser en samlet inntekt på kr. 2 583 158.
Inntektene fordeler seg slik:
Driftstilskudd Kulturrådet kr. 909 000
Driftstilskudd Bergen Kommune kr. 621 180
Driftstilskudd Hordaland Fylkeskommune kr. 51 000
Norske Kunsthåndverkere kr. 411 000
Provisjonsinntekter og andre inntekter kr. 417 978
Prosjektstøtte kr. 173 000 *
Utbetalt vederlag til kunstnere i 2019 var kr. 127 000

* KRAFT mottok prosjektstøtte fra Kulturrådet på kr. 460 000. Av disse overføres
kr. 350 000 til 2020. I tillegg er det mottatt en prosjektstøtte på kr. 90 000 fra
Norske Kunsthåndverkeres Fond. Av disse overføres kr. 45 000 til 2020. Dette
etter vurdering av tilsagnet og aktuelle prosjektets varighet.
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Kraft Bergen AS
Resultatregnskap

STYRETS ÅRSBERETNING
VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES
KRAFT Bergen er et kunnskapssenter og visningssted for norsk og internasjonalt samtidig
kunsthåndverk, lokalisert sentralt i Bergen sentrum. KRAFT Bergen er heleid av Norske
kunsthåndverkere, og drevet med økonomisk støtte fra det offentlige. Gjennom KRAFT Bergen
produseres det separat- og gruppeutstillinger, formidles kunsthåndverk for salg og arrangeres faglige
aktiviteter.
KRAFT Bergen holder til i Gamle Norges Bank, midt i Bergen sentrum, med adresse
Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen.
KRAFT Bergen arbeider for å styrke kunsthåndverks posisjon i samtidskunsten, og skal være en
pådriver for utvikling av fagfeltet, nasjonalt og internasjonalt. KRAFT Bergen skal bidra til mangfold
gjennom å utfordre og utvide begrepet kunsthåndverk. KRAFT Bergen 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 2019 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet gir etter styrets
oppfatning et korrekt bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten. KRAFT Bergen fikk i 2019
tilført egenkapital gjennom en utvidelse av aksjekapitalen, og styret har arbeidet for å redusere
kostnader og øke inntektene. Utviklingen i 2019 har vært positiv. Daglig leder har lagt ned en stor
innsats for å øke driftsinntekter, samt søkt eksterne midler til flere prosjekter som har fått tilslag i
2019. Dette gir gode rammer både for den daglige driften og for å utvikle nyskapende konsepter som
styrker driften på sikt. Det er utviklet en treårig strategi- og handlingsplan som vil være styrende for
prioriteringer og satsinger de kommende årene. Det bekreftes herved at forutsetninger om fortsatt
drift er til stede.
ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøet anses å være godt. Alvorlige skader eller ulykker har ikke forekommet. Sykefraværet
anses å være som normalt i bransjen.
YTRE MILJØ
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Driftsinntekter og driftskostnader

2019

2018

417 978
173 000
909 000
621 180
411 000
51 000
2 583 158

115 366
0
891 000
612 000
291 000
50 000
1 959 366

280 488
1 076 134
7 954
932 032
2 296 608

206 273
1 106 866
7 000
789 334
2 109 472

286 550

-150 107

447
12
435

1 118
806
312

Årsresultat

286 985

-149 795

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

286 985
286 985

-149 795
-149 795

Provisjonsinntekter og andre inntekter
Prosjektstøtte
Tilskudd Kulturrådet
Tilskudd Bergen kommune
Tilskudd Norske Kunsthåndverkere
Tilskudd Hordaland Fylkeskommune
Sum driftsinntekter
Varekostnad og utstillingskostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note
9

2, 3
8
3

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Rente og finansinntekter
Rente og finanskostnader
Resultat av finansposter

5

LIKESTILLING
KRAFT Bergen hadde to faste ansatte i 2019, alle var kvinner. Blant tilsatte på timebasis var det både
menn og kvinner.
I styret for KRAFT Bergen AS
Linda Herfindal Lien, styreleder

Bergen 07.03.2019
Liv-Torill Hellevang Lindgren, nestleder

Kristina D. Aas, styremedlem

Bodil Friele, styremedlem

Kirsti van Hoegee, daglig leder
Kraft Bergen AS
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Side 1

Kraft Bergen AS

Kraft Bergen AS

Balanse

Balanse
Egenkapital og gjeld

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
PC og utstyr
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

Note

8

2019

2018

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

18 000
18 000
18 000

7 000
7 000
7 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

750
98 383
99 133

896 808

322 317

Sum omløpsmidler

1 030 975

421 450

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum eiendeler

1 048 975

428 450

Sum gjeld

6

7

5

2019

2018

90 000
90 000

30 000
30 000

228 879
228 879

-58 106
-58 106

318 879

-28 106

132 354
74 045
523 697
730 096

134 051
63 717
258 789
456 556

730 096

456 556

1 048 975

428 450

Gjeld

750
133 417
134 167

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Note

Sum egenkapital og gjeld
Bergen
Styret i Kraft Bergen AS

Bodil Friele
styremedlem

Kristina Aas
styremedlem

Kraft Bergen AS
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Side 2

Kraft Bergen AS

Kirsti Kosmo Van Hoegee
daglig leder

Linda Herfindal Lien
styreleder

Liv-Torill Hellevang Lindgren
styremedlem

Side 3

KRAFT
Vågsallmenningen 12
Postboks 382
5805 Bergen

kraft@kraftkunst.no
www.kraftkunst.no

Design: Studio Boi

