
Årsberetning for Heimdal Kunstforening 2018 

 

Styret har i 2018 bestått av: 

 

Leder:   Elin Stømner 

Nestleder:  Øyvind Kvarme 

Styremedlem:         Anna Dahlø 

Styremedlem:         Siv Nordsveen 

Styremedlem:         Therese Margrethe Henriksen Stenersen (sykemeldt) 

Styremedlem:         Trond Guldbrandsen Rømo 

Styremedlem:       Lotte Evensen (sykemeldt) 

 

Varamedlem:         Karin Bakkelund 

Varamedlem:        Anne Kristin Myrseth 

 

I 2018 ble det avholdt 10 styremøter. Årsmøtet ble holdt 12.04.2018. 

 

Utstillinger 2018: 

Hovedgalleriet: 

03.02. – 18.03 .   Synnøve Sizou G. Wetten / ki. o id ai ((())) is this now? 
14.04. – 13.05.  Pernille Elida Fjoran / KONSTELLASJONER 
24.05. – 10.06.  Elevutstilling 
 
16.06.18   Brødet og Eselet – Midtsommerfest   
 
01.09. – 23.09.    David Lamignan Larsen / MASQUERADE 
27.10. – 11.11.    Amalia Fonfara / ERFARTE LANDSKAP 
17.11. – 02.12.    Prerna Bishnoi / SURFUSE TENSION 
07.12. – 06.01.    Medlemsutstilling 
 

Kafègalleriet 

01.03. – 18.03.  Lise Leiknes Blomli – Fanget i farger 
14. 04. – 06.05.  Gruppeutstilling – Tid  
01. 09. – 23.09.  Jane Wenstrand – Many Worlds 
27.10. – 11.11.  Torsdagsgruppa – Det som ikke kan ses 
 

Tatt av Heimdal 

13.09 Drosjekafeen (Wild at Art) 

 

Kunstforeningens og styrets arbeid 

På starten av året begynte Katharina Martinsen i jobben som gallerimedarbeider / 

prosjektleder. I samarbeid med styret utviklet hun et ambisøst, lekent, men realistisk 

utstillingsprogram. Programmet tok sikte på utstillinger av profesjonelle kunstnere som 

ikke hadde blitt vist så mye i Trondheim, kombinert med et arrangementsprogram som 



knyttet utstillingen og temaer til den lokale konteksten på Heimdal/Trøndelag. Det er 

søkt midler til videre programmering. Styret har også satt ned en skolegruppe som 

jobber med kursprogram, oppfølging av skolen, kursene, lærerne og elevene, og 

registrering av påmeldte.  

 

Arrangementsserie: Drøs / kunst i kunsten  
Café Heimdal har fungert veldig godt som en døråpner for publikummet vårt og et sted 
der vi har møtt et annet publikum enn den vi møter ellers. Det har også vært en måte å 
få ideer til aktuelle problemstillinger og temaer som kan være interessante å jobbe med 
videre. Drøs, betyr småprat eller bygdesnakk, og det er det vi ønsker å være en del av og 
det er det vi ønsker å skape, litt liv og røre, og nysgjerrighet.  
 
Drøs #1 
Two Parts of the same (TASC Ablett & Brafield) - 23. September  
Drøs#2  
Geografri och Språk (Märit Aransson) / Seremoni med moder Joder (Amalia Fonfara) - 
11. November 2018. 
Drøs#3 
Surface Tension – et performativt foredrag av Prerna Bishnoi - 5. Nov og 2. Desember 

2018.  
 
Ansatte 

Katharina Marthinsen har sittet gallerivakt i åpningstidene, og er aktiv i 

programmering, montering og arrangementer tilknyttet foreningen. Dette har vært 

positivt for kunstforeningens nettverk, utstillingsprogram og arbeid, og lettet 

arbeidsmengden til styret. Øystein Megård og Siri Bredesen har også sittet gallerivakt. 

 

Hjemmeside/sosiale medier 

Styret har undersøkt mulighetene for å finne en bedre layout for hjemmesiden, som er 

ryddigere, finere og mer brukervennlig enn den vi har nå, samtidig som den er lett å 

oppdatere. Det ble også søkt milder hos kulturrådet for midler til dette, men denne ble 

ikke innvilget. Facebook og instagram har blitt oppdatert under alle utstillinger, og vi 

har fått flere følgere på begge kanaler. Gruppen i tilknytning til kunstforeningens side 

på facebook for kunstskolen har hatt stor aktivitet.   

 

Medlemmer 

Vi har fortsatt satstningen på medlemmene i 2018. Vi har hatt flere 

medlemsarrangement med omvisninger både i egne og andre institusjoners utstillinger. 

I tillegg har vi hatt den årlige medlemsutstillingen, og kafégalleridriften har åpnet for 

medlemmene igjen. Pr. 31.12.2018 hadde Heimdal kunstforening 75 betalende 

medlemmer.  

 

Kunstskolen 

Se egen beretning 



 

Økonomi 

Se eget regnskap 

 

Huset 

Utstillingsrommene har blitt malt ved ulike anledninger mellom utstillinger.  

 

Konklusjon 

2018 har vært et år preget av et litt roligere tempo, og litt forandringer i strukturen i 

foreninga. Vi ser nå hvordan vi kan kombinere de beste ideene fra Tatt av Heimdal med 

et mer tradisjonelt og formidlende utstillingsprogram.  

 
 


