
Årsberetning for Heimdal Kunstforening 2020

Styret har i 2020 bestått av:

Leder: Karina Hildrum Berg (sykmeldt f.o.m. november 2020)
Nestleder: Karina Johansen Borgerås (fungerende leder f.o.m november

2020)
Styremedlem:      Helen Eliassen
Styremedlem:      Tone Heggenhougen
Styremedlem:      Signe Karmhus

Varamedlem:      Morten Hildonen

I 2020 det har vært avholdt 15 styremøter. Årsmøtet ble holdt 09.06.21

Utstillinger 2019

Hovedgalleriet:
18.01 - 07.02 Hedda Hørran // SWEETDREAMSAREMADEOFTHIS 321_0 - a big

big bang - a kiss - a true love story - the biggest of them all - the
greatest greatest greatest - welcome to TRASH LAND_ of milk and
honey - two fists of solid rock

29.02 - 22.03 Louise Haugaard Jørgensen // Rose Gold (stengt fra 13.03
grunnet COVID-19-nedstengelse)

26.06 - 05.07 Sommerutstillingen (elevutstillingen)
12.09 - 04.11 Margrethe Pettersen // Sanselig Samhørighet
24.10 - 06.10 Hilde Honerud // It is a light which objectifies everything and

confirms nothing
04.12 - 03.01 Desemberutstillingen (medlemsutstillingen)

Kafègalleriet
18.01 – 06.02 Videoprogram fra Høstutstillingen 2019
16.03 – 07.04 Ruth Øien | Eventyrlig lek med farger (stengt fra 13.03 grunnet

COVID-19-nedstengelse)
12.09 – 04.10 Ole Martin Evensen | BRUDDSTYKKER
24.10 – 22.11 Medlemmer av kunstforeningen | Vitnesbyrd - Kunst i koronaens

tid

I 2020 besøkte 436 personer utstillingene våre. Den mest besøkte utstillingen var
Hedda Hørran med 100 besøkende, mens utstillingen til Louise Jørgensen, som hadde 5



utstillingsdager igjen da regjeringen stengte hele landet, var den minst besøkte med 38
besøkende.

Utsettelser
Lissette Escobar: flyttet til 27.02.21
Ole Martin Evensen: flyttet til 12.09.20

Avlysninger
Midtsommerfest med performance av Lucky Malice

Kunstforeningens og styrets arbeid

På starten av året utlyste styret ny prosjektleder, og styret overtok prosjektleders
arbeidsoppgaver i perioden mellom prosjektledere. Styret har også  montert de fleste
utstillingene i Kafégalleriet foruten de hvor utstilleren selv har ønsket å gjøre det.

Utstillingsprogrammet fortsatte som normalt frem til 12. mars da regjeringen besluttet
å stenge ned landet, og dermed måtte huset i en periode stenge dørene. Styremøtene ble
etter dette for det meste holdt digitalt grunnet smitterestriksjoner, og
ansettelsesprosessen av ny prosjektleder ble satt på vent. Etter at dørene kunne åpnes
igjen har styremedlemmer sittet utstillingsvakt og tatt seg av montering i
Hovedgalleriet. Medlemmer av styret har i tillegg sittet gallerivakt noen helger etter
tiltredelsen av ny prosjektleder (se under).

På årsmøtet 2020 ble det nyvalgte styret et mindretallsstyre da vi ikke brukte mye
ressurser på verving, og dette førte til ekstra mye jobb videre for det nye styret. I tillegg
endret smitterestriksjonene seg ofte og styret måtte følge med på dem i henhold til
driften av foreningen og skolen. Styret fikk derfor ikke arbeidet med oppgaver som var
utenfor nødvendig drift.

Corona-pandemien og perioden uten prosjektleder førte til at styremedlemmene brukte
mye mer av sine egne ressurser på drift.

Ansatte
Ansettelsesprosessen for ny prosjektleder ble satt på vent da regjeringen besluttet å
stenge ned landet i mars 2020, og styremedlemmene tok arbeidsoppgavene til
prosjektleder frem til 1. august, da Andrea Wikhammer Heir tiltrådte som ny
prosjektleder. Heir har sittet gallerivakt i åpningstidene, vært med på prosessen å velge
ut kunstnere for utstillingsprogrammet 2021, hatt kontakt med utstillere, og vært aktiv
innen montering og nedmontering av utstillinger.



HKF i media
Kunstforeningens har vært synlig i media gjennom blant annet saker i Heimdalsbladet
og kunstkritikk i Artscene Trondheim og Adresseavisen. Vår egen hjemmeside har
fortsatt å være vår hovedkanal for informasjon, og sakene der har blitt delt videre til
Facebook-siden vår. I perioden mellom prosjektledere ble Instagram-kontoen vår
mindre aktiv, men aktiviteten der gikk litt opp etter at prosjektleder kom på plass.

Medlemmer
Som i de foregående årene har kunstforeningens medlemmer hatt muligheten til å stille
ut i Kafégalleriet og delta på medlemsutstillingen. Medlemsutstillingen byttet i år navn
til Desemberutstillingen for å være mer innbydende for også ikke-medlemmer å besøke.
Grunnet COVID-19-nedstengelsen på våren ble det planlagte medlemsarrangementet
med John Slettahjell avlyst, og fokuset på egne medlemsarrangementer gikk dessverre
lengre bak i prioriteringsrekka.

På høsten ble det holdt en coronavirus-relatert utstilling i Kafégalleriet hvor både
medlemmer av kunstforeningen og elever ved kunstskolen hadde mulighet til å stille ut.
Denne var sponset av Sparebank 1, og midlene ble brukt på vedlikehold av huset (se
egen årsberetning for huset).

Pr. 31.12.2020 hadde Heimdal Kunstforening 91 betalende medlemmer. Dette var en
økning fra 2019 hvor det var 78 betalende medlemmer.

Kunstskolen
Grunnet korona-nedstengelsen på våren ble huset stengt, og kursene måtte flyttes over
til en digital løsning. Noen av kursene fungerte ikke like godt digitalt, og de resterende
kursdagene ble holdt da restriksjonene åpnet seg mot sommeren i stedet. På høsten ble
det lavere påmeldingstall, mens mokuhanga-kurset ble utsatt til våren 2021.
Elevutstillingen byttet navn til Sommerutstillingen for å virke mer innbydende å besøke
for ikke-elever også. Se egen beretning for mer informasjon.

Økonomi
Se eget regnskap. Kommer senere.

Huset
I 2020 ble det foretatt en betydelig oppgradering av huset, og styret søkte og fikk tildelt
300.000,- fra Kulturrådet til dette formålet. Se egen årsberetning for huset for mer
informasjon.

Konklusjon



2020 ble sterkt preget av COVID-19-pandemien som gjorde at kunstforening ble mindre
aktiv, og både ansettelsesprosessen av ny prosjektleder og utstillinger ble forskjøvet.
Medlemskvelder falt også vekk grunnet restriksjoner.


