
Årsberetning for Heimdal Kunstforening 2021

Styret har i 2021 bestått av:

Leder: Othelie Eriksen
Nestleder: Anna Kvitka
Styremedlem: Helen Eliassen
Styremedlem: Kirsti Sand
Styremedlem: Torbjørg Sandberg
Styremedlem: Vigdis helmersen
Varamedlem: Morten Hildonen

I 2021 det har vært avholdt 14 styremøter. Årsmøtet ble holdt 29.04.2021. Et
ekstraordinært årsmøte for å godkjenne revidert budsjett ble avholdt 17.09.2021.

Utstillinger 2021

Hovedgalleriet
16.01 - 07.02 Koppen & Jorkjen | SOFT AWAKENING
27.02 - 21.03 Lissette Escobar | På tross av alt annet
17.04 - 09.05 Mina Paasche og Ingunn Schumann Mosand | Alle Ting,
Sammen, For Alltid
11.09 - 03.10 Bjørn Hegardt og Theo Ågren | Out of Order
23.10 - 21.11 Märit Aronsson og Lina Nordenström | Grader av Läsbarhet
10.12 - 11.01.22 Desemberutstillingen (medlemsutstillingen)

Kafègalleriet
06.03 – 21.03 Else Hofsli og Anne Kristin Bollingmo | Gult, med venner
17.04 – 09.04 Viktor Furnes | Gjenskapelse
20.06 – 29.08 Sommerutstillingen (elevutstillingen)
11.09 - 03.10 John Slettahjell
23.10 - 21.11 Kjell Olden

Andre arrangementer
02.05 Audiovisuell konsert, Pallas Kat
24.06 - 27.06 Midtsommerfestival
14.11 Kunstnersamtale, Märit Aronsson og Mari Oseland

I 2021 besøkte 532 personer utstillingene våre, dette er en økning fra 2020. Den
mest besøkte utstillingen var Märit Aronsson & Lina Nordenström med 122
besøkende, mens utstillingen til Koppen & Jorkjen, som var åpen på begynnelsen av
året under strenge koronarestriksjoner, var den minst besøkte utstillingen med 38
besøkende.



Utsettelser
Martin Stråhle skulle opprinnelig ha utstilling på Hovedgalleriet 11.september -
3.oktober, men ble flyttet til april 2022. Dette tomrommet ble i 2021 fylt av Bjørn
Hegardt og Theo Ågren.

Eva Margrethe Ballo og Mathilde Westavik Gaustad skulle opprinnelig ha utstilling på
Hovedgalleriet 23.oktober - 21.november, men ble flyttet til januar 2022. Dette
tomrommet ble i 2021 fylt av Märit Aronsson og Lina Nordenström.

Avlysninger
På grunn av smittesituasjonen i Trondheim ble årets Midtsommerfestival avlyst. I stedet
ble festivalen spilt inn på Heimdal Kunstforening og gitt ut som videoepisoder etterpå
med performancer og kunstnersamtaler. Der bidro Franzisca Siegrist, WETWARE
SOLUTIONS, Slå på kunst og Lisa Størseth Pettersen. Slå på kunst og Lisa Størseth
Pettersen arrangerte performancer rundt omkring på Heimdal fra morgen til kveld
24.juni. Dette gjorde kunsten tilgjengelig for lokalbefolkningen, til tross for strenge
restriksjoner.

Kunstforeningens og styrets arbeid
I begynnelsen av året var styret preget av sykemeldinger, og ble ytterligere redusert
til et mindretallsstyre, der nestleder tok over som styreleder, og utførte oppgavene til
kasserer. På årsmøtet 2021 ble det nyvalgte styret et mindretallsstyre. Det har
gjennom året blitt gjort forsøk å finne en kasserer, uten hell, og styreleder har gjort
kasserers oppgaver. I det store og hele har vanlig drift vært målet for året.

Styret har vært med på montering av de fleste utstillingene i Kafégalleriet.
Utstillingsprogrammet har gått som normalt med unntak av overnevnte utsettelser og
avlysninger. Styremøtene ble i første halvdel av året for det meste holdt digitalt
grunnet smitterestriksjoner. Medlemmer av styret har sittet gallerivakt noen helger
(se under “Ansatte”).

På flere utstillinger har det vært vanskelig å holde vernissage grunnet
koronarestriksjoner. Ved Koppen & Jorkjen-utstillingen ble dette løst ved at
kunstnere holdt en digital performance for å markere åpningen av utstillingen.

Ansatte
I februar 2021 ble Daniel Hansen vikar for prosjektleder ved Heimdal kunstforening,
da Andrea Wikhammer Heir gikk ut i foreldrepermisjon. Etter at Heirs permisjon var
over i august, tiltrådte Hansen som ny prosjektleder.
Hansen har blant annet sittet gallerivakt i åpningstidene, vært med på prosessen å
velge ut kunstnere for utstillingsprogrammet 2021, holdt Midtsommerfestival 2021,
hatt kontakt med utstillere, skrevet søknader og rapporter, og vært aktiv innen



montering og nedmontering av utstillinger.

HKF i media
Kunstforeningens har vært synlig i media gjennom blant annet saker i
Heimdalsbladet, kunstkritikk i Artscene Trondheim, Adresseavisen, Klassekampens
bakside, og kulturmagasinet Plnty. Vår egen hjemmeside har fortsatt å være vår
hovedkanal for informasjon, og sakene der har blitt delt videre til Facebook-siden og
instagramsiden.

Medlemmer
Som i de foregående årene har kunstforeningens medlemmer hatt muligheten til å
stille ut i Kafégalleriet og delta på medlemsutstillingen. Fokuset på egne
medlemsarrangementer har vært langt bak i prioriteringsrekka, da det var
utfordrende å planlegge medlemsaktiviteter med skiftende restriksjoner gjennom
året.

Pr. 31.12.2021 hadde Heimdal Kunstforening 80 betalende medlemmer. Dette var en
nedgang fra 2020 hvor det var 91 betalende medlemmer. Dette kan skyldes at det
var mangel på medlemsaktiviteter både i 2020 og 2021 på grunn av
koronarestriksjoner, og at det i 2020 var større fokus på rekruttering av medlemmer.

Kunstskolen
Det har vært noe lave påmeldingstall gjennom hele året. Om våren ble malekurs på
mandager avlyst, og om høsten ble malekurs på tirsdager og helgekurs i
mokuhanga/japansk tresnitt og keramikk-handbuilding techniques avlyst grunnet lav
påmelding. Vi har merket at mange har nølt med å melde seg på fysiske kurs av frykt
for koronasmitte.
Se egen beretning for mer informasjon.

Det ble avholdt en gratis sommerworkshop i maleri for ungdom i uke 29 og 30 ledet
av Andreas Fortes, som en del av Trondheim kommunes ferieaktivitet-tilbud
“Sommer i Trondheim”. Dette ble fylt opp fort.

Økonomi
Se eget regnskap.

Huset
Det har i 2021 vært lite fokus på oppgraderinger av huset, da det i 2020 ble foretatt
betydelige oppgraderinger etter at styret søkte om og fikk fått støtte til utbedringer fra
Kulturrådet. Se egen årsberetning for huset for mer informasjon.

Konklusjon
2021 har, som 2020, vært preget av koronapandemien. Dette har gjort at
kunstforeningen har vært noe mindre aktiv på medlemsfronten, men vi har klart å



opprettholde utstillingsaktiviteten i stor grad.


