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Søknadsskriving og  
prosjektgjennomføring 
Erfaringsdeling fra prosjekt HUNGER

Fra 2017 til 2019 gjennomførte Norske Kunsthåndverkere Midt-
Norge (NKM) et omfattende prosjekt med tittelen HUNGER. Dette 
var et midtnordisk samarbeidsprosjekt som foregikk i Finland, 
Sverige og Norge, med støtte fra blant andre Nordisk Kulturfond og 
Kulturrådet. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Trøndelag 
senter for samtidskunst. Erfaringene fra HUNGER er samlet i tre 
tekster: 

Å skrive     s. 3–11

Økonomi og administrasjon   s. 12–16

Rapportering     s. 17–22 

Tekstene omfatter søknadsprosess, budsjettering, gjennomføring 
av prosjekter, administrative og praktiske utfordringer, markedsfø-
ring, rapportering, regnskap og revisjon. Dette er en erfaringsdeling 
vi håper kan være til nytte for framtidige prosjekter i regionen vår.

Siri Skjerve (prosjektleder for HUNGER)
Toril Redalen (initiativtaker og kurator for HUNGER)
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Økonomi og administrasjon
I denne listen finner du et utvalg punkter vi skulle ønske vi hadde oversikt 
over før prosjekt HUNGER fosset i vei, og vi hadde fullt opp med å holde 
hodet over vannet. Listen er en blanding av tips og selvfølgeligheter, og er 
ment som et oppslagsverk vi håper kan være til hjelp for prosjektene dine. 

Administrasjonskostnader: Vår erfaring er at det settes av for lite til 
administrasjon av prosjekter i kunstfeltet. Det kan være lurt å tenke 
gjennom hvor stor arbeidsbelastning du legger opp til og over hvor lang 
tid. I et prosjekt som varer over flere år, der prosjektadministrasjon blir 
hverdagen, er det viktig å sette av nok midler til dette. I etterkant av 
HUNGER har vi konkludert med at rundt 40% av totalbudsjettet burde 
vært satt av til administrasjon og prosjektledelse. (Markedsføring, 
økonomihåndtering, rapportering, regnskap, revisjon, organisering).

Bilag: Alle utgifter og innbetalinger må følges av et bilag, og alle bilag 
må arkiveres og oppbevares.

Dokumentasjon: Hvordan skal prosjektet dokumenteres? Hvem tar 
bilder? Dette er viktige avklaringer det lønner seg å få på plass tidlig 
i prosjektperioden. Skal du leie inn fotograf må dette inn i budsjettet. 

Hjemmeside: En hjemmeside kan være gunstig hvis det produseres 
mye tekst-/ bildemateriale i forbindelse med prosjektet, for å få gitt en 
helhetlig presentasjon. Vi har hatt god nytte av å kunne vise til hjem-
mesiden til HUNGER og tekstene som lå der. Vi brukte også siden til 
å presentere de inviterte kunstnerne og linke til deres hjemmesider. 
Hjemmesiden til HUNGER var en statisk plattform der innholdet ikke 
ble byttet ut så ofte. Vi erfarte at det var krevende å skulle drifte en 
dynamisk hjemmeside samtidig som aktiviteten i sosiale medier skulle 
være tilfredsstillende høy (se «sosiale medier»). En god hjemmeside 
krever store ressurser, både ved opprettelse og i bruk. Dette må veies 
opp mot markedsføringsbudsjettet og arbeidskapasiteten til den eller 
de som skal drifte dette.

Høsten 2020 holdt vi noen dager hus i Trondheim Folkebibliotek, 
vi lagde oss en slags lesering der vi leste om det å skrive. Vi snakket 
sammen og skrev i vilden sky. 

Her under finner du noen av de bøkene vi fant nyttige; 
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Kjøregodtgjørelse: Ved kjøregodtgjørelse er det anbefalt å bruke statens 
satser. (Se «retningslinjer for reiser»).

Kontoplan: Det er lurt å lage seg et system der utgifter blir sortert 
(hvis du bruker regnskapsbyrå, sett inntekter og utgifter inn i samme 
system som de bruker). I HUNGER skilte vi prosjektregnskapet fra 
driftsregnskapet til NKM ved å gi dem ulike nummer. Vi brukte også 
samme kontoplan som på driftsregnskapet. Det betyr at inntekter og 
utgifter sorteres etter nummer (Eks. Honorar kunstnere: 6730, leie av 
lokaler: 6300). Merk kvitteringer og billag med nummeret på den posten 
i regnskapet de tilhører.

Kontrakt: Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. 
I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av 
arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. 

Vi har lagt ved et eksempel på kontrakt mellom prosjekt og invitert 
kunstner. Ifølge arbeidsmiljøloven https://lovdata.no/dokument/NL/
lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_15 skal en arbeidsavtale inneholde 
opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet:

a.  partenes identitet,
b. arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass 

eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at 
arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretnings-
adressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

c. en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller 
arbeidskategori,

d. tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
e. forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt 

grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,
f.  eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,
g. arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastset-

telse av ferietidspunktet,
h. arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

Honorar: Det enkleste for prosjektet er at lønn utbetales som honorar. 
Da slipper prosjektet å ha ansvar for innberetning, skatt og arbeids-
giveravgift. Skal man utbetale honorar må den som skal lønnes ha et 
organisasjonsnummer og sende faktura. Det er anbefalt et påslag på 
35-40% på timelønnen ved honorarutbetalinger, for å kompensere for 
manglende sykepengedekning, feriepenger og pensjon, administra-
sjonskostnader o.l.

Honorarberegning: Det er viktig at lønnsnivået reflekterer både erfa-
ring og utdanningsnivået til arbeidstakeren, samt at satsen tar høyde 
for om honoraret utbetales som lønn eller over faktura. På generell basis 
bør man vurdere kompetanse, erfaring og ansiennitet opp mot et lønns-
trinn i statens lønnstabell. Det er også lurt å høre med kollegaer som har 
erfaring fra lignende type oppdrag om hva som er vanlig honorarnivå. 
Man kan regne ut konkret timepris ved å dele årslønnen i lønnstabellen 
på 1950 (som er timeantallet for et normalårsverk inkludert ferie).  

Beregning av lønn/ honorar er utfordrende fordi det normalt er lønns-
utgifter som utgjør den største posten i prosjektbudsjettet, og det derfor 
er mest å tjene på å være nøkterne. Etter å ha gjennomført et så stort 
og langvarig prosjekt som HUNGER, har vi gjort oss noen tanker om 
kunstnerøkonomi. I prosjekter som dette, der kunstnere er involvert 
både som inviterte deltagere og som administrativt ansvarlige, er det 
viktig å sørge for at både honorarene til deltagerne og lønnen til de 
som administrerer er god. Det er fort gjort å havne i en situasjon der 
det administrative drives mer eller mindre på dugnad, fordi man ser 
at man kan få økt aktivitet ved å spare lønnskostnader. Dette fører til 
syvende og sist til at vi som administrerende kunstnere skyter oss selv 
i foten. Det er en fordel å kunne vise til kunstnerdrevne prosjekter og 
prosjektregnskap med normale og realistiske lønnsutgifter, når vi i 
neste omgang krever bedret kunstnerøkonomi og økte stipendhjemler. 
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Få raskt fram hva pressemeldingen gjelder, hvor, når og hvem som 
står bak. Journalister kutter gjerne tekstene bakfra, så det lønner seg 
å disponere stoffet fra det viktige til det mindre viktige. I HUNGER 
plukket vi setninger fra eksisterende tekstmateriale, tekster vi hadde 
bearbeidet i flere omganger for at de skulle kunne beskrive kjernen i 
prosjektet på best mulig måte med få ord. Legg ved gode bilder (husk 
kreditering!), illustrasjoner, videoer eller skriftlig underlagsmateriale 
og sørg for god oversikt i kontaktinfo. Gjør det lett for journalisten å få 
vite mer om saken. Avslutt med navn og telefonnummer til kontakt-
person.

Prosjektbudsjett: Prosjektbudsjettet danner utgangspunktet for 
prosjektregnskapet. Hvis budsjettet er godt disponert og ryddig satt 
opp sparer du masse tid til etterarbeid. Lag et endelig budsjett når alle 
søknader om tilskudd er besvart og alle inntekter er avklart. Vær tydelig 
på at det er dette budsjettet som danner rammene for gjennomføringen 
av prosjektet. 

Prosjektregnskap: Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge sto økono-
misk ansvarlig for HUNGER. Med et budsjett på flere millioner var det 
viktig å skille prosjektregnskapet fra det ordinære driftsregnskapet 
for å gjøre det tydelig og forståelig for årsmøtet, som skulle godkjenne 
regnskapene. (Se «kontoplan»).

Reisebyrå: I HUNGER hadde vi deltagende kunstnere fra flere ulike 
land som skulle samles til workshop tre ganger fordelt over to år. For å 
unngå at kunstnerne selv skulle måtte legge ut store summer til reise-
kostnader, engasjerte vi et reisebyrå. Dette medførte ekstra kostnader 
til reisebyrået, men reduserte den administrative belastningen på 
prosjektleder. I denne prosessen var det viktig å gi tydelig informasjon 
til reisebyrået om hvem som skulle få dekket reise, fra hvor til hvor og 
innenfor hvilket tidsrom. Vi hadde avtale med byrået om at vi skulle 
bli kontaktet hvis det ble snakk om veldig dyre billetter eller alternative 
reiseruter. Erfaringen er at denne ordningen fungerte, og at reiseby-
rået var gode til å finne de mest økonomiske reiseløsningene. Det var 

i.  den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, 
eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, 
for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, 
utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,

j.  lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom 
arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller 
gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

k.  lengde av pauser,
l.  avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde 

ledd,
m.  opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsfor-

holdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal 
arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Lønn: Det beste for arbeidstakeren er å få utbetalinger som lønn. Det 
gir bedre sosiale rettigheter. 

Markedsføring: Lag en plan for hvordan prosjektet skal markedsføres, 
i hvilke kanaler og av hvem? Har du kompetansen som skal til, eller må 
du hente inn ekstern hjelp? Det er vår erfaring at dette med markeds-
føring kommer litt brått på, og ofte blir glemt når prosjektbudsjettet 
lages. Det er selvfølgelig viktig å sette av midler til markedsføring, og 
det kan være lurt å undersøke om tilskuddsgiverne legger føringer for 
hvordan prosjektet skal markedsføres. 

Oversettelse: Internasjonale prosjekter som HUNGER må regne med 
å sette av midler til oversettelse av tekster. 

Pressemelding: Teksten du sender til pressen skal gjøre journalis-
ten nysgjerrig og samtidig formidle hvorfor dette er aktuelt akkurat 
nå. Utfordringen ligger i å skifte perspektivet fra det du selv ønsker å 
fortelle om til hva som kan være interessant for folk å lese om. Tekst-
modellen vi linker til her, kan være et godt utgangspunkt når du skal nå 
ut til en bestemt målgruppe. https://www.youtube.com/watch?v=MO-
QnZd8N-ZA&feature=emb_logo&fbclid=IwAR1-cUbhPE6nZUmDxIh-
6000HMtLfjCrOBOY7veAQEAT7qfKj5K2-FGH1ktA
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Sykmeldinger: Husk å avklare forhold rundt eventuell sykmelding og 
annet fravær i kontrakten.

Tilsagn: Arkiver alle tilsagnsbrev og oppdater regnskapet med beløpet 
som er innvilget. Sjekk om du om du må sende utbetalingsanmodning. 
Det er også lurt å se hva som står om rapportering; frister og rappor-
teringsform.

Utbetalingsanmodning: Enkelte tilskuddsgivere krever at du sender en 
anmodning om utbetaling av hele eller deler av tilskuddet. Dette står 
som regel i retningslinjene fra tilskuddsgiver, og er verdt å merke seg 
fordi man kan miste retten til tilskuddet om ikke anmodningen sendes 
i tide. Det er altså ikke alltid nok å juble over innvilget prosjektstøtte og 
regne med at pengene kommer inn på konto av seg selv. 

Utlegg: Hvis du skal være økonomiansvarlig for et prosjekt som strekker 
seg over tid, kan det lønne seg å opprette et eget bankkort. Slik unngår 
du stadige utlegg og en sammenblanding av privatøkonomi/ øvrig drift 
og prosjektøkonomi. 

Økonomiansvarlig: Velg en økonomiansvarlig, og gjør alt du kan for 
at det er den samme som har økonomiansvar, oversikt og kontinuitet 
gjennom hele prosjektperioden. 

til stor hjelp at all kommunikasjon med kunstnerne om reisen deres 
gikk direkte til byrået, slik at hver enkelt fikk tilrettelagt reisen uten at 
prosjektleder måtte ha hele ansvaret for dette. 

Reiseregningsskjema: Det kan være lurt å utarbeide et eget reisereg-
ningsskjema. Her skal det fremgå hvem utgiftene omfatter, hva formå-
let med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt 
på. Husk at kvitteringer/ billetter/ annen dokumentasjon alltid på 
legges ved. 

Retningslinjer for reiser: Lag tydelig avklaring på hvilke reiser prosjek-
tet skal dekke. Det kan være lurt å begrense reisene til rett før og rett 
etter arrangementet/ workshopen, og spesifisere fra hvor. Skal prosjek-
tet for eksempel dekke reisen til en som kommer fra jobb et annet sted 
og dermed får dyrere reise enn om han eller hun hadde reist hjemmefra?

Revisjonsplikt: Normalt vil det ikke være revisjonsplikt på prosjek-
tregnskapet, men det kan være egne krav til regnskap og eventuelt 
revisor fra de ulike tilskuddsgiverne. I HUNGER erfarte vi at Nordisk 
Kulturfond krever revisjon av regnskap for prosjekter med støtte på over 
200.000. Det påløp store summer til regnskapsbyrå og revisjon, og vi 
anbefaler at utgiftene til dette blir tatt høyde for i budsjettet.

Sosiale medier(SoMe): Lag en plan for hvordan du vil bruke SoMe. 
Hvem poster? Hvilket innhold legges ut hvor? Hvordan sikre at innlegg 
spres utover i hele prosjektperioden og holder prosjektet «varmt» hvis 
det strekker seg over tid? Et grep vi gjorde i HUNGER var at vi inviterte 
de deltagende kunstnerne til å ta over facebooksiden til prosjektet en 
uke av gangen, slik at vi fikk opprettholdt aktiviteten mellom works-
hopene våre. 

Bergen by 950 år = 950 vrengte paraplyer:
https://www.instagram.com/bergenby950paraply/?fbclid=IwAR-
10lFOE11H1MVG4tgTAqniUqdmKVeUgLFpQf Yjw5dP2QJPI_
WqSAAgZ33A
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side 2 

 
 
NÆRMERE AVTALEVILKÅR: 
o Kunstner er ikke å regne som tilsatt i prosjektet i perioden. Kunstner er selv ansvarlig for forsikring av seg 

selv og utstyret sitt i kontraktsperioden. 
o Ved sykdom eller andre forhold som hindrer deltakelse i workshop, skal kunstner straks melde fra til 

prosjektleder/ koordinator xx.  
o Om man har gyldig sykemelding fra lege, får man betalt honorar som avtalt.  
o Dersom fraværet skyldes andre grunner, blir honorar ikke utbetalt.  
o NKM forbeholder seg retten til å si opp kontrakten dersom kunstner uteblir fra workshop uten melding 

om fravær.  
o Workshopene vil bli dokumentert og filmet. Dette materialet kan publiseres på ulike plattformer for å 

kommunisere om prosjektet. Materialet skal ikke nyttes i annen kommersiell sammenheng. Kunstner 
godkjenner dette ved signering av denne avtale.  

 
MISLIGHOLD: 
o Dersom den ene part vesentlig misligholder sine forpliktelser, er den annen berettiget til å heve 

kontrakten, forutsatt at forholdet ikke er brakt i orden etter skriftlig varsel med rimelig frist. 
 
TVISTER: 
o Tvist vedrørende denne avtale skal forsøkes løst i minnelighet.  
o Hvis enighet ikke oppnås, behandles tvisten ved de ordinære domstoler. Sør-Trøndelag tingrett antas som 

verneting.  
 
Kontrakten utformes i 2 – to eksemplarer, en til hver av partene. 
 
 
Sted, dato  
 
 
 
 
 
Regionleder NKM      Kunstner 
 
 
 
Prosjektleder HUNGER 

   
 

 1 

side 1 

KONTRAKT: 
mellom Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge/PROSJEKT HUNGER (NKM) og xxx 
 
OPPDRAGSGIVER   OPPDRAGSTAKER 
NKM     KUNSTNER:  
Fjordgata 11    Adresse:  
7010 Trondheim    Mobil nr:  
Organisasjonsnr.: 989648381  E-post: 
     Organisasjonsnr.:  
 
AVTALEN GJELDER: 
Deltakelse i tre workshoper i prosjektet HUNGER og gjennomføring av artist talk etter avtale. Avtalen gjelder 
ikke deltakelse i temautstillingen HUNGER, som reguleres i egen avtale. 
 
PERIODE:  
o August 2017 – august 2018 
 
ARBEIDS ART: 
Deltakelse i tre workshoper og gjennomføring av artist talk etter avtale. 
o Workshop 1 – "MATHÅNDVERK" Frösön, Østersund 31. august –  3. september 2017 
o Workshop 2 – "SIVSLÖYD"  Malakta, Vasa  7. – 10. juni 2018 
o Workshop 3 – "BLÅLEIRE"  Trondheim   20. august – 24. august 2018 
 
HONORAR: 
o Kr xx for deltagelse per workshop, totalt kr xx for deltagelse på tre workshop.  
o Det forutsettes at kunstner deltar på hele workshopen (for frafall og sykdom, se nærmere avtalevilkår). 
o Artist talk avtales særskilt og honoreres med kr xx per samtale. 
 
GODTGJØRELSE: 
o Reisekostnader dekkes av oppdragsgiver. Reiser skal bestilles gjennom reisebyrået:  

Byrå: xx Adresse: xx Telefonnr: xx Kontaktperson: xx  
Kunstner oppfordres til å bestille billetter i god tid.  

o Mat og opphold på workshopene dekkes av oppdragsgiver. Det blir ikke utbetalt diettpenger. 
 
UTBETALING AV HONORAR: 
o Kunstneren får utbetalt honorar etter hver fullførte workshop, artist talk eller eventuelt andre oppdrag 

etter avtale. 
o Kunstneren sender faktura etter endt oppdrag til: NKM, Fjordgata 11, 7010 Trondheim. Faktura merkes 

med HUNGER og type oppdrag. Forfall skal tidligst settes til 14 dager etter fullført workshop. 
 
KUNSTNERS KONTAKTPERSON: 
Prosjektleder/ koordinator: xx 
Epost: xx Mobil: xx 
 
OPPHAVSRETT OG EIENDOMSRETT: 
Verk som utføres i løpet av prosjektperioden er i kunstners eie. 
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Rapportering
Ordning och reda som det heter i nabolandet; nå er det ryddetid. Få det 
svart på hvitt hvordan prosjektet egentlig gikk. Nådde vi de faglige målene 
vi satte oss, og som var utgangspunktet for alle søknadene vi skrev den 
gang da? Klarte vi å holde oss innenfor budsjett? Når rapporteringen skal 
gjøres, er man ofte på vei videre til noe annet og føler seg helt ferdig med 
prosjektet. En strategi for å holde motivasjonen oppe kan være å tenke 
på denne delen av arbeidet som definerende for hva som skal stå igjen 
etter prosjektet. Nå har du sjansen til å reflektere over og avgjøre hvor-
dan prosjektet skal framstå for ettertiden. Rapportene skal tilfredsstille 
tilskuddsgiverne og vise at pengene er brukt i tråd med intensjonene og 
har gitt ønsket effekt. Er materialet godt, kan det også brukes til formid-
ling, dokumentasjon og som grunnlag for nye prosjekter. En rapport kan 
brukes til mye! 

Bildearkiv: Lagre alle bilder med navn på fotograf. Det er viktig at 
bildene krediteres ved bruk, og av erfaring vet vi at det er nærmest 
umulig å drive detektivarbeid i et omfattende bildearkiv som strek-
ker seg over flere år og med mange bidragsytere.

Deltagerinformasjon: Hvis prosjektet inkluderer inviterte deltakere 
eller andre eksterne bidragsytere, bør man samle nødvendig infor-
masjon om disse underveis, slik at man unngår etterarbeid med å 
kontakte dem igjen for å få opplysningene man trenger. Det kan være 
fødselsdato, fødested, cv eller liknende.

Dokumentasjon: Lag et arkiv med alt av markedsføring, annonser, 
artikler, intervjuer, anmeldelser osv. 

Kreditering av tilskuddsgivere: Husk at alle tilskuddsgivere skal 
være nevnt i rapporten. I rapporten og eventuelt annet skriftlig 
materiell kan det være aktuelt å bruke logoene til tilskuddsgivere 
og samarbeidspartnere. 

Målgruppe: Se for deg hvem som skal lese rapporten. Vær så kortfat-
tet og konkret som mulig. Rapporten skal dokumentere at og hvordan 
tilskuddene er brukt, og ofte si noe om effekt/ utbytte.  

Oppsummering: Det er å anbefale at man lager en generell tekst 
som beskriver gjennomføringen av prosjektet, for så å plukke fra 
denne til de enkelte rapportene. (Se vedlagt eksempel på rapport til 
Trøndelag fylkeskommune).

Rapporteringsfrister: Lag en oversikt over rapporteringsfristene 
og hvilke krav til rapportering som følger med de ulike tilskuddene. 

Rapporteringsskjema: Enkelte tilskuddsgivere krever at du fyller ut 
et fastlagt skjema. Dette gjelder for eksempel flere av Kulturrådets 
støtteordninger og tilskudd fra Nordisk Kulturfond.

Retningslinjer: Det er store forskjeller i hvor omfattende rapporte-
ring som kreves fra de ulike tilskuddsgiverne, så du kan spare mye 
tid hvis du setter deg grundig inn i retningslinjene fra hver enkelt. 
Normalt står krav til rapportering i tilsagnsbrevet. 

Sluttregnskap: HUNGER hadde et komplisert sluttregnskap, over 
flere regnskapsår og med mange tilskuddsgivere. Arbeidet med å 
få dette riktig og revidert ble omfattende og tok lang tid. Det var en 
bratt læringskurve, og vi var avhengige av å få hjelp fra både Trønde-
lag senter for samtidskunst og regnskapsbyrået. Det er uunngåelig 
at man må sette av god tid til regnskap og beregne tiden i forhold 
til rapporteringsfristene. Hvis prosjektet gjennomføres innen-
for samme kalenderår og man har vært nøye med å føre inntekter 
og utgifter samt arkivere alle bilag underveis, blir denne delen av 
rapporteringsarbeidet enklere. 

Statistikk: Registrer besøkstall, deltakere, datoer, arrangementer o.l. 
underveis i prosjektperioden. Det er veldig lurt å ha gode rutiner for 
dokumentasjon gjennom hele prosjektet, spesielt hvis det varer over 
flere år og omfatter flere ulike arrangementer slik som HUNGER. 
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PROSJEKTLEDER: SIRI SKJERVE

KURATOR: TORIL REDALEN

KUNSTNERE: RIITTA IKONEN (fi), ANNA NORDSTRÖM (se), 
EDITH LUNDEBREKKE (no),  INGRID BECKER (no), 

ÅSA MARIA HEDBERG (se), PIA ANTONSEN ROGNES (no), 
TOVELISE RØKKE-OLSEN (no), MIA DAMBERG (fi), 

PAULIINA PÖLLÄNEN (fi)
 

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE MIDT-NORGE
2016-2019

OM PROSJEKTET HUNGER

Det å lage noe har mye til felles med evnen til å overleve. I HUNGER-begrepet finnes 
både det grunnleggende behovet for føde, det helt nødvendige for å overleve, men sam-
tidig så rommer det også en dragning mot noe annet. En hang etter nye inntrykk og ny 
kunnskap. HUNGER er både nødvendighet og lengsel. Prosjektet HUNGER er brygget 
på ideen der man før som håndverkslærling etter ferdig læretid dro ut for å ”vandre på 
faget”. 

I HUNGER har vi fulgt ni nordiske kunsthåndverkere og billedkunstnere som siden 2017 
har arbeidet i felleskap. Gjennom 3 workshops med fokus på et tradisjonshåndverk og 
et stedstypisk råmateriale har disse kunstnerne utforsket mathåndverk i Östersund 
(S), sivsløyd i Vasa (F) og blåleire her i Trondheim. Prosjekt HUNGER ble avsluttet med 
utstillingen HUNGER, som var norske kunsthåndverkere sin temautstilling i 2018. 
Prosjektet har et sterkt prosessfokus, og selv om det ikke var et krav til at kunstnerens 
arbeid skulle ende i ferdige verk ved endt prosjektperiode, leverte samtlige kunstnerne 
et eller flere nye arbeider til utstillingen. Dette med sine erfaringer med HUNGER. Deler 
av kunstnergruppen har også i periodene mellom de tre workshopene møttes på eget 
initiativ, for å diskutere og videreutvikle fersk kunnskap i felleskap. 

Vi vil at de erfaringene kunstnerne har fått gjennom HUNGER-prosjektet, som ma-
terialiserte seg i Temautstillingen 2018 skal bidra til å øke forståelsen av hvor store 
og gjennomgripende områder faget vårt berører. HUNGER var i startgropa for oss en 
slags samlebetegnelse for det suget etter det stofflige og håndlagde som hadde inn-
tatt kunstscenen og hverdagslivene våre de siste åra. Gjennom kunstnerne i prosjektet 
opplevde vi at HUNGER både som tema og begrep er interessant i relasjon til kunst-
håndverket. 

Det å fordype seg i et materiale handlet i prosjekt HUNGER ikke om hva du vanligvis 
finner i eget verksted. Ta sopp for eksempel. Første workshop i Østersund omhandlet 
mathåndverk. Kunstnerne plukket og fikk kunnskap om matsopp i skogen sammen 
med to lokale kokker, og i løpet av økta resulterte sankingen i en 12-retters meny med 
sopp i hver rett. Dag 1: Sopp er mat. Men sopp er også et organisk materiale som blant 
annet blir brukt i farging av garn og tekstil. Dag 2: Kunstnerne brukte sopp og andre 
plantematerialer til farging av silke og ull. Men hva er sopp ellers i samfunnet? Det 
meste. Sopp er fordervelse (råte) og sopp er overlevelse (pencillin). Soppen Phytopht-
hora infestans også kalt tørråte førte til den største folkevandringen Europas historie, 
på midten av 1800-tallet, der nærmere 1,5 millioner irer utvandret til USA på grunn av 
hungersnød i hjemlandet.  

Botanikkens far, Carl Von Linné hatet sopp. ” Svamparnas system er en motbjudande 
røra”, den var heller ett dyr enn en plante, mente han. Og han hadde litt rett, for i dag 
har man kommet fram til at sopp er noe for seg selv. Sopp er sopp.

Rapporteksempel Trøndelag fylkeskommune
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Hva er et materiale? Hva betyr det å ha kjennskap til et materiale? Hvordan kan en 
kunsthåndverker utforsker sitt eget materiale og utrykk gjennom et annet? 

«Jeg har akkurat startet som stipendiat ved Universtitet i Bergen, der jeg skal utforske 
kunnskap, “skill”, gjennom “deskilling” og “reskilling”. På mange områder omhand-
ler Hunger flere av de problemstillingene som opptar meg nå.  Et par år før jeg ble invi-
tert inn i prosjekt-Hunger hadde jeg allerede startet på ideen med å arbeide med andre 
materialer, men det kjentes veldig vanskelig i og med at jeg til nå kun hadde konsen-
trert meg om keramikk. 

Hvor går grensen for fagområdet materialbasert kunst? Hva er min praksis hvis jeg tar 
bort leiren? Om jeg maler er bilde, er jeg da en amatør? Prosjekt HUNGER ble en tillatel-
se til å eksperimentere med materialer jeg ikke jobber med til vanlig». 
Pauliina Pöllänen (FI)

Ingrid Becker, workshop 1 Mathåndverk, Storlien 1.9 2017. Foto: Anne-Lise Aakervik.

Det er en dristig øvelse å skulle dele internalisert kunnskap opparbeidet gjennom år 
med egen praksis, slik kunstnerne i HUNGER har gjort. Det kreves åpenhet og det for-
utsetter et ønske om å gå inn i et fellesskap, slippe kollegaer inn i egen arbeidsprosess 
og bidra med sin del av helheten som utgjør prosjektet. HUNGER har ikke vært et sam-
arbeidsprosjekt, vi har heller ikke vært opptatt av å finne likheter eller forskjeller mel-
lom fag eller over landegrenser. Ved endt prosjektperiode er det kunnskapsdeling og 
gjensidig trang til utforsking av de ulike materialene, som kunstnerne selv trekker fram 
som viktig etter workshopene de har møttes på.

Tiden har spilt en avgjørende rolle i HUNGER, tiden mellom workshopene. Når det gikk 
flere måneder mellom hver gang vi møttes, ga det rom for en helt annen refleksjon 
enn bare det umiddelbare som dukker opp i møtet med materialet og hverandre. Første 
workshop gikk med til å bli kjent og prøve å finne ut av formen på prosjektet, de to nes-
te var møter med gamle kjente. Det ga rom for frie utprøvinger uten begrensninger, og 
det er nettopp friheten i HUNGER som blir trukket fram som spesielt viktig for kunst-
nerne som har vært en del av prosjektet. Arbeidene som blir vist i utstillingen er alle 
resultater av en fri og individuell tolkning av begrepet HUNGER, og hele prosjektperio-
den har vært en unik form for utstillingsproduksjon der hver enkelt har kunnet fordype 
seg i prosessen og møtene.

Himmeli, workshop 2 sivsløyd, Vaasa 7.6 2018. Foto: Siri Skjerve.
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OM UTSTILLINGEN HUNGER  

Prosjekt HUNGER ble avsluttet med en kuratert utstilling med samme navn. 
Utstillingen HUNGER ble tildelt Norske Kunsthåndverkere sin Temautstilling for 2018, 
og vist på TSSK i to utstillingsperioder, med åpning lørdag 1.12.18 og finissage søndag 
20.1.19. 

Utstillingen var et samarbeidsprosjekt mellom Norske Kunsthåndverkere, Norske 
Kunsthåndverkere Midt-Norge og Trøndelag senter for samtidskunst 
Til utstillingen HUNGER ble deltagerne i prosjektet invitert til å sende inn resultatene 
av utforskingen og kunnskapsdelingen som har foregått i løpet av workshop-perioden 
til juryering. Kunnskapsdeling og prosess har vært to av fellesnevnerne for prosjekt 
HUNGER, noe som ble videreført i utstillingen. Det ble derfor ikke satt som noe krav at 
deltagerne skulle ha produsert ferdige verk for visning.

 
Antatte kunstnere til utstillingen: 

Finland: 
Mia Damberg (tekstil/foto) 

Pauliina Pöllänen (keramikk/glass) 

Riitta Ikonen (tekstil/fiber/kostyme) i samarbeid med Karoline Hjorth (No) (foto)

Sverige: 
Anna Nordström (tekstil/brodering) 

Norge: 
Edith Lundebrekke (tre/tekstil/installasjon i offentlig rom) 

Ingrid Becker (fletting av organiske materialer/tekstil) 

Tovelise Røkke-Olsen (keramikk/blåleire) 

Pia Antonsen Rognes (tekstil/installasjon) 

Utstillingen HUNGER, Trøndelag senter for samtidskunst 1.12 2018 - 20.1 2019. 
Begge foto: Trøndelag senter for samtidskunst.
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Gjennomføring av utstillingens konsept og form: 

Vi ville at utstillingen skulle gi et innblikk i opplevelsen/kunnskapen som de 9 inviterte 
kunstnere hadde erfart under prosjektet HUNGER. Dette gjennom arbeidsprøver, film-
dokumentasjon og ferdige verk. Gruppen av kunstnere sitt møte med ulike materialer 
og kunnskap ble videreført inn i utstillingskonseptet. Deler av visningsrommet kunne i 
utstillingsperioden benyttes og oppleves som et verksted. I løpet av utstillingsperioden 
på kunstsenteret fikk publikum mulighet til å møte kunstnerne i arbeid og gjennom 
kunstnersamtaler med fokus på den enkeltes praksis og metodiske tilnærming.

Arbeidsbenker og hyller fra ulike lokale verkstedsmiljø ble slik ”sydd sammen” i et  
nytt interiør av utstillingsdesigner Daniel Richard. Elementer som hyller, benkepla-
ter, ble lagd på stedet og kombinert med brukt verkstedsinteriør. Noen av valgene jeg 
tok som kurator var blant annet å vurdere hvordan ferdige verk og verkstedselementer 
skulle oppleves i forhold til hverandre, f.eks hvordan arbeidsprøver skulle plasseres i 
forhold til ferdige verk. Man kan forklare utstillingen som todelt, der den fremste delen 
av rommet fokuserte på prosess og den innerste delen viste ferdige verk. Det var like-
vel arbeidsprøver og ferdige verk som i både form og ide utfordret denne todelingen, og 
smelta opplevelsen som noe som grep i hverandre.  

Som kurator syns jeg at vi lykkes langt på vei med at interiøret ikke ble for framtreden-
de, men at verkstedet og utstillingsdesign ellers formet seg etter og understøttet det 
materiale som kunstnerne leverte inn. Det ble også tatt et grep med å bygge en tak-
hengt hylle for noen av de minste verkene. Dette opplevdes som et langt bedre alter-
nativ en objekter på gulv eller sokkel. Hele opplevelsen ble på en måte ”løftet i været” 
og kunne kanskje bedre beskrive en prosess som for kunstnerne ved utstillingsåpning 
enda føltes i flux. 

På grunn av HUNGER sin prosessfokus, rommet for utforskning og ingen krav til fer-
dige verk, var det i forkant av utstillingen vanskelig å kunne si noe om hvordan utstil-
lingsmaterialet så ut før man mottok det som ble levert inn til utstillingen. Dette kunne 
by på utfordringer i form av innsending av tekst og bildemateriale til forhåndsomtale, 
pressemeldinger osv. Men vi hadde en usedvanlig rik dokumentasjon av workshopene 
vi kunne bruke i denne forbindelse. 

Vi ville unngå at utstillingsformen ble for belærende, men likevel ønsket vi en over-
siktlighet med tanke på materialrikdommen som ble forespeilet av prosessen. Noen 
soner med nok rom for enkeltverk, og noen der man kjører på med materiale og ar-
beidsprøver.

Den frie tilnærmingen til verksproduksjon i forkant av utstilling opplevdes uvant for 
enkelte av kunstnerne. En annerledes; befriende, litt stressende, men en interessant 
vinkling var tilbakemeldingene vi fikk. Overgangen fra den frie tilnærmingen i prosjekt 
HUNGER til en kontraktbundet verksproduksjon i forkant av  temautstillingen ble løst 
og opplevd ulikt fra kunstner til kunstner. Noen arbeidet parallelt med verk og produ-
serte arbeid under sin tolkning av begrepet HUNGER gjennom hele prosjektperioden, 
mens andre ble inspirert av de direkte møtene med de ulike materialene og bestemte 
seg for å søke med ferdige verk etter siste workshop, høsten før utstillingen. 

”Mathåndverk var utfordrende. Materialmessig fordi dette var så fjernt fra hva jeg har 
tenkt på som håndverk, også det å jobbe i en gruppesituasjon der jeg vanligvis jobber 
veldig isolert. Det var likevel denne workshopen som satte mest i gang tankearbeid hos 
meg, som ulmet i resten av perioden og ble til verket jeg ønsker å vise i utstillingen. De 
kroppslige teksturene til sopp, det motbydelig giftige og det appetittlige ved den, og 
det hemmelighetsfulle ved soppsystemene som ligger under jorda og venter, det ble en 
kilde til inspirasjon.”
Pia Rognes

Et par av kunstnerne opplevde noe som de beskrev som en slags produksjons-lam-
melse, det var for mange inntrykk og ta inn, de hadde lyst til å prøve ut så mye at det 
ble overkok. Både som kurator og som kunsthåndverker vil jeg berømme deltagerne i 
HUNGER, både i prosjekt og i utstillingen. HUNGER er på mange måter et drømmepro-
sjekt å bli invitert inn i, men samtidig så kreves det mye av hver enkelt deltager. Sær-
lig deltagelsen i en gruppe og det å være nybegynner når man egentlig er suveren, kan 
være ekstremt utfordrende i en kreativ prosess. 

Med unntak av en, endte samtlige kunstnere opp med å vise ferdige verk i utstillingen, 
dette i tillegg til materialprøver, og deltagelse i feltdokumentasjon. Det var langt mer 
enn forespeilet. I utgangspunktet var planen å vise filmdokumentasjonen inne i galle-
rirommet, men denne måtte vike, og flyttes ned i Black Box slik at vi fikk nok rom rundt 
enkeltverk. Der også et av verkene var en lydinstallasjon. Verkene som ble innlevert var 
mange og holdt en svært høy kunstnerisk kvalitet. 

Vi mener at prosjektets sterke prosessfokus, der en fersk håndverks- og materialerfa-
ring som ble opplevd og fordøyd av gruppen med samtidskunstnere både i og utenfor en 
gruppe, på skiftene grunn, og workshopenes kontinuitet, har resulterte i en unik utstil-
lingsproduksjon. Etter responsen fra den enkelte kunstner har HUNGER i tillegg også 
åpnet opp for en annen måte å tenke rundt sin egen praksis. 

Teglproduksjon i utstillingen, ved Sigrid Espelien og Tovelise Røkke-Olsen, 8.12 - 
9.12 2018. Foto: Susann Jamtøy.
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Arrangementer i visningsrommet : 

8.12.18 - 9.12.18: Trondheim Tegl. Teglproduksjon i utstillingen v/ Sigrid Espelien og Tovelise 
Røkke - Olsen

9.12.18: Norsk leireindustri fra middelalder til nyere tid. Presentasjon v/ Ian Reed kl. 11.00

12.12.18: Konfektproduksjon i utstillingen v/ Kristina Svinvik kl. 16.00 - 19.00 

7.1.19 – 18.1.19: Produksjon for Den Kulturelle Skolesekken v/ Jorun Kraft Mo og Ingrid Becker

18.1.19: Spilleregler og spillerom. Samtale v/ Mikkel B. Tin og Edith Lundebrekke kl. 18.00

19.1.19: Du som dimensjonerer porene mine. v/ Margrethe Aas og Ingrid Becker kl. 14.00

19.1.19 - 20.1.19: Anna Nordström. Arbeidsopphold i utstillingen

”Det e nå egentlig no det begynne……..”.  

Tovelise Røkke-Olsen

Knekkproduksjon i utstillingen, ved Kristina Svinvik, 12.12 2018. Foto: Siri Skjerve.

Prosjekt HUNGER støttes av: 

Norsk Kulturfond, Nordisk Kulturfond, Norske
Kunsthåndverkere, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim

Kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Kulturfonden för Finland-Norge,
Svenska Kulturfonden, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Norske

Kunsthåndverkere Midt-Norge.

Objekt fra utstillingen. Foto: Susann Jamtøy.
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Til venstre ligger en bråte av alt mulig og en pakke med blanke ark. 

Til høyre flyter beskrevne ark som sjelden har noe med hverandre å 

gjøre. Når det blir for meget, blir det som er skrevet lagt i en stabel 

og sortert efter tema, og havner i foreløpig i brune konvolutter som 

er spikret rundt om kring på veggene. Når det er gått nokså lang 

tid uten at en bestemt konvolutt har fått ny næring, så vet jeg at 

vedkommende tema er uttømt fra min side. Da tar jeg innholdet for 

meg, begynner å forme det, eller kaster alt sammen i en jutesekk som 

ligger under bordet som kombinert fotvarmer og papirkurv. 
                                                                                                                                                   
Aksel Sandemose: Årstidene  

Aksel Sandemose ”Dagen”, i: Årstidene.  

Brev fra Kjørkelvik. Bd.1. (1951-53) Oslo 1999, s.318.    
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