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Trivelige og trygge åpninger
Åpning av utstillinger tok mange former under pandemien. Plasseringen på Bankplassen ga 
muligheten til utendørs sosialiering før og etter besøk av utstillingsåpningene.



Innledning

ÅRSBERETNING 2020

Landsforeningen Norske Malere er en lands-Landsforeningen Norske Malere er en lands-
dekkende fagorganisasjon for kunstnere som dekkende fagorganisasjon for kunstnere som 
arbeider med maleriet som medium – og et arbeider med maleriet som medium – og et 
galleri som promoterer norsk samtidsmaleri. galleri som promoterer norsk samtidsmaleri. 
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2021 var enda et år langt utenom det vanlige. 
Men på tross av pandemien mener vi LNM 
hadde god aktivitet, med solide utstillinger. 
Også i 2021 klarte LNM å gjennomføre 8 av 
9 utstillinger. Økonomisk klarte også LNM 
seg godt.  Vi endte med et overskudd på 
72000,-, som kom som et resultat av gode 
salg fra utstillingene, blant annet til offentlige 
samlinger som Nasjonalmuseet og Oslo 
kommune, på grunn av at en gruppeutstilling 
ble kansellert, og sparte utgifter ved at vi ikke 
kunne holde åpningsarrangementer. At LNM de 
to siste årene har klart å styrke egenkapitalen 
kommer godt med når husleien nå har gått 
kraftig opp, og vi må forvente at økonomien 
blir adskillig strammere fremover.

Pandemien førte til lange, strenge 

nedstegninger i Oslo-området, og restriksjoner 
som hindret oss i å gjennomføre åpninger 
eller andre arrangement hele våren. Første 
dag av utstillingene holdt vi åpent mellom 
kl 16 - 18, men alle måtte bruke munnbind, 
og det var ingen servering eller annen festlig 
markering av at LNM åpnet ny utstilling. 
Under Unge Inviterte i januar-februar måtte vi 
stenge galleriet i 10 dager, i likhet med alt av 
kulturtilbud og det aller meste av butikker. I 
februar åpnet vi utstilling med Ole Martin Lund 
Bø, men den hadde bare vært åpen i to uker 
før vi måtte stenge igjen. Vi regnet med at det 
ville vare i noen uker, men nedstengningen 
ble forlenget gang på gang, og det tok hele 
to måneder før vi igjen kunne åpne dørene 
til publikum. To av årets utstillere hadde ikke 
anledning til å komme til montering, eller se 
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Kirsten Keegan
Installasjonsfoto
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utstillingene de deltok i, fordi de befant seg i utlandet; det var i perioder under 
pandemien svært vanskelig å krysse landegrenser. Monteringen ble dermed 
gjort av administrasjonen alene, i dialog med kunstner over telefon, skype og 
fotografier sendt på mail.

Heldigvis manglet det ikke på arbeidsoppgaver for administrasjonen i 
perioden på våren vi var nedstengt. Høsten 2020 ble LNM overrasket med å 
få driftsstøtten flyttet fra Kunstfondet under Kulturrådet til Statsbudsjettet. 
Men den flyttingen ble også søknadsfristen forandret, så nå er den 1. mars. 
Og når den var sendt, tok arbeidet med Årsberetningen og forberedelser til 
årsmøtet over. Som også i 2021 ble digitalt. I 2020 fikk vi også midler fra 
Kulturrådet gjennom et prøveprosjekt: Ekstraordinær satsing på synliggjøring 
og markedsføring av det visuelle kunstfeltet. Dette prosjektet, som fikk navnet 
“Tjuvlånt”, skulle gjennomføres før sommeren, og var et prosjekt gallerileder 
Kari Ane Golf hadde tatt initiativ til, og dermed også var prosjektleder 
for. Videre gjennomførte vi en digital kunstnersamtale mellom Ole Martin 
Lund Bø og daglig leder Randi Thommessen under nedstegningen, som 
kommunikasjonrådgiver Jørgen Craig Lello ordnet alt det tekniske med. Den 
samtalen ligger fortsatt tilgjengelig på LNMs youtube-kanal, og ble i løpet av 
2021 sett av 397 personer.

En planlagt gruppeutstilling i juni ble kansellert, for at vi skulle klare å 
gjennomføre årets soloutstillinger i 2021. Vårsesongens siste utstilling 
med Martin Stråhle åpnet så sent som 24. juni, men vi lot den stå helt til 8. 
august, med kun helgeåpent de siste ukene av juli. Dermed var vi ajour med 
utstillingsprogrammet etter vårens nedstegninger allerede i august.

Før sommeren sluttet Julie Wilhelmsen som helgevakt, mens på høsten leverte 
Jørgen Craig Lello inn en oppsigelse. Begge to har vært veldig positive krefter 
i LNMs stab, og det er trist at de forlater oss, men vi er glade på deres vegne 
for at de får mulighet til å utvikle sin kompetanse, og benytte sine erfaringer 
fra LNM, andre steder. Og før jul fikk vi inn Hedda Vikene som ny helgevakt. 
Dessverre tillater ikke økonomien at vi finner en til å fylle Jørgen Craig 
Lellos rolle. Økningen av husleien samsvarer omtrentlig med kostnaden til 
kommunikasjonskonsulentens deltidstilling. Jørgens oppgaver har dermed blitt 
noe nedskalert og fordelt mellom de to gjenværende i administrasjonen. Men vi 
merker det økte arbeidspresset, og personalressursene tillater ikke lenger for 
mye aktivitet utover utstillingsprogrammet. Men vi fortsetter å søke driftsstøtte 
fra Oslo kommune, og håper på økede budsjetter, så vi igjen kan planlegge for 
et ambisiøst LNM forum. 

Randi Thommessen
11. mars 2022
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Inga Sund Hofset
En klegg, en klesklype, 2021
Olje, akvarell og hudlim på bomull, eikelist, 45,5cm x 37,5cm



Styrets sammensetning

STYRE OG ADMINISTRASJON

Øystein Tømmerås er LNMs styreleder fra 2016. Han har studert ved 

Statens Kunstakademi i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Før 

kunststudiene fikk Tømmerås flere år med organisasjons- og arbeidserfaring 

som bl.a. Generalsekretær i Norsk Elevorganisasjon og rådgiver i PR-

byrået Gambit H&K. Han har hatt flere separatutstillinger, blant annet på 

Stenersenmuseet og Galleri Haaken, og deltatt på flere gruppeutstillinger. 

Tømmerås har også undervist ved ulike kunstinstitusjoner.

Mikael Øye Hegnar har BA i kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo og MA fra 

Kunstakademiet i Oslo. I 2015 hadde Hegnar seperatutstilling i LNM og han 

har tidligere stilt ut i blant annet Tegnerforbundet, Akershus Kunstsenter, 

LNMs styremedlemmer velges av LNMs LNMs styremedlemmer velges av LNMs 
medlemmer på årsmøtet i mars. Styret består medlemmer på årsmøtet i mars. Styret består 
av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer 
som oppnevnes for 3 år av gangen. Styret som oppnevnes for 3 år av gangen. Styret 
fremmer medlemmenes interesser, behandler fremmer medlemmenes interesser, behandler 
søknader om medlemskap og står for søknader om medlemskap og står for 
galleriets utstillingsprogram.galleriets utstillingsprogram.
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Kunstnerforbundet, Galleri Trafo og Podium. Han har også hatt flere utstillinger 

i andre land og deltatt ved en rekke gruppeutstillinger. I 2017 var han med på å 

starte den nettbasert kunstformidlings plattformen Atelier. 

Liv Tandrevold Eriksen (f. 1976) har hovedfag fra Institutt for Farge, KHiO og 

har deltatt på en rekke utstillinger både i Norge og Skandinavia. Hun har blant 

annet hatt separatutstillinger i LNM, ved Tag Team (Bergen), Tegnerforbundet 

(Oslo), Kunstnerforbundet (Oslo) og Skånes Kunstforening (Malmø) i tillegg 

til gruppeutstillinger ved Stavanger Kunstmuseum, QB Gallery (Oslo), 

Haugesund Kunstforening og Oslo Kunstforening. I 2019 mottok hun 10-årig 

arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend.

Anders Kjellesvik har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, 

Kunstakademiet i Helsinki og Kunstakademiet i København. Kjellesviks 

kunstneriske uttrykk involverer maleri, grafikk, skulptur og performance. I 2016 

hadde han separatutstilling på LNM, han har også hatt utstillinger på blant 

annet Haugesund Billedgalleri, Bærum Kunsthall, Kunstnerforbundet og Galerie 

Michael Janssen i Berlin. Siden 2004 har Kjellesvik vært del av kunstnerduoen 

aiPotu sammen med Andreas Siqueland; et performativt og skulpturelt arbeid 

med nedslagsfelt i det offentlige rom og kunstinstitusjoner. Kjellesvik har gjort 

seg bemerket med utstillinger i inn og utland, og er kjøpt inn av flere store 

samlinger.

Maiken Stene (f. 1983) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö og Cooper 

Union i New York, og bor og arbeider i Oslo og Sokndal. Hun har tidligere stilt ut 

ved blant annet LNM, Oslo Kunstforening, Hå Gamle Prestegard, Galleri 21 og 

Uppsala Konstmuseum. Hun er innkjøpt av Stavanger Kunstmuseum, Statens 

Konstråd og flere private samlinger. Stene driver også Velferden, et visningssted 

for kunst og kultur i den gamle gruvebyen Sandbekk i Sokndal Kommune i 

Rogaland. Velferden huser en rekke ulike arrangementer med fokus på den 

lokale gruvehistorien, geologi, turisme og samtidskunst.

Varamedlemmer: André Tehrani og Erlend Grytbakk Wold.



Administrasjonen

STYRE OG ADMINISTRASJON

Daglig leder, 100%   Randi Thommessen    

Gallerileder, 100%   Kari Ane Golf     

Kommunikasjonsrådgiver, 50%  Jørgen Craig Lello

     Frem til 1.  desember

Gallerivakter     Julie Wilhelmsen

     Frem til 5. juli

     Nicklas Gahnström 

     Hedda Krogeth Vikene

     Ansatt 19. november

Regnskapsfører    HK Regnskap v. Benedickte Schmeling

Revisor     Vekst revisjon v. Daniel Rypdal

Opplysninger etter regnskapsloven

Arbeidsmiljøet anses som godt. LNMs ansatte bestod i løpet av 2021 av fire 

kvinner og to menn. Det har vært lite sykefravær i perioden. LNMs virksomhet 

medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre 

miljø.

Administrasjonen i LNM besto 2021 av seks Administrasjonen i LNM besto 2021 av seks 
ansatte, hvorav to i full stilling.ansatte, hvorav to i full stilling.
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Styrets handlingsplan

STYRE OG ADMINISTRASJON

• LNM er både en landsdekkende fagorganisasjon for kunstnere som 
arbeider med maleri, og et galleri som viser norsk samtidsmaleri. 

• Som fagorganisasjon arbeider LNM for å bedre malernes og 
maleriets kår. Gjennom å synliggjøre kvalitetene i samtidsmaleriet 
ønsker vi å styrke dets posisjon på kunstscenen og samfunnet for 
øvrig. Derfor er formidling av maleri og galleridriften vårt viktigste 
fagpolitiske verktøy. 

• Gjennom utstillinger og faglige arrangementer har LNM som 
mål å være i sentrum av diskursen om maleri. LNM skal utfordre 
private gallerier og offentlige institusjoner om å lage de viktige 
utstillingene innenfor fagfeltet, med et spesielt fokus på å bidra til 
å gi nye stemmer i maleriet en plass i offentligheten. 

• LNM skal videreføre arbeidet med å profesjonalisere alle områder 
knyttet til galleridriften. 

• LNM skal sammen med galleridriften ha hovedsatsning på utvikling 
av arrangementer og faglig innhold under paraplyen LNM Forum.

•  

LNMs Handlingsplan er et langsiktig LNMs Handlingsplan er et langsiktig 
strategisk dokument og ble revidert i 2020strategisk dokument og ble revidert i 2020
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• LNM skal i tillegg delta aktivt i fellesskapet av 
kunstnerorganisasjoner og bidra i NBKs fagpolitiske arbeid slik at 
kunstnernes felles gjennomslagskraft styrkes. Dette innbefatter 
arbeid, fremst gjennom hovedorganisasjonen NBK, for å styrke 
sosial rettferdighet i forhold til eksponering og representasjon. 

• LNM skal spesielt arbeide for en reform som bedrer kunstnernes 
økonomiske betingelser som selvstendig næringsdrivende. 
Reformen bør se på vilkårene for næringsdrift som skatt og 
momsrefusjon i sammenheng med økonomiske og sosiale 
rettigheter. 

• LNM vil arbeide for at kunstnerorganisasjonene går i dialog med 
hovedorganisasjonene for å forhandle om vilkår for en potensiell 
tilslutning.



Tjuvlånt

PROSJEKTMIDLER FRA KULTURRÅDET

LNM vant sammen med fem andre anbud for å utvikle og prøve ut nye metoder 
og modeller for synliggjøring av visuell kunst. Målsetningen for prosjektet er 
å nå nye publikummere som oppfatter terskelen inn i kunstgallerier som høy. 
Prosjektet skulle gjennomføres fra januar til og med juni 2021, med rapportering til 
Kulturrådet over sommeren. Våren ble brukt til å utvikle prosjektet før lanseringen i 
mai, men vi lot prosjektet løpe ut året.

For å finne de rette metodene, og øke vår kompetanse, samarbeidet vi med Anorak, 
et fullservice kommunikasjonsbyrå med tilhold i Oslo. Sammen med Anorak 
utviklet LNM en kampanje kalt Tjuvlånt. Det er ikke nytt med utlån av kunst, men 
det er en ny tanke å bruke dette som et middel for å nå ut til nye publikumsgrupper 
som ikke vanligvis oppsøker kunstarenaer. Sosiale medier ble valgt som verktøy og 
noen utplukkede ambassadører fikk rollen å starte kampanjen, så den ble spredt 
i deres nettverk, med mål om at det ville spre seg videre i stadig nye deltageres 
nettverk. Deltagerne fikk låne et kunstverk i ca 2 måneder, som administrasjonen 
kjørte ut og monterte hjemme hos deltagerne, mot at de postet bildet av verket i 
sosiale medier og refererte til LNM, kunstner og Tjuvlånt.

Vi ønsket med dette å åpne opp for nye måter å møte kunsten. Ved å vise den i 
private hjem og bruke sosiale nettverk aktivt ønsket vi å senke terskelen for de 
første møter man har med kunst. Vi ville også vise hvor verdiskapende kunst kan 
være og dermed potensielt oppnå nye publikummere og kunstkjøpere. 

Tjuvlånt var et pilotprosjekt støttet av Tjuvlånt var et pilotprosjekt støttet av Ekstraordinær Ekstraordinær 
satsing på synliggjøring og markedsføring av det satsing på synliggjøring og markedsføring av det 
visuelle kunstfeltetvisuelle kunstfeltet fra Kulturrådet. fra Kulturrådet.
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Unge inviterte 2021
Installasjonsfoto



Utstillingsprogrammet er i stor grad 
søknadsbasert, med noen få unntak. Dette mener 
vi er med på å sikre et mangfold i utvalget av 
utstillere. 

I 2021 fortsatte LNM satsningen på yngre malere. 
Både med Unge inviterte i starten av året med 
Elind Rui Blix, Eigil Forberg og Tobias Lehrskov-
Schmidt og to tidligere deltagere i den årlige 
utstillingen fikk separatutstilling; Martin Stråhle 
(f. 1987 i Karlstad, Sverige), som jobber med å 
forenkle materialbruken, samtidig som han har 
forenklet motiv og komposisjon. Og Inga Sund 
Hofset (f. 1983, Ringerike) som bygger opp 
bildene lagvis av vannfarge, tempera, lim og olje. 

Vi viste også Kirsten Keegan (født i Canada, 
1988) med florlette bomullsstoff gjennomfarget 
av tekstilfarge og Love Terins (1993, Malmö, 
Sverige) første separatutstilling, med store 

fargesterke og kontrastfylte malerier.

Av mer etablerte kunstnere viste vi Ole Martin 
Lund Bø (1973, Stavanger) som fikk en forlenget 
periode, inkludert to måneder med stengte dører, 
men med en kunstnersamtale gjennomført på 
teams og presentert på LNMs youtube-kanal. 
Margareta Bergman (1955 Örebro, Sverige) 
som har bakgrunn som fotograf, men i LNM 
viste verk av maleriske karakter, laget med 
en eksperimentell fototeknisk prosess. Lars 
Monrad Vaage (1973) hadde en konseptuell og 
leken utstilling som utfordret både maleriet og 
utstillingsrommet.

Utstillingsåret var som foregående år preget 
av restriksjoner på grunn av Covid-19, men vi 
er stolte av å ha gjennomført 8 av 9 planlagte 
utstillinger.

Utstillinger 2021

UTSTILLINGER

LNMs utstillingsprogram viser både bredden og kvaliteten LNMs utstillingsprogram viser både bredden og kvaliteten 
innen norsk samtidsmaleri. Det er kunstnerisk råd, innen norsk samtidsmaleri. Det er kunstnerisk råd, 
bestående av profesjonelle kunstnere fra styret, samt daglig bestående av profesjonelle kunstnere fra styret, samt daglig 
leder som setter programmet. leder som setter programmet. 
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Margareta Bergman
Installasjonsfoto



9. januar – 9. februar 20209. januar – 9. februar 2020
(koronastengt: 23. januar – 2. februar)(koronastengt: 23. januar – 2. februar)

Unge inviterte 2021

Elind Rui Blix, Eigil Forberg 
& Tobias Lehrskov-Schmidt

GRUPPEUTSTILLING

    An increasing interest in painting has begun to emerge, particularly in recent 
years. There are today, quite simply, a multitude of interesting positions in 
painting, each in its own way doubtlessly relevant to our times.
  fra “Why Are Conceptual Artists Painting Again? Because They  
  Think It’s a Good Idea” Jan Verwoert, Afterall Journal 12, vinter 2005

Det har blitt en tradisjon i LNM å starte året med Unge inviterte, en utstilling der 
vi ber inn kunstnere med en malerisk praksis som nylig har blitt uteksaminert 
fra en kunsthøgskole. Med denne utstillingsserien ønsker LNM å gi publikum 
innblikk i hvordan kommende generasjoner tilnærmer seg maleriet, men også 
gi nyutdannede en plattform å stille ut. Til Unge inviterte 2021 har vi invitert 
tre kunstnere som tilnærmer seg maleriet på svært forskjellig vis: Elind Rui Blix, 
Eigil Forberg og Tobias Lehrskov-Schmidt.

LNM har tradisjon for å invitere nyutdannede LNM har tradisjon for å invitere nyutdannede 
kunstnere til utstilling, og på den måten kunstnere til utstilling, og på den måten 
gi nye stemmer innenfor maleri en plass i gi nye stemmer innenfor maleri en plass i 
offentligheten.offentligheten.
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Elind Rui Blix
Installasjonsfoto



Eigil Forberg
Be Water My Friend
2020, Akryl og blyant på MDF, 180cm x 120cm



11. februar – 16. mai 2020 11. februar – 16. mai 2020 
(koronastengt: 1.mars – 5. mai)(koronastengt: 1.mars – 5. mai)

Topos
Ole Martin Lund Bø

SEPARATUTSTILLING

I maleriene sammenstiller han geometriske 
komposisjoner med abstrakte topografiske elementer 
hentet fra terrenget på vestkysten, hvor han vokste 
opp. Bildene er tilnærmelser til barndommens 
landskap, preget av et mer analytisk enn romantisk 
blikk. Som en avmålt observatør av landskapet maler 
han abstraksjoner av linjer i terrenget både sett i plan 
og snitt, detaljert og oversiktlig. 

I noen av maleriene kjenner vi igjen de skarpe 
fargeflatene med referanser til arkitektur og design 
som han har utforsket i tidligere arbeider, men her 
spiller disse en mindre sentral rolle, og i noen av 
maleriene har de også mistet de klart definerte 
kantene. I andre dropper han helt de flate fargefeltene 
og går rett på det rene lerretet. Noen steder virker 
malingen å komme ren, rett fra tuben. Andre 
steder jobber han vått i vått og blander fargene på 
lerretet, slik at fargene får nyanser og sjatteringer, 
penselstrøkene blir tydeligere, understreket, og 
skaper en kontrast mot det rå lerretet og områdene 

med flate, ublandede farger.

Selv om disse verkene har noe lett og nesten lekent 
over seg, så aner man at de bygger på år med visuell 
erfaring. En slik letthet kommer ofte etter en lengre 
dialog med maleriet. Det er en ikke-verbal øvelse, der 
den visuelle og intuitive intelligensen er styrende.

«Thinking through painting is then, perhaps, letting 
an idea materialise through a specific activity. It is 
thinking through fluids, through viscous sludge, 
bodily experiences, languages and textures. It could 
also be an attempt to use the tools, concepts and 
definitions already provided by the discipline in order 
to articulate the occasionally non-verbal processes 
involved in a specific means of expressing emotions, 
contradictory thoughts, etc through the medium and 
activity of painting.»

  - Jonatan Habib Engqvist i Studio Talks:  
     Thinking Through Painting (2012)

Ole Martin Lund Bø viste malerier på lerret, Ole Martin Lund Bø viste malerier på lerret, 
bøyde kobberplater og motocross-hjelmer, fra bøyde kobberplater og motocross-hjelmer, fra 
en helt ny serie han jobbet frem det siste året.en helt ny serie han jobbet frem det siste året.
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Ole Martin Lund Bø
Installasjonsfoto



Ole Martin Lund Bø
Geometrisk konstruksjon #5
2018, Akryl, vinyl og gesso på lerret, 175cm x 175cm



1. mai – 20. juni 20211. mai – 20. juni 2021

varken Varken, eller eller
Margareta Bergman

SEPARATUTSTILLING

I utstillingen varken Varken, eller eller I utstillingen varken Varken, eller eller 
blander Margareta Bergmann det analoge blander Margareta Bergmann det analoge 
og det digitale fotografiet, og fjerner seg fra og det digitale fotografiet, og fjerner seg fra 
fotografiets konkrete gjengivelser.fotografiets konkrete gjengivelser.
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«Jeg prøver å tøye definisjonen av fotografi gjennom å la 
flere teknikker krysse hverandre for å gi fotografiet og meg 
selv motstand. Bilder som er lika dunkla som omedelbara, 
med den klarvakna logiken som drömmar har. Ett 
överraskande flöde. Bilder som ikke underkaster seg noe 
system. Som har en slags råhet men allikevel en skørhet. 
Trivielt og hemmelig.»
    - Margareta Bergman

Margareta Bergmanns blikk er tydelig malerisk, og 
arbeidsprosessen hennes er eksperimentell. Hun kan 
bruke analogt fotopapir i en digital printer og la foto-
emulsjonen eksponeres for lys før hun skanner det. 
Fotopapir får farge om de eksponeres for lys uten å 
fremkalles og fikseres, denne utilsiktede effekten benytter 
Bergman seg av. I andre verk kan hun lage penselstrøk 
i fotopapirets emulsjon, og slik bruke emulsjonen som 
maling.

Hun blander det analoge med det digitale og kan kanskje 
sies å gjøre det meste feil, fra et fototeknisk perspektiv. 
Men det er her det maleriske kommer inn. Hun jobber fritt 
med de fototekniske prosessene, og skaper et sart og vart 
utrykk som fremstår som egenartet og sært, både vakkert 
og ubehagelig, fremmed, sanselig og overraskende. 
Hennes særegne blikk hjelper oss til å se våre omgivelser 
med nye øyne.

Margareta Bergman kan sies å bygge videre på stilleben-
tradisjonen. Det er de stille detaljene av menneskekropp, 
utsnitt av et tre, hjemlige objekter hun retter kameralinsen 
mot. Noen ganger er det vanskelig å ane hvor motivet 
kommer fra, hva som egentlig er avbildet. En form kan 
være kopiert og vridd og satt sammen igjen til nye former, 
og tidvis er det rene bearbeidelser av fotopapiret uten 
et underliggende motiv. Hun fjerner seg fra fotografiets 
konkrete gjengivelse. Det er ikke lenger avbildninger, kun 
bilder med et ønske om å «överlista den medvetna tanken»

Margareta  Bergman
 varken Varken, eller eller
2021, Pigment print med UV-lakk, 106cm x 80cm, Ed. 3 + 1



Margareta Bergman
varken Varken, eller eller
2021, Pigment print på analogt fotopapir, 37cm x 47cm, Ed. unik



Martin Stråhle
Ständig motvind
2021, Jord, sand, leire og kull på bomullslerret, 328cm x 430cm

24. juni – 08. august 202124. juni – 08. august 2021

Från morgon till kväll
Martin Stråhle

SEPARATUTSTILLING

Martin Stråhle maler landskap, men det er ikke de store Martin Stråhle maler landskap, men det er ikke de store 
panoramaene han tar for seg. Han går inn i detaljene i panoramaene han tar for seg. Han går inn i detaljene i 
landskapet, maur, edderkopper kvister og jord. Tidvis jobber landskapet, maur, edderkopper kvister og jord. Tidvis jobber 
han ute, og bruker materialer han finner på stedet, som jord, han ute, og bruker materialer han finner på stedet, som jord, 
kull og sand, og det vannet han finner i skogen.kull og sand, og det vannet han finner i skogen.
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«Under dom senaste åren har mitt arbete främst kretsat 
kring att simplifiera materialanvändningen i mina bilder 
för att på så sätt också förenkla motiv och komposition. 
Detta intresse har fört mig ut i skogen och upp på fjällen. 
Bilderna blir där lagde direkt på plats med material från 
platsen själv. Ett landskapsmåleri, en representation eller 
ett avtryck från en plats där en viss obeskrivlig mystik 
råder mellan dom tättväxande granarna. (…). Arbetet 
med dessa bilder är ett sätt för mig att försöka kanalisera 
den energi jag upplever på platsen, att låta den gå 
igenom min kropp och ut över duken. Avståndet mellan 
material och utförande skall vara så kort som möjligt, och 
genom vandring i naturen aktiverar jag min kropp och 
på så sätt distraherar jag även mina tankar om visuella i 
bildskapandet och låter istället kroppen arbeta ostört och 
i direkt kontakt med energin på platsen tillsammans med 
materialen jag finner där.» Martin Stråhle

Man kan kanskje si at Martin Stråhle går tilbake til 
maleriets opprinnelse og hulemaleriene som ble malt 

med jordfarger, som oker. Men verkene hans referer 
også til friluftsmaleriet som ble vanligere fra midten av 
1800-tallet, som særlig ble viktig for impresjonistene 
som søkte å beskrive stedets lys og farger i øyeblikket 
heller enn et landskapspanorama. Men kanskje enda mer 
kan man si Stråhle jobber i en forlengelse av praksisen 
til land art kunstnere som Richard Long. Long skaper 
sine verk i løpet av vandringer ute i naturen og bruker da 
materialer han finner på stedet, som stener, grener, jord 
og aske. Disse verkene brytes gradvis ned av naturen 
verkene befinner seg i og som de er laget av. Men Long 
skaper også verk for gallerivegger gjennom å bruke 
gjørme til veggmalerier, ofte fra elven Avon i England.

Flere av maleriene i Martin Stråhles utstilling er laget 
spesielt til LNMs lokaler og dekker hele vegger. Men det 
er fortsatt de små detaljene han avbilder, og størrelsen 
på verkene fungerer som et forstørrelsesglass som blåser 
motivene opp til en unaturlig størrelse.



Martin Stråhle
Mot kvällen
2020, Sand og hampsnøre på bomullslerret, 160cm x 82cm

Martin Stråhle
Tidig morgen / På dagen / Om natten
2020, Sand og hampsnøre på bomullslerret, 160cm x 82cm x 3



Kristen Keegan

4. september – 27. september 20204. september – 27. september 2020

SEPARATUTSTILLING

Tekstilmaleriene har ingen forside og bakside, de 
kan dermed monteres for å kunne sees fra begge 
sider, enten som skulpturelle installasjoner stående 
på gulvet, monteres slik at de kommer ut fra veggen 
og begge sider kan sees, eller henges flatt på veggen 
som et klassisk maleri.

Tekstilene er tynt bomullsstoff gjennomfarget med 
tekstilfarge, med vertikale fargefelt, som tidvis 
kryper inn i hverandre, eller hun skaper skarpe møter 
mellom fargene.

Keegan utrykker en viss ambivalens til 
billedskapning, hun ønsker ikke bilder med et 
narrativ, en begynnelse eller en slutt. De kunne 
fortsatt i det uendelige, eller begynne et helt annet 
sted. Det hun ønsker å beskrive i maleriene er det 
som kommer før persepsjonen, før farge og form 
organiseres i tankene våre og får tildelt navn og 
steder. Før avstand og dybde er lært.

Med de kvadratiske rammene blir de avgrenset og 
allikevel gitt en begynnelse og slutt. Men den løse 
monteringen i rammene, der de kun holdes på plass 
i øvre kant av billedrammen, vil derimot gi tekstilene 
spillerom, slik at bevegelser i rommet, eller et 
vindpust fra en dør som åpner, kan få dem til å bølge 
seg ut av rammene.

Kristen Keegan arbeider med farge-abstraksjon, 
motivert av begrensningene i det malte formatet. 
Ved å bruke farge på ubehandlede tekstiler, fremstår 
den malte overflaten som en oversikt over hendelser; 
tekstilfargen kan ikke dekkes over med et nytt lag 
maling, slik man normalt kan med olje eller akryl. 
Keegans metode er prosessbasert, og hun søker 
med maleriet å skape uplanlagte fabuleringer med 
utgangspunkt i et minimum av materialer. Når de 
er malt, blir disse tekstilene grunnlaget for videre 
utforskning, og kontekstualisert gjennom måten de 
monteres. 

Maleri på lerret er i sin essens et tekstil med farge spent Maleri på lerret er i sin essens et tekstil med farge spent 
over en ramme. Til denne utstillingen har Kristen Keegan over en ramme. Til denne utstillingen har Kristen Keegan 
rekonstruert maleriet, og lar blindrammen bli et skulpturelt rekonstruert maleriet, og lar blindrammen bli et skulpturelt 
element, med de malte tekstilene hengende løst inne i rammen.element, med de malte tekstilene hengende løst inne i rammen.
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Kirsten Keegan
Sunset shadows 
2021, Furu, messingskruer, tekstilfarge på bomull, 88,5 x 93 cm

Ghosts



Kirsen Keegan
Installasjonsbilde

Kirsen Keegan
Installasjonsbilde



SEPARATUTSTILLING

Gjennom bruk av forskjellige formater skaper hun også en rytmisk struktur. Ved å tillate seg å 
bruke elementer eller virkemidler man ikke så lett forstår eller som tilsynelatende ikke passer 
helt inn i helheten, søker hun å skape motstand for seg selv og publikum. Med vitende vilje kan 
hun sabotere seg selv om verket ligger an til å bli for riktig, for fint. Dette skaper en dynamikk i 
hennes maleriske prosess, hun vekselsvis bygger opp, og bryter ned. Det er heller ikke uvanlig 
at hun starter et verk med en malerisk idé hun ønsker å teste ut, som hun så overfører til et 
annet maleri, mens det første maleriet ender med å utvikle seg videre i en ny retning. Slik 
skapes en sammenheng mellom verkene, de står i relasjon til, og kobler seg på hverandre.

En empat er en person med en særegen evne til å oppfatte og ta til seg den emosjonelle 
tilstanden til et annet menneske, en form for empatisk høysensitivitet. Inga Sund Hofsets 
malerier har alle sin egenkarakter, men de er koblet sammen, de tar opp i seg elementer fra 
hverandre og de støtter seg på hverandre.

På LNM viser hun et stort maleri på nærmere tre meter, litt over halvparten er ekspressivt 
malt, der hun folder seg ut i lerretets fulle høyde. Mens i høyre del av verket er det noen felter 
med malerier i maleriet, som først er markert opp i hvitt, slik at feltene får en hvit ramme. Her 
tester Inga Sund Hofset ut ideer, ikke bare i de mindre feltene, men også maleriet som helhet. 
Det kan se ut til at de mindre feltene er maleriske skisser til noe av det man finner igjen i den 
andre delen av maleriet. Det er både heftig og voldsomt, og begrenset og kontrollert, og ikke 
minst åpent. Flere av verkene kan fremstå som uferdige, hun avslutter før verkene har sluttet 
en full sirkel, og de har fortsatt i seg potensialet til å gå i forskjellige retninger, og det er kanskje 
først i relasjonen til andre verk de blir fullendte.
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Empat
Inga Sund Hofset

Inga Sund Hofset undersøker hva abstraksjon innebærer. Inga Sund Hofset undersøker hva abstraksjon innebærer. 
Hun følger en prosessorientert metode i måten hun bygger Hun følger en prosessorientert metode i måten hun bygger 
opp maleriet, og veksler mellom å la det ekspressive og opp maleriet, og veksler mellom å la det ekspressive og 
følelsesladde få styre og å utforske det logiske og tørre.følelsesladde få styre og å utforske det logiske og tørre.

17. september – 17. oktober 202117. september – 17. oktober 2021

Inga Sund Hofset
En globus er bare et rundt kart



Inga Sund Hofset
Truismer, 2021, Olje, akvarell, kull, eggtempera og hudlim på lin, eikelist, diptyk.

Inga Sund Hofset
Empat, installasjonsbilde

Inga Sund Hofset
Empat, installasjonsbilde



Lars Monrad Vaage

46

Skissene i form av malerier er utformet på 
store lerret, i grått og blått på hvit bunn. 
Ved å vise malerier og grafiske arbeid 
som sitt forslag til en større skulptur på 
torget, tematiserer han det offentlige 
monumentet. Slike større skulpturer er ofte 
heroiske, enten i sin form, eller i historiene 
de forteller. For eksempel er det Christian 
IV og hans påvirkning på byplanen i Oslo 
som tematiseres på Christiania Torv 
og Stortorget, mens Spikersuppa og 
Bankplassen har fontener som spruter 
energisk.

Lars Monrad Vaages forslag til skulptur 

på torget er et stort skålformet vannspeil 
i betong, med to dinosaurlignende 
skapninger i marmor. Denne er også 
tenkt som en fontene, ikke med energiske 
vannsøyler, men med en stille sikling fra 
dinosaurenes munnviker, og ganske langt 
fra heroisk i sitt uttrykk.

For de som kjenner Lars Monrad Vaages 
kunstnerskap fra før, bør dinosaurfigurene 
være gjenkjennelige. De har vært 
gjengangere i hans produksjon siden 
2000-tallet, og representerer en lekende 
underfundig holdning som kjennetegner 
Lars Monrad Vaages kunstnerskap.

Lars Monrad Vaage insisterer på at dette ikke Lars Monrad Vaage insisterer på at dette ikke 
er en maleriutstilling, det han presenterer i er en maleriutstilling, det han presenterer i 
utstillingen i LNM er skisser til en skulptur.utstillingen i LNM er skisser til en skulptur.

22. oktober – 21. november 202022. oktober – 21. november 2020

SEPARATUTSTILLING

Lars Monrad Vaage
Skisse til skulptur på torget (Fontenen)
2021, Olje på lerret, 210 x 190cm

Skisse til skulptur på torget



Lars Monrad Vaage
Installasjonsbilde

Lars Monrad Vaage
Skisse til skulptur på torget (10 meter)
2021, Olje på lerret, 210 x 190cm

Lars Monrad Vaage
Skisse til skulptur på torget (Vi møtes ved de siklende øgler) (detalj)
2021, Tresnitt relieff, 57cm x 49cm



25. november – 9. januar 202225. november – 9. januar 2022

Pergola
Love Terins

SEPARATUTSTILLING

En pergola befinner seg i krysningen mellom å 
være innendørs og utendørs. Et perforert rom 
med en konstruksjon av bjelker som gjennom 
et organisk nettverk av klatrende blomster 
forenes med naturen. Den kan gi ly fra en 
stekende sommersol, vinden, og kan samtidig 
skape en portal som er en sanselig opplevelse 
å passere igjennom. Romdimensjoner veves 
sammen til et bilde der natur, atmosfære og 
det konstruerte flettes sammen. Utstillingens 
tittel Pergola hentyder til både kontrasten og 
symbiosen mellom disse variabler - det strikte 
og det organiske, mellom struktur og natur.

Love Terins arbeider med store lerreter 
der hun kombinerer stramme striper, store 
bølgende harlekinmønstre og iøynefallende 
blomster. Formene veksler mellom figurasjon 

og abstraksjon. Man kan kanskje ane en 
inspirasjon fra bestemors blomstrende 
tekstiler, og en uredd bruk av farger som gir 
assosiasjoner til 80-tallets designbevegelser 
som den italienske Memphis-gruppen. Ved å la 
mønstrene veksle mellom presise rette linjer og 
striper som bukter seg, skaper hun illusjon av 
rom og bevegelse, ikke ulikt forvrengningene 
man kjenner fra Op Art, og kunstnere som 
Bridget Riley. Men Terins malerier er ganske 
langt fra de stramme verkene til Op Art-
kunstnere, hun blander inn organiske former, 
og pastost malte blomster som snarere 
nærmer seg maksimalisten Ida Ekblad. Det er 
i dette møtepunktet man finner Love Terins; et 
kaleidoskop satt sammen av grafiske mønstre 
malt i svart-hvitt eller kjølige nedtonede farger, 
og naturformer i varme farge-eksplosjoner.

Utstillingens tittel Pergola hentyder til både 
kontrasten og symbiosen mellom det strikte 
og det organiske, mellom struktur og natur.
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Love Terins
Berså (detalj)
2021, Tempera, olje og akryl på bomull, 240 x 150cm



Love Terins
Spaljé
2021, Tempera, olje og akryl på bomull, 240 x 150cm

Love Terins
Ranka
2020, Tempera, olje og akryl på bomull, 41cm x 33cm



LNM Forum

FAGLIG PROGRAM

Ved siden av utstillingsvirksomheten, legger 
LNM stor vekt på tilretteleggelse for samtale 
og diskusjon rundt samtidsmaleriet. 

Arrangementene vi har retter seg mot forskjellige målgrupper og søker gjennom 
dialog å møte medlemmene, publikum og andre innen kulturfeltet. 

På grunn av pandemien fikk LNM kun gjenført ett arrangement under paraplyen 
LNM forum.

I 2021 ble det ikke mulig å gjennomføre LNM Forum slik vi hadde ambisjoner 
om. Det ble vanskelig å planlegge for arrangementer fordi restriksjonene stadig 
ble forandret. Kun ett arrangement fikk vi gjennomført. Dette var en digital 
kunstnersamtale mellom daglig leder Rand Thommessen og Ole Martin Lund Bø, 
som var utstillende kunstner under den to måneder lange nedstegningen på våren. 
 
Den digitale kunstnersamtalen  ble gjennomført digitalt, med kunstner Ole 
Martin Lund Bø fra sitt atelier, mens daglig leder Randi Thommessen satt på 
hjemmekontor. Kommunikasjonsmedarbeder Jørgen Craig Lello tok opptak av 
samtalen og redigerte den til en video som også inkluderte bilder av verkene som 
ble disktuert, både eldre verk og dokumentasjon på utstillingen som hang oppe på 
LNM, om enn stengt for publikum. 

Kunstnersamtalen ble lansert på LNMs youtubekanal 8. april, og hadde ved årets 
slutt 297 registerte seere.
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https://www.youtube.com/watch?v=xJhP0Zghcq4


Kunstnerbiografier

APPENDIX

LNM har tradisjon for å invitere nyutdannede 
kunstnere til utstilling, og på den måten 
gi nye stemmer innenfor maleri en plass 
i offentligheten. Tre distinkte, unge 
kunstnerskap er blitt plukket ut av kurator og 

daglig leder Randi Thommessen i samarbeid 
med styret til å bli presentert i Unge inviterte 
2020: Elind Rui Blix, Eigil Forberg & Tobias 
Lehrskov-Schmidt

Elind Rui Blix (f. 1984 i Sarpsborg) har 
til sitt avgangsprosjekt brukt materialer 
fra Troms og Finnmarks nærmiljø, 
forskningsmiljø og industri til produksjon 
av kunstverk. Til Unge Inviterte har hun 
videreutviklet dette prosjektet, der hun 
maler med bakterier. Ved å sterilisere, 
blande, helle og dyrke forberedes 
en maleriserie hvor flater med agar 
påføres strøk av levende organismer 
og hennes penselspor blir deres 
forutsetning for utfoldelse. Blix gikk ut 
fra Kunstakademiet i Tromsø med en MA 
i 2020. Hun bor og arbeider i Bergen.

Eigil Forberg (f. 1982 i Tromsø) 
jobber med tradisjonelle maleriske 
problemstillinger, der han fordyper 

Kunstnerbiografiene for alle utstillinger kan Kunstnerbiografiene for alle utstillinger kan 
du lese på de følgende sidenedu lese på de følgende sidene
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Utstilling

Elind Rui Blix, Eigil Forberg 
& Tobias Lehrskov-Schmidt
Unge inviterte 2021

9. januar – 9. februar 20209. januar – 9. februar 2020
(koronastengt: 23. januar – 2. februar)(koronastengt: 23. januar – 2. februar)

seg i den maleriske prosessen og 
utforsker maleriflaten. Dette gjør han 
ved å dele den opp, enten innenfor 
én billedflate, eller som flere plater 
som kan settes sammen i forskjellige 
konstellasjoner og som til tider bryter 
med det tradisjonelle firkantede 
formatet. Forberg bor og arbeider i 
Hamburg hvor han tok en Master ved 
Hochschule für bildende Künste i 2020.

Tobias Lehrskov-Schmidt (f. 1993 i 
København) malerier fremstår som 
energiske og abstrakte, med referanser 
til Jackson Pollock og Action Painting. 
Han bruker også visuelle effekter fra 
graffiti, som de nitid malte skyggene, 
som både står i kontrast til og 
understreker de spontane, abstrakte 
formene. Lehrskov-Schmidt gikk ut fra 
Kunstakademiet i Trondheim (KiT) med 
en BA i 2020. Han bor og arbeider i Oslo.
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Utstilling

Ole Martin Lund Bø
Topos

11. februar – 16. mai 2020 
(koronastengt: 1.mars – 5. mai)

Ole Martin Lund Bø viste malerier på lerret, 
bøyde kobberplater og motocross-hjelmer, fra 
en helt ny serie han jobbet frem det siste året.

Ole Martin Lund Bø (f. 1973, 
Stavanger) har siden han gikk ut av 
Kunstakademiet i Bergen i 2002 hatt 
en aktiv kunstnerkarriere med en lang 
rekke utstillinger. Ved siden av maleriet 
jobber han også med skulpturelle 
installasjoner og fotografi. Han har 
drevet visningsstedet Meat & Marble 
i Havanna i 2015-17, deltatt på flere 
prosjekter i New York og Berlin og 
stilt ut i Norge på steder som Astrup 
Fearnley museet, Bergen Kunsthall, 
Fotogalleriet, Kunstnerforbundet, Galleri 
Opdahl, Prosjektrom Normann, Melk, 
Noplace, QB for å nevne noen. Hans 
verk befinner seg bl.a. i samlingene 
til Stavanger kunstmuseum, Kode, 
Equinor, Kulturrådet, med flere. Ole 
Martin Lund Bø bor og jobber i Oslo.

Utstillingen var støttet av Norsk 
Kulturråd og regionale midler 
fra Kunstsentrene i Norge.



Jeg prøver å tøye definisjonen av fotografi 
gjennom å la flere teknikker krysse hverandre 
for å gi fotografiet og meg selv motstand. 
Bilder som er lika dunkla som omedelbara, 
med den klarvakna logiken som drömmar 
har. Ett överraskande flöde. Bilder som ikke 
underkaster seg noe system. Som har en slags 
råhet men allikevel en skørhet. Trivielt og 
hemmelig.

- Margareta Bergman

Margareta Bergman (f. 1955 i Örebro) 
er utdannet ved Konstfack i Stockholm, 
SHKS og Statens Kunstakademi. Hun 
har hatt en rekke utstillinger blant 
annet ved Kunstnerforbundet, Trafo 
Kunsthall, Lillehammer Kunstmuseum, 
Galleri F15, Fotogalleriet og Kunstnernes 
Hus. Bergmann er innkjøpt av 
Nasjonalmuseet, Norsk Kulturråd, 
Telenors Kunstsamling og KORO. Hun 
har også publisert flere kunstbøker. 
Bergman bor og jobber i Oslo.

Utstillingen var støttet av Vederlagsfondet 
og Norsk Fotografisk Fond
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Utstilling

Margareta Bergman
varken Varken, eller eller

21. mai – 20. juni 2021

Martin Stråhle maler landskap, men det er 
ikke de store panoramaene han tar for seg. 
Han går inn i detaljene i landskapet, maur, 
edderkopper kvister og jord. Tidvis jobber 
han ute, og bruker materialer han finner på 
stedet, som jord, kull og sand, og det vannet 
han finner i skogen.

Martin Stråhle (f.1987, Karlstad, 
Sverige) gikk ut med en master i 
kunst ved Fakultetet for KMD på 
UiB i 2018. De siste årene har holdt 
separatutstillinger ved blant annet: 
Die Box i Leipzig, MRK i Molde og 
Babel i Trondheim. Han har også 
deltatt på en rekke gruppeutstillinger 
som Høstutstillingen - Kunstnernes 
hus 2018, der han mottok Norske 
grafikeres fonds pris, Unge inviterte 
på LNM og Bare mennesket lager rette 
linjer på Norsk Billedhuggerforening 
2019. Stråhles arbeider er kjøpt inn av 
Trondheim Kunstmuseum og Nordland 
Fylkeskommune. Martin Stråhle bor 
og jobber i Karlstad og Trondheim.

Martin Stråhle har mottatt TSSKs 
produksjonsstipend 2020 med midler 
fra Bildende Kunstneres Hjelpefond

Utstilling

Martin Stråhle
Från morgon till kväll

24. juni - 1. august 2021

Elind Rui Blix
Endon Syn Biosis
2020, Cyanbakterier på agar, kryssfiner og AR/UV70 glass, Ø 9cm
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den kunstnerdrevne organisasjonen 
Konstepidemin i Göteborg, Sverige.

Utstillingen var produsert med 
støtte fra Billedkunstnernes 
Vederlagsfond, Kulturrådet og 
Canada Council for the Arts.

Inga Sund Hofset undersøker hva abstraksjon 
innebærer. Hun følger en prosessorientert 
metode i måten hun bygger opp maleriet, 
og veksler mellom å la det ekspressive og 
følelsesladde få styre og å utforske det logiske 
og tørre.

Inga Sund Hofset (f. 1983, Ringerike) 
fullførte sin mastergrad i 2016 
ved Kunstakademiet i Oslo, KHiO. 
Tidligere visningssteder Sund Hofset 
har stilt ut på inkluderer Elephant 
Kunsthall i Lillehammer, Akershus 
Kunstsenter i Lillestrøm, Kvit galleri 
i København og Kösk, Oslo. Inga 
Sund Hofset bor og jobber i Oslo.
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Utstilling

Inga Sund Hofset
Empat

17. september – 17. oktober 202

Lars Monrad Vaage insisterer på at dette ikke 
er en maleriutstilling, det han presenterte i 
utstillingen i LNM var skisser til en skulptur.

Lars Monrad Vaage (f. 1973) har 
utdannelse fra National Academy of Fine 
Arts i Helsinki, Kunstakademiet i Oslo, og 
Statens håndverks- og kunstindustriskole 
i Oslo. Det siste tiåret har Vaage stilt 
ut mest i Norge og Tyskland, på steder 
som Teknisk Museum (Oslo), Galerie 
Knust & Kunst (München), Galleri Riis 
(Oslo), Kunstnernes Hus Kino (Oslo) 
og Momentum (Moss). Monrad Vaage 
bor og jobber i Ål i Hallingdal.

Utstilling

Lars Monrad Vaage
Skisse til skulptur på torget

22. oktober – 21. november 2021

Utstilling

Kristen Keegan
Field

12. august – 12. september 2021

Maleri på lerret er i sin essens et tekstil 
med farge spent over en ramme. Til denne 
utstillingen har Kristen Keegan rekonstruert 
maleriet, og lar blindrammen bli et skulpturelt 
element, med de malte tekstilene hengende 
løst inne i rammen. Tekstilmaleriene har ingen 
forside og bakside, de kan dermed monteres 
for å kunne sees fra begge sider, enten som 
skulpturelle installasjoner stående på gulvet, 
de kan monteres slik at de kommer ut fra 
veggen og begge sider kan sees, eller henges 
flatt på veggen som et klassisk maleri.

Kristen Keegan (født i Edmonton, Alberta, 
Canada, 1988) er en kunstner bosatt i 
Bergen, Norge. Nylige separatutstillinger 
inkluderer Soft, Mikey Laundry Art 
Garden, Bergen (2020), Color Gap, 
Studio 17, Stavanger (2019), The urgent, 
slow blick, Hordaland Kunstsenter, 
Bergen (2019), og Slipping Image, c3, 
Melbourne (2018). Keegan er mottaker 
av Billedkunstnernes Vederlagsfond ett 
års stipend, og et stipend fra Canada 
Council for the Arts. Senere i 2021 er 
det planlagt en separatutstilling med 
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Utstilling

Love Terins
Pergola

25. november – 9. januar 2022

Love Terins arbeider med store lerreter 
der hun kombinerer stramme striper, store 
bølgende harlekinmønstre og iøynefallende 
blomster. Formene veksler mellom figurasjon 
og abstraksjon.

Love Terins (f. 1993, Malmö, Sverige) 
bor og jobber i Oslo. Hun er utdannet 
ved Kunstakademiet/KHiO i Oslo 
og har tidligere stilt ut på Akershus 
Kunstsenter (Nitja), Studio17, 
Akademirommet, Galleri Golsa og 
KÖSK, og laget en offentlig utsmykning 
på Deichman, Demo Linderud. Hun har 
mottatt stipend fra Billedkunstnernes 
Vederlagsfond, FKDS (atelierstipend), 
Lomma Kommun og Lunds Konsthalls 
Vänner. Terins jobber også som lærer 
ved Einar Granum Kunstfagskole.
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4. Forhandlingsrett / avtalerett
Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir fullmakt til LNM 

til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler med stat, 

fylke, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle avtaler 

og omfatter – innen de rammer NBKs vedtekter eller landsmøtet trekker 

opp – også avtaler om rett til bruk av medlemmenes verk som er utgitt, 

offentliggjort eller overdratt eksemplar av. Medlemskap i LNM medfører at 

det enkelte medlem gir LNM fullmakt til å representere seg i forhandlinger og 

ved inngåelse av avtaler på faglige områder som bare angår LNM.

5. Årsmøtet
 a)  Årsmøtet er LNMs høyeste myndighet. Det avholdes hvert år 

  innen utgangen av mars måned, og kunngjøres minst 2 måneder 

  tidligere. I år hvor NBKs landsmøte avholdes, skal årsmøtet   

  avholdes på et tidspunkt som gjør det mulig å overholde fristen 

  for innmelding av saker til NBKs landsmøte.

 b)  Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap, fremlagte 

  forslag fra styret eller fra medlemmer som er korrekt fremmet, 

  samt hvert år å velge medlemmer til styret.

 c)  Forslag som medlemmer vil ha tatt opp på årsmøtet må sendes 

  styret minst 1 måned før årsmøtets dato. Alle forslag og 

  dokumenter som skal behandles på årsmøtet skal sendes

  medlemmene 14 dager i forveien.

 d)  Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

 e)  Hvert medlem kan ha inntil 2 skriftlige stemmefullmakter. Alle 

  fullmakter skal kontrolleres og registreres før årsmøtet åpnes.

 f)  Beslutninger fattes ved alminnelig flertall når vedtektene ikke 

  krever noe annet.

 g)  Årsmøtet velger delegater til NBKs landsmøte.

6. Nominasjonsutvalget
 a)  Årsmøtet velger hvert år et nominasjonsutvalg på 3 medlemmer 

  som har til oppgave å finne flest mulig egnede kandidater til 

  LNMs styre samt neste års nominasjonsutvalg.

Vedtekter

LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

1. Formål
Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM er en selvstendig, partipolitisk 

uavhengig organisasjon som skal arbeide for:

 a)  Å trygge malernes faglige, sosiale og økonomiske kår

 b)  Å stimulere malerne til større aktivitet og høyning av den 

  kunstneriske kvalitet

 c)  Å bedre kontakten mellom billedkunst og publikum, og å øke 

  samfunnets bruk av billedkunst.

2. Organisasjonstilhørighet
 a)  LNM er en grunnorganisasjon i Norske Billedkunstnere (heretter 

  NBK) og er bundet av NBKs vedtekter.

 b)  Vedtak fattet på NBKs landsmøte er bindende for LNM og LNMs 

  medlemmer.

3. Medlemskap
 a)  Alle norske yrkesaktive malere kan bli medlem av LNM, såfremt 

  de oppfyller de til enhver tid gjeldende opptakskriterier.

 b)  Opptak skjer ved søknad til LNMs styre

 c)  Utenlandske malere kan bli medlemmer når de er fast bosatt i 

  Norge, samt oppfyller de gjeldende opptakskriterier.
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 b)  Kontingenten til NBK fastsettes av NBKs landsmøte og 

  disponeres av NBKs sentralstyre.

 c)  Begge kontingentene innkreves av NBK.

 d)  Ubetalte kontingenter fører ved årets slutt – og etter skriftlig 

  varsel – til opphevelse av medlemskap i LNM. Styret kan i 

  spesielle tilfeller, og etter skriftlig søknad, innvilges utsettelse.

11. Uravstemning
 a)  Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning når årsmøtet eller 

  styret ønsker det.

 b)  Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak 

  ut av kraft. Landsomfattende uravstemninger som er bindende 

  etter NBKs lover, er også bindende for LNM og LNMs 

  medlemmer.

12. Oppløsning
 a)  Til beslutning om oppløsning av LNM kreves 2/3 flertall på 

  ekstraordinært årsmøte som må innkalles med 3 måneders 

  varsel.

 b)  Besluttes LNM oppløst, og har dens medlemmer på siste 

  årsmøte ikke med 2/3 flertall av de fremmøtte bestemt noe 

  annet, går LNMs midler over til å være et offentlig legat under

  navnet ”Landsforeningen Norske Maleres Stipend- og 

  Støttefond”. Dette bestyres av et styre oppnevnt av NBK, som 

  med hensyn til utdelinger av inntektene innhenter uttalelser fra 

  Den Nasjonale Jury, og som forplikter seg til å påse at midlene 

  går til malere.

13. Vedtektsendringer
 a)  Forandringer av disse vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.

 b)  Vedtektsendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NBKs 

  landsmøt

 b)  Forslag fra medlemmer på forespurte og villige kandidater til  

  LNMs styre og nominasjonsutvalg kan sendes til LNM innen 1  

  måned før årsmøtets dato.

 c)  Til valg på nominasjonsutvalg godtas benkeforslag.

7. Styret
Styret har ansvaret for LNMs økonomi og daglig drift, inkludert foreningens 

formidlingsvirksomhet. Styret oppnevner kandidater til innkjøpskomiteer og 

andre verv, og ivaretar opptak og juryering. Styret har ansvar for driften av 

administrasjonen og fastsetter fullmakter for denne.

 a)  LNM har et styre på 5 medlemmer og 2 vararepresentanter.

 b)  Leder og styremedlemmer velges på årsmøtet for tre år av 

  gangen. Leder velges separat.

 c)  Valg på styreleder og styremedlemmer skjer skriftlig.

 d)  Styret konstituerer seg selv med hensyn til valg av nestleder.

8. Ekstraordinært årsmøte
 a)  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter krav  

  fra minst 1/10 av medlemmene.

 b)  Kun den eller de saker det blir krevet ekstraordinært årsmøte 

  for, kan behandles.

 c)  Beslutninger fattes etter samme regler som ordinært årsmøte.

 d)  Innkalling med sakspapirer må sendes medlemmene senest 14 

  dager i forveien.

 e)  Hvis 1/10 av medlemmene krever ekstraordinært årsmøte, må 

  disses navn stå under innkallingen.

9. Medlemsmøter
Medlemsmøter innkalles av styret og uttaler seg om om de saker som styret 

eller medlemsmøtet tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for 

styret.

10. Kontingent
 a)  Kontingenten til LNM fastsettes av årsmøtet og disponeres av 

  LNMs styre.
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Inntekter

Kontingenter 280,000 280,000
Tilskudd Vederlagsfondet 48,000 41,000
Husleieinntekter, Uranienborgveien 230,000 225,000
Tilskudd * 250,000
Driftstilskudd 2,435,000 2,385,000
Provisjon 210,000 210,000

Sum inntekter 3,203,000 3,391,000

* 2021: Tilsøkte midler fra Kulturrådet knyttet til gjennomføring av spesifikt 
prosjekt

Administrasjon / styring

Lønn 963,000 1,300,000

Honorar styret 135,000 120,000

Lønn gallerivakter 80,000 50,000

Arbeidsgiveravgift 185,000 197,000

Pensjonsforsikring 50,000 50,000

Revisjon 45,000 40,000

Regnskapsføring 55,000 50,000

Kontingenter 13,000 12,000

Sosiale utgifter 24,500 24,500

Møtevirksomhet 5,000 3,000

Bank- og kortgebyrer 2,500 2,000

Sum administrasjon og styring 1,678,000 1,848,500

Lokaler

Husleie Kongensgt. 760,000 602,000

Husleie Uranienborgveien 55,000 50,000

Strøm 9,000 7,000
Vedlikehold, forsikring og avgifter 35,000 6,000
Renhold 40,000 35,000
Inventar 8,000 4,000
Andre kostnader 10,000 9,000

Sum lokaler 921,500 713,000

Budsjett

LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE
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Budsjettoppsummering 2022 2021

Inntekter 3,203,000 3,391,000

Administrasjon / styring 1,678,000 1,848,500

Lokaler 921,500 713,000

Kontor 86,500 81,500

Utstillinger 517,000 498,000

Prosjektutgifter 250,000

Sum driftsinntekter 3,203,000 3,391,000

Sum driftsutgifter 3,203,000 3,391,000

Driftsresultat 0 0



Kontor

Kontormaskiner 20,000 12,000

Leie, datasystemer 25,000 20,000

Kontorrekvisita 10,000 12,000

Telefon 8,000 8,000

Internett 19,000 16,000

Eksterne tjenester 4,000 4,000

Andre kostnader 500 9,500

Sum kontordrift 86,500 81,500

Utstillinger

Utstillingsvederlag 300,000 300,000

LNM Forum 18,000 18,000

Formidlingshonorarer 16,000 16,000

Aviser, tidsskrifter, bøker etc. 2,000 1,000

Forsikringer 8,000 7,000

Diverse utstillingsutgifter 40,000 50,000

Trykksaker 8,000 4,000

Annonser, reklame, trykksaker 10,000 10,000

Transport 60,000 50,000

Fotodokumentasjon 35,000 27,000

Reiseutgifter 20,000 15,000

Sum utstilling 517,000 498,000

Prosjektutgifter

Sum prosjektutgifter 250,000

Sum driftsinntekter 3,203,000 3,391,000

Sum driftsutgifter 3,203,000 3,391,000

Driftsresultat 0 0
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Love Terins
Pistill (detalj)
2021, Tempera, olje og akryl på bomull, 240 x 150cm



Resultatregnskap for 2021
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

2021 2020Note

3 008 949 2 645 098Tilskudd
476 409 461 177Annen driftsinntekt

3 485 358 3 106 275Sum driftsinntekter

12 688 (12 688)Varekostnad
(2 027 082)1, 2, 3, 5 (1 953 292)Lønnskostnad

(633) 0Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
(1 397 558)6 (968 294)Annen driftskostnad
(3 412 585) (2 934 274)Sum driftskostnader

72 773 172 001Driftsresultat

346 1 164Annen renteinntekt
346 1 164Sum finansinntekter

(134) (4)Annen rentekostnad
(32) 0Annen finanskostnad

(166) (4)Sum finanskostnader

180 1 159Netto finans

72 953 173 161Ordinært resultat før skattekostnad

72 953 173 161Ordinært resultat

72 953 173 161Årsresultat

Overføringer
72 953 173 161Annen egenkapital
72 953 173 161Sum

Årsregnskap for 2021

LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE
0153 OSLO

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:
HK Regnskap AS
Lilleakerveien 2E
0283 OSLO
Org.nr. 987572957

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Balanse pr. 31. desember 2021
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

2021 2020Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

52 1867 52 186Tomter, bygninger og annen fast eiendom
37 3467 0Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
89 532 52 186Sum varige driftsmidler

89 532 52 186Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer

13 1258 8 120Kundefordringer
0 19 515Andre fordringer

13 125 27 635Sum fordringer

598 6829 1 032 919Bankinnskudd, kontanter og lignende
598 682 1 032 919Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

611 807 1 060 554Sum omløpsmidler

701 339 1 112 740Sum eiendeler



Noter 2021
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.
Tilskudd inntektsføres etter kontantprinsippet. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Lønnskostnader etc
2021 2020

Lønn 1 462 634 1 321 136
Arbeidsgiveravgift 214 475 210 583
Pensjonskostnader 54 873 132 963
Andre ytelser 295 099 288 610
Sum 2 027 081 1 953 292

Note 2 - Antall årsverk
Selskapet har hatt 2,5 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.Gjeldende
pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 5 - Ytelser til ledende personer
Lønn Pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse

Ytelser til daglig leder 562 536 0 2 400

Ledende person Lønn Pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse
Styreleder 77 000
Styremedlem 33 200
Total ytelse til andre ledende personer 0 0 110 200

Note 6 - Revisjon
2021 2020

Revisjon 52 500 37 500
Andre tjenester 0 0
Sum godtgjørelse til revisor 52 500 37 500

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler
Spesifikasjon varige driftsmidler Inventar Forretningsbygg Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021 52 186 52 186
Tilgang i året 37 979 0 37 979
Avgang i året 0
Anskaffelseskost 31.12.2021 37 979 52 186 90 165

Årets avskrivning 633 0 633
Akkumulert avskrivning 633 0 633

Balanseført verdi pr. 31.12.2021 37 346 52 186 89 532

Levetid 5 år I/A
Avskrivningsmetode Lineær I/A



Note 8 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2021.

2021 2020
Kundefordringer til pålydende  13 125  8 120
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer  13 125  8 120

Note 9 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 41 751. Skyldig skattetrekk er  
kr 41 742. I tillegg inngår også et bundet depositum for Kongensgate 2 på kr 156 633.

Note 10 - Egenkapital
Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2021 320 997 320 997
Årets resultat 72 953 72 953
Egenkapital 31.12.2021 393 950 393 950

Note 11 - Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning.
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Tobias Lehrskov-Schmidt
Skyggesiden af en snabel
2020, Akryl på bomull, 40cm x 30cm
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Statsautorisert revisor Syver Tønnesen
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Statsautorisert revisor Daniel Rypdal
Medlemmer i Den norske revisorforening  

_______________________________________________________________________________________ 
 
Besøksadresse: 
Vekstsenteret 
Olaf Helsets vei 6 

Postadresse: 
Postboks 150 Oppsal 
0619 Oslo 

Telefon: 
   23 38 38 38   

Internett/ E-post: 
www.vekst-revisjon.no 
revisor@vekst-revisjon.no 

Organisasjonsnr: 
960 132 734 MVA 

 

 
 
Til årsmøtet i Landsforeningen Norske Malere   
 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Landsforeningen Norske Malere som viser et overskudd 
på kr 72 953. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per  

31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 
International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne 
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 
 
 
 
 

80

              VVeekksstt  RReevviissjjoonn  AASS             

 
 

 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
 
 
Oslo, den 18. februar 2022 
Vekst Revisjon AS 
 
 
____________________  
Daniel Rypdal 
Statsautorisert revisor 
 
 
 



Ole Martin Lund Bø


