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Ingrid Toogood
M mourned for it
2019, Akryl på lerret, 200cm x 120cm



Innledning

ÅRSBERETNING 2019

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. 

4

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 galleridriften og formidling av maleri 

vårt viktigste fagpolitiske verktøy. Gjennom 

utstillinger og faglige arrangementer skal LNM 

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.

Oppsummering av 2019

2019 startet med siste rest av programmet fra 

Jubileumsåret i 2018. Jubileumsutstillingen 

sto en uke inn i januar, og 17. januar arrangerte 

LNM paneldebatten «Hvordan forvaltes 

maleriet ved kunstakademiene» i samarbeid 

med Kunstnernes hus. På nyåret 2019 sa 

Agnethe Berentsen opp sin stilling etter 12 år 

som daglig leder. En stor takk for all innsats 

hun har lagt inn i foreningen, og særlig for 

et fint gjennomført jubileumsår. Berentsen 

gikk av ved påsketider, da gallerileder Kari 

Ane Golf tok over som fungerende daglig 

leder frem til Randi Thommessen startet 

i stillingen 1. oktober. Året har altså vært 
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preget av utskiftninger og mindre bemanning 

enn normalt. Allikevel har LNM klart å 

gjennomføre et ambisiøst program med 

hele 11 utstillinger i gallerirommene og 6 

utstillinger i prosjektrommet, ved siden av 11 

arrangementer under paraplyen LNM forum.

Og mot slutten av året ble LNM nominert til 

årets beste visningsted av Subjekt, der særlig 

høstens to første utstillinger ble trukket frem, 

Andreas Siqueland og Rina Eide Løvaasens 

utstillinger som begge totalforvandlet 

utstillingsrommene. 

Historikk

Det var på Kunstnernes Hus det hele 

begynte med et stiftelsesmøte 15. mai 

1968. Det sagnomsuste året 1968 innleder 

en brytningstid i politikk og samfunn. 

Etableringen av LNM markerer på mange måter 

slutten på maleriets hegemoni her hjemme. 

Samtidig er det også en ny begynnelse.

Maleriet har på 50 år gått fra å være det 

dominerende kunstuttrykket til å bli en del av

samtidskunstens mangfold. Maleriets død har 

blitt erklært med jevne mellomrom, kun for å

bli etterfulgt av erklæringen om maleriets 

gjenoppstandelse. For mange eldre malere har 

det vært en krevende reise gjennom de siste 

tiårene. Men for mange yngre ligger det en 

frihet i at historiske bånd er revet over.

Som fagorganisasjon arbeider LNM for å 

bedre malernes og maleriets kår. Helt sentralt 

i det arbeidet er å bidra til å vise fram alt 

det bra som foregår i maleriet. Gjennom å 

synliggjøre maleriet styrker vi dets posisjon i 

samtidskunsten og samfunnet forøvrig. Derfor 

er formidling av maleri og galleridriften vårt 

viktigste fagpolitiske verktøy.

LNM har drevet kunstnerstyrt formidling av 

maleri siden oppstarten. Først gjennom ulike

typer utstillinger på ulike visningssteder, 

senere i vårt eget galleri. LNM er eid og styrt av 

medlemmene, og galleriets utstillingsprogram 

er juryert av styret bestående av kunstnere, i 

samarbeid med daglig leder.

Vi tror at vårt kunstneriske blikk gir et verdifullt 

alternativ til private gallerier og offentlige 

institusjoners kuratering og formidling av 

maleri.



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. 

Marianne Hurum har en MFA fra Kunsthögskolan i Malmø, Lund Universitet, 

Sverige. Utover erfaring blant annet fra styret i UKS, sitter hun nå også i 

styret for Oslo kommunes kunstordning og i redaksjonsrådet til Billedkunst. 

I tillegg underviser hun jevnlig på akademier og forskoler. Hennes separat/

duo utstillinger inkluderer blant annet Kunstnerforbundet, Kunstnernes Hus, 

UKS, Lillehammer Kunstmuseum og Space 4235, Genova, Italia. Hun har også 

deltatt på en rekke gruppeutstillinger som, blant annet NN-A NN-A NN-A New 

Norwegian Abstraction, Stavanger Kunstmuseum og Astrup Fearnley Museet, 

Happy Endings, NYC og Agnes B’s Gallerie du Jour, Paris.

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.

Apichaya Wanthiang har en BFA fra Sint-Lukas Brussel og en MFA fra 

Kunsthøgskolen i Bergen. Wanthiang skaper visuelle miljøer for å studere 

hvordan de påvirker våre oppfatninger, atferd og samhandling. Hun jobber ofte 

med maleriske installasjoner og arkitektur / scenografi. Hun har blant annet 

hatt separatutstillinger på UKS, Hordaland Kunstsenter og LNM i 2018 og på 

Kunsthall 3.14 i 2017. Mellom 2013 og 2019 har jobbet hun som gjestelærer 

ved Kunsthøgskolen i Bergen og assisterende professor ved Kunstakademiet i 

Trondheim. For tiden konsentrerer hun seg om sin kunstneriske praksis.

Varamedlemmer: André Tehrani og Maiken Stene.



Administrasjonen

STYRE OG ADMINISTRASJON

Daglig leder    Agnethe Berentsen  100%  (frem til 01.05)

Daglig leder     Randi Thommessen  100%  (fra 01.10)

Gallerileder     Kari Ane Golf 100% 

     (Konstituert daglig leder fra 01.05-01.10)

Kommunikasjonskonsulent  Jørgen Craig Lello 50%

Koordinator     Sarah Selmer 40%

Gallerivakter     Amanda Härsmar (frem til 01.07)

     Julie Wilhelmsen

     Nicklas Gahnström (fra 01.08)

Regnskapsfører    HK Regnskap 

     v. Hilde Mette Persson (frem til 01.07)

     v. Margrethe H. Småstu (01.07-01.09) 

     v. Benedickte Schmeling (fra 01.09)

Revisor     Vekst revisjon v. Per-Arne Auster

Administrasjonen i LNM består av seks Administrasjonen i LNM består av seks 
ansatte, hvorav to i full stilling.ansatte, hvorav to i full stilling.
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Opplysninger etter regnskapsloven

Arbeidsmiljøet anses som godt. LNMs ansatte bestod i løpet av 2019 av 

tre kvinner og én mann. Det har vært lite sykefravær i perioden. LNMs 

virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade 

for det ytre miljø.

Marius Martinussen
Kupfergrube, 2019, Akryl på lerret, 100cm x 80cm
Fra Salgsavdelingen



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 er revidert i 2020strategisk dokument og er 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.



Kommunikasjon

STYRE OG ADMINISTRASJON

LNM holder frem et kommunikasjonsarbeid som primært er rotfestet i digitale 

medier ettersom dette er den mest kostnadseffektive og virkningsfulle 

fremgangsmåte for å nå frem til medlemmer og kunstfeltet forøvrig i tillegg til 

nye og eksisterende publikum.

Kommunikasjonens hovedmål er å formidle kunsten, kunstnerne og 

utstillingene LNM produserer på en måte som bringer publikum til galleriet. 

Gjennom å produsere lesverdige saker etter høy kunstfaglig standard samt 

visuell og innholdsmessig kvalitet har vi som mål å kommunisere på en måte 

som yter noe til de som følger oss samtidig som vi meddeler vårt program.

De viktigste kanalene for dette arbeidet er sosiale medier, nyhetsbrev 

pr. e-post, vår egen nettside; LNM.no samt utvalgte publikasjoner, som 

Utstillingsguide for Oslo (UFO) og Kunst i Kvadraturen. I tillegg pleier vi gode 

relasjoner med utgivelser som Klassekampen og Subjekt, som regelmessig 

omtaler våre utstillinger og arrangementer.

I 2019 har kommunikasjonsarbeidet i LNM I 2019 har kommunikasjonsarbeidet i LNM 
vært fokusert på å videreutvikle og spisse vært fokusert på å videreutvikle og spisse 
foreningens strategier og praksis i feltet.foreningens strategier og praksis i feltet.
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Vi har hatt en svært god utvikling i sosiale medier i 2019 hvor vi primært

satser på Facebook og Instagram. Vi differensierer innholdsproduksjon til å

være mer redaksjonelt og informativt vinklet på Facebook, mens Instagram

naturlig nok er innrettet mot visuelle narrativer.

Facebook Instagram

Følgere 3 209 ▲ 21% 3 577 ▲ 139%

Antall saker postet 220 ▲ 104% 173 ▲ 5%

Personer nådd 131 810 ▲ 166% 164 355 ▲ 65%

Engasjement 14 440 ▲ 183% –

Liker-klikk 5 626 ▲ 326% 19 895 ▲ 34%

Gjennomsnitt: 
Liker-klikk pr. post 26 ▲ 109% 115 ▲ 27%

Tall fra 2019 med prosentuell endring fra 2018

Nyhetsbrevet utkommer i hovedsak i forbindelse med invitasjon til LNMs 

utstillinger. I tillegg til informasjon om utstillinger og arrangementer suppleres 

det med andre aktuelle saker. Antall abonnenter er stabilt men vi arbeider 

med tiltak for å øke vårt nedslagsfelt i denne kanalen.

LNM.no er foreningens primære kanal for utadrettet kommunikasjon, og flere 

tiltak har blitt iverksatt for å sikre og øke innholdskvalitet samt strategisk- 

og teknisk operasjonalitet det siste året. Strukturelle oppgraderinger og 

implementering av Google Analytics, sammen med utviklingen av Frempek-

artikler om utstillende kunstnere er eksempler på dette.

Ved siden av digitale medier har vi i 2019 også gjennomført en rasjonell 

satsning på trykk av foldere og plakater som er tilgjengelige i galleriet som har 

blitt møtt med svært positiv respons.



11. januar – 10. februar 201911. januar – 10. februar 2019

Unge inviterte 2019

Fabia Bürger, Mariia Drachuk, 
Kjersti Foyn & Martin Stråhle

GRUPPEUTSTILLING

Fabia Bürger (f. 1993) har BA fra 
Kunstakademiet i Trondheim. Hun arbeider 
hovedsakelig med abstraksjon og landskap 
i stor skala med fokus på materialitet og 
komposisjon. Bürger arbeider aktivt med og 
mot formatet; verkene er gjerne ikke strukket 
over blindrammer, men festet i øvre kant av 
billedrammen slik at de kan henge fritt. Eller de 
er stiftet direkte til veggen.

Kjersti Foyn (f. 1985) er utdannet med 
Diplom fra Kunstakademie Düsseldorf. Hun 
interesserer seg for et direkte og intimt 
møte med det som omgir henne her og nå. 
Hun jobber med maleri og tegning med 
utgangspunkt i ikke-spektakulære og trivielle 
motiver. Foyn maler sine motiver direkte fra 

virkeligheten – uten foto eller skisser som 
hjelpemiddel. 

Mariia Drachuk (f. 1993) er uteksaminert med 
MA fra Kunstakademiet i Trondheim. I kjernen 
for Drachuks prosjekt er opposisjonen til den 
kategoriske forskjellen mellom det åndelige 
og det kroppslige – mellom den kunstneriske 
intensjonen og det materielle utfallet. 

Martin Stråhle (f. 1987) er bosatt i Bergen 
og avsluttet i fjor sin MA ved Universitetet 
i Bergen. Han arbeider først og fremst med 
maleri og jobber ofte med naturmaterialer og 
blander krydder, jord og naturpigmenter med 
egg-tempera eller naturfargede tekstiler i sine 
arbeider. 

Det har blitt en tradisjon å invitere unge, Det har blitt en tradisjon å invitere unge, 
nyutdannede kunstnere til utstilling i LNM nyutdannede kunstnere til utstilling i LNM 
og på så måte å gi nye stemmer innenfor og på så måte å gi nye stemmer innenfor 
maleriet plass i offentligheten. maleriet plass i offentligheten. 
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Mariia Drachuk
1
2018, Pastell og blyant på plate, 120cm x 250cm



Martin Stråhle
Hotet, 2018, Egg, karri, paprika og pepper på lerret, 46cm x 39cm



Kjersti Foyn
I rommet XIII, 2018, Olje på tre, 25cm x 28cm

Fabia Bürger
Surna, 2018, Akryl, olje og spraymaling på Tyvek, 648cm x 228cm



14. februar – 10. mars 201914. februar – 10. mars 2019

Parking & Transportation
André Tehrani

SEPARATUTSTILLING

Utstillingen består hovedsakelig av abstrakte 
komposisjoner som er resultater av et systematisk 
samspill av formale fortolkninger og forflytninger. 
Presentasjonen omfatter også to nyproduserte 
skulpturale verk som belyser transport i mer 
logistisk forstand, i form av et par fraktkasser som 
inneholder noen av kunstnerens eldre arbeider på 
lerret.

Maleriene som vises i utstillingen tar utgangs-
punkt i trinnvise fortolkninger av grafiske data. 
Samspillet mellom manuelle og maskinelle 
prosedyrer kommer tydelig til uttrykk i en serie 
lakkmalerier basert på skanninger av krøllede 
stripemønstre, og går også igjen i et utvalg med 
mosaikkaktige akrylmalerier som fremstiller 
webfarger. De spesialbygde fraktkassene 
inneholder malerier av den sistnevnte typen, 
hvis bemalte lerretskanter avsløres av gliper i 
konstruksjonenes sidestykker.

Tehranis maleriske hybrider utforsker kontor-
atelierets informasjonstrafikk, der grafiske data 
transporteres mellom vidt forskjellige innretninger 
og visningsflater: laptopen, printeren, skanneren, 
skjermen, øyet og lerretet. I akrylmaleriene 
fortolkes digitale fargeverdier med øyemål, for så 
å gjenskapes som fysiske fargefelt. 

Stripemaleriene gjør på lignende vis bruk av 
prosesseringer med både analoge og digitale 
innslag; her utsettes utskrifter av regelmessige 
linjestrukturer for en banal kroppshandling 
idet papirarkene krølles sammen – bare for å 
brettes ut igjen og ”gjenopprettes” gjennom 
digital avlesning og avtegning. I begge tilfellene 
kan verkene sees som forsøk på å undergrave 
konvensjonelle komposisjonsmetoder, ved hjelp 
av maleriske fremgangsmåter som kombinerer 
regelbunden systematikk med tilfeldighetsstyrte 
prosedyrer.

I utstillingen på Galleri LNM viste TehraniI utstillingen på Galleri LNM viste Tehrani
en serie med fargefeltmalerier basert på en serie med fargefeltmalerier basert på 
persiske mosaikkmønstre og lakkmalerier.persiske mosaikkmønstre og lakkmalerier.
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André Tehrani
HEX #FFF5FF > #175C5C, 
2019, Akryl på polyesterlerret oppspent på MDF, 72cm x 128cm



André Tehrani
HEX #00B3B3 > #003D99
2018, Akryl på polyesterlerret oppspent på MDF, 41cm x 46.8cm



14. mars – 7. april 201914. mars – 7. april 2019

Retrospektiv
Ingerid Fegersten

SEPARATUTSTILLING

Ingerid Fegerstens retrospektive utstilling Ingerid Fegerstens retrospektive utstilling 
viser et bredt utvalg av arbeider fra et viser et bredt utvalg av arbeider fra et 
tidsrom på nesten 60 år.tidsrom på nesten 60 år.

22

I utstillingen ser vi en utvikling, fra tidlige naturstudier gjennom klare 
non-figurative komposisjoner til en mer lyrisk abstraksjon med figurative 
elementer. Kunstneren har hatt stor evne til omstilling og fornyelse i møte med 
dagsaktuelle uttrykksformer.

Gjennom Ingerid Fegerstens kunst kan man lese viktige momenter fra norsk 
kunsthistorie fra 1950-tallet og frem til 2009. I hennes retrospektive utstilling 
her i LNM vises et utvalg arbeider fra denne perioden. Vi ser eksempler 
av 50-årenes naturstudier, 60-årenes klare abstrakte form til mer lyrisk 
abstraksjon, og senere ekspressivt og personlig uttrykk. 

Mange av Ingerids bildemotiver har et utgangspunkt i opphold på henholdsvis 
familiens fjelleiendom, Fossastøl, i Hol kommune, og på Kjerringøy i Nordland. 
Sistnevnte ble hennes hjerte spesielt nær. Moren var fra Bodø og Ingerid 
oppdaget tidlig det særegne ved det nordnorske lyset og naturen. Hver sommer, 
gjennom flere tiår, satte hun kursen nordover og arbeidet flittig på Kjerringøy. 
Flere av hennes motiver stammer også fra ulike reiser, som det ble mange av. 
Og skisseblokken var alltid for hånden. 





Ingerid Fegersten
Ved gårdsplassen
Uten år, Akryl på lerret, 61cm x 51cm





14. mars – 7. april 201914. mars – 7. april 2019

Umiddelbar nærhet
Matilda Höög

PROSJEKTROMMET

Matilda Höög jobber med øyeblikksbilder. Matilda Höög jobber med øyeblikksbilder. 
Bildene er malt av spontane fotografier som Bildene er malt av spontane fotografier som 
kunstneren selv har tatt. Motivene som velges kunstneren selv har tatt. Motivene som velges 
ut er folk kunstneren både kjenner og ut er folk kunstneren både kjenner og 
ikke kjenner. ikke kjenner. 
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Det er ting og situasjoner som har fanget oppmerksomheten, en slags intuitiv 
gjenkjennelse. Noe sårt, vakkert, absurd eller morsomt. Noe med kontraster. En 
melankolsk jente på bussen med en rar caps. Ett brett med brukte nikotintyggis 
i forskjellige nyanser. Et oppgjør mellom desperate karakterer på Storgata.

Höög skildrer det hun ser ser rundt seg. I en tid da mer og mer av omverden er 
tilgjengelig med noen tastetrykk, kan en måte å forsøke håndtere det på, være å 
fokusere på detaljene i ens umiddelbare nærhet.

Matilda Höög (f. 1980, Stockholm) er utdannet ved Kunstakademiet i 
Trondheim og Kunsthøgskolen i Oslo, med mastergrad i billedkunst fra 2014. 
Hun har hatt seperatutstillinger i Kunstgarasjen (Bergen), Studio 17 (Stavanger) 
og Podium (Oslo). Hun har også deltatt ved en rekke gruppeustillinger, bl. a 
Høstutstillingen og Tegnebiennalen.  



Matilda Höög
Deals
2018, Olje på lerret, 41cm x 32cm





Matilda Höög
Norwegian wood
2018, Olje på lerret, 37cm x 32cm



11. april – 4. mai 201911. april – 4. mai 2019

Atlas
Elin Brissman

SEPARATUTSTILLING

Hun maler spesifikke hus og velger gjerne dem 
som ikke stikker seg ut. Hun etterlater det til 
betrakteren å fylle dem med liv. For Brissman 
er nettopp etterkrigsarkitekturen et perfekt 
materiale å arbeide med. I et samfunn der 
mye kjemper om vår oppmerksomhet, liker 
kunstneren det lavmælte med denne perioden. 
Den er trygg, har enkle former, små variasjoner, 
er funksjonell, praktisk og jordnær. Hennes 
motiver består av etterkrigstidens hverdagslige 
arkitektur, en bygningsmasse som ofte er 
sentral i våre lokalsamfunn, men som får veldig 
lite oppmerksomhet. De fleste av oss tar disse 
bygningene for gitt og ser ikke ordentlig etter 
når vi passerer dem. 

Elin Brissman arbeider med olje på linlerret 
med en laserende teknikk der motivene sakte 

vokser frem over flere måneders arbeide. 
Enorme krefter lagt ned i en prosaisk tematikk.

Denne arkitekturen er ofte asymmetrisk og 
brutt opp i flere volumer som inneholder ulike 
funksjoner. Det arkitektonisk essensielle var 
funksjonen huset skulle ha. Bygningene har 
som regel knapp detaljering og lite eller ingen 
dekor, men form- og farge variasjonene er 
mange. 

For Brissman er målet at et samlet prosjekt 
skal kunne utforske helt ulike strukturer; grov 
murstein, bølgeblikk og reflekterende vinduer, 
som kan åpne opp verden innenfor og bak 
betrakteren. Det personlige og det upersonlige. 
Det beboelige og det industrielle. Uendelig 
variasjon innenfor tydelige satte grenser. 

Elin Brissman jobber med tidkrevende, Elin Brissman jobber med tidkrevende, 
fotorealistiske malerier i enkle, flate og fotorealistiske malerier i enkle, flate og 
formalistiske komposisjoner.formalistiske komposisjoner.
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Elin Brissman
Uten tittel
2018, Olje på lerret, 36cm x 26cm



Elin Brissman
Uten tittel
2017, Olje på lerret, 38cm x 45cm



Elin Brissman
Uten tittel
2018, Olje på lerret, 70cm x 70cm



9. mai – 2. juni 20199. mai – 2. juni 2019

Gymbag
Liv Tandrevold Eriksen

SEPARATUTSTILLING

Noe er i endring i de ”tegnede maleriene” til Liv 
Tandrevold Eriksen. De overlappende formene 
som minner om fingertegnede streker på en 
digital skjerm, har mistet noe av glattheten 
sin. De har begynt å løses opp i kantene. 
Pastellfargene skitnes til av sorte linjer, farger 
som blør over i hverandre vitner om en prosess 
som er mer risikabel enn tidligere.

Tandrevold Eriksen forteller at hun har blitt 
skikkelig god til å spenne opp lerreter. Siden 
det ikke finnes noen gjemmesteder i maleriene 
hennes, må hun enten akseptere feilskjærene 
eller begynne på nytt. Ofte har hun begynt 
på nytt. De avspente lerretene har hun likevel 
tatt vare på, i en stadig voksende bunke av 
kasserte forsøk. 

Det er disse som er sydd om til gymbager.
Gymbagformen, som rent formalt er en naturlig 
fortsettelse av Tandrevold Eriksens bemalte 
papirskulpturer, åpner for å trekke paralleller 
mellom gymtimen og den kunstneriske 
prosessen. 

I begge disse potensielle frirommene avveksler 
frustrasjonen og forløsningen hverandre. For å 
komme seg videre som utøver, holder det ikke 
å bare repetere øvelser du behersker. Fra tid 
til annen må du også eksponere deg for det du 
vet at du ikke får til. Fallhøyden er selvfølgelig 
stor, både for gymnasten og den nonfigurative 
maleren. Men til syvende og sist er det dette 
som tar dem begge videre: Å nysgjerrig 
studere også de mislykkede forsøkene.

En gymbag kan slynge deg bakover i tid, til En gymbag kan slynge deg bakover i tid, til 
den sure lukta av ukegammelt vått håndkle; den sure lukta av ukegammelt vått håndkle; 
til kroppen som stopper opp mens klassen står til kroppen som stopper opp mens klassen står 
bak deg i kø, steiler ved den meterhøye bukken.bak deg i kø, steiler ved den meterhøye bukken.
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Liv Tandrevold Eriksen
T-Skjorte
2019, Utvannet akryl på ugrunnet bomull, 155cm x 286cm



Liv Tandrevold Eriksen
Gymbag
2019, Bag sydd av maleri, polyester, bånd og glidelås, 25cm x 25cm x 50cm



9. mai – 2. juni 20199. mai – 2. juni 2019

 Breeze
Christian Kolverud

PROSJEKTROMMET

Vinduet fungerer som et skille mellom inne Vinduet fungerer som et skille mellom inne 
og ute, mellom privat og offentlig; en grense og ute, mellom privat og offentlig; en grense 
som krysses når man ser gjennom glassflaten.som krysses når man ser gjennom glassflaten.
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I sin maleriserie Breeze arbeider Christian Kolverud med abstraherte 
naturlandskap som utgangspunkt. Motivet bearbeides gjennom multiplisering, 
addisjon og subtraksjon i en visuell lek der virkeligheten på den andre siden 
av glasset modelleres – som om vinduets optikk forvrenger og manipulerer 
virkelighetsoppfattelsen. Kolveruds verk forholder seg også til vinduet i skala, 
med store formater som gir oss et utsnitt av verden utenfor – eller innenfor.

Knytningen til kunsthistoriske referanser er klart til stede i Kolveruds arbeider. 
Fra René Magrittes symbolistiske representasjoner av vinduer til Leon Battista 
Albertis kobling mellom maleriet og vinduet på 1500-tallet har temaet vært 
en metafor for virkelighetsforståelse og overgang som kunstneren idag knytter 
videre til de digitale overflatene som omringer oss:

«Vinduet som konsept har gjennom tidene vært relatert til sansene – spesielt 
for å se og samhandle med verden. Det har påvirket hvordan vi har gitt form til 
ulike media og jeg vil med dette prosjektet gå i dialog med tiden vi lever i og de 
mediene vi omgir oss med.»



Christian Kolverud
Comp#1
2019, Akvarell og akryl på lerret, 180cm x 130cm







SEPARATUTSTILLING

Felles for arbeidene er motiver, komposisjoner og uttrykk som relaterer seg til 
en se-og-bli-sett-situasjon, og til den sosiale risikoen som følger med dette. 
Maleriene er komponert med silhuetter av «skam-masker» (Schandmaske) 
fra europeisk middelalder, jernmasker som ble brukt i offentlig avstraffing. 
På denne måten måtte offeret bære en maske som både skulle uttrykke eller 
«ligne» anklagens karakter, og samtidig ha en avskrekkende, hånende virkning.

Arbeidet er blant annet inspirert av den fransk-amerikanske tenkeren René 
Girard og hans teorier om det han kaller mimetisk begjær og mimetisk 
vold for å forklare syndebukk-mekanismer i ulike tider og kulturer. Girard 
hevder at kulturen selv er tuftet på en grunnleggende voldshandling, nemlig 
menneskeofring. ESCAPEGOAT! adresserer og tar opp i seg spørsmål knyttet til 
grunnlaget for å vurdere maleri og kunst, i en samtid preget av gruppetenkning, 
gapestokk-kultur og store politiske spenninger.
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 ESCAPEGOAT!
Ina Bache-Wiig

«ESCAPEGOAT!» er Ina Bache-Wiigs første «ESCAPEGOAT!» er Ina Bache-Wiigs første 
separatutstilling og består av maleri, broderi separatutstilling og består av maleri, broderi 
og arbeid på papir.og arbeid på papir.

6. juni – 30. juni 20196. juni – 30. juni 2019



Ina Bache-Wiig
Escapegoat I (Collectors View)
2019, Olje på lerret, 190cm x 150cm







8. august – 1. september 20198. august – 1. september 2019

Hole in the woods
Andreas Siqueland

SEPARATUTSTILLING

For omtrent to år siden byttet jeg leilighet i 
byen mot en gård på landet. Det var da jeg 
oppdaget tjernet. Vannet laget et mørkt speil 
av verdenen over. Med skogen på alle kanter, 
var det som om naturen rammet inn seg selv. 
Dette hullet i skogen vokste i meg som en egen 
verden. Jeg forestilte meg å male her gjennom 
alle årstider, å se livet og endringene over tid. 
Denne form for observasjon var hva jeg innbilte 
meg vi trengte nå.

Så ble den gamle skogen meiet ned med 
traktor. Røtter ble kastet i været. Kvister 
over kvister. Grener over grener. Trær i alle 
retninger. Skogen hadde mistet sitt anker. 
Utvidelsen av åkeren gikk på bekostning av 
skogen. Denne livløse slagmark av en steinrøys 
skapte en følelse av vemmelse og avmakt. Her 

var det som om ingenting kunne gro. Som om 
det konstante behovet for kontroll og makt 
over naturen ble reflektert i angsten for egen 
selvutslettelse.

Fanget mellom slike ekstremiteter, ble det 
å male et melankolsk forsøk på å finne nye 
former for liv. Jeg malte krattet, vannet, de 
badende og den felte skogen. Strøk, former og 
farger skapte sin egen sameksistens. Det var 
muligheter her. Jeg drømmer fortsatt om myk 
grønn skogsbunn, om tjernet og ustoppelig vill 
fuglesang om våren.

Andreas Siqueland
Grindvoll, 2/8- 2019

«Det tetter seg nå. Stadig nye strøk, former «Det tetter seg nå. Stadig nye strøk, former 
og farger. La det stå. Ta en tur til tjernet i og farger. La det stå. Ta en tur til tjernet i 
skogen.»        skogen.»        - Andreas Siqueland- Andreas Siqueland
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Andreas Siqueland
Falling forest I
2019, Olje og akryl på bomull, 150cm x 180cm



Andreas Siqueland
Lilly lake IV
2019, Olje på bomull, 46cm x 38cm

Andreas Siqueland
Bird Choir
2019, Akryl på jute, 180cm x 180cm



8. august – 1. september 20198. august – 1. september 2019

Frie antagelser
Gunnveig Nerol

PROSJEKTROMMET

Gunnveig Nerol arbeider mest med abstrakte Gunnveig Nerol arbeider mest med abstrakte 
uttrykk. Komposisjonene og bakgrunnen for uttrykk. Komposisjonene og bakgrunnen for 
arbeidene er likevel forbundet med konkrete arbeidene er likevel forbundet med konkrete 
opplevelser og viser hennes refleksjoner opplevelser og viser hennes refleksjoner 
over disse.over disse.
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De kan derfor ha noe gjenkjennbart i sin utforming. Nerol bearbeider de 
fragmentariske inntrykk som man forholder seg til daglig og formidler disse 
videre i verkene. Ønsket er å bygge en helhet ut av det av alt den visuelle støyen 
vi omgir oss med.

Nerol blander det å jobbe spontant på lerretet med bruk av refleksjoner gjort 
på skisser. Hvordan uttrykket blir er ikke kjent når prosessen starter, men 
blir til under arbeidet. Hun ønsker et uttrykk som er mangesidig og flertydig. 
Hun vil utfordre betrakteren og trekke ’lesningen’ av maleriene bort fra vante 
antagelser.

Nerol oppfatter farger som grunnleggende skulpturelle. Med fargene bygger 
hun former og med formene malerier. Nerol bearbeider inntrykk og uttrykker 
indirekte sine refleksjoner. Hun ser abstrakt på det konkrete og konstruerer rom 
med farger i den todimensjonale flaten.









5. september – 29. september 20195. september – 29. september 2019

Chances are Great that a Delicacy of Perception 
and Essential Truth are Not Attainable

Rina Eide Løvaasen

SEPARATUTSTILLING

Universets ekspansjon er ikke en 
størrelsesmessig utvidelse i randsonen, 
hvor det absorberer rom og tid utenfra, 
men en økning i skala; når det vokser, øker 
distansen mellom alle ting innenfor. Dette 
skjer uavhengig av menneskelig aktivitet. 
Det skjer når vi er våkne, såvel som når vi 
sover. Og i løpet av ett år tilbringer vi faktisk, i 
gjennomsnitt, 2920 timer i sovende tilstand.

Rina Eide Løvaasens monumentale 
maleriprosjekt There Will Be Inevitable Loss 
starter med et lerret som måler 16,6cm x 
10cm. Seriens sju etterfølgende formater øker 
i størrelse med en faktor som sammenfaller 
med universets ekspansjon over 2920 
timer. There Will Be Invevitable Loss er én 

kolossal komposisjon, satt sammen av åtte 
autonome enkeltverk, og måler sammenlagt 
nesten 38 kvadratmeter. Gjennom verket 
drøfter Løvaasen hvordan vi som trivielle 
og tidsavmålte individer relaterer oss til 
universets ufattelige uendelighet.

Innen geologien er «Antropocen» lansert 
som begrep for den inneværende epoke, og 
peker på menneskets ugjendrivelig avtrykk på 
planeten; vårt herredømme over den jordlige 
sfære er nær total. Rina Eide Løvaasens 
arbeider minner oss på at mens universet 
opererer uavhengig av menneskelig aktivitet, 
gjør livet på vår planet det ikke. Vi kan gjerne 
drømme om verdensrommet – men vi må 
våkne opp når det kommer til jordlige affærer.

Vi lever i et univers som ekspanderer Vi lever i et univers som ekspanderer 
ugjenkallelig – som har gjort det lenge før ugjenkallelig – som har gjort det lenge før 
menneskets tilblivelse, og vil gjøre det lenge menneskets tilblivelse, og vil gjøre det lenge 
etter menneskets utslettelse.etter menneskets utslettelse.
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Rina Eide Løvaasen
There Will Be Inevitable Loss #1
2017, Olje på lerret, 16,66cm x 10cm



Rina Eide Løvaasen
The Energy Between Realms
2018, Munnblåst glass, uranglass, kalkstein, niob, marint plastavfall og forsølving, Variable dimensjoner



5. september – 29. september 20195. september – 29. september 2019

Clumsy Stringency
Dag Leversby

PROSJEKTROMMET

Dag Leversby viser malerier fra serien Dag Leversby viser malerier fra serien 
«Clumsy Stringency», et serielt prosjekt som «Clumsy Stringency», et serielt prosjekt som 
han har arbeidet med de siste fire årene.han har arbeidet med de siste fire årene.
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I disse arbeidene behandler Leversby kontrastene som oppstår når keitete, 
organiske og uregelmessige former møter strengere formdannelser og systemer.

Leversby er fra før kjent for sitt omfattende maleri-prosjekt «Magnolia Cross» 
– en produksjon som løp over hele 16 år – hvor motivene er svært presise og 
balanserte dybderom bestående av organiske formsystemer og utpenslede 
graderinger.

Clumsy Stringency er imidlertid skåret fra et helt annet emne; det er en rastløs 
umiddelbarhet, energi og nerve i disse arbeidene, som gir dem en livaktighet og 
kraft. Fremgangsmåten i arbeidene er røff, med kontant penselføring og tydelige 
spor etter verkets tilblivelse.

Komposisjonene i hans senere arbeider er tidvis ukomfortable og fulle 
av energi, som en spent muskel. Bruken av positive og negative form- og 
romdannelser gir et inntrykk av at verkene ikke kunne rommet mer. Likevel 
spiller Leversbys lange erfaring som abstrakt kompositør inn; det som ved 
første øyekast kunne se ut som et snublende fall viser seg å være innfallet til en 
elegant piruett.





Dag Leversby
Clumsy Stringency
2018-19, Akryl på lerret, 100cm x 80cm



Dag Leversby
Clumsy Stringency
2018-19, Akryl på lerret, 120cm x 100cm



3. oktober – 27. oktober 20193. oktober – 27. oktober 2019

Slør
Jon Arne Mogstad

SEPARATUTSTILLING

Utgangspunktet for verkene i utstillingen er de 
karakteristiske mønstrene fra Nordmørsåkleet. 
Jon Arne Mogstad har valgt å la seg inspirere 
av baksiden av åkleene, da han opplever 
forsiden som for illustrativ. Baksiden har 
dessuten bevart intensiteten i fargene, mens 
forsiden med tiden har falmet. 

På denne måten skaper han synteser av 
visuelle språk og meninger, som har interessert 
ham gjennom hele hans karriere, samtidig som 
han tilføyer nye lag med persepsjon og spor. 

Prosessen har vært å la maleriet finne sin 
form, med over- og underfarge, rytme og 
klanger. Her finnes spor av modernisme, i 
tilegg til fargereferanser helt tilbake til tidlig 

renessanse. Hele tiden med vev og tekstil som 
utgangspunkt.

Vekslingen mellom tilfeldigheter i måten de 
flytende fargene sprer seg utover lerretet, og 
presisjon i overmalingen av tynne, hvite lag, 
har skapt noen av Mogstads mest poetiske 
bilder. 

Selv om han alltid har vært utforskende i 
sin praksis som kunstner, har maleriet stått 
støtt som kjernen i kunstnerskapet. Som 
maler har han utforsket nye materialer, 
metoder og kunstneriske uttrykk og satt sine 
håndverksmessige ferdigheter og kunnskap 
om maleriet på prøve. Han har aldri vært redd 
for å blande figurasjon og abstraksjon. 

Sløret er to ting på én gang: Det er samtidig Sløret er to ting på én gang: Det er samtidig 
opakt og transparent. Det skjuler og viser opakt og transparent. Det skjuler og viser 
frem. Det åpner for usikkerhet og ambivalens frem. Det åpner for usikkerhet og ambivalens 
men også spenning og nysgjerrighet.men også spenning og nysgjerrighet.
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Jon Arne Mogstad
Mama Tried
2019, Tekstilfarge, akryl og olje på bomullslerre, 200cm x 196cm



Jon Arne Mogstad
Vev #1
2019, Tekstilfarge, akryl og olje på bomullslerret, 110cm x 110cm





31. oktober – 24. november 201931. oktober – 24. november 2019

Glimmer
Wien & Lillestrøm

SEPARATUTSTILLING

Heidi Marie Wien uttrykker en interesse 
for de malte draperier man finner hos en 
renessansemaler som Rafael. Men i Wiens 
serie av natur-stilleben former ikke draperiene 
kropper, de ligger som formløse hauger, 
og peker på vårt overforbruk av klær. Wien 
maler tekstilenes mønster- og fargespill mot 
naturbakgrunnen med tynne, lette strøk. De 
lyse valørene er ikke blandet på paletten, men 
henter opp lyset i det hvitgrunnede lerretet. 
De mørkere partiene består i stor grad av 
tykkere påført maling, eller flere lag av maling. 
Slik står de lette strøkene i kontrast til de 
opakt malte rammene. Rammene har Wien 
laget av blindrammer, som ellers brukes til å 
spenne opp selve lerretsduken, malt i farger fra 
naturmotivet i maleriene. 

Kine Lillestrøm samler overskuddsmaterialer 
fra byggeplasser og oppussingsprosjekter, 
og setter dem sammen med plater malt i 
gjennomskinnelige farger. Hun kombinerer 
naturmaterialer som er industrielt fremstilt, 
som finér, forskalingsplater og skiferstein, 
og skaper nye abstraherte landskap. 
Gjennom transparente lag med maling 
utforsker og fremhever Lillestrøm det 
industrielle treverkets overflater og historikk 
– dens iboende materielle kvaliteter; det 
fabrikerte naturmaterialet. Lillestrøm jobber 
stedsspesifikt og tilpasser materialene 
utstillingsrommet. Kunstverket blir dermed til 
på stedet. I ettertid resirkuleres materialene 
inn i nye arbeider, eller returneres til den 
syklusen de opprinnelig ble hentet ut fra.

I utstillingen «Glimmer» viser Heidi Marie Wien I utstillingen «Glimmer» viser Heidi Marie Wien 
og Kine Lillestrøm to selvstendige prosjekter og Kine Lillestrøm to selvstendige prosjekter 
som utforsker kontrastene og dynamikken som som utforsker kontrastene og dynamikken som 
oppstår mellom de to kunstnerskapene.oppstår mellom de to kunstnerskapene.
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Kine Lillestrøm
Landsskapsstudier (Uten tittel)
2019, Huntonitt, furu, OSB, poppel, skifer, Varierende dimensjoner



31. oktober – 24. november 201931. oktober – 24. november 2019

M mourned for it
Ingrid Toogood

PROSJEKTROMMET

I sin nye maleriserie M mourned for it arbeider 
Ingrid Toogood med tomrom og det tapte. Alle 
maleriene har et motiv med en illusjon av et 
hull i lerretet, som en rift i virkeligheten - et hull 
i tilværelsen.

I maleriene undersøker hun mellomrommet 
mellom det indre og det ytre, overflate og 
bakgrunn. Ingrid Toogood har ved flere 
anledninger jobbet med romlige prosjekter 
hvor hun bruker perforerte speilelementer 
som et virkemiddel for å skape en forskyvning 
av maleriflaten i gallerirommet. Til LNM har 
hun laget en collage av speilbiter på veggen 
sammen med maleriene.

Kjernen i Ingrid Toogoods kunst er en Kjernen i Ingrid Toogoods kunst er en 
refleksjon rundt maleriet som medium, refleksjon rundt maleriet som medium, 
og en undersøkelse av muligheten for å og en undersøkelse av muligheten for å 
skape illusjoner av dybde og hull i den skape illusjoner av dybde og hull i den 
todimensjonale flaten.todimensjonale flaten.
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Ingrid Toogood
M mourned for it 1, 6 og 4
2019, Akryl på lerret , 200cm x 120cm







28. november – 22. desember 201928. november – 22. desember 2019

Mellom elvene
Espen Røise

SEPARATUTSTILLING

Det er følelsen av natur han maner frem; 
årstidene, syklusene, den våte jorden rundt et 
myrvann, de vårgrønne trekronene, de dunkle 
skogbunnene med podsoljord, høstfarger. 
Espen Røise jobber lag på lag, han skraper 
ned og bygger lagene opp på nytt med spor av 
historien til lagene under. Det er de tilsiktede 
tilfeldighetene i møtet mellom tidligere 
malingslag og nye strøk med penselen, som 
fremkaller den følelsen av natur, av skog eller 
myr Espen Røise søker etter.

I billedbyggingen er det en vedvarende higen 
etter orden, for å organisere en kaotisk flate, 
en kaotisk natur. Billedflaten og naturen er i 
sitt vesen underlagt tilfeldigheter. Det ideale 
er at enhver tilfeldig hendelse på lerretet kan 
få betydning i billeddannelsen. Tilfeldigheter 
fremstår som uunngåelige og nødvendige.

Og om et maleri finner veien tilbake til atelieret 
etter endt utstilling, fortsetter prosessen med 
flere lag, skraping av maling, nye penselstrøk. 
Denne naturens syklus, med årstidenes 
skiftninger, årene som går, forskyvningene i 
et landskap over tid, finner man igjen i Røises 
bilder. Prosessen speiler motivet. Espen Røise 
bruker i all hovedsak eggoljetempera som han 
blander selv. En teknikk som har blitt brukt 
siden Babylons tid, og har en skjørhet i seg 
som i sitt vesen føles nær naturen.

Røise jobber i landskapstradisjonen, men han Røise jobber i landskapstradisjonen, men han 
maler ikke landskap. Han skaper naturbilder.maler ikke landskap. Han skaper naturbilder.
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Espen Røise
No 128
2018, Eggoljetempera på lerret, 34cm x 30cm







LNM Forum

FAGLIG PROGRAM

LNM Forum er en variert plattform forLNM Forum er en variert plattform for
arrangementer som søker å skape arrangementer som søker å skape 
samtale og diskusjon rundt utstillingene, samtale og diskusjon rundt utstillingene, 
samtidsmaleriet, eller relaterte emner. samtidsmaleriet, eller relaterte emner. 

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.

LNM Forum ble etablert i 2010. Målet var å etablere en felles plattform der 
kunstnernes faglige og sosiale kår kunne diskuteres og maleriet tematiseres. 
Men også å stimulere det generelle publikum og medlemmene til mer 
delaktighet og eierskap i foreningen. Forumet anses for å være et viktig 
satsningsområde for LNM i tiden fremover.
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Formidling og fordypning
Omvisning  og workshop i Andreas Siquelands 
utstilling Hole in the Woods



17. januar 2019
Paneldebatt 

I forbindelse med 50-årsjubileet inviterte 
LNM til paneldebatt i Kunstnernes Hus 
om maleriundervisningen ved de norske 
kunstakademiene. Ønsket var å undersøke 
de regionale forskjellene og premissene for 
utdannelsen av neste generasjon malere. 

Et bredt sammensatt panel fra Bergen, 
Trondheim og Oslo snakket om 
problemstillingen fra forskjellige vinkler: 
historisk kontekst, regionale forskjeller, 
internasjonalt perspektiv, studenten som 
subjekt og maleri-teoretiske perspektiv var 
tema som ble belyst. 

Åse Markussen (f. 1944) cand.philol. 
fra Universitetet i Oslo har arbeidet med 
Kunstakademiets historie siden 1995 
holdt en innledning hvor hun redegjorde 
for maleriutdannelsens situasjon ved 
Kunstakademiet i Oslo i perioden 
1968 - 2018. 

Panelet bestod av:
Thomas Sæverud (f. 1965) var moderator for 
debatten. Sæverud er billedkunstner og har 
innehatt en rekke verv innenfor kunstfeltet, 
inkludert deltagelse i Høstutstillingens 
jury, som LNMs representant i rådet for 
Kunstnernes Hus samt som styreleder for 
LNM. Han underviser ved Einar Granums 
Kunstfagskole og har undervist på ulike 
kunstinstitusjoner i Norge. Han har utført en 
rekke utsmykninger, og stiller jevnlig ut på 
Galleri Haaken i Oslo.

Eamon O’Kane (f. 1974) er billedkunstner og 
professor ved Kunst- og Designskolen i Bergen 
(KMD). O’Kane er utdannet ved University 
of Ulster og Parsons School of Design og har 
hatt en svært produktiv karriere med mer 
enn 50 separatutstillinger over hele verden. 
I tillegg til omfattende utstillingsvirksomhet 
er O’Kane mottaker av en rekke priser og 
utmerkelser inkludert Fulbright-stipendet og 
Pollock Krasner Stiftelsens legat. Han har vært 
professor ved Kunst- og Designskolen i Bergen  
siden 2011.

80



Stian S. Grøgaard (f. 1956) er professor 
i teori ved Kunstakademiet i Oslo. Han er 
filosof, akustisk gitarist og skribent med 
mellomfag i filosofi, litteraturvitenskap og 
sosiologi. Norsk magistergrad i filosofi ved 
Universitetet i Oslo. Utdannet fra Statens 
kunstakademi, 1983-88 og var profesjonell 
maler i flere år med deltagelse på en rekke 
utstillinger. Kunsthistoriske hovedområder 
er tidlig malerisk modernisme fra impre  
har sin bachelor-grad fra LUCA School of 
Arts i Brussel og MFA fra Kunsthøgskolen i 
Bergen. Hun har vært bredt utstilt i Norge og 
utenfor, blant annet ved Bergen Kunsthall, 
Kunstnerforbundet, Taipei Performing 
Arts Center og Martin van Blerk Gallery 
(Antwerpen). I 2018 viste hun den kritikerroste 
utstillingen Drivved og spøkelsesjegere i LNM.

Tarald Wassvik (f. 1986 Oslo) bor og jobber 
i Saksumdal, Lillehammer. Han er utdannet 
fra Kunstakademiet i Oslo (MFA 2014), 
Kunsthøgskolen i Bergen og Det kongelige 
danske kunstakademi i København. De siste 
årene har han har deltatt i en rekke 
utstillinger ved institusjoner og kunstnerdrevne 
visningssteder. I tillegg til egen kunstnerisk 
virksomhet driver han visningsrommet 
Saksumdal Tempel sammen med Siri Leira 
og underviser ved linjen for visuell kunst ved 
Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi.  

25. februar
Kunstnersamtale

Samtale mellom aktuell utstiller André Tehrani 
og kunstkritiker og skribent Stian Gabrielsen.
Tehrani har gjort seg kjent som en 
interdisiplinær kunstner, men har i de seneste 
årene nærmet seg mer og mer maleriet. 

I samtale med Gabrielsen fikk vi et innblikk i 
Tehranis prosess og innfallsvinkel mot det å 
produsere kunst. Mye basert på en teoretisk og 
konseptuell tilnærming til maleriet.

28. februar
Vis oss hvelvet! - et unikt innpass i 
Norges Banks malerisamling

Vis oss hvelvet var et samarbeid med 
Norges Bank i forbindelse med et utvidet 
formidlingsprosjekt igangsatt av Kunst i 
Kvadraturen. 
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Vis oss hvelvet var et arrangement hvor 
Norges Bank åpnet et av sine gamle hvelv 
for å vise oss noen av de skatter som finnes 
i samlingen. I denne samlingen finner vi flere 
verk av LNMs medlemmer og mange av dem 
er kjøpt i galleriet. Tre av kunstnerne som er 
representert var tilstede på arrangementet; 
Marianne Wiig Storaas, Harald Fenn og 
Marius Martinussen. De holdt innlegg om sitt 
kunstnerskap og om de verkene vi fikk se. Alain 
Clerambault, fra Norges Bank, holdt også et 
innlegg om hvordan de jobber med samlingen.

April 2019
Painting Project: Out Looking Inwards
- et samarbeid med PRAKSIS

PRAKSIS ble grunnlagt i 2015 av Nicholas 
John Jones, og er en ideell organisasjon som 
jobber med erfarne kreative fagpersoner og 
andre organer for å legge til rette for et 
tematiske fokuserte, støttende fellesskap for 

lokale og internasjonale utøvere og tenkere. 

Nicholas John Jones er kunstner, kurator 
og kunstkritiker.  Han studerte maleri ved 
London at the Slade School of Art and 
Wimbledon College of Arts. Han har blitt vist 
på RH Contemporary, New York, APT London, 
Lion+Lamb, London, Gowen Contemporary, 
Genève og Standpoint, London.

Painting Project: Out Looking Inwards er 
utviklet sammen med kunstnerne Robert 
Bordo (CA) og Robert Holyhead (UK). 
10 deltakere samlet i Oslo for å utforske 
krysningspunktene mellom hva som oppfattes 
som ‘interne’ maleriske hensyn (i form 
av mediet, dets historier, personlige eller 
subjektive erfaringer), og offentlige eller 
kollektive problemer og hendelser. 

De 10 deltakerne var: Robert Bordo (CA), 
Robert Holyhead (UK), Tina Kryhlmann (NO), 
Patrick McElnea (USA), Matthew Musgrave 
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(UK), Sarah Pettitt (UK), Hanneline Rogeberg 
(NO), Hanna Sjöstrand (SE), Michele Tocca (IT) 
og Piya Wanthiang (TH / BE).

16. april: Åpen diskusjon
Deltakerne ved PRAKSIS sitt 13 residency-
program, ‘Painting Project: Out Looking 
Inwards’, inviterer til en åpen samtale rundt 
nøkkel problemene ved dagens malerkunst. 
Gruppen tok for seg noen av de dominerende 
forestillingene som danner tolkningen av 
moderne malerkunst. Det ble også diskutert 
dets mulige innflytelse på kunstformens 
fremtid.
 
18. april: The lows before the highs: 
Rauschenberg in Italy, 1953
Martin Holman, britisk historiker og skribent, 
forteller historien om Robert Rauschenberg. 
Rauschenberg ønsket å jobbe  “in the gap 
between art and life”. Han var en pioner i det 
å kombinere sjanger, teknikker og former for 
presentasjon innen print, maleri, skulptur, 

appropriasjon, performance og elektronisk. Før 
Rauschenberg ble kjent var en av hans første 
separatutstillinger i Firenze i 1953 kunst- den 
har gjort seg gjeldende innen kunsthistorien. 

23. april: Robert Holyhead in Conversation
Samtale mellom Robert Holyhead og Nicholas 
John Jones,  leder av PRAKSIS.Holyhead’s verk 
finnes i flere ledende samlinger blant annet; e 
Centre Georges Pompidou, Tate, the UK Arts 
Council Collection, and the UK Government 
Art Collection. Han studerte ved Manchester 
School of Art and at Chelsea School of Art and 
Design.

27. april: Åpning av PRAKSIS: Alternativ 
visning i LNMs prosjektrom 
De 10 kunstnerne i   PRAKSIS programmet  
installerte, viste frem, diskuterte det de har 
produsert foran publikum. Det ble en unik 
mulighet til å møte kunstnerne og  få bedre 
forståelse av prosessene bak arbeidet og delta 
i diskusjon om moderne malerkunst.
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27. juni
Kunstnersamtale og kataloglansering

I forbindelse med utstillingen ESCAPEGOAT! 
hadde aktuell kunstner Ina Bache-Wiig en 
samtale rundt utstillingen med kurator og 
kunstner Tommy Johansson. 

I tillegg lanserte Bache-Wiig 
utstillingskatalogen ESCAPEGOAT! som var 
tilgjengelig for kjøp i galleriet. Utstillingen 
adresserer og tar opp i seg spørsmål knyttet til 
grunnlaget for å vurdere maleri og kunst, i en 
samtid preget av gruppetenkning, gapestokk-
kultur og store politiske spenninger.

29. august
Kunstnerpresentasjon

Andreas Siqueland utstilling fikk mye 
oppmerksomhet av publikum. I sin 
presentasjon av utstillingen Hole in Woods 
fikk man et innblikk i kunstnerens spennende 
prosesser og et bedre kjennskap til hans 
kunstnerskap. Siquelands kunstneriske 
fremgangsmåte og tematiske utgangspunkt 
er begge rotfestet i et fysisk og praktiserende 
forhold til landskapet og naturen.

13. september: Kulturnatt 2019
Kunstnerpresentasjon

LNM har siden 2009 deltatt på Kulturnatt med 
forskjellige typer arrangementer forankret i 
aktuelle utstillinger eller organisasjonen. 

I forbindelse med Kulturnatt 2019 hadde 
Rina Eide Løvaasen en presentasjon av sin 
utstilling «Chances are Great that a Delicacy 
of Perception and Essential Truth are Not 
Attainable» i galleriet. 

I Løvaasens utstilling er det referensielle 
og symbolske sterkt tilstede. I sin 
kunstnerpresentasjon belyste og utdypet 
kunstneren sin ideverden bak utstillingen.
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21. november
Heidi Marie Wien & Kine Lillestrøm: 
Samtale om samarbeidet

Heidi Marie Wien og Kine Lillestrøm viste 
i oktober to selvstendige prosjekter i en  
utstilling som tematiserte håndtering av 
materialer, forbruk og estetikk.

Mens Lillestrøm ser på potensialet som finnes 
i overskuddsmaterialer fra byggeplasser og 
oppussingsprosjekter, viser Heidi Marie Wien 
malerier av avfall, tekstiler og plastposer som 
er etterlatt eller kastet i det fri. 

Wien omtaler dem som stilleben – samtidig 
som de er små portretter av menneskets 
skjødesløse omgang med naturen. I denne 
kunstnersamtalen presenterte de to 
kunstnerne kontrastene og dynamikken som 
oppstår mellom deres to kunstnerskap. 
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Utstillingstekster

APPENDIX

Det har blitt en tradisjon å invitere unge, 
nyutdannede kunstnere til utstilling i LNM 
og på så måte å gi nye stemmer innenfor 
maleriet plass i offentligheten. 

Fire distinkte, unge kunstnerskap presenteres i 

utstillingen Unge inviterte 2019: Fabia Bürger, 
Kjersti Foyn, Mariia Druchuk og Martin Stråhle. 
LNMs styre er svært glade for at de har takket 
ja til å stille ut!

Fabia Bürger (f. 1993) har BA fra 
Kunstakademiet i Trondheim. Hun arbeider 
hovedsakelig med abstraksjon og landskap 
i stor skala med fokus på materialitet 
og komposisjon – og ønsker å skape en 
stemning eller atmosfære gjennom tekstur 
og farge. Bürger arbeider aktivt med og mot 
formatet; verkene er gjerne ikke strukket 
over blindrammer, men festet i øvre kant av 
billedrammen slik at de kan henge fritt. Eller de 
er stiftet direkte til veggen. Motivenes forhold 
til rammen blir dermed en del av verkets logikk 
– de forholder seg ikke til begrensningene og 
fremstår med et overskridende, røft uttrykk.

Kjersti Foyn (f. 1985) er utdannet med 
Diplom fra Kunstakademie Düsseldorf. Hun 
interesserer seg for et direkte og intimt 
møte med det som omgir henne her og nå. 

Fullstendige utstillingstekster for alle Fullstendige utstillingstekster for alle 
utstillinger kan du lese på de følgende sideneutstillinger kan du lese på de følgende sidene
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Utstilling

Fabia Bürger, Mariia Drachuk, 
Kjersti Foyn & Martin Stråhle
Unge inviterte 2020

11. januar – 10. februar 2019



Elin Brissman
Installasjonsfoto
Atlas, 11. april – 04. mai 2019



Hun jobber med maleri og tegning med 
utgangspunkt i ikke-spektakulære og trivielle 
motiver. Foyn maler sine motiver direkte fra 
virkeligheten – uten foto eller skisser som 
hjelpemiddel. Til stede i rommet får lyset 
modellere objektene som figurerer i Foyns 
arbeider, og denne fysikaliteten er et viktig 
premiss i hennes prosess.

Mariia Drachuk (f. 1993) ble uteksaminert 
med MA fra Kunstakademiet i Trondheim. 
Hennes prosjekt ”Are I We am” er en 
fortsettelse av hennes MA-presentasjon, som 
ble vist ved Trondheim Kunstmuseum i 2018. I 
kjernen for Drachuks prosjekt er opposisjonen 
til den kategoriske forskjellen mellom det 
åndelige og det kroppslige – mellom den 
kunstneriske intensjonen og det materielle 
utfallet. Hun arbeider med en utforskning 
opp mot Nymaterialismen, som setter 
spørsmålstegn ved mennesket som alle tings 
målestokk, og legger vekt på tanker rundt det 
samhandlende, forholdsmessige, tilblivende og 
livaktige. Kunstnerisk kommer dette til uttrykk 
gjennom hennes bruk av pastellmaleri – et 
medium som er levende dynamisk, endrende 
og variert.

Martin Stråhle (f. 1987) er bosatt i Bergen og 
avsluttet i fjor sin MA ved Fakultetet for Kunst, 
Musikk og Design ved Universitetet i Bergen. 
Han arbeider først og fremst med maleri; med 
dets materialitet og forhold til andre medier 
som skulptur, tekstil og performance. Han 
jobber ofte med naturmaterialer og blander 
krydder, jord og naturpigmenter med egg-
tempera eller naturfargede tekstiler i sine 
arbeider. Det er noe samtidig overskridende 
og ur-instinktivt over Stråhles arbeider, som 
fremfor alt bærer i seg en sterk originalitet og 
autonom kraft.

I André Tehranis soloutstilling Parking & 
Transportation opptrer maleriet som et 
sluttprodukt av informasjonstransport

Utstillingen består hovedsakelig av abstrakte 
komposisjoner som er resultater av et 
systematisk samspill av formale fortolkninger 
og forflytninger. Presentasjonen omfatter også 
to nyproduserte skulpturale verk som belyser 
transport i mer logistisk forstand, i form av 
et par fraktkasser som inneholder noen av 
kunstnerens eldre arbeider på lerret.

Maleriene som vises i utstillingen tar 
utgangspunkt i trinnvise fortolkninger av 
grafiske data. Samspillet mellom manuelle 
og maskinelle prosedyrer kommer tydelig 
til uttrykk i en serie lakkmalerier basert på 
skanninger av krøllede stripemønstre, og 
går også igjen i et utvalg med mosaikkaktige 
akrylmalerier som fremstiller webfarger. 
De spesialbygde fraktkassene inneholder 
malerier av den sistnevnte typen, hvis 
bemalte lerretskanter avsløres av gliper i 
konstruksjonenes sidestykker.

Tehranis maleriske hybrider utforsker kontor-
atelierets informasjonstrafikk, der grafiske 
data transporteres mellom vidt forskjellige 
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Utstilling

André Tehrani
Parking & Transportation

14. februar – 10. mars 2019



innretninger og visningsflater: laptopen, 
printeren, skanneren, skjermen, øyet og 
lerretet. I akrylmaleriene fortolkes digitale 
fargeverdier med øyemål, for så å gjenskapes 
som fysiske fargefelt. Stripemaleriene gjør 
på lignende vis bruk av prosesseringer med 
både analoge og digitale innslag; her utsettes 
utskrifter av regelmessige linjestrukturer for 
en banal kroppshandling idet papirarkene 
krølles sammen – bare for å brettes ut igjen og 
”gjenopprettes” gjennom digital avlesning og 
avtegning. I begge tilfellene kan verkene sees 
som forsøk på å undergrave konvensjonelle 
komposisjonsmetoder, ved hjelp av maleriske 
fremgangsmåter som kombinerer regelbunden 
systematikk med tilfeldighetsstyrte prosedyrer.

Utstillingen er produsert med støtte fra 
Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 
Statens Utstillingsstipend og Ingrid Lindbäck 
Langaards Stiftelse.

 
André Tehrani (f. 1980 i Tønsberg) er 
utdannet ved Statens Kunstakademi 
i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i 
Stockholm. Tidligere separatutstillinger 
er blant annet Hard Copy (MELK, Oslo, 
2017), The Miracle of Rigid Fluids 
(Kunstnerforbundet, Oslo, 2017), 
Some General Thoughts on Wreckage 
(Tegnerforbundet, Oslo, 2014) og Lost 
Allusions (Entrée, Bergen, 2013). Tehrani 
deltok på LNMs jubileumsutstilling på 
Kunstnernes Hus i fjor og arbeidene 
hans har tidligere vært vist på 
gruppeutstillinger som Høstutstillingen 
(Kunstnernes Hus, 2018), Image 
Drain (Tallinn Art Hall, Tallinn, 2017), 
Make Default (Hordaland Kunstsenter, 
Bergen, 2016), Soft Measures (WIELS 
Contemporary Art Centre, Brussel) 
og This House (Palais de Tokyo, Paris, 
2013). Tehrani bor og arbeider i Oslo.

Parking & Transportation
Tekst: Stian Gabrielsen

Utvilsomt er det lagt ned mye tid i lerretene til 
André Tehrani. Dag ut og dag inn går med til å 
blande farger og påføre dem lerretet nøyaktig 
og i henhold til forhåndsbestemte systemer. 
Kunstnerens medvirkning er begrenset til å 
transportere informasjon fra skjerm til lerret, 
i tillegg til å i forkant tenke ut regler for denne 
påføringen.

I utstillingen på Galleri LNM viser Tehrani 
en serie med fargefeltmalerier basert på 
persiske mosaikkmønstre og lakkmalerier av 
stripemotiver som er printet, krøllet sammen 
og så scannet. Ellers tilkommer også to 
eldre malerier bygget inn i kasser slik at kun 
lerretskantene er synlige.

Bildene til Tehrani har ofte upoetiske titler som 
henviser til fargekoder, og de flate feltene av 
møysommelig blandet akrylfarge representerer 
forsøk på å gjenskape fargen slik den opptrer 
på skjermen så presist som mulig. Den tette 
omgangen med grafikkprogrammets palett 
av standardiserte fargetoner setter Tehrani 
i berøring med den doble betydningen av 
begrepet om fargers verdi: Fargen har verdi 
i det at den påvirker oss, inviterer oss til å 
projisere stemninger eller betydninger på 
den. Når den opptrer som materiell overflate, 
som i maleriet, er det særlig denne typen 
affektive eller symbolske kvaliteter fargen 
tilskrives. Samtidig kan begrepet om fargens 
verdi henvise til koordinatene som hjelper 
oss å skjelne en farge fra tilgrensende 
farger i et system. Transkriberingen av 
fargespekteret til en notasjon av nuller og 
enere er forutsetningen for å kunne gjengi 
farger på en skjerm, på samme måte som 
koden på malingspannet må formidles til 
jernvarehandleren for å spesifisere den rette 
kombinasjonen av brekkfarger.

At destinasjonen til ansamlingen av pigmenter, 
bindemiddel, treverk, lerretsstoff og arbeidstid 
som utgjør maleriobjektet er galleriveggen, 
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synes opplagt. Å henge på veggen foran 
oss er maleriets selvskrevne mål. Et usett 
maleri mangler noe vesentlig som bare 
møtet med et publikum kan gi det. Ideen om 
betrakterens supplerende rolle er et alen 
av det samme stykket som antakelsen om 
at bildet hører hjemme på veggen. Men i 
realiteten tilbringer de fleste kunstverk lite av 
livsløpet sitt hengende på en vegg. Dersom 
et maleri skulle skrive selvbiografien sin, ville 
den etter all sannsynlighet handle mer om 
innsiden av polstrede transportkasser enn 
om å utsettes for blikket til folk som gnir seg 
grublende på haka. Som en pervers tilspissing 
av dette misforholdet mellom det en kunne 
kalle maleriets sosiale eksponeringstid og 
tiden det tilbringer parkert på et lager eller 
befinner seg i transitt, har finansialiseringen av 
kunstmarkedet skapt et eget kretsløp av høyt 
prisede kunstobjekter som sirkulerer uten å 
noensinne pakkes ut, og dermed befinner seg 
i en mer eller mindre permanent negasjon av 
den estetiske henvendelsen de strengt tatt 
fortsatt utgjør. Av dette kan man slutte at det 
ikke er noen nødvendig sammenheng mellom 
markedets etterspørsel etter et kunstverk og 
tiden det får lov til å ta opp plass på galleri- 
eller museumsvegger. Dette skiftet i samlerens 
relasjon til kunstobjektet sammenfaller med 
en generell økning i tempoet på syklusene 
i kunstfeltet samt en eventifisering av 
programmene til visningsinstitusjonene. Tid er 
en dyrebar ressurs i opplevelsesøkonomien, og 
kunsten lar seg ikke lenger enkelt skille ut som 
en kvalitativt annen erfaring fra strømmen av 
sanseinntrykk en må assimilere i løpet av en 
dag.

Den minkende betydningen av verkets 
materielle spesifisitet for de som investerer 
tid eller penger i kunsten ligner en krise 
for atelierkunstneren. Når kunstens verdi 
avgjøres av alt annet enn hva som skjer i 
møtet mellom lerret og betrakter, er det 
(økonomisk) fornuftig av kunstneren å bruke 
tiden sin på andre ting enn å manipulere 
maleriets fysiske informasjonsflate. Den i 
overkant tørre og uinspirerte utstillingstittelen 

Parking and Transportation, hinter om at 
Tehrani er innforstått med den maleriske 
investeringens relative overflødighet. 
Det er så vidt disse bildene orker å la seg 
stille ut, eller en gang noterer at de er på 
utstilling (transportkassen er ekvivalenten 
til en morgenkåpe eller en snekkerbukse for 
maleriet). Med denne resignerte attityden i 
mente kan en rimelig spørre hvorfor Tehrani 
bruker så uforholdsmessig mye tid på å 
dekke lerretet med maling. Det er nok å 
misforstå Tehranis anale metode å oppfatte 
den som drevet av en redsel for å feile i å 
overbevise publikum eller marked. Heller enn å 
representere en investering i maleriets sosiale 
eller økonomiske overlevelsesmuligheter, 
flytter Tehranis arbeidsintensive prosess fokus 
vekk fra begivenheten i maleriets liv som er 
utstillingen og dissemineringen av det, og over 
på kjeden av relativt ubetydelige handlinger 
og hendelser som til sammen kulminerer i et 
gjenkjennelig, ferdigstilt kunstverk. Maleriet til 
Tehrani er først og fremst en uvane, en omvei, 
en blindgate, et sløs av tid, sommel, bortkastet, 
uomsettelig, men likefullt på utstilling og til 
salgs.
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Ingerid Fegersten
Retrospektiv

14. mars – 07. april 2019



Ingerid Fegerstens utstilling viser et utvalg av 
arbeider fra et tidsrom på nesten 60 år. Vi ser 
en utvikling, fra tidlige naturstudier gjennom 
klare non-figurative komposisjoner til en mer 
lyrisk abstraksjon med figurative elementer. 
Kunstneren har hatt stor evne til omstilling 
og fornyelse i møte med dagsaktuelle 
uttrykksformer.

Gjennom Ingerid Fegerstens kunst kan man 
lese viktige momenter fra norsk kunsthistorie 
fra 1950-tallet og frem til 2009. I hennes 
retrospektive utstilling her i LNM vises 
et utvalg arbeider fra denne perioden. Vi 
ser eksempler av 50-årenes naturstudier, 
60-årenes klare abstrakte form til mer 
lyrisk abstraksjon, og senere ekspressivt 
og personlig uttrykk. Mange av Ingerids 
bildemotiver har et utgangspunkt i opphold på 
henholdsvis familiens fjelleiendom, Fossastøl, 
i Hol kommune, og på Kjerringøy i Nordland. 
Sistnevnte ble hennes hjerte spesielt nær. 
Moren var fra Bodø og Ingerid oppdaget 
tidlig det særegne ved det nordnorske lyset 
og naturen. Hver sommer, gjennom flere tiår, 
satte hun kursen nordover og arbeidet flittig på 
Kjerringøy. Flere av hennes motiver stammer 
også fra ulike reiser, som det ble mange av. Og 
skisseblokken var alltid for hånden.

Det er to av kunstnerens kollegaer, Margaret 
Reykdal og Mari Krokann Berge, som har tatt 
initiativ til og satt sammen denne retrospektive 
utstillingen av Ingerid Fegerstens arbeider.

«Som kollegaer hadde vi kjennskap til 
hennes arbeid. Omfanget av og kvaliteten 
på alt materialet vi fikk i hendene var likevel 
en overveldende opplevelse. Det var et 
privilegium å kunne gå igjennom så mye av 
en kunstners livsverk, å følge utviklingen fra 
tidlige studieår til en aldrende kunstners siste 
arbeider. Omfattende virksomhet til tross, 
Ingerid har alltid holdt en beskjeden profil. 
Vi har utført vårt arbeid med stor respekt 
for et solid kunstnerskap. Vårt ønske er at 
utstillingen i Galleri LNM blir en verdig ramme 

rundt dette kunstnerskapet og at den vil 
gi publikum et unikt innblikk i et livsverk.» 
-Margret Reykdal og Mari Krokann Berge

I forbindelse med utstillingen i LNM blir det 
utgitt en katalog, hvor Holger Kofoed i sin 
tekst nettopp ser hennes kunstnerskap i lys av 
den historiske utviklingen. Ingerid Fegerstens 
navn er også kjent fra de to stiftelsene hun 
opprettet, henholdsvis i 1986 og 1990. Fra 
stiftelsene for norske bildende kunstnere 
og for norske komponister og musikere har 
det vært tildelt stipendier hvert annet år 
siden stiftelsesårene. Ingerid har slik spilt 
en betydelig rolle i det norske kunstfeltet. 
Denne katalogen skal også ha en rolle utover 
et utstillingsprosjekt. Den vil disponeres av 
Fegerstens stiftelser, og vil blant annet kunne 
gi fremtidige stipendmottakere kjennskap til 
Ingerid Fegerstens liv og virke, som har vært 
en forutsetning for stiftelsenes opprettelse og 
virksomhet.

 
Ingerid Fergersten (f. 1927, Oslo) 
er utdannet ved Statens Kunst- og 
håndverksskole (1950 – 54), fra 
Statens kunstakademi Oslo, (1955-
59) og fra Statens konstakademi, 
Stockholm (1960-62). I tillegg studerte 
Ingerid glassmosaikk et halvt år ved 
Kunstakademiet i Ravenna i 1958. 
Allerede under studietiden i Norge 
fikk hun flere utsmykningsoppdrag i 
form av glassmosaikk og glassmaleri til 
kirkeutsmykninger. Hun har stilt ut ved 
flere Kunstforeninger og gallerier rundt 
om i landet. I 1988 var hun med på LNMs 
jubileumsutstilling og høstutstillingen 
i 1972. Innkjøpt av flere samlinger og 
har hatt flere oppdrag for utsmykking 
av kirker. Ingerid Fegersten har arbeidet 
aktivt som kunstner siden tidlig 1950-
tall og helt fram til de seneste år.
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Matilda Höög jobber med øyeblikks-
bilder. Bildene er malt av spontane 
fotografier som hun selv har tatt. 

Motivene som velges ut er folk kunstneren 
både kjenner og ikke kjenner. Det er ting og 
situasjoner som har fanget oppmerksomheten, 
en slags intuitiv gjenkjennelse. Noe sårt, 
vakkert, absurd eller morsomt. Noe med 
kontraster. En melankolsk jente på bussen med 
en rar caps. Ett brett med brukte nikotintyggis 
i forskjellige nyanser. Et oppgjør mellom 
desperate karakterer på Storgata.

Höög skildrer det hun ser ser rundt seg. I en 
tid da mer og mer av omverden er tilgjengelig 
med noen tastetrykk, kan en måte å forsøke 
håndtere det på, være å fokusere på detaljene i 
ens umiddelbare nærhet.

 
Matilda Höög (f. 1980, Stockholm) 
er utdannet ved Kunstakademiet i 
Trondheim og Kunsthøgskolen i Oslo, 
med mastergrad i billedkunst fra 
2014. Hun har hatt seperatutstillinger 
i Kunstgarasjen (Bergen), Studio 
17 (Stavanger) og Podium 

(Oslo). Hun har også deltatt ved 
en rekke gruppeustillinger, bl. a 
Høstutstillingen og Tegnebiennalen.

Elin Brissman jobber med tidkrevende, 
fotorealistiske malerier i enkle, flate og 
formalistiske komposisjoner. Hun maler 
spesifikke hus og velger gjerne dem som 
ikke stikker seg ut. Hun etterlater det til 
betrakteren å fylle dem med liv, fortellinger 
og personer.

For kunstneren er nettopp 
etterkrigsarkitekturen et perfekt materiale å 
arbeide med. I et samfunn der mye kjemper 
om vår oppmerksomhet, liker kunstneren 
det lavmælte med denne perioden. Den er 
trygg, har enkle former, små variasjoner, er 
funksjonell, praktisk og jordnær.

Hennes motiv består av etterkrigstidens 
hverdagslige arkitektur, en bygningsmasse 
som ofte er sentral i våre lokalsamfunn, men 
som får veldig lite oppmerksomhet. De fleste 
av oss tar disse bygningene for gitt og ser 
ikke ordentlig etter når vi passerer dem. 
Hun arbeider med olje på linlerret med en 
laserende teknikk der motivene sakte vokser 

92

Prosjektrommet

Matilda Höög
Umiddelbar nærhet

14. mars – 07. april 2019
Utstilling

Elin Brissman
Atlas

11. april – 04. mai 2019



frem over flere måneders arbeide.

Bli bedre kjent med kunstneren i vår Frempek-
artikkel
Etterkrigsarkitektur er ofte asymmetrisk og 
brutt opp i flere volumer som inneholder 
ulike funksjoner. Det som var viktig for det 
arkitektoniske var selve funksjonen huset 
skulle ha. De er gjerne lave, med horisontale 
linjer. De store vinduene skaper kontakt 
mellom ute og inne. Bygningene har som regel 
knapp detaljering og lite eller ingen dekor, 
men form- og farge variasjonene er mange. 
For Brissman er målet at et samlet prosjekt 
skal kunne utforske helt ulike strukturer; 
grov murstein, bølgeblikk og reflekterende 
vinduer, som kan åpne opp verden innenfor 
og bak betrakteren. Det personlige og det 
upersonlige. Det beboelige og det industrielle. 
Uendelig variasjon innenfor tydelige satte 
grenser.

«Det är tillfredsställande för mig att kunna 
lägga tid och kraft och bra material på att 
föreviga något som annars bara existerar i 
periferin. Att få utforska kontrasten mellan 
måleriet, som existerar för att bli sett, och 
en funktionell arkitektur. Mina målningar 
blir ett arkiv över städernas bakgrundsbrus. 
Människoliv tolkade genom spåren de lämnar 
efter sig. En döende planta på en fönsterkarm, 
en persienn lite på sned. Det finns en skönhet i 
det vardagliga och förbisedda.» - Elin Brissman

 
Elin Brissman (f. 1982) er utdannet 
ved Kunstskolen i Göteborg, Sverige 
(2002-2004) og ved Kunsthøgskolen i 
Bergen, avd. akademiet (2006-2011). 
Hun har hatt separatutstillinger i blant 
annet Galleri Langegården, Bergen 
(2013, 2016) og Trafo Kunsthall, 
Asker (2017). Hun har deltatt på 
flere kollektivutstillinger, deriblant 
Høstutstillingen. Brissman er innkjøpt 
av bl.a. Universitetet i Bergen og 
Hordaland fylkeskommune.

En gymbag kan slynge deg bakover i tid, til 
den sure lukta av ukegammelt vått håndkle; 
til kroppen som stopper opp mens klassen 
står bak deg i kø, steiler ved den meterhøye 
bukken. Eller utendørs, når balltreet drar 
kroppen med seg i en floke når du bommer, 
men neste gang du prøver høres smellet fra 
ballen som treffer – den lange, gule buen 
som tegnes i lufta da, og beina dine som 
løper nesten uten å være i bakken; lukta av 
dampende hud og gress når du ligger på 
ryggen og hiver etter pusten.

Tekst: Cecilie A. Størkson

Noe er i endring i de ”tegnede maleriene” til Liv 
Tandrevold Eriksen. De overlappende formene 
som minner om fingertegnede streker på en 
digital skjerm, har mistet noe av glattheten 
sin. De har begynt å løses opp i kantene. 
Pastellfargene skitnes til av sorte linjer, farger 
som blør over i hverandre vitner om en prosess 
som er mer risikabel enn tidligere.

Tandrevold Eriksen forteller at hun har blitt 
skikkelig god til å spenne opp lerreter. Siden 
det ikke finnes noen gjemmesteder i maleriene 
hennes, må hun enten akseptere feilskjærene 
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eller begynne på nytt. Ofte har hun begynt 
på nytt. De avspente lerretene har hun likevel 
tatt vare på, i en stadig voksende bunke av 
kasserte forsøk. Det er disse som er sydd om 
til gymbager.

Gymbagformen, som rent formalt er en 
naturlig fortsettelse av Tandrevold Eriksens 
bemalte papirskulpturer, åpner for å 
trekke paralleller mellom gymtimen og den 
kunstneriske prosessen. I begge disse 
potensielle frirommene avveksler frustrasjonen 
og forløsningen hverandre. For å komme seg 
videre som utøver, holder det ikke å bare 
repetere øvelser du behersker. Fra tid til annen 
må du også eksponere deg for det du vet at du 
ikke får til. Fallhøyden er selvfølgelig stor, både 
for gymnasten og den nonfigurative maleren. 
Men til syvende og sist er det dette som tar 
dem begge videre: Å nysgjerrig studere også 
de mislykkede forsøkene.

 
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 ved 
Tag Team (Bergen), Tegneforbundet 
(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.

Vinduet fungerer som et skille mellom inne og 
ute, mellom det private og det offentlige, som 
en grense som krysses når man ser gjennom 
glassflaten. Det medierer en kobling mellom 
én virkelighet og en annen.

I sin maleriserie Breeze arbeider Christian 
Kolverud med abstraherte naturlandskap som 
utgangspunkt. Motivet bearbeides gjennom 
multiplisering, addisjon og subtraksjon i en 
visuell lek der virkeligheten på den andre 
siden av glasset modelleres – som om 
vinduets optikk forvrenger og manipulerer 
virkelighetsoppfattelsen. Kolveruds verk 
forholder seg også til vinduet i skala, med 
store formater som gir oss et utsnitt av verden 
utenfor – eller innenfor.

Knytningen til kunsthistoriske referanser er 
klart til stede i Kolveruds arbeider. Fra René 
Magrittes symbolistiske representasjoner 
av vinduer til Leon Battista Albertis 
kobling mellom maleriet og vinduet på 
1500-tallet har temaet vært en metafor 
for virkelighetsforståelse og overgang som 
kunstneren idag knytter videre til de digitale 
overflatene som omringer oss:

«Vinduet som konsept har gjennom tidene 
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vært relatert til sansene – spesielt for å se 
og samhandle med verden. Det har påvirket 
hvordan vi har gitt form til ulike media og jeg vil 
med dette prosjektet gå i dialog med tiden vi 
lever i og de mediene vi omgir oss med.»

 
Christian Kolverud (f. 1973) har sin 
utdannelse fra Higher Institute for Fine 
Arts, Ghent. Han deltatt på en rekke 
gruppeutstillinger i inn- og utland, bl.a. 
Leopoldkazerne (Ghent), Galleri BOAs 
Prosjektrom og Bærum Kunstforening.

ESCAPEGOAT! er Ina Bache-Wiigs første 
separatutstilling og består av maleri, broderi 
og arbeid på papir.

Felles for arbeidene er motiver, komposisjoner 
og uttrykk som relaterer seg til en se-og-bli-
sett-situasjon, og til den sosiale risikoen som 
følger med dette. Maleriene er komponert med 
silhuetter av «skam-masker» (Schandmaske) fra 
europeisk middelalder, jernmasker som ble brukt 
i offentlig avstraffing. På denne måten måtte 
offeret bære en maske som både skulle uttrykke 

eller «ligne» anklagens karakter, og samtidig ha 
en avskrekkende, hånende virkning.

Arbeidet er blant annet inspirert av den fransk-
amerikanske tenkeren René Girard og hans 
teorier om det han kaller mimetisk begjær 
og mimetisk vold for å forklare syndebukk-
mekanismer i ulike tider og kulturer. 
Girard hevder at kulturen selv er tuftet på 
en grunnleggende voldshandling, nemlig 
menneskeofring. ESCAPEGOAT! adresserer og 
tar opp i seg spørsmål knyttet til grunnlaget for 
å vurdere maleri og kunst, i en samtid preget 
av gruppetenkning, gapestokk-kultur og store 
politiske spenninger.

 
Ina Bache-Wiig (f. 1989) gikk ut fra 
Kunstakademiet i Oslo i 2016, og jobber 
hovedsakelig med maleri og tegning i et 
vidt tilfang av teknikker og tilnærminger. 
Bache-Wiig henter materiale fra ulike 
epoker og sjangre, med særlig referanser 
til middelalder, folkekunst og sosiale 
medier. Ina Bache-Wiig har deltatt flere 
ganger på Høstutstillingen, og er innkjøpt 
til Oslo Kommunes kunstsamling. Hun 
deltok på LNMs Unge Inviterte i 2017.
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«Fallet av treet fikk hele skogen til å skjelve. 
Alle treets grener ble dratt ut av likevekt. De 
strømlinjet seg langs stammen for å beskytte 
det i fallet. I et øyeblikk sluttet fuglene å 
synge. Et jordskjelv etterfulgt av en orkan 
med bare noen få sekunders varighet.»

For omtrent to år siden byttet jeg leilighet i 
byen mot en gård på landet. Det var da jeg 
oppdaget tjernet. Vannet laget et mørkt speil 
av verdenen over. Med skogen på alle kanter, 
var det som om naturen rammet inn seg selv. 
Dette hullet i skogen vokste i meg som en egen 
verden. Jeg forestilte meg å male her gjennom 
alle årstider, å se livet og endringene over tid. 
Denne form for observasjon var hva jeg innbilte 
meg vi trengte nå.

Så ble den gamle skogen meiet ned med 
traktor. Røtter ble kastet i været. Kvister 
over kvister. Grener over grener. Trær i alle 
retninger. Skogen hadde mistet sitt anker. 
Utvidelsen av åkeren gikk på bekostning av 
skogen. Denne livløse slagmark av en steinrøys 
skapte en følelse av vemmelse og avmakt. Her 
var det som om ingenting kunne gro. Som om 
det konstante behovet for kontroll og makt 
over naturen ble reflektert i angsten for egen 
selvutslettelse.

Fanget mellom slike ekstremiteter, ble det 
å male et melankolsk forsøk på å finne nye 
former for liv. Jeg malte krattet, vannet, de 
badende og den felte skogen. Strøk, former og 
farger skapte sin egen sameksistens. Det var 
muligheter her. Jeg drømmer fortsatt om myk 
grønn skogsbunn, om tjernet og ustoppelig vill 
fuglesang om våren.

Andreas Siqueland
Grindvoll, 2/8- 2019

 
Andreas Siqueland (f. 1973) bor 
og arbeider på Hadeland. Han 
har sin utdannelse fra Haut École 

de Design et Art i Génève og Det 
Kongelige Danske Kunstakademi i 
København. I 2013 var han ferdig 
som stipendiat ved Kunstakademiet / 
Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg til egen 
praksis samarbeider han med Anders 
Kjellesvik i kunstnerduoen aiPotu.

Gunnveig Nerol arbeider mest med abstrakte 
uttrykk. Komposisjonene og bakgrunn for 
arbeidene er likevel forbundet med konkrete 
opplevelser og viser hennes refleksjoner over 
disse.

De kan derfor ha noe gjenkjennbart i sin 
utforming. Nerol bearbeider de fragmentariske 
inntrykk som man forholder seg til daglig og 
formidler disse videre i verkene. Ønsket er å 
bygge en helhet ut av det av alt den visuelle 
støyen vi omgir oss med.

Nerol blander det å jobbe spontant på lerretet 
med bruk av refleksjoner gjort på skisser. 
Hvordan uttrykket blir er ikke kjent når 
prosessen starter, men blir til under arbeidet. 
Hun ønsker et uttrykk som er mangesidig 
og flertydig. Hun vil utfordre betrakteren og 
trekke ’lesningen’ av maleriene bort fra vante 
antagelser.
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Nerol oppfatter farger som grunnleggende 
skulpturelle. Med fargene bygger hun 
former og med formene malerier. Nerol 
bearbeider inntrykk og uttrykker indirekte 
sine refleksjoner. Hun ser abstrakt på det 
konkrete og konstruerer rom med farger i den 
todimensjonale flaten.

 
Gunnveig Nerol (f. 1958) har sin 
kunstneriske utdannelse fra Kyoto 
City College of Fine Arts, Japan og 
Vestlandets Kunstakademi. Hun har hatt 
en rekke separatutstillinger og deltatt på 
mange gruppe- og kollektivutstillinger. 
Hun er produktiv og arbeider innen flere 
teknikker og materialer. Hun jobber 
i hovedsak med tegning, gjerne med 
et eget tema over en lengre periode. 
Resultatene hun arbeider frem fører 
hun ofte over i multiple kunstuttrykk 
som maleri og glassmaleri. Hun 
har utført en rekke monumentale 
oppgaver i og på offentlige bygg.

Vi lever i et univers som ekspanderer 
ugjenkallelig – som har gjort det lenge før 
menneskets tilblivelse, og vil gjøre det lenge 
etter menneskets utslettelse.

Universets ekspansjon er ikke en 
størrelsesmessig utvidelse i randsonen, hvor 
det absorberer rom og tid utenfra, men en 
økning i skala; når det vokser, øker distansen 
mellom alle ting i universet. Dette skjer helt 
uavhengig av menneskelig aktivitet. Det 
skjer når vi er våkne, såvel som når vi sover. 
Og i løpet av ett år tilbringer vi faktisk, i 
gjennomsnitt, 2920 timer i sovende tilstand.

Rina Eide Løvaasens monumentale 
maleriprosjekt There Will Be Inevitable Loss 
starter med et lerret som måler 16,6cm x 
10cm. Verkets sju følgende formater øker i 
størrelse med en faktor som sammenfaller 
med universets ekspansjon over 2920 timer. 
There Will Be Invevitable Loss er én kolossal 
komposisjon, satt sammen av åtte autonome 
komposisjoner – én helhet bestående av 
mindre helheter – og måler sammenlagt 
nesten 38 kvadratmeter. Gjennom verket 
drøfter Løvaasen hvordan vi som trivielle 
og tidsavmålte individer relaterer oss til 
universets ufattelige uendelighet.

Menneskets knytning til universet ligger som 
en fundamental spenning i Løvaasens arbeider. 
I uminnelige tider har mennesker speidet ut 
i stjernevrimmelen og forestilt seg hva som 
ligger bak – hva det hele består i og hva det 
innebærer. Selv i vår tid rommer universets 
hemmeligheter en sjelden kilde til ren undring. 
Rina Eide Løvaasen drar veksel på denne 
følelsen og undersøker bildene, objektene, 
ritualene og forestillingene den har gitt opphav 
til gjennom tidene.

I oldtidens Egypt ble menneskets forbindelse 
til universet klarest artikulert gjennom 
forholdet til døden. Ved hjelp av forskjellige 
former for kroppslig preservering skulle 
individets overgang mellom det jordiske liv og 
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dødsriket ivaretas. Kanopiske krukker – urner 
utført i leire eller kalkstein – ble benyttet for å 
oppbevare den dødes indre organer. Rina Eide 
Løvaasens verk The Energy Between Realms 
tar utgangspunkt i disse krukkene, men er 
utført i munnblåst glass iblandet plastavfall og 
fragmenter av uran. I Løvaasens rituale er det 
beholderen selv – og ikke innholdet – som gir 
varsel om undergang.

Innen geologien er «Antropocen» lansert som 
begrep for den inneværende geologiske epoke, 
og peker på menneskets ugjendrivelig avtrykk 
på planeten i tiden etter den industrielle 
revolusjon; vårt herredømme over den jordlige 
sfære er nær total. Rina Eide Løvaasens 
arbeider minner oss på at mens universet 
opererer uavhengig av menneskelig aktivitet, 
gjør livet på vår planet det ikke. Vi kan gjerne 
drømme om verdensrommet – men vi må 
våkne opp når det kommer til våre jordlige 
affærer.

 
Rina Eide Løvaasen (f. 1988) ble 
uteksaminert med en MFA fra 
Konsthögskolan i Malmö i 2015 og ble 
i 2016 tildelt Ellen Trotzigs stipend av 
Malmö Konstmuseum. Løvaasens praksis 
løper i intervaller med prosjekter som 
varer over flere år. Med monumentalt 
oljemaleri som base blir arbeidet 
forlenget med video, skulpturale og 
performative produksjoner, ofte i 
transdisiplinære samarbeid. Tidligere 
utstillinger inkluderer Kunstnernes Hus, 
Oslo; Galleri CC, Malmö (SE); Art Safari, 
București (RO); Prague Quadrennial, 
Praha (CZ); Malmö Konstmuseum, 
Malmö (SE); Liljevalchs, Stockholm 
(SE) og Hvitsten Salong, Hvitsten.

I LNMs Prosjektrom viser Dag Leversby 
malerier fra serien Clumsy Stringency, et 
serielt prosjekt som han har arbeidet med de 
siste fire årene. 

I disse arbeidene behandler Leversby 
kontrastene som oppstår når keitete, organiske 
og uregelmessige former møter strengere 
formdannelser og systemer.

Leversby er fra før kjent for sitt omfattende 
maleri-prosjekt «Magnolia Cross» – en 
produksjon som løp over hele 16 år – hvor 
motivene er svært presise og balanserte 
dybderom bestående av organiske 
formsystemer og utpenslede graderinger.

Clumsy Stringency er imidlertid skåret 
fra et helt annet emne; det er en rastløs 
umiddelbarhet, energi og nerve i disse 
arbeidene, som gir dem en livaktighet og kraft. 
Fremgangsmåten i arbeidene er røff, med 
kontant penselføring og tydelige spor etter 
verkets tilblivelse.

Komposisjonene i hans senere arbeider er 
tidvis ukomfortable og fulle av energi, som en 
spent muskel. Bruken av positive og negative 
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form- og romdannelser gir et inntrykk av 
at verkene ikke kunne rommet mer. Likevel 
spiller Leversbys lange erfaring som abstrakt 
kompositør inn; det som ved første øyekast 
kunne se ut som et snublende fall viser seg å 
være innfallet til en elegant piruett.

 
Dag Leversby (f. 1952) er utdannet 
fra Statens Kunstakademi i Oslo 
i 1986. I tillegg til å ha deltatt i 
et stort antall gruppeutstillinger, 
bl.a. ved Nasjonalmuseet, Astrup 
Fearnley Museet, Bærum Kunsthall 
og Bomuldsfabriken har han hatt 
separatutstillinger ved Trafo Kunsthall, 
Hå Gamle Prestegaard, Galleri MGM og 
LNM - for å nevne noen. Leversby har 
gjennomført flere offentlige utsmykninger 
og er representert i flere av landets mest 
betydningsfulle samlinger, inkludert 
Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley-
samlingen, Utenriksdepartementet, Oslo 
kommune og Statoils kunstsamling.

Sløret er to ting på én gang: Det er samtidig 
opakt og transparent. Det skjuler og viser 
frem. Det åpner for usikkerhet og ambivalens 
men også spenning og nysgjerrighet. Bak 
sløret kan finnes en gest, en tanke, eller et 
minne fra langt tilbake...

For to år siden flyttet Jon Arne Mogstad tilbake 
til Surnadal, hvor han er født og oppvokst. 
Han dro derfra som 16 åring i 1966, men 
tilknytningen til stedet har aldri forlatt ham. 
Å flytte tilbake føltes drastisk. Det har satt et 
preg på kunstnerskapet. Allerede som student 
ved Kunstakademiet i Oslo lekte han med 
tanken på å male en serie med utgangspunkt 
i Nordmørsåkleet, et tradisjonelt vev-stykke 
med opphav i indre Nordmøre. Ideen fikk 
han av en utstilling av Robert Rauchenberg 
ved Lousiana Museum of Modern Art, der 
kunstneren hadde malt inn sin identitet i et 
verk kalt Native Americans. Kjennskapen 
om åkleet kom fra kunstnerens mor, som 
selv vevde, noe som gav utgangspunkt for 
Mogstads bearbeiding av Rauchenbergs 
metode.

Selv om Mogstad alltid har vært utforskende 
i sin praksis som kunstner, har maleriet 
stått støtt som kjernen i kunstnerskapet. 
Som maler har han utforsket nye materialer, 
metoder og kunstneriske uttrykk. Satt sine 
håndverksmessige ferdigheter og kunnskap 
om maleriet på prøve. Han har aldri vært 
redd for å blande figurasjon og abstraksjon. 
Siden 2002 har han malt med tekstilfarge på 
ubehandlet bomullslerret, for så å jobbe videre 
med tynne lag av gesso, slik at tekstilfargen 
skinner gjennom. Maleriene får en stofflig 
kvalitet med florlette lag på lag. Arbeidene 
omtaler han selv for «slør,» med henvisning til 
den amerikanske maleren Morris Louis og hans 
laverte «veil paintings.»

Vekslingen mellom tilfeldigheter i måten de 
flytende fargene sprer seg utover lerretet, og 
presisjon i overmalingen av tynne, hvite lag, 
har skapt noen av Mogstads mest poetiske 
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bilder. Utgangspunktet for verkene er de 
karakteristiske mønstrene fra Nordmørsåkleet. 
Han har valgt å jobbe med baksiden av 
åkleene, da han opplever forsiden som for 
illustrativ. Baksiden har dessuten bevart 
intensiteten i fargene, mens forsiden med 
tiden har falmet. Mogstad skaper på denne 
måten synteser av visuelle språk og meninger, 
som har interessert ham gjennom hele hans 
karriere, samtidig som han tilføyer nye lag 
med persepsjon og spor. Prosessen har vært 
å la maleriet finne sin form, med over- og 
underfarge, rytme og klanger. Her finnes spor 
av modernisme, i tilegg til fargereferanser helt 
tilbake til tidlig renessanse. Hele tiden med vev 
og tekstil som utgangspunkt.

 
Jon Arne Mogstad (f. 1950) er utdannet 
ved Statens Kunstakademi i Oslo, hvor 
han ble uteksaminert i 1982. I årene som 
fulgte var han medlem i kunstnergruppen 
Lambretta før han tok deltok i National 
and International Studio Program ved 
PS1 i New York. Mogstad har arbeidet 
med undervisning som professor ved 
kunstakademiene i Trondheim og Bergen 
og driver idag kunstsenteret Surnadal 
billag. I tillegg til å ha deltatt i en rekke 
gruppe- og samarbeidsutstillinger 
i inn- og utland har Jon Arne 
Mogstad hatt separatutstillinger bl.a. 
i Kunstnerforbundet, Kunsthalle 
Arnstadt og UKS og i perioden 1986-
2002 stilte han regelmessig ut ved 
Galleri K. Han har utført et stort 
antall offentlige utsmykninger og er 
representert i flere ledende samlinger.

I utstillingen Glimmer viser Heidi Marie Wien 
og Kine Lillestrøm to selvstendige prosjekter 
som utforsker kontrastene og dynamikken 
som oppstår mellom de to kunstnerskapene.

Glimmer er en gruppe mineraler som vanligvis 
opptrer i tynne, skjøre flak i stein. Et annet ord 
er kråkesølv, som forfører og skinner, men som 
ikke nødvendigvis skjuler edelt metall og store 
verdier. Utstillingen tematiserer håndtering av 
materialer, forbruk og estetikk. Mens Lillestrøm 
ser på potensialet som finnes i industrielt 
fremstilte bygningsmaterialer, viser Heidi Marie 
Wien malerier av avfall, tekstiler og plastposer 
som er etterlatt eller kastet i det fri. Wien 
omtaler dem som stilleben – samtidig som de 
er små portretter av menneskets skjødesløse 
omgang med naturen.

Heidi Marie Wien uttrykker en interesse 
for de malte draperier man finner hos en 
renessansemaler som Rafael. Men i Wiens 
serie av natur-stilleben former ikke draperiene 
kropper, de ligger som formløse hauger, 
og peker på vårt overforbruk av klær. Wien 
maler tekstilenes mønster- og fargespill mot 
naturbakgrunnen med tynne, lette strøk. De 
lyse valørene er ikke blandet på paletten, men 
henter opp lyset i det hvitgrunnede lerretet. 
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De mørkere partiene består i stor grad av 
tykkere påført maling, eller flere lag av maling. 
Slik står de lette strøkene i kontrast til de 
opakt malte rammene. Rammene har Wien 
laget av blindrammer, som ellers brukes til å 
spenne opp selve lerretsduken, malt i farger 
fra naturmotivet i maleriene. De blir dermed en 
forlengelse av den malte lerretsflaten. De jevne 
heldekkende fargene på rammene gir også 
de enkle, men kraftige listene en tyngde som 
peker mot salongmaleriets maksimalistiske 
innramming.

Kine Lillestrøm samler overskuddsmaterialer 
fra byggeplasser og oppussingsprosjekter, 
og setter dem sammen med plater malt i 
gjennomskinnelige farger. Hun kombinerer 
naturmaterialer som er industrielt fremstilt, 
som finér, forskalingsplater og skiferstein, 
og skaper nye abstraherte landskap. 
Gjennom transparente lag med maling 
utforsker og fremhever Lillestrøm det 
industrielle treverkets overflater og historikk 
– dens iboende materielle kvaliteter; det 
fabrikerte naturmaterialet. Lillestrøm jobber 
stedsspesifikt og tilpasser materialene 
utstillingsrommet. Kunstverket blir dermed til 
på stedet. I ettertid resirkuleres materialene 
inn i nye arbeider, eller returneres til den 
syklusen de opprinnelig ble hentet ut fra.

 
Som kunstnerduoen Wien&Lillestrøm 
har Heidi Marie Wien og Kine Lillestrøm 
hatt separatutstilling ved Akershus 
kunstsenter, Galleri BOA, Galleri F15 
og Østfold kunstsenter. De har mottatt 
toårig atelierstipend i Oslo rådhus, utført 
offentlig oppdrag for Oslo kommune, 
samt deltatt på gruppeutstilling ved 
Ballhaus Ost i Berlin. De senere år 
har de valgt å fokusere på individuelle 
kunstpraksiser; Wien hadde høsten 
2018 utstilling på galleri Trafo i Asker, 
mens Lillestrøm er aktuell med en 
utstilling på Kabuso i Øystese.

Kjernen i Ingrid Toogoods kunst er en 
refleksjon rundt maleriet som medium, 
og en undersøkelse av muligheten for å 
skape illusjoner av dybde og hull i den 
todimensjonale flaten.

I sin nye maleriserie M mourned for it arbeider 
Ingrid Toogood med tomrom og det tapte. Alle 
maleriene har et motiv med en illusjon av et 
hull i lerretet, som en rift i virkeligheten - et hull 
i tilværelsen.

I maleriene undersøker hun mellomrommet 
mellom det indre og det ytre, overflate og 
bakgrunn. Ingrid Toogood har ved flere 
anledninger jobbet med romlige prosjekter 
hvor hun bruker perforerte speilelementer 
som et virkemiddel for å skape en forskyvning 
av maleriflaten i gallerirommet. Til LNM har 
hun laget en collage av speilbiter på veggen 
sammen med maleriene.

 
Ingrid Toogood (f. 1976) har hovedfag 
fra Institutt for farge, KHiO og har hatt 
separatutstillinger ved blant annet 
Elephant kunsthall (2018), Kristiansand 
kunsthall (2015), Soft galleri (2013) og 
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Tromsø kunstforening (2011). I tillegg 
har hun deltatt på flere gruppeutstillinger 
ved blant annet Blomqvist kunsthandel 
& QB Gallery (2019), Stavanger 
kunstmuseum (2015), Sogn- og fjordane 
kunstmuseum (2015). I november 
er hun aktuell med performancen «L 
longed for it» i samarbeid med Therese 
Markhus, ved Stavanger kunstmuseum.

LNM åpner utstilling med Espen Røise ganske 
nøyaktig 20 år etter hans forrige soloutstilling 
på LNM. Røise jobber i landskapstradisjonen, 
men han maler ikke landskap. Han skaper 
naturbilder.

Det er følelsen av natur han maner frem; 
årstidene, syklusene, den våte jorden rundt et 
myrvann, de vårgrønne trekronene, de dunkle 
skogbunnene med podsoljord, høstfarger. 
Espen Røise jobber lag på lag, han skraper 
ned og bygger lagene opp på nytt med spor av 
historien til lagene under. Det er de tilsiktede 
tilfeldighetene i møtet mellom tidligere 
malingslag og nye strøk med penselen, som 
fremkaller den følelsen av natur, av skog eller 
myr Espen Røise søker etter.

I billedbyggingen er det en vedvarende higen 
etter orden, for å organisere en kaotisk flate, 
en kaotisk natur. Billedflaten og naturen er i 
sitt vesen underlagt tilfeldigheter. Det ideale 
er at enhver tilfeldig hendelse på lerretet kan 
få betydning i billeddannelsen. Tilfeldigheter 
fremstår som uunngåelige og nødvendige.

Og om et maleri finner veien tilbake til atelieret 
etter endt utstilling, fortsetter prosessen med 
flere lag, skraping av maling, nye penselstrøk. 
Denne naturens syklus, med årstidenes 
skiftninger, årene som går, forskyvningene i 
et landskap over tid, finner man igjen i Røises 
bilder. Prosessen speiler motivet. Espen Røise 
bruker i all hovedsak eggoljetempera som han 
blander selv. En teknikk som har blitt brukt 
siden Babylons tid, og har en skjørhet i seg 
som i sitt vesen føles nær naturen.

 
Espen Røise (f. 1955) har sin 
utdannelse fra Statens håndverks- 
og kunstindustriskole, og Statens 
kunstakademi i Oslo. Han har hatt 
en rekke soloutstillinger, blant de 
senere er Galleri Trafo i 2013 og 
Galleri Semmingsen i 2016. Han 
har deltatt i flere gruppeutstillinger, 
i tillegg til å være innkjøpt av blant 
annet Statoil og Norsk Kulturråd. 
Espen Røise bor og jobber i Oslo.
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Espen Røise
No 124
2019, Eggoljetempera på lerret, innrammet



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

  som har til oppgave å finne flest mulig egnede kandidater til 

  LNMs styre.



 b)  Forslag fra medlemmer på forespurte og villige kandidater 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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 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



Budsjett

LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

Inntekter 2019 2020

Kontingenter 240,000 300,000

Tilskudd Vederlagsfondet 50,000 50,000

Husleieinntekter  
Uranienborgveien

204,000 222,000

Div inntekter 100,000 100,000

Kulturrådet driftstilskudd 2,270,000 2,332,000

Provisjon 150,000 180,000

Sum inntekter 3,014,000 3,184,000
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Administrasjon / styring

Lønn 1,300,000 1,300,000

Pensjon 50,000 60,000

Honorar styret 110,000 125,000

Lønn gallerivakter 65,000 70,000

Revisjon 35,000 40,000

Regnskapsføring 37,000 45,000

Arbeidsgiveravgift 225,000 210,000

Sosiale utgifter  
inkl  personalforsikring

20,000 20,000

Møteutgifter 35,000 5,000

Reise / diettutgifter inkl kurs 10,000 15,000

Sum administrasjon og styring 1,887,000 1,890,000

Lokaler

Husleie Kongensgt. 425,000 488,000

Strøm 10,000 10,000

Husleie Uranienborgveien 42,000 47,000



Vedlikehold lokaler  
inkl forsikring

30,000 50,000

Inventar 30,000 5,000

Sum lokaler 537,000 600,000

Kontor

Kontormaskiner 50,000 12,000

Kontorrekvisita 15,000 13,000

Renhold 30,000 30,000

Telefon 15,000 12,000

Internett/arkiv 70,000 14,000

Porto 1,000 1,000

Andre kostnader 20,000 18,000

Bøker/tidsskrifter 2,000 2,000

Sum kontordrift 203,000 102,000
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Utstilling

Utstillingsvederlag 290,000 310,000

LNM Forum 34,000

Trykksaker/markedsføring 15,000

Forsikringer 9,000 15,000

Utstillingsproduksjon 18,000

Diverse utstillingsutgifter 40,000 35,000

Belysning 5,000 1,000

Annonser, reklame 30,000 13,000

Transport 23,000 50,000

Fotodokumentasjon 26,000

Sum utstilling 397,000 517,000

Sum driftskostnader 3,024,000 3,109,000

Renteinntekter 10,000 -

Driftsresultat 0 75,000



Årsregnskap for 2019

LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE
0153 OSLO

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Revisjonsberetning

Utarbeidet av:

HK Regnskap AS

Vollsveien 9

1325 LYSAKER

Org.nr. 987572957
Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2019
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

2019 2018Note

2 309 048 2 897 048Tilskudd

601 745 753 512Annen driftsinntekt

2 910 793 3 650 560Sum driftsinntekter

(2 017 049)1, 2 (1 995 080)Lønnskostnad

(1 087 193)4 (1 686 452)Annen driftskostnad

(3 104 242) (3 681 532)Sum driftskostnader

(193 449) (30 972)Driftsresultat

1 789 590Annen renteinntekt

1 789 590Sum finansinntekter

(708) (674)Annen rentekostnad

(708) (674)Sum finanskostnader

1 080 (84)Netto finans

(192 369) (31 056)Ordinært resultat før skattekostnad

(192 369) (31 056)Ordinært resultat

(192 369) (31 056)Årsresultat

Overføringer

(192 369) (31 056)Annen egenkapital

(192 369) (31 056)Sum



Balanse pr. 31. desember 2019
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

2019 2018Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

52 1865 52 186Tomter, bygninger og annen fast eiendom

52 186 52 186Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

0 50 001Andre fordringer

0 50 001Sum finansielle anleggsmidler

52 186 102 187Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

40 8756 456 750Kundefordringer

3 153 23 153Andre fordringer

44 028 479 903Sum fordringer

408 7457 342 048Bankinnskudd, kontanter og lignende

408 745 342 048Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

452 773 821 951Sum omløpsmidler

504 959 924 137Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2019
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

2019 2018Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

147 8368 340 205Annen egenkapital

147 836 340 205Sum opptjent egenkapital

147 8368 340 205Sum egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

19 965 3 811Leverandørgjeld

113 617 141 209Skyldige offentlige avgifter

223 541 438 912Annen kortsiktig gjeld

357 123 583 932Sum kortsiktig gjeld

357 123 583 932Sum gjeld

504 959 924 137Sum egenkapital og gjeld

Oslo, 09.03.2020

Styret i Landsforeningen Norske Malere

Øystein Tømmerås
Styrets leder

Anders Kjellesvik
Nestleder

Marianne Hurum
Styremedlem

Apichaya Wanthiang
Styremedlem

Mikael Kristoffer Øye Hegnar
Styremedlem

Randi Thommessen
Daglig leder



Noter 2019
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. 

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 regnskapsprinsipper fra 2018 til 2019.



Note 1  Lønnskostnader etc
2019 2018

Lønn 1 392 498 1 486 583
Arbeidsgiveravgift 226 379 219 741
Pensjonskostnader 86 897 49 748
Andre relaterte ytelser / Refusjoner 311 276 239 008
Sum 2 017 049 1 995 080
Foretaket har sysselsatt 2,5 årsverk i regnskapsåret.

Note 2  Ytelse til ledende personer
Ytelse til ledende personer
Type ytelse Daglig leder Styret
Lønn Kr 891 240
Pensjonsutgifter Kr 37 985
Annen godtgjørelse Kr 140 800
Den totale lønnen til midlertidig daglig leder er også inkludert her.

Note 3  Obligatorisk tjenestepensjon
Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert
pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Note 4  Revisjon
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 43 750. Honorar for annen bistand utgjør kr 0 .

Note 5  Spesifikasjon av varige driftsmidler
Spesifikasjon varige driftsmidler Forretningsbygg
Anskaffelseskost 01.01.2019 52 186

Tilgang i året 0

Avgang i året 0

Anskaffelseskost 31.12.2019 52 186

Årets avskrivning 0
Akkumulert avskrivning 0

Balanseført verdi pr. 31.12.2019 52 186

Levetid I/A
Avskrivningsmetode I/A

Note 6  Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2019.

2019 2018

Kundefordringer til pålydende  40 875  456 750
Avsatt til dekning av usikre fordringer

Netto oppførte kundefordringer  40 875  456 750



Note 7  Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 66 879. Skyldig skattetrekk er kr
50 728. 

Note 8  Egenkapital
Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2019 340 205 340 205
Årets resultat (192 369) (192 369)
Egenkapital 31.12.2019 147 836 147 836



Tilleggsposteringer og systemposteringer 2019
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE   

Post Konto Tekst Debet Kredit

Tilleggsposteringer  

Sum tilleggsposteringer

Systemposteringer  

S1 2050 Annen egenkapital 192 368,97

8960 Overføringer annen egenkapital 192 368,97

Endring egenkapital

Sum systemposteringer 192 368,97192 368,97



Spesifikasjon av poster LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

Side 1

Kontospesifisert årsregnskap
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE   

2019 2018Foreløpig Endring

3200 Standardkonto, utenfor avgiftsområde (265 460,00) (265 460,00) 0,00

3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsomr ... 265 460,00 265 460,00 0,00

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste (2 277 000,00) (2 277 000,00) (2 277 000,00)

3450 Tilskudd Vederlagsfondet (41 048,00) (41 048,00) (41 048,00)

3460 Norsk Kulturråd  støtte til renovering 0,00 0,00 (255 000,00)

3470 Tilskudd jubileum (29 000,00) (29 000,00) (286 000,00)

3560 Tilskudd 38 000,00 38 000,00 (38 000,00)

Tilskudd (2 309 048,00) 0,00 (2 309 048,00) (2 897 048,00)

3510 Medlemskontigenter (252 375,00) (252 375,00) (292 134,00)

3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftso ... (204 000,00) (204 000,00) (204 000,00)

3710 Provisjonsinntekt, utenfor avgiftsområdet (142 575,00) (142 575,00) (257 100,00)

3900 Annen driftsrelatert inntekt (2 794,74) (2 794,74) (278,00)

Annen driftsinntekt (601 744,74) 0,00 (601 744,74) (753 512,00)

Sum driftsinntekter (2 910 792,74) (3 650 560,00)

5000 Lønn til ansatte 1 117 600,97 1 117 600,97 1 180 100,04

5001 Lønnstilskudd (124 566,00) (124 566,00) 0,00

5010 Lønn Gallerivakter 113 200,00 113 200,00 85 420,00

5020 Feriepenger 147 696,12 147 696,12 150 902,40

5099 Andre lønnsperiodiseringer (1 562,28) (1 562,28) 0,00

5190 Periodiseringskonto lønn 0,00 0,00 (22 113,00)

5330 Godtgjørelse til styre og bedriftsforsamling 140 800,00 140 800,00 98 850,00

5400 Arbeidsgiveravgift 205 553,50 205 553,50 198 463,45

5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 20 825,17 20 825,17 21 277,26

5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad 86 896,00 86 896,00 49 748,00

5425 Pensjonskostnad  motkonto (86 896,00) (86 896,00) (49 748,00)

5800 Refusjon av sykepenger (671,00) (671,00) (6 576,00)

5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget 39,90 39,90 3 202,50

5920 Yrkesskadeforsikring 2 091,00 2 091,00 0,00

5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsi ... 115,98 115,98 0,00

5945 Pensjonsforsikring for ansatte 86 896,69 86 896,69 49 748,26

5990 sosiale utgifter/ representasjon 25 029,25 25 029,25 15 805,02

5995 Utstillingsvederlag 284 000,00 284 000,00 220 000,00

Lønnskostnad 2 017 049,30 0,00 2 017 049,30 1 995 079,93

6300 Husleie Kongensgate 476 661,00 476 661,00 463 297,00

6310 Husleie Uranienborgveien 46 481,00 46 481,00 42 576,00

6340 Lys, varme 9 107,55 9 107,55 6 368,42

6360 Renhold 9 815,18 9 815,18 34 105,88

6390 Annen kostnad lokaler 8 480,00 8 480,00 52 261,00

6395 Belysning lokaler 2 268,45 2 268,45 0,00

6420 Leie datasystemer 6 931,76 6 931,76 12 691,26

6540 Inventar 10 087,00 10 087,00 65 162,75

6550 Driftsmateriale 3 009,00 3 009,00 0,00

6551 Datautstyr (hardware) 25 899,95 25 899,95 0,00

6552 Datautstyr (software) 37 406,50 37 406,50 12 620,00

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 0,00 0,00 47 337,50



Spesifikasjon av poster LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

Side 2

2019 2018Foreløpig Endring

6601 Reparasjon og vedlikehold bygninger  F ... 0,00 0,00 214 437,05

6602 Reparasjon og vedlikehold bygninger  F ... 0,00 0,00 55 187,50

6701 Honorar revisjon 43 750,00 43 750,00 43 750,00

6705 Honorar regnskap 88 376,17 88 376,17 34 726,29

6790 Annen fremmed tjeneste 8 225,00 8 225,00 10 000,00

6800 Kontorrekvisita 12 880,38 12 880,38 6 750,17

6810 Data/EDBkostnad 16 417,25 16 417,25 86 784,50

6820 Trykksak 3 284,30 3 284,30 0,00

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 0,00 0,00 99,00

6860 Møtekostnader  LNM Forum 30 269,00 30 269,00 13 219,08

6861 Kurs 0,00 0,00 1 000,00

6865 Katalog  jubileum 20 000,00 20 000,00 174 983,47

6870 Transport  jubileum 0,00 0,00 21 260,48

6875 Møteutgifter  jubileum 0,00 0,00 1 556,00

6880 Arrangementer  jubileum (17 500,00) (17 500,00) 80 878,27

6885 Diverse  jubileum 0,00 0,00 11 961,37

6890 Annen kontorkostnad 2 463,90 2 463,90 14 113,33

6900 Telefon 10 148,21 10 148,21 10 548,24

6910 Internett 11 433,75 11 433,75 19 374,12

6940 Porto 2 425,00 2 425,00 320,00

6941 Transport 56 195,26 56 195,26 19 277,26

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 377,00 377,00 493,00

7230 Møtekostnad 3 488,03 3 488,03 3 829,50

7305 Div. utstillingskostnader 39 548,83 39 548,83 21 721,23

7310 Fotodokumentasjon 26 400,00 26 400,00 28 156,25

7320 Reklamekostnad 41 141,83 41 141,83 45 992,39

7350 Representasjon, fradragsberettiget 0,00 0,00 160,00

7400 Kontingent, fradragsberettiget 11 700,00 11 700,00 6 000,00

7420 Gave, fradragsberettiget 563,50 563,50 477,80

7500 Forsikringspremie 945,48 945,48 0,00

7510 Forsikring utstilling 6 635,00 6 635,00 12 456,00

7700 Styre og bedriftsforsamlingsmøter 1 529,10 1 529,10 0,00

7740 Øredifferanser (6,29) (6,29) (7,22)

7750 Eiendoms og festeavgift 4 106,00 4 106,00 4 106,00

7770 Bank og kortgebyrer 4 441,21 4 441,21 4 122,30

7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 20 971,53 20 971,53 0,00

7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 836,00 836,00 2 298,51

Annen driftskostnad 1 087 192,83 0,00 1 087 192,83 1 686 451,70

Sum driftskostnader 3 104 242,13 3 681 531,63

Driftsresultat 193 449,39 30 971,63

8050 Annen renteinntekt (1 788,77) (1 788,77) (589,51)

Annen renteinntekt (1 788,77) 0,00 (1 788,77) (589,51)

Sum finansinntekter (1 788,77) (589,51)

8150 Annen rentekostnad 708,35 708,35 673,85

Annen rentekostnad 708,35 0,00 708,35 673,85

Sum finanskostnader 708,35 673,85

Netto finans (1 080,42) 84,34



Spesifikasjon av poster LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

Side 3

2019 2018Foreløpig Endring

Ordinært resultat før skattekostnad 192 368,97 31 055,97

Ordinært resultat 192 368,97 31 055,97

Årsresultat 192 368,97 31 055,97

8960 Overføringer annen egenkapital 0,00 S1 (192 368,97) (192 368,97) (31 055,97)

Annen egenkapital 0,00 (192 368,97) (192 368,97) (31 055,97)

Sum (192 368,97) (31 055,97)



Spesifikasjon av poster LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

Side 4

Kontospesifisert årsregnskap
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE   

2019 2018Foreløpig Endring

1100 Forretningsbygg 52 186,00 52 186,00 52 186,00

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 52 186,00 0,00 52 186,00 52 186,00

Sum varige driftsmidler 52 186,00 52 186,00

1399 Andre fordringer 0,00 0,00 50 000,50

Andre fordringer 0,00 0,00 50 000,50

Sum finansielle anleggsmidler 50 000,50

Sum anleggsmidler 52 186,00 102 186,50

1500 Kundefordringer 40 875,00 40 875,00 324 750,00

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 0,00 0,00 132 000,00

Kundefordringer 40 875,00 0,00 40 875,00 456 750,00

1573 Lønnstilskudd 0,00 0,00 22 113,00

1742 Forskuddsbetalt forsikring 3 152,54 3 152,54 0,00

1749 Andre forskuddsbetalte kostnader 0,00 0,00 1 040,00

Andre fordringer 3 152,54 0,00 3 152,54 23 153,00

Sum fordringer 44 027,54 479 903,00

1920 Bedriftskonto 6034.05.20427 110 200,11 110 200,11 41 307,03

1930 Sparekonto 0,00 0,00 31,19

1950 Skattetrekkskonto 6034.86.01736 66 878,72 66 878,72 71 323,21

1960 Bank Særinnskudd 0,00 0,00 846,20

1961 Kapitalkonto 6034.41.00678 76 054,39 76 054,39 74 625,49

1962 Depositumskonto 1203.80.36201 155 612,18 155 612,18 153 914,46

Bankinnskudd, kontanter og lignende 408 745,40 0,00 408 745,40 342 047,58

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 408 745,40 342 047,58

Sum omløpsmidler 452 772,94 821 950,58

Sum eiendeler 504 958,94 924 137,08



Spesifikasjon av poster LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE

Side 5

Kontospesifisert årsregnskap
LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE   

2019 2018Foreløpig Endring

2050 Annen egenkapital (340 204,70) S1 192 368,97 (147 835,73) (340 204,70)

Annen egenkapital (340 204,70) 192 368,97 (147 835,73) (340 204,70)

Sum opptjent egenkapital (147 835,73) (340 204,70)

Sum egenkapital (147 835,73) (340 204,70)

2400 Leverandørgjeld (19 964,94) (19 964,94) (3 811,25)

Leverandørgjeld (19 964,94) 0,00 (19 964,94) (3 811,25)

2600 Forskuddstrekk (50 728,00) (50 728,00) (55 251,00)

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift (42 064,00) (42 064,00) (38 811,55)

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn (20 825,15) (20 825,15) (21 478,50)

2795 Gjeld BKH 0,00 0,00 (25 668,00)

Skyldige offentlige avgifter (113 617,15) 0,00 (113 617,15) (141 209,05)

2905 Depositum husleie (15 000,00) (15 000,00) (15 000,00)

2940 Skyldig feriepenger (147 696,12) (147 696,12) (152 263,40)

2960 Annen påløpt kostnad (34 270,00) (34 270,00) (111 648,68)

2975 Salg kunst (26 575,00) (26 575,00) (160 000,00)

Annen kortsiktig gjeld (223 541,12) 0,00 (223 541,12) (438 912,08)

Sum kortsiktig gjeld (357 123,21) (583 932,38)

Sum gjeld (357 123,21) (583 932,38)

Sum egenkapital og gjeld (504 958,94) (924 137,08)
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