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Fra utstillingen «Dynamo Glass». Foto: Stina Glømmi
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BAKGRUNN MÅL

Kunst og kultur er nedfelt i FNs menneskerettserklæring som grunnleggende 
verdier for mennesker. Kunst- og kulturvirksomhet er en viktig del av det 
offentlige rommet, og et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for et 
levende demokrati og for ivaretakelse av ytringsfriheten. Derfor er friheten 
til å skape kunst uten bindinger grunnleggende. Og derfor er det viktig at 
det offentlige tar et spesielt ansvar for å legge til rette for kunstproduksjon 
og kunstformidling. 

Som Ibsens fødeby har Skien et særlig ansvar for å legge til rette for gode 
arbeidsvilkår for nye generasjoner profesjonelle kunstnere. Med dette som 
utgangspunkt vil Skien satse videre på det profesjonelle kunstfeltet. 

Kunstnerbyen Skien er Skien kommunes satsing på profesjonell kunst med 
utdeling av årlige kunstnerstipender, utleie av atelier til profesjonelle kunst- 
nere og drift av produksjons- og visningsstedet Spriten Kunsthall. 

Innenfor rammene for Kunstnerbyen Skien forstås begrepet «kunst» som 
alle former for skapende kunst. En skapende kunstner kan være billed- 
kunstner, forfatter, dramatiker, komponist, filmskaper, koreograf osv, til 
forskjell fra utøvende kunstner så som skuespiller, danser, musiker osv. 
Det er glidende overganger i dette feltet hvor for eksempel en danser også 
virker som koreograf, og hvor musikere også fungerer som komponister. 

– Skien er nasjonalt kjent som en kunstnerby 
– Skien er et attraktivt arbeidssted for regionens profesjonelle
 kunstnere og for unge kunstnere i en etableringsfase 
– Kunstnerbyen Skien er ledende i sitt arbeid med formidling av
 kunst til unge

STRATEGIER 
– Ha kunstnerfokus
– Være utprøvende, nyskapende og genreoverskridende
– Styrke og utvikle kunstformidling til barn og unge
– Invitere til et økt samarbeid på kunstformidlingsfeltet i regionen

Se følgende sider for utdyping av hver enkelt strategi. 



6

1

Levekårsundersøkelsen for kunstnere gjennomført av Telemarksforskning 

i 2014 viser en realnedgang i kunstnerisk inntekt fra 2006 til 2013. Dette 

støttes av funn i Kulturutredningen (Engerutvalget 2014) som hevder at 

hovedtyngden av ressursene i Kulturløftet gikk til institusjonene og i mindre 

grad til kunstnerne. Å legge til rette for at profesjonelle kunstnere gis rom 

og rammer for å kunne produsere sin kunst innen for ulike kunstuttrykk vil 

være en av Kunstnerbyens viktigste oppgaver.  Kunstnerbyen Skien skal ha 

fokus på den skapende kunstneren. Skien skal være et godt og attraktivt 

sted å virke - både for den etablerte kunstneren, og for den unge kunstneren 

som skal etablere seg.  Dette oppnås gjennom stipendordninger, utleie av 

atelierer med atelierfellesskap, gode vederlagsordninger i forbindelse med 

utstillinger, og visningsfasiliteter på Spriten Kunsthall.

HA KUNSTNERFOKUS
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Kunstner og stipendmottaker Shwan dler Qaradaki. Foto: Walid al-Kubaisi
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Kunstnerbyen skal være utprøvende og nyskapende i sin satsing. Spriten 

Kunsthall skal beholde sin profil som produserende kunsthall som gir rom 

for at kunstnere skal jobbe frem nye produksjoner og vise disse til publikum. 

Spriten Kunsthall skal gi rom for ulike kunstuttrykk – eksempelvis gjennom 

konsertserien Nylyd og arbeidet med Spriten Forlag. Som offentlig aktør har 

Kunstnerbyen en viktig rolle nettopp i å utforske nye metoder for å formidle 

og presentere kunst. 

VÆRE UTPRØVENDE, NYSKAPENDE
OG GENREOVERSKRIDENDE

Musiker Christian Meaas Svendsen i bandet Momentum. Foto: Ketil Hardy
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Kunstnerbyen skal ha en særlig satsing på kunstformidling til barn og 

unge. Det skal inngås et tettere samarbeid med Den kulturelle skolesekken/ 

Kulturskatten, Skien kulturskole og Skien videregående skole med tanke 

på å legge til rette for at unge som ønsker å utforske en kunstnerisk retning, 

skal kunne møte profesjonelle aktører og få innsyn i ulike typer kunstnerisk 

virke. Det skal på sikt ses på muligheten for å etablere talent- og mentor- 

ordninger på kunstfeltet. Det bør også ses på muligheten for å ta i bruk 

resten av bygningsmassen på Spriten for å utvikle egne produksjons- 

og visningslokaler for unge kunstnere i regionen – gjennom prosjektet 

Periskopet. 

STYRKE OG UTVIKLE KUNST- 
FORMIDLING TIL BARN OG UNGE
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Fra utstillingen «Atlas - Measures of Dreams». Foto: Stine Gonsholt
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Spriten Kunsthall skal gå i bresjen for å etablere et tettere og mer 

formelt samarbeid mellom de ulike kunstinstitusjonene i regionen. 

Det skal utarbeides en egen samarbeidsavtale. Temaer som vil inngå i 

en slik avtale er formidling, koordinering, synliggjøring og felles prosjekter. 

Reetablering av den temporære kunstutstillingen TEMPO er et eksempel 

på et samarbeidsprosjekt. 

INVITERE TIL ET ØKT SAMARBEID 
PÅ KUNSTFORMIDLINGSFELTET 
I REGIONEN

Fra utstillingen «The Nervous Manifold» av Matti Kallioinen. Foto: Dag Jenssen
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Gjennom satsingen Kunstnerbyen Skien skal Skien kommune årlig: 
 
– dele ut kunstnerstipend med opphold i Skien og arbeidsstipend
 for profesjonelle kunstnere. Stipendene skal følge økningen i 
 konsumprisindeksen.
– fortsette utleie av subsidierte atelierer til profesjonelle kunstnere
 i Spriten Kunsthall og atelierfellesskap.
– disponere Ibsen-leiligheten i Snipetorpgata 27 til stipendordningen.
– fortsette å drifte Spriten Kunsthall som et produksjons- og visnings- 
 sted for profesjonelle kunstnere på tvers av sjangere og kunstuttrykk.

TILTAK

2015
– Inngå samarbeidsavtale med Skiens Kunstforening
 og Telemark Kunstsenter.

2016
– Utvikle talentprogram for visuelle kunstfag i samarbeid
 med Skien kulturskole.

2017
– Prøve ut/etablere mentorordning for unge kunstnere.

2018
– Starte prosjekt Periskopet – arena for ung kunst i samarbeid
 med Skien videregående skole.

2019
– Reetablere TEMPO i samarbeid med Telemark Kunstsenter, Skiens 
 Kunstforening, Kunsthall Grenland og Billedkunstnerne i Telemark.
 
2020
– Utvide atelierkapasiteten i tårndelen av Spriten.



www.skien.kommune.no

Kunstnerbyen Skien - strategier for 2015 – 2022 
er vedtatt av Skien bystyre juni 2015
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Fra Anders Høglis forestilling «Eye Seraeye». Foto: Lars Løberg


