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Dag Skedsmo, skulptur, stål. Foto: Dag Skedsmo



Dag Skedsmo (1951), maleri, veggobjekter og skulptur. 
Skedsmo regnes blant de fremste innen det nonobjektive og konstrukti-
vistiske kunstfeltet i dagens Norge. Han mottar stor anerkjennelse for
sine arbeider utført med stilsikkerhet og perfeksjonisme, noe som har
resultert i prestisjefylte utsmykkingsoppdrag som i Regjeringskvartalet
og på Gardermoen.  Arbeidene hans karakteriseres av en behersket
bruk av farger og virkemidler. Det formale i komposisjonene, enten det
gjelder maleri, objekt eller skulptur baserer seg på geometriske
prinsipper, hvor han utforsker antall mulige variasjoner innenfor den
samme konstruksjonen. Dag Skedsmo har tidligere hatt separatutstilling
i Kunstbanken, i 2006 viste han er serie skulpturelle installasjoner bygget
i syrefast stål. Han har bodd og arbeidet i Kongsvinger siden 1982.

Dag Skedsmo (1951), painting, wall objects and sculpture.
Skedsmo is one of the most highly acclaimed artists within the non-ob-
jective and constructivist field in Norway today. He has received huge
recognition for his works which are carried out with purpose and per-
fectionism resulting in prestigious decorative assignments such as in
the Regjeringskvartalet and at Gardermoen. His works are characterised
by a restrained use of colours and methods. The shapes, whether in
paintings, objects or sculptures, are based on geometrical principles in
which he explores the number of possible combinations within the
same construction. Dag Skedsmo produced a solo exhibition in Kunst-
banken in 2006 where he displayed a series of sculptural installations
made from acid-proof steel. He has lived and worked in Kongsvinger
since 1982.     
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Inger-Johanne A. Brautaset: Hommage á Alep I. Foto: Thor Westrebø



Inger-Johanne A. Brautaset (1944) The Road to Aleppo  
Utstillingsprosjektet The Road to Aleppo dreier seg om dagens virkelighet
i Syria, vår alles historie.
I verkene ønsker Brautaset å diskutere tapet av kunst og kultur på et
historisk, menneskelig, sosialt og poetisk plan. Prosjektet startet etter
flere reiser til Syria i fredstid, som en fascinasjon for eldgamle spor av
by-strukturer avdekket ved arkeologiske utgravinger. Prosjektet har
vokst videre og preges nå av dagens krigssituasjon. Utstillingen vil vise
utvalgte arbeider fra det omfattende prosjektet. Bildene er i blandet tek-
nikk, bygget opp lagvis av håndlaget papir, pigment, akryl og PVA på
lerret eller papir. Arbeidsmetoden med å bygge opp lag på lag illustrerer
på en poetisk måte hvordan noen spor og minner etter menneskeliv har
forsvunnet, mens andre er synlige.

Inger-Johanne A. Brautaset (1944) The Road to Aleppo
The exhibition project The Road to Aleppo addresses the present-day
situation in Syria and our joint history. In her works, Brautaset discusses
the loss of art and culture on an historical, human, social and poetic
level. The project took shape after several trips to Syria in peacetime
during her fascination with ancient traces of city structures revealed at
archaeological digs. Since then the project has grown and is now influ-
enced by the war. The exhibition will present a selection of works from
this extensive project. The pictures are a mix of techniques, constructed
from layers of handmade paper, pigments, acrylic paint and PVA on
canvass or paper. The method of layering illustrates in a poetic way
how some traces of human life have disappeared while others have re-
mained.
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Maria Konstanse Bruun: You are to me what I was to her



Maria Konstanse Bruun (1977), You are to me what I was to her, foto
Prosjektet består av en serie iscenesatte fotografiske portretter av kunst-
neren og hennes sønn. Serien ble påbegynt da sønnen var rundt seks
måneder. Bildene tematiserer de emosjonelle utfordringene og den føl-
elsesmessige kompleksiteten kvinnen konfronteres med i rollen som
ny mor. Det snakkes ikke så åpent om det faktum at morsrollen er en av
de største og mest traumatiske psykologiske utfordringer en kvinne
kan komme til å erfare. Kunstneren mener den stereotypiske ideen om
morsrollen som en av samfunnets hellige grunnpillarer gjør situasjonen
kompleks, og står i motsetning til det som er oppnådd innen kjønns-
likestilling og kvinnefrigjøring. Tittelen på utstillingen viser til det uni-
verselle ved tematikken; dette er noe min mor erfarte før meg og noe
min datter vil erfare etter meg. 

Maria Konstanse Bruun (1977), 
You are to me what I was to her, photography
The project comprises a series of staged photographic portraits of the
artist and her son from when he was around six months old onwards.
The series thematises the emotional challenges and complexity inherent
in the psychological aspects a woman is confronted with in her new
role as a mother. There is little focus on the fact that motherhood may
be one of the most traumatic psychological challenges experienced by
women. Bruun feels that the stereotypical idea of motherhood as one
of society’s holy pillars makes the situation more complex and in stark
contrast to what has been achieved within gender equality and women’s
liberation. The title of the exhibition suggests the universal aspect of
the theme; this is something my mother experienced before me and my
daughter will experience after me.      
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Axel Wolf: Silence in between, 2014. Foto: Axel Wolf



Østlandsutstillingen 2017 
Østlandsutstillingen tar pulsen på samtidskunsten på Østlandet. Her
møter publikum et bredt spekter av uttrykk, materialer, ideer, historier
og intensjoner.
Østlandsutstillingen, som er en årlig juryert landsdelsutstilling, skal
være en attraktiv visningsarena for kunstnerne i regionen, og en årlig
presentasjon av samtidskunst i alle genre fra de sju Østlandsfylkene.
Den 38. Østlandsutstillingen vises i år i Hedmark, Buskerud og Østfold,
med Kunstbanken som første utstillingssted. 
I Kunstbankens underetasje vil det bli vist stedspesifikke verk. Parallelt
vil et audiovisuelt verk vises på Kongsvinger festning i hele utstillings-
perioden. I samarbeid med Kunstbanken blir det arrangert et seminar
på åpningsdagen, samt artist talk og formidling i utstillingsperioden.
Det deles ut en pris for det mest markante verket på utstillingen. 

Østlandsutstillingen 2017
Østlandsutstillingen aims to take the pulse of the contemporary art
scene in the Østlandet region. The audience will encounter a wide range
of expressions, materials, ideas, stories and intentions. This is an annual
juried exhibition which endeavours to provide an attractive viewing plat-
form for artists in the region and be a venue at which contemporary art
from the seven Østlandet counties can be exhibited. The 38th Østland-
sutstillingen will be displayed in Hedmark, Buskerud and Østfold. In the
lower floor of Kunstbanken there will be site-specific works of art, while
at the same time an audio-visual artwork will be shown at Kongsvinger
Fortress. In collaboration with Kunstbanken, a seminar will be held on
the opening day, and there will be artist talks and other information ac-
tivities. A prize is awarded to the most striking artwork at the exhibi-
tion.

11 .MARS  –  7 .  MA I





Julie Skarland, In my Garden, tekstil
Skarland (1960) som er årets sommerutstiller er en markant og suksess-
full kunsthåndverker som nå er tilbake i Norge med en lang utenlands-
karriere bak seg. Det startet med opphold i Paris, hvor hun skapte sin
egen look, ‘’Rustikk Couture’’med referanser til norske tekstiltradisjoner,
noe som ga bred omtale i de internasjonale motemagasinene og innkjøp
til de store museene. Etter Paris var hun 10 år i India, hvor hun produ -
serte økologiske kolleksjoner basert på indiske materialer og lokal
arbeidskraft.  Utstillingen i Kunstbanken vil bestå av installasjoner og
off-couture klær. Motivene på tekstilene er hentet fra hennes indiske
terrasse hvor blomster, trær og et yrende fugle- og dyreliv går igjen i
broderte og vevde veggtepper, som applikasjoner på klær og i stoff-
collager satt sammen av gamle silkesarier. 

Julie Skarland, In my Garden, textile
Skarland (1960), this year’s summer exhibitor, is a distinctive and suc-
cessful artist who is back in Norway after a long career abroad. It all
started with a stay in Paris where she created her own “Rustic Couture”
look with references to Norwegian textile traditions, for which she was
given extensive reviews in fashion magazines and bought up by leading
museums. After Paris, she lived in India for 10 years, where she pro-
duced organic collections based on Indian materials and local workers.
The exhibition at Kunstbanken will comprise of installations and off-
couture clothing. The design, inspired by the flowers, trees and teeming
bird and wildlife on her Indian terrace, are present in embroidered and
woven wall hangings, as applications on clothes, and in textile collages
fashioned from old silk saris.  
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Hilde A Danielsen, Atai, installasjon 
Danielsen (1972) er en kunsthåndverker som beveger seg i et utvidet
felt til romlig kunst og skulptur, med referanser til arkitektur. Hun har i
lengre tid plassbygd kunstverk i større format og ofte vist sin kunst ved
alternative og tverrfaglige visningsarenaer, men og etablerte arenaer
nasjonalt og internasjonalt, som Sculpture by the Sea i Århus og i
Austra lia. Hun iscenesetter og skaper kunstuttrykk ved bruk av metaforer
så vel som bokstavelig tolkning av ord og deres mangfoldige betydning.
Ved å benytte kjente byggeelementer i nye sammensettinger åpner det
for frie refleksjoner om eget liv så vel som den tid og det samfunnet og
verden vi lever i. Perforert teglvegg i formasjon, en åpen dør som snor
seg opp ned, flere lag av reflekterende vindusglass som speiler be-
trakteren og åpner for spørsmål om hvem vi er og vil være.  

Hilde A Danielsen, Atai, installation
Danielsen (1972) is an artist who works in the broader field of spatial
art and sculpture, with references to architecture. She has for some
time custom made large scale art which has been displayed at alternative
and interdisciplinary as well as more established arenas, at home and
abroad, including Sculpture by the Sea in Århus and in Australia. She
stages and creates an artistic expression through metaphors as well as
literal interpretations of words and their diverse significance. By using
familiar building elements in new compositions, she encourages free
reflection on our own lives and the time, society and world in which we
live. Perforated bricks, an open upside down door and several layers of
reflective windows which act as mirrors for the onlooker invite us to
question who we are and want to be. 
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Marit Tunestveit Dyre, OPPLYST, tekst, skulptur, performance
Tunestveit Dyre (1983) er opptatt av kommunikasjon og måten vi bruker
språket på i relasjoner og sosiale situasjoner.  Utgangspunktet for
hennes kunstprosjekt er interessen for bokstaver og ord. I hvordan
ordene en velger kan inkludere eller ekskludere mottakeren, i bokstavelig
eller subjektive tolkninger av ord og begreper, og i fysikaliteten noen
ord bærer med seg. I Kunstbanken vil Tunestveit Dyre arbeide skulpturelt
og performativt med ord og bokstaver, i en kombinasjon mellom fysiske,
nedskrevne og uttalte ord. De fysiske bokstavene vil kunne danne
skulpturelle komposisjoner, operere som interaktive ord eller fungere
som fysiske elementer i performative og verbale handlinger. 

Marit Tunestveit Dyre, OPPLYST, text sculpture, performance
Tunestveit Dyre (1983) is interested with communication and the ways
in which we use language in relationships and social situations. The
starting point for the art project is her interest in letters and words;
how the words we choose may include or exclude the receiver, in literal
or subjective interpretations of words and concepts, and in the physicality
inherent in some words. At Kunstbanken, Tunestveit Dyre will work
sculpturally and performatively with words and letters, in a combination
between physical, written and spoken words. The physical letters may
create sculptural compositions, operate as interactive words or act as
physical elements in performative and verbal actions. The project lends
itself well to informational undertakings and will be on display in the
loft.   
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Susanne Roti (1984), Tegning – tekstil
Utstillingen vil vise arbeider som befinner seg i skjæringspunktet mellom
bilde og plagg. Roti arbeider med tegning og tekstil, og utforsker både
ideen om plagget og det faktiske plagget. Ved at tegningen viser til
ideen om materialet, mens formen/tekstilet er det faktiske, kan arbeidet
ses som en sammensmeltning av representasjon og virkelighet.
Arbeidene inneholder klare referanser til begge fagfelt – mote og teg-
nekunst; gjennom fortolkning av ikoniske klesplagg/tekstiler  og bruken
av tradisjonelle tegneteknikker. I arbeidet bygger hun på en gammel
tradisjon med å bruke surrealistiske elementer i moten. Ved å vise det
velkjente gjennom noe ukjent, skaper arbeidene en dialog med historien.
Roti er utdannet ved kles- og kostymedesign på Kunsthøyskolen i Oslo.
I 2016 deltok hun på Tegnebiennalen og Høstutstillingen. 

Susanne Roti (1984), Fashion – drawing art
The exhibition will show works in the cross section between pictures
and items of clothing. Roti works with drawings and textiles and explores
the idea of the clothes as well as the item itself. As the drawing refers
to the idea while the form or textile is concrete, the work may be seen
as a fusion of representation and reality. The works have clear references
to both disciplines - fashion and drawing - through the interpretation of
iconic clothing/textiles and the use of traditional drawing techniques. In
her work, she builds on an old tradition by using surreal elements in
fashion; in showing something familiar through something unknown,
the works create a dialogue with the past. Roti studied fashion design
at the Oslo National Academy of the Arts. In 2016 she participated at
the Drawing Biennale and the Autumn Exhibition. 

26 .  AUGUST   –  8 .  OKTOBER
Su

sa
nn

e 
Ro

ti:
 U
te
n 
tit
te
l, 
Le

vi
’s.

Fo
to

: S
us

an
ne

 R
ot

i.



Performancefestivalen 2017
Delta på Kunstbankens populære performancefestival og opplev noe
annerledes! Performance handler om et nærværende møte mellom
kunstner og betrakter. På årets festival vil vi undersøke hvordan perfor-
mancekunstnere arbeider med lyd. Kunstnerne på festivalen benytter
lyd på svært ulike måter, fra rituelle lydinstallasjoner med orgel, en
kunstnerisk bearbeidelse av vitenskapelige lydopptak, til kombinasjon
av smykkekunst og lydmateriale. Rammen på festivalen er 12 – 14
kunstnere. Performancene vil foregå inne i Kunstbanken og ute i Hamar
by. På fredag er det skoleforestillinger. Lørdag har vi et åpent program
for alle.  Performancefestivalen er støttet av Norsk kulturråd og Turné-
organisasjonen er samarbeidspartner. Detaljert program legges ut på
Kunstbankens hjemmeside www.kunstbanken.no/performance før
sommeren. 
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The Performance Festival 2017
Come to Kunstbanken’s popular performance festival and experience
something completely different! Performance is a close encounter be-
tween artist and onlooker. At this year’s festival, we will explore how
performance artists work with sound in a variety of different ways, from
ritual sound installations on the organ and an artistic reworking of a
scientific recording, to a combination of jewellery art and sound material.
12-14 artists will participate. The performances will take place inside
Kunstbanken and outdoors in Hamar. On Friday there are school per-
formances in collaboration with Hedmark Touring Organisation, and on
Saturday the programme is open for everybody. The performance festival
receives funding from Arts Council Norway. More details can be found
on www.kunstbanken.no/performance before the summer.



Jon Gundersen: Bil/rullestein, Rombeporfyr 2016 Foto: Jon Gundersen



Jon Gundersen. Mjøsa rundt – og vel så det. Collage, skulptur
Jon Gundersen (1942) har en særstilling i norsk kunstliv, spesielt med
sine underfundige og finstemte skulpturer. Han arbeider innenfor tre
hovedområder: bilder som klippes og limes; ting som stilles sammen
og tekstbaserte arbeider. Disse uttrykkene opptrer enten sammen eller
hver for seg. Denne utstillingen er laget spesielt for Kunstbanken og vil
bestå av flere nye arbeider i form av skulpturelle sammenstillinger av
ting, som Gundersen sier. Vi vil også få se Mjøsas sjølinje strukket ut til
en rett strek, som en veggfrise av kartblader. Gundersens arbeider
appellerer til betrakterens humor, noe som virker avvæpnende og åpner
opp for å nærme seg, oppleve, sanse, assosiere og fabulere.  Gundersens
Dobbeltdyr utenfor rådhuset i Hamar er et av mange eksempler på hans
større skulpturer. 

Jon Gundersen. Around Mjøsa – and a bit more. Collage, sculpture
Jon Gundersen (1942) enjoys a special position in Norwegian art, especially
with his peculiar and finely-tuned sculptures. He has three main areas
of focus: pictures that can be cut and glued; things that are put together
and text-based works. These expressions are either combined or dis-
played separately. This exhibition is made especially for Kunstbanken
and will comprise several new works of art in the shape of sculptural
juxtapositions of things, as Gundersen puts it. We will also see the coast-
line of Mjøsa stretched out as a wall frieze of map sheets. Gundersen’s
works appeal to the viewer’s sense of humour, disarming and opening
up for experiencing, sensing, associating and fantasising. Gundersen’s
Dobbeltdyr outside the town hall in Hamar is one of many examples of
his sculptures. 

4 .  NOVEMBER  –  3 0 .  D ESEMBER





Ana Rita Antonio (1980) utfordrer konversjonene i kunst og design
med humor og satire og er tydelig influert av sin portugisiske kultur-
bakgrunn.  Hun arbeider prosjektrettet og ofte med et filosofisk ut-
gangspunkt som hun oversetter til sitt eget kunstneriske behov. Med
henvisninger spesielt til den nederlandske arkitekten H.P. Berlage og
hans syn på reglene rundt god og dårlig smak har hun skrevet sitt eget
ALL RIGHT Design Beerestein Manifesto som består av tretten regler
om materialer, konstruksjon og ornament. Antonio ble lagt merke til på
Høstutstillingen 2014 med sine foto av hyllearrangementer hvor hun
selv var en del av konstruksjonen. I Kunstbankens hvelv vil hun parallelt
med sitt Manifesto vise en serie på 13 vaseformer, laget i utradisjonelle
materialer, som tre, gummi, papir og 3 D print. 

Ana Rita Antonio (1980) challenges the conventions in art and design
with humour and satire, and is distinctively influenced by her Portuguese
background. Her works are project based, often with a philosophical
departure point which she interprets to suit her own artistic needs.
Making particular reference to the Dutch architect H.P. Berlage and his
views on the rules of good and bad taste, she has written her own ALL
RIGHT Design Beerestein Manifesto which comprises thirteen rules of
materials, constructions and decorations. Antonio caught the attention
at the Autumn Exhibition 2014 where she presented photos of shelves
in which she formed part of the construction. In the vault in Kunstbanken,
she will exhibit her Manifesto and a series of 13 vases, or photos of
vases, made from unorthodox materials such as wood, rubber and 3D
print. 
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Eli Katarina Kjønsberg og Mari Røysamb, ulike teknikker
Kjønsberg (1965) og Røysamb (1964) har hatt et felles prosjekt siden
2001, samtidig som de arbeider individuelt med egne arbeider og ut-
stillinger. I samarbeidsprosjektene finner de en kunstnerisk gjenkjennelse
og resonans i hverandres arbeider, hvor deres selvstendige verk går
inn i en felles enhet. Som overbygning velges tittel og tematikk, og det
legges vekt på utstillingskonseptet. Begge to arbeider med forskyvninger
av virkeligheten, med dreining og synliggjøring av det spesielle, det
hverdagslig normale og gjenkjennelige. I deres seneste arbeider dreier
det seg om undersøkelser rundt hukommelse og definisjonsevne, og
om hvordan man kan bevege seg inn i noe som både gir mening og
tangerer det meningsløse. Dette er utgangspunktet for utstillingen i
Kunstbanken, hvor de vil vise objekter, installasjon, skulptur, tegning,
foto og video.   

Eli Katarina Kjønsberg and Mari Røysamb, various techniques
Since 2001, Kjønsberg (1965) and Røysamb (1964) have collaborated
on several exhibitions. Both have also worked individually with their
own projects since they finished their education in 1996. For their col-
laborative work, they seek an artistic recognition and resonance in each
other’s artwork. The main theme of their joint exhibitions is the constel-
lation and communication between the separate works and the artists.
Every exhibition is built around a dramatic composition where each of
the pieces interreact. Their recent artworks are about reality displace-
ment, revolving and highlighting uniqueness, normality and recognition,
and how to move towards something that both makes sense and borders
on the senseless. At Kunstbanken they will show objects, installations,
sculptures, drawings, photos and videos.  
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ARRANGEMENTER  

Svein Ove Kirkhorn: Kamelion, skoleprosjekt. Performancefestivalen 2015. Foto: Ingrid Enger

Kunstbanken ønsker å vekke engasjement og nysgjerrighet, og å være
en døråpner til det visuelle samtidskunstfeltet. Hos oss er det fri entré,
og de fleste aktiviteter er gratis. Hver torsdag kl. 12.00 tilbyr vi en 15
minutters presentasjon av de aktuelle utstillingene. Vi arrangerer kunst-
marked, påske- og juleverksted for barn, samt kurs, foredrag, seminarer
og kunstnerpresentasjoner.

Arrangementer i Kunstbanken 2017:
Lørdag 8. april: Påskeverksted for barn, ledet av profesjonell kunstner
Lørdag 20. mai: Museumsnatt; et vårlig kultureventyr! 
Fredag 30. juni: Markering av Kunstbankens 20-årsjubileum
Lørdag 21. oktober: Performancefestival
Lørdag 25. november: Juleverksted for barn, ledet av profesjonell kunstner



 A C T I V I T I E S  

Kunstbanken wants to encourage interest and curiosity and be a door
opener to contemporary visual art. We have free entry and most activities
are free of charge. Every Thursday at 12pm we give a 15-minute pre-
sentation of current exhibitions. We arrange an art fair, Easter and
Christmas workshops for kids, as well as artist presentations, lectures
and seminars.

Art events in Kunstbanken 2017:
Saturday 8th April: Easter workshop for children
Saturday 20th May: Night at the Museum; a cultural adventure!
Friday 30th June: Kunstbankens 20th anniversary
Saturday 21st October: Performancefestival
Saturday 25th November: Christmas workshop for children



Kunstopplevelser for barn og unge
Alle skoler i Hedmark tilbys gratis omvisninger i våre utstillinger. Om-
visningen tilpasses den enkelte gruppe og varer i ca 45 min. Opplevelse,
refleksjon og dialog er kjernen i Kunstbankens formidlingsarbeid. Gjen-
nom tverrfaglig tilnærming og refleksjon rundt uttrykk, virkemidler og
meningsinnhold, vil publikum lære om hvordan kunstnere kan skape
visuell kunst for å kommentere, tolke og forstå samfunnet – og hvordan
vi som betraktere dermed også kan bruke den visuelle kunsten til å
forstå verden, og oss selv. 

Vandreutstillinger og desentralisert virksomhet
Kunstbanken bidrar til å gi store og små i hele fylket kunstopplevelser
gjennom  vandreutstillinger og gjennom ordningen Kultur på tur. Vi
sam arbeider med kommunenes visningssteder og bibliotek. Sammen
med Turneorganisasjonen utvikler vi produksjoner til bruk i skolen.
Kunstbanken samarbeider med Volumfestivalen og andre festivaler.
Kurs, seminarer, rådgiving og kunstprosjekter i offentlige rom er en del
av den desentraliserte virksomheten.
Se www.kunstbanken.no for mer informasjon og program.

VANDREUTST I L L I NGER  OG  P EDAGOG I SK  T I L BUD



Touring Exhibitions
Kunstbanken contributes giving everybody in the county a chance to
experience contemporary  art through touring exhibition and the Kultur
på tur programme. Our touring exhibitions are shown in collaboration
with various municipalities and libraries.Together with the Hedmark
Touring Organisation we develop productions for use in school. Courses,
seminars, festivals, advice, and public art commissions are part of the
decentralized work.

Guided tours and educational work
Kunstbanken collaborates with various municipalities offering a DKS-
programme. Schools and kindergartens in Hedmark get free guided
tours of exhibitions, customized to each group.
Experience, reflection and dialogue are the core of Kunstbankens edu-
cational work. Through multidisiplinary approach and discussions on
artists expression, student will learn how artists can create visual com-
ments, how they interpret and understand the sosiety – and how the vi-
sual arts make us understanding the world, and ourselves.
For more information, www.kunstbanken.no

Vandreutstilling/
touring exhibition
Bevinget
Smykker og objekter/
Jewellery and objects

Toril Bonsksen, Dina Hald,
Anna Talbot 
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KUNSTBUT I KK

• Glass, smykker, keramikk, tekstilarbeider, tegning, grafikk og maleri
fra ca. 80 billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Hedmark og landet
for øvrig

• Gavekort
• Unike gaver og firmagaver
• Kunstbøker, kunstkort, plakater, utstillingskataloger
• Faglig bistand til utsmykking av små og store lokaler i private hjem

eller bedrifter

• Glassware, jewellery, ceramics, textiles, drawings, graphic art and
paintings made by around 80 visual artists and craftsmen from
Hedmark and the rest of the country 

• Gift cards
• Personal and corporate gifts
• Art books, art cards, posters, exhibition catalogues
• Professional consultancy on decorating small and large private and

corporate premises

Foto: Jiri Havran



ART  SHOP



Finnsalhagen omsorgsenhet. Britt Smelvær. Foto: Britt Smelvær.

Arne Ingvaldsen, Børstad Idrettspark. Foto: Jiri Havran.



KUNST DER FOLK FERDES
Kunstbanken er rådgiver for Hedmark fylkeskommune og kommunene
i Hedmark i saker knyttet til kunst i offentlige rom. Vi arbeider for at
kunst skal være en naturlig del av folks hverdag. Kunst gir innbyggerne
gode omgivelser, og styrker identitet og tilhørighet. Ordningen bidrar
også til at kunstnere får en aktiv rolle i utformingen av offentlige miljøer
som gir dem kvalitet. Kunstbanken følger statens regelverk i saker
knyttet til kunst i offentlige rom og samarbeider med den statlige or-
ganisasjonen Kunst i offentlige rom (KORO). Kunstprosjektene i offentlige
bygg og utendørsprosjekter gjøres kjent for folk flest gjennom
dokumentasjon, seminarer, foredrag og debatter. I 2017 utgis en bok i
regi av Kunstbanken som presenterer mer enn 140 kunstprosjekter fra
Hedmark, og viser det omfattende arbeidet som er gjort på dette feltet.
Bokprosjektet er støttet av KORO og Hedmark fylkeskommune.

ART WHERE PEOPLE ARE 
Kunstbanken advises Hedmark County Council and the municipalities
in Hedmark on art in public spaces. We aim to make art a natural part
of people’s everyday life because art provides good surroundings and
strengthens our sense of identity and belonging. The arrangement also
contributes to giving artists an active role and added quality in the
shaping of public spaces. Kunstbanken follows official regulations in
cases related to art in public spaces and collaborates with Public Art
Norway (KORO). Art projects in public buildings and outdoor arenas
are available to the public at large through documentation, seminars,
lectures and debates. In 2017, Kunstbanken will publish a book that
presents more than 140 art projects from Hedmark to show the extensive
work done in this field. The book project is funded by KORO and Hed-
mark County Council.

KUNST  I  O F F ENTL IGE  ROM  · ART  I N  PUBL I C  SPACES



Ståle Blæsterdalen, 2016. Foto: Tobias Norvik.

KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter viser skiftende utstillinger av
norsk og internasjonal samtidskunst i egne gallerier. Vi søker å vise
bredden i den visuelle kunsten, gjennom også å vise de såkalt smale
uttrykkene. Kunstbanken arrangerer Performancefestival annet hvert
år, og har siden 2003 løftet fram denne kunstformen for tilreisende
publikum, skoleelever og for Hamars befolkning. Gjennom produksjon
og formidling av vandreutstillinger bidrar vi til at folk i Hedmark får
tilgang til profesjonell kunst der de bor. Barn og unge er en viktig mål-
gruppe for vårt formidlingsarbeid. Kunstbanken er også rådgiver i kunst-
prosjekter i offentlige rom, og arrangerer kurs og seminarer. Kunstbanken
er del av et landsdekkende nettverk av 15 kunstsentre i Norge. Kunst-
banken Hedmark Kunstsenter er en stiftelse etablert i 1996. De to
stifterne er Hedmark fylkeskommune, som også er økonomisk bidrags-
yter, og kunstnerorganisasjonene i Hedmark (BKH og NKØ).



KUNSTBANKEN Hedmark Art Centre shows changing exhibitions of
contemporary Norwegian and international art. We wish to show the
breadth of visual art through also showing so-called marginal expres-
sions. Kunstbanken arranges the Performance Festival every other year,
and has since 2003 put focus on this art form for visitors, pupils and
the residents of Hamar. Through our travelling exhibitions we contribute
to giving people in Hedmark access to professional art where they live.
Children and young adults are an important target group for our educa-
tional work. Kunstbanken is part of a nationwide network of 15 art
centres in Norway and also acts as consultants on public art commis-
sions and arranges courses and seminars. Kunstbanken Hedmark Art
Centre was founded in 1996 by Hedmark County Council, who is a fi-
nancial contributor, and the arts and crafts associations in Hedmark
(BKH and NKØ).

KUNSTBANKEN  HEDMARK  KUNSTSENTER



ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS
Tirsdag - fredag / Tue - Fri: 11 - 16. Lørdag - søndag / Sat - Sun: 12 - 17
Mandag stengt / Mon closed. Stengt siste søndag før ny utstilling.
Closed on the last Sunday before the opening of a new exhibition.

FRI ENTRÉ FREE ENTRANCE 

OMVISNINGER GUIDED TOURS 
Omvisning hver søndag etter åpning av ny utstilling, kl 13:00
Guided tours every Sunday after exhibition openings, at 13:00
Forhåndsbestilte gruppeomvisninger / Pre-booked group tours:
kr 700 dag/1450 kveld / NOK 700 day-time / NOK 1450 evening.

Omvisninger og arrangementer utenom åpningstid kan avtales.
Utleie av lokaler til møter og andre arrangementer fra kr. 650,- 
Guided tours and events outside normal opening hours can be arranged. 

KUNSTBANKEN CAFÉ
Velkommen til en kunstpause i caféen!
Lunsj, kake, varmt og kaldt drikke står på menyen.
Welcome to an art break in the café!
On the menu: selection of lunches, cakes, hot and cold drinks.

Åpningstider / Opening hours: Tir - fre / Tue - Fri: 11 - 14
Lør / Sat: 12 - 15, Søn og man / Sun and Mon: stengt / closed

Lukkede arrangementer på kveldstid kan også avtales.
Private events in the evenings can be arranged.
booking@victoriahaven.no  ·  +47 46 30 61 65

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter

KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter
Parkgata 21, pb 224, 2302 Hamar
Tlf. + 47 62 54 22 60
post@kunstbanken.no · www.kunstbanken.no Gr
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