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ÅRSMELDING 2020 - MELDEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND
Medlemsforeningen Kunsthall Grenland har på tross av pandemien hatt et høyt aktivitetsnivå i
2020: 9 utstillinger, 2 filmvisninger, 1 konsert. Ingen foredrag. Flere utstillinger og filmvisninger
enn året før. Filmvisningene har vært på Filmsenteret Charlie, utstillingene i Prosjektrommet på
Ælvespeilet kulturhus, pluss en STOR tegneutstilling i samarbeid med Kunsthall Grenland i
kunsthallen.
Styret har foreslått og blitt enig om programmet sammen. I tillegg har foreningen ofte diskutert
Medlemsforeningens rolle og identitet i forhold til stiftelsen Kunsthall Grenland og Porsgrunn
kommune. Dette har ledet til ønsket og forslaget om vedtektsendringer og å reetablere foreningen
som Porsgrunn Kunstforening (se vedlegg for begrunnelse).
Økonomi: Foreningen har kun 19 medlemmer i 2020. Dette er historisk lavt og må ses på som dels
en konsekvens av koronasituasjonen, dels problemet med å engasjere som følge av problemer med å
kunne planlegge og promotere aktiviteter på lengre sikt. Vi ser at engasjementet for foreningens
aktiviteter på sosiale medier er langt høyere enn medlemstallet tilsier. Likviditeten er god. Se
vedlagte regnskap for 2020.
Styret 2020: Kristian Grennes (styreleder), Tom Hovinbøle (kasserer), Hilde Iren Dølheim, Bjarne
Nærum, Stine Hartvigsen, Henning Dahle, Morten Wesseltoft (vara).
Valg: Alle sittende medlemmer ønsker å fortsette sitt engasjement for foreningen.

VEDLEGG TIL ÅRSMELDINGEN
Oversikt over årets aktiviteter
Begrunnelse for vedtektsendringer / reetablering av Porsgrunn Kunstforening.

VEDLEGG TIL ÅRSMØTET
Resultat- og balanseregnskap for 2020

Porsgrunn 12.03. 2021

Kristian Grennes
Styreleder, Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

AKTIVITETER 2020

Utstillinger:
-Loco Mosquito (Kenneth Apeland) Januar. Prosjektrommet.
Samarbeid med Kunsthall Grenland og utstillingen Jan Walaker – Punk & Porcelain, pluss konsert
med De Press.
-Dahle og Ottestad - Boks III Feb/mars. Prosjektrommet.
-Hilde Dølheim – Ute av kontroll. Juli. Prosjektrommet.
-Linn Obrestad – Making nature. Juli. Prosjektrommet.
-Guro Brudvik Dalene – Værelse. Aug. Prosjektrommet.
-Jorunn Kjær – The Real Words. Okt. Prosjektrommet.
-May-Helèn Mogstad. Fotografier. Okt. Prosjektrommet.
-Knut Gundersen. Nye malerier. Nov. Prosjektrommet.
-Strek 2020. Tegneutstilling. Des. Kunsthallen.
Samarbeid med Kunsthall Grenland. Over 80 påmeldte tegninger, av barn, ungdom voksne,
amatører og profesjonelle. På åpningsdagen: konsert med Einstöing (Marius Ystad).

Filmvisninger:
-Van Gogh & Japan. Feb. Filmvisning på filmsenteret Charlie.
-Kunstneren og tyven. Sept. Filmvisning på filmsenteret Charlie.

BAKGRUNN FOR Å LØSRIVE MEDLEMSFORENINGEN FRA KUNSTHALL GRENLAND
Bakgrunn for diskusjonen om å løsrive Medlemsforeningen Kunsthall Grenland (MKG) fra

Stiftelsen Kunsthall Grenland kom bl.a. gjennom flere av Kunsthallens fremtidsplaner.
Kunstforeningens ambisjoner er å trappe opp aktvitetsnivået, og utvikle og utvide virksomheten,
med sin identitet og tilhørighet til Porsgrunn. Å arbeide for å reetablere Porsgrunn Kunstforening og
jobbe for økt medlemstall, er en hovedsatsning for foreningen i årene som kommer. Kunsthallens og
Kunstforeningens roller og ambisjoner er forskjellige. Men som hver sin organisasjon vil det være
lettere å samarbeide. En løsrivelse vil gjøre alt tydeligere for både publikum og de involverte.
Som fristilt organisasjon ønsker Porsgrunn Kunstforening å opprettholde kontakt og et produktivt
og konstruktivt samarbeid med Kunsthall Grenland.
Bak ønsket om å gå tilbake til å bruke Porsgrunn Kunstforening og kutte den formelle tilknytningen
til Kunsthall Grenland ligger altså:
- ta i bruk Porsgrunn Kunstforening igjen som identitetsmarkør.
- et ønske om å øke aktivitetene og utvikle foreningens satsningsområder – visninger, workshops,
gatekunst, konserter og egen festival.
- bygge opp igjen Porsgrunn Kunstforening som den populære kunstformidleren foreningen en gang
var, med bred støtte og godt omdømme i byens befolkning.
- ha et bredt og variert kunstnerisk fokus.

