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Kunstens hus i Tromsø 

I over 60 år har Muségata 2 vært Tromsøs storstue for kunst og kultur, de siste 40 år med 

hovedvekt på samtidskunst. Idar og Eka Ingebrigtsen «okkuperte» bygget og reddet det fra 

planer om riving da Tromsø Museum flyttet ut i 1961.  Sammen med en rekke kunstnere og 

kulturarbeidere ble Muségata 2 umiddelbart omgjort til et aktivt kultursenter i Tromsø. 

Dette fortsatte til tidlig på 80-tallet da Tromsø kunstforening flytta inn og ble hovedaktør i 

bygget. Tromsø kommune og Troms kunstforening opprettet da stiftelsen Tromsø 

kunstsenter som fikk overdratt bygget med formål at det skulle være lokaler for Tromsø 

kunstforening. Umiddelbart ble Tromsø kunstforening et ettertrakta utstillingssted for 

kunstnere lokalt, nasjonalt og etterhvert også internasjonalt. Med grunnlag i de unike 

utstillingslokalene i Muségata 2 har Tromsø kunstforening bygd seg opp som et ettertrakta 

utstillingssted for kunstnere lokalt, nasjonalt og etterhvert også internasjonalt.  

Tromsø Kommune vedtok i 2018 å nedlegge stiftelsen Tromsø kunstsenter og overtok 

Muségata 2 i 2019.  Det er nå maktpåliggende at vi nå benytter anledningen til å revitalisere 

og skape en ny giv på huset, til gagn for både Tromsøs befolkning og tilreisende, og ikke 

minst kunstmiljøet i hele Nord-Norge. Dette historiske bygget – som er unikt i Tromsø og i 

Nord-Norge - har et prekært behov for renovering om det skal kunne bevares også for 

kommende generasjoner.  

Arbeidsgruppa har sett på hvordan man i sammenheng med renoveringa kan skape større 

aktivitet og bredde på huset, basert på de kunstformålene det allerede benyttes til. Dette 

oppdaterte konseptet for Muségata 2 har vi kalt Kunstens hus.  Det samsvarer med 

forprosjektet som Tromsø Kunstforening har tatt initiativ til og fått midler til fra Norsk 

kulturråd i 2020.  

Gjennom arbeidet med Kunstens hus skal vi styrke og videreutvikle Muségata 2 både som 

visningsrom for samtidskunst, som arbeidsplass for Tromsø-kunstnere og som møteplass for 

kunstnere og for publikum. Nøkkelord her er synergieffekter, økt aktivitet og 

samlokalisering. Tromsø har et vitalt og anerkjent kunstmiljø som er i vekst, ikke minst 

takket være Kunstakademiet. Mange av de unge nyutdanna kunstnerne etablerer seg i 

Tromsø og beriker det allerede store kunstmiljøet som finnes her. Med Kunstens hus som en 

av bærebjelkene i miljøet vil Tromsø kunne styrke og sikre sin posisjon som 

kulturhovedstaden i nord. Kunstens hus skal også gi unge nyetablerte kunstnere mulighet til 

å lage sin første utstilling, skal gi barn og unge sine første opplevelser av samtidskunst og 

skape dialog mellom ung og gammel om kunstens betydning og verdi. 

Et levende kunst- og kulturliv generer verdier som er vanskelig å sette en prislapp på, men 

som gjør Tromsø til en bedre og mer attraktiv by å arbeide og leve i. Etableringa av Kunstens 

Hus vil legge grunnlaget for noe som skal vokse og utvikle seg i mange tiår framover. 

Sammen må vi tørre å ha ambisjoner på vegne av kunstbyen Tromsø. 
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For å realisere Kunstens hus i Tromsø, anbefaler arbeidsgruppe 1 følgende:   

 

1. Kunstens hus skal være et samlingssted for kunstmiljøene i Tromsø og senter for 

formidling av samtidskunst til befolkningen og til besøkende.  

• Kunstens hus skal avspeile bredden, dybden og mangfoldet i samtidskunsten, lokalt, 

regionalt og internasjonalt.  

• Kunstens hus skal bringe internasjonal samtidskunst til Tromsø og på den måten 

ytterligere berike regionens kulturliv og Tromsøs renomme som ledende senter for 

kunst.  

• Kunstens hus skal være et trekkplaster for Tromsøs befolkning og alle som besøker 

byen, og det skal legges til rette for et større publikum og for økt aktivitet for barn og 

unge så vel som for eldre.  

• Kunstens hus skal være et fyrtårn for samtidskunsten og bidra til å opprettholde og 

styrke Tromsøs posisjon som den mest attraktive og vitale kunstbyen i nord.  

 

2. Arbeidsgruppas beskrivelser og forslag til romprogram for Kunstens hus i Tromsø legges 

til grunn for istandsetting av Muségata 2, jfr. avsnitt 3 Innhold i Kunstens hus, hva skal 

Muségata 2 romme? og avsnitt 4 Forslag til romprogram i dette dokumentet. 

 

3. Det igangsettes et rehabiliteringsprosjekt i 2021 med sikte på gjennomføring i 2021-22. 

Det opprettes en brukergruppe bestående av TKF og de faste brukerne av M2. Det legges 

til grunn nødvendige strakstiltak som drenering og tiltak for brannsikkerhet og 

arbeidsforhold gjennomføres så snart som mulig i 2021.  

 

4. Det må arbeides videre med organisering drift og innhold med sikte på å øke aktivitet og 

bruk av huset. Tromsø kommune bør nå samarbeide med TKF og det øvrige kunstmiljøet 

om å gjennomføre forprosjektet som har mottatt støtte fra Norsk kulturråd om innholdet 

i Kunstens hus, jfr. omtale av forprosjekt i avsnitt 5 Organisering og driftsøkonomi. 

 

Tromsø desember 2020 

 

Leif Magne Tangen       Camilla Fagerli         Henrik Sørlid            Yngve W. Bergheim 

intendant Tromsø         styremedlem             leder KIT -             styremedlem Tromsø 

kunstforening                Tromsø kunstforening      Kunstnerne i Tromsø    kunstforening 

 

Andrea Conradsen Ruth Aitken   Lisa Hoen    Joar Nango 

Kurant visningsrom Kurant visningsrom  Kunstner, Loftet arbeidsfellesskap 

  

Hilde Hauan Johnsen  Lisa Fransiska Valle    Bi Haavind 

Kunstner, professor   Avd. for oppvekst  Kulturenheten 

Kunstakademiet UiT  utdanning og kultur  Tromsø kommune 
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Mandat for arbeidet 

Mandat ble gitt i oppstartsmøte 25.06.20. med ordfører Gunnar Wilhelmsen og 

avdelingsdirektørene Mette Mohåg og Kari Henriksen, med følgende visjon:   

 

Etablere Kunstens hus i Tromsø – et samlingssted for kunstmiljøene i Tromsø og 

senter for formidling av kunst til Tromsøs befolkning og til besøkende.  

 

Det ble nedsatt 4 arbeidsgrupper for å utrede grunnlaget for å etablere Kunstens hus i 

Tromsø:  

 

1. Avklare bruk og kunstnerisk innhold i Muségata 2.  

Innhold, leietakere, arealbruk, driftsform. Kartlegging av behov og muligheter.  

Utredes i samarbeid med Tromsø kunstforening og andre fra kunstmiljøene.  

2. Rehabilitering av Muségata 2 

Gjennomføring.  Ansvarlig: Utbyggingsseksjonen i samarbeid med Byggforvaltningen.  

Samarbeid med brukere, gruppe 1.  

3. Finansieringsplan for rehabilitering av bygget 

Omfatter mulige tilskudd, sponsorer/gaver og kommunalt låneopptak.  

4. Parken – et kunst- og aktivitetsområde for Muségata 4 og et sentralt byrom i den nye 

sørbyen.  

 

Arbeidsgruppe 1 har hatt seks møter i perioden august – november. Flere deltok også på 

åpent folkemøte søndag 13. september og workshop 6. oktober med kunstnerne i Resilience 

Action Lab i regi av TKF. Det har vært løpende kontakt underveis med de tre andre 

arbeidsgruppene gjennom gruppenes ledere og gjensidig deltakelse på møter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto i dette dokumentet: 

Tromsø kunstforening, 

Tromsø kommune, 

postkort fra Tromsø.  
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Arbeidsgruppas vurderinger og forslag 
 

1. Historien om Muségata 2 

Muségata 2 (M2) ble bygget som utstillingslokaler for Tromsø museum til feiringa av 

Tromsøs 100-årsjubileum i 1894. Da muséet flyttet i nye lokaler i 1961, ble M2 tatt aktivt i 

bruk av kunstnere i Tromsø med Idar og Eka Ingebrigtsen i spissen. Muségata 2 ble dermed 

reddet fra å bli revet, som var et forslag den gangen. Bygget ble fylt med dukketeater, 

øvingslokaler for musikere, verksteder og atelier for kunstnere og barneteater, og var på 60 

og 70-tallet Tromsøs mest vitale kultursenter.  I 1980 opprettet Tromsø kommune og 

Tromsø kunstforening stiftelsen Tromsø kunstsenter, hvis hovedformål var å gi lokaler til 

Kunstforeninga og andre kunstaktører. Bygget ble da istandsatt av Kunstforeninga med 

bevilgning fra Norsk kulturråd.  

Muségata 2 er et sjeldent og klassisk utstillingsbygg fra 1800-tallet. Bygningen har Nord-

Norges fineste utstillingslokaler for kunst, og har gjennom 126 år vært et viktig samlingssted 

for Tromsøs befolkning. Dette er husets viktigste verdi og bruk i dag, og vil være den viktigste 

bruken framover.   

 

 

Tromsø kunstforening - TKF har drevet kunstformidling siden 1924 og er en av Tromsøs 

eldste kulturinstitusjoner. Gjennom årene har kunstforeningen endret seg fra å være drevet 

på frivillighet av kunstinteresserte medlemmer, til å bli en moderne og profesjonalisert 

kunsthall med omfattende utstillingsprogram innen samtidskunst. Til dette mottar de faste 

driftstilskudd fra Kulturrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune. 

Med sine tre fast ansatte utgjør TKF den største aktøren som i dag holder til i M2.  

Satsingen på Tromsø kunstforening gjennom årlig driftsstøtte og stiftelsen Tromsø 

kunstsenter som har gitt TKF gratis lokaler de siste 40 årene, er den største investeringen 

Tromsø kommune har gjort for byens profesjonelle kunstliv. Dette har gitt Tromsø 

kunstforening mulighet til å utvikle seg til det profesjonelt anerkjente visningsstedet og 

organisasjonen de er i dag. 

Andre kunstaktører: Faste brukere av M2 er Loftet arbeidsfellesskap, Mondo 

kunstbokhandel, Kurant, Tromsø folkekjøkken, Eka og Idar Ingebrigtsens stiftelse. Ellers har 

lokalene vært brukt regelmessig av festivaler som Insomnia, Open Out, Tromsø Open, 

Vårscenefest, Uredd og Kunstakademiets master og bachelorsutstillinger.  
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2. Betydningen av Kunstens hus i Tromsø 

Tromsø er Nord-Norges viktigste kunstby. Kunstmiljøet spenner vidt fra Tromsø 

kunstforening med sin snart hundreårige historie;  profesjonelle kunstnere som gjennom 

mange år har etablert seg her og har atelier på Kysten, på Loftet arbeidsfellesskap i 

Muségata 2 og andre steder; Kunstakademiet som trekker til seg studenter fra hele verden 

og som har gitt Tromsø et løft og satt sitt preg på byen gjennom det siste tiåret; Tromsø 

kulturskoles kunstskole der barn og unge driver med skapende aktiviteter; satsingen på 

kunst i våre offentlige bygg og felles parker og uterom; Nordnorsk kunstmuseum som vekker 

interesse for kunst blant byens befolkning; kunstnerstyrte gallerier og kunstfestivaler som 

Kurant, Small Projects, Galleri Snerk, Mondo, Arctic Art Book Fair, Failure, Understanding, 

Care & Kunst, Kinobox, Polar Film Lab, Tromsø Folkekjøkken, Tromsø Open og Open Out; og 

ikke minst: Kunstnerne i Tromsø (KIT) - faglig sammenslutning av billedkunstnere i Tromsø 

som ble opprettet i 2018, og Romssa Kunsthall som er i emning.  

Kunstmiljøene er viktige for Tromsø, de er viktige for hverandre, og de er i vekst. Gjennom 

flere tiår har utviklingen av kunstscenen i Tromsø og omegn vært drevet fram av kunstnere 

som har organisert seg selv for å svare på sine og samfunnets behov. De fleste institusjonene 

og organisasjonene vi har på feltet er drevet frem av kunstnerne selv. Det er også mye 

samarbeid og nettverk på tvers av kunstsjangre; bl.a. med scenekunstmiljøet ved Rådstua 

teaterhus, Insomnia og mange av festivalene. Det er disse samarbeidene som gjør Tromsø til 

den mest spennende kulturbyen i nord.  

Visuell kunst setter preg på våre hverdagsliv og på Tromsøsamfunnet. Kunst skapes i flere 

sammenhenger; vi møter kunst i byrommene og parkene og i skoler og på sykehjem. Barna 

er aktive gjennom Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken. Kunsten er både 

internasjonal, global og lokal; og den krysser grenser, den er maktkritisk, og den bygger nye 

bruer og måter å forstå verden og hverandre på. Visuelle uttrykk, estetikken, og kunsten, det 

preger oss og engasjerer oss, og det diskuteres!  

Tromsø kommune er i dag eier av Muségata 2. Kommunen overtok Muségata 2 og 4 fra 

stiftelsen Tromsø kunstsenter etter vedtak i to kommunestyresaker i 2018 om nedlegging av 

stiftelsen, som i sin tid ble opprettet av Tromsø Kunstforening og Tromsø Kommune i 1981. 

Bakgrunnen for overtakelsen av Muségata 2 var at stiftelsen Tromsø kunstsenter – som var 

driftet på frivillig basis, ikke var i stand til å ivareta vedlikehold av bygget. Hensikten med å 

overta bygget var å rehabilitere M2 til samme formål som tidligere: Lokaler til TKF og andre 

kunstaktører. Det ble vedtatt i 2028 at midler til istandsetting skulle innarbeides i 

kommunens økonomiplan, og at det skulle gjennomføres et forprosjekt for å utrede og 

gjennomføre innhold, driftsform og økonomi. Vi tolker det slik at vedtaket fra 2018 om 

forprosjekt ivaretas nå gjennom det arbeidet som ble igangsatt med oppstartsmøtet 26. juni 

i år, og de fire arbeidsgruppene for Kunstens hus som har pågått høsten 2020.  
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Med Kunstens hus i Tromsø vil det visuelle kunstmiljøet få en arena for sitt virke, i form av 

utstillinger og formidling av kunst til et bredt publikum, noe rom for kunstproduksjon og ikke 

minst en møteplass Tromsøs befolkning og tilreisende og for kunstnere. Kunstens hus vil 

være et sted som tar kunst til Tromsø og åpner det for et bredt publikum, slik Rådstua 

teaterhus er for teatermiljøet i Tromsø, Verdensteatret er for filmen og Tvibit og Kulturhuset 

er for musikken.                   

 

3. Innhold i Kunstens hus – hva skal Muségata 2 romme?  

Kunstens Hus skal avspeile bredden, dybden og mangfoldet i samtidskunsten i Tromsø. I 

tillegg skal Kunstens Hus bringe et bredt spekter av internasjonal samtidskunst av høy 

kvalitet til byen, og på den måten berike publikum og stimulere det regionale profesjonelle 

miljøet.  Kunstens Hus skal være det viktigste senteret for visuell kunst i nord. Det skal legges 

til rette for flere aktiviteter, aktører og publikummere. Dette krever innsats og samarbeid, 

både mellom kunstaktørene og med Tromsø kommune.  

Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i  

● hva som er behov i kunstmiljøene i Tromsø,  

● hva bygget M2 egner seg til, 

● og viktigst: Hvordan kan vi få til mer aktivitet, flere publikummere og flere kunstnere i 

Muségata 2; hvordan kan vi gjennom bedre arealbruk realisere visjonen om at 

Kunstens hus skal bli en aktiv og åpen møteplass for kunstnere og for folk i Tromsø.  

● Vi ønsker at flere barn og ungdom skal bruke Kunstens hus. 

 

Behov i kunstmiljøene i Tromsø: Dette ble kartlagt i forbindelse med Kunstplanen for 

Tromsø fra 2013. Sammen med det som vi kjenner til i dag, omfatter det:  

● Rom for kunstproduksjon: Atelier og felles verksteder. Residens for kunstnere. Felles 

prosjektrom.  

● Utstillingslokaler: TKF har behov for faste utstillingslokaler. KIT, Tromsø Open, Kurant 

og Kunstakademiet har temporære behov for lokaler for utstillinger. Det er også 

andre aktører i dag, eller i framtida som har slike behov. Mange kunstnere som bor 

og arbeider i Tromsø opplever mangel på tilgjengelige utstillingsplasser. 

● Møteplasser og aktivitetsrom: Kafé, arrangementsrom med scenemuligheter. 

 

Muségata 2 egner seg til utstillinger og møteplass for folk. Det er et bygg som forteller mye 

av Tromsøs historie, og som henvender seg til og kan tiltrekke seg et bredt publikum i alle 

aldre. M2 bør være er aktivt bygg, og det bør også kunne romme noen arbeidsplasser, 

atelier/verksteder og møteplasser for kunstnere. Samtidig kan ikke M2 tilfredsstille alle 

behov som kunstmiljøet i Tromsø har, og det er heller ikke ønskelig å konsentrere all 

aktivitet og ressurser på ett sted. Men M2/Kunstens Hus er allerede en sentral bærebjelke i 
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kunstscenen, og kan gi enda mer til byen ved å videreutvikles og forbedres med 

utgangspunkt i eksisterende organisasjoner og praksiser. 

Hvordan skal vi få til mer publikum, mer aktivitet blant barn, unge, voksne og eldre? Her er 

det mange muligheter som det må tas tak i:  

● Mer innholdsrikt og variert program gjennom samarbeid/samlokalisering med andre 

profesjonelle aktører, samt tilgjengeliggjøring (prosjektrom). Flere aktører vil bidra til 

hyppigere arrangementer og dra inn mer publikum, slik pilotprosjektet Ly til Fantasi 

og Felleskap har vist i høst. 

● Mer satsing på og profilering av utstillinger for barn og unge og gjennom årlig 

driftsstøtte og stiftelsen Tromsø kunstsenter som har gitt TKF gratis lokaler or 

voksne.  

● La barn og unge være med å lage utstillinger – samarbeid med Kunstskolen, Den 

kulturelle skolesekken, Tvibit, fritidsklubber og selvorganiserte ungdomsmiljøer.  

● Utvide samarbeidet med festivaler, arrangører og alle deler av kulturlivet.  

● Åpne opp deler av utstillingsarealene som prosjektrom, tilgjengelig for flere aktører 

på kunstfeltet og kortere planleggingshorisont. I tillegg bygge gode rutiner for 

fleksibel bruk av lokaler. 

● Formalisere og videreutvikle samarbeidet med Kunstakademiet. Det kan bl.a. 

omhandle gjensidig bruk av hverandres lokaler, der KA har behov for utstillinger og 

kunstmiljøene har behov for verksteder.  

● Sørge for at det er rom for flere åpne aktiviteter for alle aldersgrupper.  

● Invitere bedrifter til samarbeid; herunder salg av medlemskap, arrangementer og 

aktiviteter for ansatte osv. 

● Gjeninnføre kunstsalg/kommisjonssalg på fast basis. 

● Ta i bruk parken til utstillinger, arrangementer og aktiviteter.  

 

   



9 
 

4. Forslag til romprogram 

Muségata 2 består av 1380 kvm BRA (bruksareal) fordelt på 4 etasjer:  

● en loftetasje på 300 kvm som leies ut til stiftelsen Idar og Eka Ingebrigtsen og huser 

Idar Ingebrigtsens atelier; og Loftet arbeidsfellesskap som består av 5 kunstnere som 

leier lokaler. 

● to hovedetasjer, hver på 370 kvm BRA, her er utstillingslokaler, kontorer, møterom, 

fellesrom.  

● En underetasje på 340 kvm BRA. Her er kafelokaler som ikke er i bruk, lager og annet 

areal som i dag ikke er i bruk.  

 

Etasje Hva Hvem 

Loftet 
340 kvm BRA 

● Atelier for kunstnere. Loftet 
arbeidsfelleskap 

● Etableringsatelier for 
nyutdannede fra Kunstakademiet - 
KA.  

Leies ut av Tromsø kommune.  
 
Etableringsatelier: Tromsø 
kommune i samarbeid med bl.a. 
Loftet Arbeidsfelleskap. Eget 
styre vurderes.  

To hovedetg.  
740 kvm BRA 

● Utstillingslokaler ca.400 kvm 
● Kontorer TKF 
● Felleskontor Kurant, KIT, Tromsø 

Open, prosjekter, kunstnere m.fl., 
fast og midlertidig.  

● Felles møterom og kjøkkenkrok 
● Felles prosjektrom, aktivitetsrom.  
● Foaje/resepsjon 
● Inngang for innlasting av kunst.  

 

● TKF disponerer begge etasjer   
● Avsette felles prosjektrom og 

utstillingsareal for KIT, Kurant, 
Tromsø Open m.fl.  

● Faste årlige utstillinger: 
Kunstakademiets BA/MA-
utstillinger (krever begge 
etasjene), Insomnia, Open 
Out, Tromsø Open. 

● Mondo kunstbokhandel. 
● Mulighet for andre faste 

leietakere. 
 

Underetg.  
300 kvm BRA 

● Kafé og bar 
● Utvidet forsamlingslokaler med 

scene i tilknytting til kafé 
● Tekniske rom ventilasjon. Nytt.  
● Lager 
● Inngang. Universell utforming 

Det kan være egen leietaker kafé, 
i samarbeid med TKF.  
Programmering av 
forsamlingslokalet blir en del av 
programmet til Kunstens Hus og 
kan inneholde konserter, 
klubbkvelder, performance, 
diktopplesning, foredrag, 
seminarer etc. 
 

 

Utleie av lokaler: Det er store muligheter for utleie til representasjon, noen typer kurs, 

arrangementer og verksteder. Mulige leietakere er flere av Tromsøs festivaler, 

Kunstakademiet, andre visningsrom og organiserte aktører på kunstfeltet og private og 
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offentlige bedrifter/institusjoner. Det bør vurderes avtale med Tromsø kommune om slik 

bruk, samt bruk av lokaler til utstillinger og verksteder for Kunstskolen, Den kulturelle 

skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.  

Arbeidsgruppa har drøftet noen av kommunens større faste behov kan løses i Muségata 2. 

Kunstskolen, som i dag leier på Kysten, og Samisk hus som ønskes realisert i Tromsø har vært 

nevnt. Dette er begge ganske plasskrevende virksomheter som vil kreve størrelsesorden 400 

– 500 kvm – hvorav noe kan være felles arealer. Det betyr at en hovedetasje måtte avsettes 

til slike formål. Arbeidsgruppa ser det slik at det vil minimere muligheten til å etablere og 

videreutvikle Kunstens hus i Tromsø, og at hele bygget bør ha en klar profil for kunst.  

Det anbefales ikke store endringer i Muségata 2. Først og fremst skal bygget gjøres tett og 

tørt, brannsikkert for publikum og for dem som arbeider i huset, ha tilfredsstillende 

universell utforming og inngangsparti og gode arbeidsforhold, og ha en kafé som er hjertet i 

bygget for mennesker som møtes. Det må vektlegges at M2 er verneverdig, og en bør 

undersøke omfanget av ventilasjonsanlegg i et slikt bygg. Kunstens hus skal gjøres 

funksjonelt og tilrettelegges for fleksibel bruk for dette århundret, slik at Tromsø kan feire 

M2s 200-årsjubileum og kommunens 300-årsjubileum i 2094.  

Detaljer i bygget må gjøres i forbindelse med prosjektering, og brukermedvirkning.  

Parken og uterommet 

Muséparken er en viktig del av Tromsøs by og av Kunstens hus.  Sørlig del av byen er under 

utvikling og er et viktig kulturkvartal med Hålogaland teater, Polaria og Polstjerna, det nye 

universitetsmuseet og Kunstens hus. Den bør ha kvaliteter som gir rom for aktiviteter og for 

kunst, både faste kunstinstallasjoner og temporære utstillinger og aktiviteter.  Det er også 

viktig at en bedrer tilgjengeligheten og attraktiviteten til Kunstens hus.  

Vi kan nevne to prosjekter som er under utarbeiding: Tromsø kunstforening har mottatt  

100 000 kr fra KORO – Kunst i offentlige rom – til prosjektet Kunstens hus Tromsø, 

Lekeskulptur, Krykke og Hage. Vi viser også til prosjektet til kunstneren Joar Nango om 

samisk hage. Begge prosjektene er viktige i det videre samarbeidet mellom kunstmiljøene og 

kommunen om å fremme kunstens hus i Tromsø. 
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5. Organisering og driftsøkonomi 

Arbeidsgruppa legger til grunn at aktivitetsnivået i M2 skal økes, med vekt på å tilrettelegge 

for flere leietakere, flere aktiviteter og større publikum.  

Når det gjelder de to hovedetasjene, er det enighet om at de bør leies/forvaltes av TKF, 

men med avtale med KIT og andre om bruk av lokaliteter. TKF står for temporær utleie av 

disse lokalene. Det kan også inngås faste leieavtaler med andre om kontor, evt. et 

utstillingsrom mv. Det forventes at TKF får noe inntekter på dette. Detaljerte planer for 

organisering av prosjektrom, kontorfellesskap osv. må utarbeides nærmere som en del av 

forprosjektet våren 2021, gjennom dialog mellom TKF, KIT og andre relevante aktører. 

Loftsetasjen leies ut til Loftet arbeidsfellesskap, som tidligere leide direkte fra stiftelsen 

Tromsø Kunstsenter. Lokalene som i dag leies ut til Idar og Eka Ingebrigtsens Stiftelse 

omgjøres til ett eller to etableringsatelier for unge kunstnere. Etableringsatelier kommer i 

realiteten til å være en del av Loftet arbeidsfellesskap, med samme fellesarealer, kjøkken, 

toalett og andre fasiliteter. Arbeidsgruppen legger til grunn at etableringsatelieret blir et 

samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Loftet arbeidsfelleskap, hvor begge parter 

deltar i tildelingen av atelierplass.  

Følgende legges til grunn for leiepriser:  

• Atelier leies ut til sammenlignbar pris som Kysten fylkeskultursenter. 

• Etableringsatelier er gratis eller symbolsk leiesum. Her må Tromsø kommune arbeide 

for en mulig finansiering med eksterne støttespillere og sponsorer. 

• De to hovedetasjene: Her må det fastsettes en leie som hensyntar økonomien til TKF, 

og som viderefører det som er deres hovedoppgave: Å programmere gode 

kunstutstillinger for Tromsøs befolkning. Også KIT, Kurant og Tromsø Open har en 

svak økonomi, dette må tas hensyn til i den grad de leier/har tilgang til lokaler. Likevel 

bør det legges til grunn en økt inntekt og inntjening for TKF ved å leie ut disse 

lokalene. For bedrifter o.l. tas det markedspris. Det er også mulig for TKF å inngå egne 

bedriftsavtaler. En må være oppmerksom på at for TKF er utleie en meroppgave.  

• Kafélokalene kan leies ut til egen driver som er leietaker direkte hos Tromsø 

kommune. Kunstfaglig programmering er en del av avtalen, og de ansatte skal være 

godt orientert om programmet og interessert i det.  
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For å få til en utvidet satsing for å få mer publikum og mer aktivitet blant barn og unge, 

voksne og eldre som omtalt i avsnitt 3, trengs det «muskler». Tromsø kunstforening er den 

største aktøren i M2 i dag, og den eneste som har fast ansatte. Det er viktig at arbeidet skjer 

i et samarbeid med et bredere kulturliv, og ikke minst med de aktørene som i dag er i M2, og 

som fortsatt skal være der.  

 

Videre prosjekt for utvikling av Kunstens hus: Tromsø Kunstforening har mottatt 200 000 

fra Norsk Kulturråd til et forprosjekt som skal utvikle strategi, organisasjonsformer og 

driftsmodell for Kunstens Hus i nærmere detalj. Det må nå inngås et samarbeid med Tromsø 

kommune, KIT og andre og forprosjektet for å gjennomføre dette prosjektet på nyåret 2021. 

Det samme gjelder uteromsprosjektene samisk hage og Lekeskulptur, Krykke og Hage omtalt 

foran.  

 

 


