
  
  

PRESSEMELDING                

           

Trøndelagsutstillingen 2022 
  

Det ulmer under overflaten i mange av Trøndelagsutstillingens kunstverk. Flere av 

kunstnerne uttrykker en søken mot sine omgivelser og mot naturen, som for mange oppleves 

fremmed og kjent på en og samme tid. I en tid preget av politisk ustabilitet, klimakrise og et 

skiftende verdensbilde søker vi alle etter en tilknytning. Hvordan kan vi sortere og finne 

mening i det som skjer rundt oss?  

 

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) i samarbeid med Trøndelag senter for 

samtidskunst (TSSK), har gleden av å ønske velkommen til Trøndelagsutstillingen 2022. 

  

Utstillingen åpner for publikum lørdag 20. august ved Trøndelag senter for samtidskunst i 

Trondheim. Musiker Yuanyuan Gu Elgenes spiller tradisjonell kinesisk harpe og det vil være 

åpningstaler ved blant andre styreleder i TBK, Kalle Eriksson.  

 

Trøndelagsutstillingen vises følgende steder: 

Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim: 20. august - 25. September 

Kunstmuseet NordTrøndelag i Namsos:15. oktober - 19. november.  

 

For mange er Trøndelagsutstillingen årets høydepunkt. Utstillingen presenterer en innsikt 

i samtidens strømninger på kunstfeltet, hvor kunstnere arbeider innenfor et bredt spekter av 

uttrykksmåter og problemstillinger. Den har en lang tradisjon med første gjennomføring i 

1977, og i år arrangeres den i sin 46. versjon.  

 

Utstillingen har et formål om å fremvise bredde og mangfold i kunstnerisk uttrykk, alder og 

etableringsnivå. Dette er en av svært få kunstarenaer der etablerte og uetablerte kunstnere 

stiller ut sammen og hvor aldersspennet er stort. I år er eldste kunstner som deltar født i 1945, 

mens yngste er født i 2000 - hele fem generasjoner er representert.  

 

Som en av fem landsdelsutstillinger i Norge er Trøndelagsutstillingen basert på fri 

innsendelse av billedkunst, juryert av representanter fra TBK. Juryen for 2021-2022 består av 

Veslemøy Lilleengen, Reidun Synnøve Gravelseter og Per Formo.  

 

Av en søknadsmasse fra 212 kunstnere, har juryen valgt ut 33 kunstverk/ serier av 31 

kunstnere med tilknytning til Trøndelag, som utgjør årets utstilling.  

 



Juryen er glad for at hele 25 av kunstnerne har Trondheim og Trøndelag som bo og 

arbeidssted. 

  

Deltakende kunstnerne:  

Solveig Aalberg, Torhild Aukan, Eva Ballo, Annika Borg, Petter Buhagen, Sigrid Voll 

Bøyum, Hanna Fauske, Agnieszka Foltyn, Matilde Westavik Gaustad, Einar Grinde, Sara 

Guldmyr, Anne Marie Hagerup, Haha Produksjoner (Hanna Fauske og Hazel Barstow), 

Daniel Hansen, Charlie Hay, Dagny Hay, Ann Iren Jamtøy, Kim Kvello, Pål Lersveen, Eli 

Maria Lundgaard, Tobias Liljedahl, Vegar Moen, Monika Mørck, Tuva Holm Nymo, Trygve 

Ohren, Tore Reisch, Pia Antonsen Rognes, Tuva Strand, Anita Wollamo, Linn Rebekka Åmo 

og Ina Marie Winther Åshaug. 

 

Utdeling av kunstpriser og samarbeid med K.U.K 

Utdelingen av Trøndelagsutstillingens kunstpriser vil i år foregå som et eget arrangement 

lørdag 24. September kl. 15.00, og ikke under utstillingsåpningen.  

 

Nytt i år har Trøndelagsutstillingen inngått et nytt samarbeid med Kjøpmannsgata Ung Kunst 

(K.U.K), i form av at årets mottaker av Debutantprisen på 10.000 kr. i tillegg vil bli tilbudt en 

utstillingsplass i K.U.K sine lokaler til neste år. Blant årets kunstnere finner vi 13 debutanter, 

som er med i utstillingen for første gang, og det er derfor stor spenning knyttet til hvem som 

vil motta prisen og utstillingsplassen!  

  

Pressevisning 

Vi tar imot presse for forvisning dagene før åpningen og vil legge til rette for intervju med 

både jury og kunstnere på forespørsel. Ta kontakt med prosjektleder Margrete Abelsen på 

trondelagsutstillingen@gmail.com eller mobil: 476 55 871. 

  

Pressebilder kan lastes ned fra Flickr: https://flic.kr/s/aHBqjA2Eda 

  

 www.trondelagsutstillingen.no 
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