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STATUSRAPPORT EKONOMISK SITUATION:

Resultatet för 2011 visar på ett överskott på 2794 kronor efter
avskrivningar.
Kostnader
för
utställningsproduktion
och
utställnings-vederlag har generellt ökat under året vilket visar till
att fastlagd plan för programmeringen har planerat genomslag i
ekonomien. Så trots ett minimalt överskott är resultatet förväntat.
Vi har betalat dubbla amorteringar (165 000) på lånet till NBK för
att bli kvitt gamla skulder, det är en uppoffring för att nå mer
rörelseutrymme senare och ett moraliskt ansvar.
Vi har under året fortsatt med investeringar i utstyr samt
uppgradering av lokaler. Bland annat har hela stora galleriet har
byggts om och försetts med nya ytskikt, samtidigt som vi
iordningställt ett dedikerat visningsrum för rörlig bild. Dessa
uppgraderingar har varit kännbara ekonomiska men oerhört viktiga
för verksamheten.
Vi
är
nu
tre
heltidsanställda
men
fortfarande
extremt
underbemannade, lönerna är heller inte höga i relation till
arbetsinsats och kunskapsnivå, trots det är lönekostnaderna
fortfarande förhållandevis stora till den totala budgeten. Sett till
frekvensen i programmet maximerar vi idag möjligheterna innanför
de budgetramar vi har. Antalet arrangemang närmar sig hundra om
året medräknat, One Night Only, screenings och externa projekt.
Detta avspeglas också i besökssiffrorna som ökat för tredje året i
rad. Med räknat att vi i början av 2011 hade en längre period utan
större utställningar för att bygga om det stora utställningsrummet
är publikökningen markant (50%).
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2011, ANALYS OCH SLUTSATSER:
UKS flödesmodell stimulerar olika verksamhetsnivåer i det
lokala kulturella eko-systemet. Med 800 medlemmar, 12 000
besökare, 14 000 prenumeranter av nyhetsbrev, 100
utställande konstnärer, 40 internationella expertbesök, 3
stipendiater, 20 gästföreläsare och ett utvidgat nätverk
förfogar vi över en kreativ infrastruktur som opererar på lokal
basis med ett internationellt nätverk.
Parallellt med ökade satsningar på internationella samarbeten
och
professionalisering
av
utställningsproduktion
och
förmedling har vi inlett framgångsrika och långsiktiga
satsningar på det unga lokala konstfältet. Vi har regelbundna
pedagogiska kontakter med föreläsningar, tutorials och
produktion för studenter på KHiO. Vi sänder norska konstnärer
utomlands och tar emot internationella experter i Oslo, delar ut
stipendier och verkar för hållbarhet, ekonomiskt, politiskt och
socialt. Kärnverksamheten definieras av synergieffekter där
kunskap och erfarenhet om samtidskonstscenen förs vidare till
lokala aktörer.
Vi är mycket glada åt att publiken fortsätter komma i högre
utsträckning en tidigare, siffrorna talar sitt tydliga språk och
ökningen på 50% är tillfredställande. Vår höga frekvens av
aktiviteter speglar vårt tänkande kring UKS som flödesmodell.
Genom hög aktivitet förmår vi generera och framkalla friktion
mellan olika aktörer och idébildningar. Som katalysator för
kulturella och kreativa möten uppnår vi målet att tillvarata
unga norska konstnärers intressen ekonomiskt, socialt och
konstnärligt.
One Night Only representerar en kontinuerlig kärna av
besökare och är ett mycket lyckat tilltag. One Night Only visar
primärt unga konstnärer i den känsliga fasen mellan utbildning
och yrkesverksamhet. Genom att ge dem en plats i
offentligheten genererar de inte bara viktiga erfarenheter om
konstnärliga arbetsmetoder, utan också en mötesplats i flera
bemärkelser. Möten mellan konstnär, publik, samlare och
yrkesfolk. Möten mellan etablerade konstnärer och unga
studenter. Men också möten mellan organisatörerna och en
institutionell struktur.
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Genom att UKS härbärgerar One Night Only blir de
associerade med en utvidgad spelplan. Flytten till UKS har
också inneburit att alla inblandade aktörer får en skolning i
administration och finansiering. Organisatörer och konstnärer
lär sig ta betalt för sitt arbete, något som är nödvändigt i det
fortsatta yrkeslivet.
UKS uppfattar One Night Only som ett gränssnitt mellan det
lokala och globala. Vi upplever att One Night Only fyller en
viktig funktion i konstens eko-system. Med en publik på cirka
4000 personer per år tillfredställer One Night Only den lokala
konstpubliken men potentialen att utvidga One Night Only’s
betydelse är stor. Organisationen kring One Night Only har en
partikulär erfarenhet som bara kan fås genom praktisk
kunskap. Vi tror att en hållbar utveckling av den norska
konstscenen kräver erfarna producenter som kan utvecklas till
kunniga institutionsledare. Således är One Night Only en viktig
plattform för KHiO att tillvarata, inte minst i relation till nya mål
om närmare tillknytning till arbetslivet.
Under året har One Night Only visat; Erlend Grytbakk Wold,
Jumana Manna, Ghassan A. Saeed, Gruppe 11, Stein Rønning,
Peter Sæbø, Andreas Bennin, Kristine Dragland, Anne Marte
Overaa, Oscar Qvale, Simon Lerin, Bettina Hystad, Roghieh
Torvund, Max Ruf, Michael O'Donnell, Jagoda Bednarsky,
Mattias Cantzler, Karin Erixon, Morten Viskum, Naja Lee
Jensen, Ayatgali Tuleubek, Tine Karlsvik, Karima Furuseth,
Anna Ring, Joakim Martinussen, Natalie Rognsøy, Andreas
Banderas, Kjersti Gjestrud, Malie Robb, Pernille Meidell,
Kenneth Alme, Sebastian Kjølaas, Torgeir Husevaag, Ayman
Azraq, Christian Sublime, Tony Tito Frey, Matias Faldbakken,
Andrea Bakketun, Gunvor Nervold, Antonsen Fredrik Berberg,
Juan Andres, Merete Dille och Mikael Brkic.
One Night Only visar primärt unga konstnärer i den känsliga
fasen mellan utbildning och yrkesverksamhet. Genom att ge
dem en plats i offentligheten genererar de inte bara viktiga
erfarenheter om konstnärliga arbetsmetoder, utan också en
mötesplats i flera bemärkelser. Möten mellan konstnär, publik,
samlare och yrkesfolk. Möten mellan etablerade konstnärer
och unga studenter. Men också möten mellan organisatörerna
och en institutionell struktur. Genom att UKS härbärgerar One
Night Only blir de associerade med en utvidgad spelplan.
Flytten till UKS har också inneburit att alla inblandade aktörer
får en skolning i administration och finansiering. Organisatörer
och konstnärer lär sig ta betalt för sitt arbete, något som är
nödvändigt i det fortsatta yrkeslivet.
!

5!

Ett annat bärande exempel på hur ett utvidgat institutionellt
ansvar kanaliseras ”in-house” är hur arbetet med utvecklandet
av Fellesverkstedet har utvecklat sig. I starten av 2011
formaliserades ett tätt samarbete med den oavhängiga
organisationen ”Initiativ for et Fellesverksted i Oslo” genom
UKS projektledare Graham Hayward.
Detta fagpolitiska initiativ baserar sig huvudsakligen
diskussionen
om
bristen
på
produktionsfaciliteter
konstnärer i Oslo. I det primära skedet stöttade UKS
researchresa till Berlin för att besöka Kultur Werk,
underorganisation
till
BBK
med
lång
erfarenhet
konstproduktion.

på
för
en
en
av

Efter resan utvecklades initiativet i nära samarbete med UKS
och har per dags dato genererat stora resultat. Förutom
rådgivning
och
kunskapsutbyte
har
Graham
Hayward
disponerat 20% av sin arbetstid till projektet. Genom detta har
bland annat finansiering med 750 000 kronor inhämtats. Vidare
har Oslo bystyre genom Kultur og Utdanningskomiteen i
saksnummer
63
beslutat
att
i
samråd
med
konstnärsorganisationerna utreda möjligheterna för permanent
etablering av ett fellesverksted, samt att utreda det framtida
behovet av fler ateljéplatser.
Utöver dessa politiska landvinningar har en lokal etablerats på
Urtegata 11 för att tjäna som forskningsprojekt, den processen
visar redan goda resultat i ett antal praktiska förstudier. Styret
har beslutat att göra ett kapital tillskott motsvarande 100 000
kronor för fortsatta studier i lokalerna på Urtegata 11.
Som del av UKS fagpolitiska arbete är resultaten till stor glädje
och vi ser en framtida potential i tilltaget att radikalt förändra
konstnärers
levnads
och
produktionsvillkor
på
ett
genomgripande plan, genom att kunna erbjuda konstnärliga
utövare
tillgång
till
produktionslokaler,
kunskap
och
maskinpark till subventionerade priser. Tidshorisonten för
detta omfattande projekt är satt till sommaren 2012 och
därefter sker en evaluering om fortsatta insatser.
UKS huvudprogram under 2011 utgjordes av tre stora
produktioner och sju andra arrangemang av varierande längd.
Huvud utställningarna var färre på grund av omfattande
ombyggningar av lokalerna under våren. En kort resumé ser ut
enligt följande:

!
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PROGRAM 2011:
TALLEIV TARO MANUM & ØIVIND BRUNE 28 april 5 jun.
Utställningen bjöd på historiska tillbakablickar och var något
av en retrospektiv. Upplägget och det omfattande materialet
krävde ett kreativt förhållningssätt till utrymmet. Utställningen
fick ett extremt gott mottagande av publik och press.
Billedkunst vek förstasida och dubbla uppslag, Dagens
Näringsliv, Klassekampen och Østlandsbladet gjorde också
stor sak av det hela.

”TRY AGAIN” 11 juni. Ett totalkonstverk med poesi,
performance, arkitektur, musik och tal där konstnärerna
Charlotte Thiis Evensen och Eivind Buene själva ingick
äktenskap. En publiksuccé med närmare sex hundra personer
och åtta sidors uppslag i Dagbladet Magasinet.

17 juni curaterade styreledare Anders Dahl Monsen
”DRONEBRYGG” med Daniel Teigen, Steinar Braa och Anders
Hegermann Riis. Ett experiment i mikrobryggeriets konst som
var mycket lyckat.

”SOMMARFESTEN” ägde rum första helgen i juli, i ett
samarbete med Harpefoss Hotell och Torpedo. UKS anordnade
busstur med underhållning samt lagade mat till deltagarna. Ett
hundratal slöt upp till ett intensivt program med konserter,
poesi och teater.

24 – 28 augusti visade vi ett filmprogram med The Bruce High
Quality Foundation. Veckan avslutades med en föreläsning om
bland annat paradoxerna med konstnärliga samarbeten,
konstruktion av historia och drivandet av ett fritt universitet.
Bra uppslutning.

31 augusti deltog UKS i OCA’s ekologiska satsning ”Green
Gathering” genom att ge bort äpplen vi stulit från diverse
trädgårdar på natten.

!
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2 september – 16 oktober visade vi ”THE NEW LANDS” en
utställning med Eva Drangsholt, George Kuchar och Paul
Gaugain. En stor satsning med nyproducerade verk och den
sista utställningen Kuchar gjorde medan han fortfarande var i
livet.
22 september visade vi tre filmer av den internationellt
renommerade filmaren Sven Augustijnen som var i Oslo genom
OCA’s internationella studio program.

11 november – 18 december visade vi ”THE PRINCESS AND
THE MONOLITH” av The Bruce High Quality. En utställning
som lustigt nog togs emot bättre och väckte mer
uppmärksamhet internationellt än i Oslo. Där finns det viktiga
lärdomar att hämta för framtiden.

Utöver detta visade vi utöver året ”NEW AUTHORS/ NEW
VISIONS” ett filmprogram med 57 filmer av unga filmskapare
sammansatt av Carolina Hellsgård och Astrid Rieger. Båda
baserade i Berlin.
En annan viktig händelse 2011 är också att den gamla
husägaren sålt Lakkegata 55 till Entra. Vi är i ett tidigt skede
av dialog med vad det innebär för framtiden. UKS har kontrakt
som löper ut 2014 med option att omförhandla ytterligare 5 år
till marknadsanpassad hyra. Detta nämns vidare som igångsatt
tilltag i förhållande till delmål.
UKS delade under 2011 ut det nya sammanslagna stipendiet
till Øivind Aspen, summa 20 000 kronor.
Det är svårt att tillräckligt understryka hur välfungerande
förhållningssättet med olika program som överlappar och
komplimenterar varandra är. Att aktivera olika delar av
lokalerna med olika initiativ är enligt vår analys en avgörande
faktor för fortsatt drift. Den logiska följden av den inslagna
linjen är förstås fortsatt växt. Den viktigaste erfarenheten av
att växa från projektplats till ambitionen att etablera en
fungerande institution är nödvändigheten att låta olika
funktioner utkristallisera sig i relation till arbetsuppgifter. Idag
är konstruktionen med Daglig ledare, projektledare och
koordinator ett absolut minimum av personalstyrka och därför
måste poängterandet av behovet av ytterligare minst en
heltidstjänst få tjäna som en sista slutkommentar.

!
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ÖVERGRIPANDE MÅL 2012 – 2013.
För att tydliggöra vårt arbete har vi brutit ned verksamheten i
huvudmål och delmål. Vi redovisar sedan uppnådda resultat
och igångsatta tilltag för varje huvudmål och delmål.

HUVUDMÅL 1:
Kontinuerlig
evaluering
institutionella modellen för
och internationalisering av
där igenom tillvarata deras
socialt.

och
utveckling
av
den
egna
att effektivisera professionalisering
det unga norska konstfältet för att
intressen, politiskt, ekonomiskt och

HUVUDMÅL 2:
Arbeta med att belysa, förstå och förbättra villkoren och
situationen för norska konstnärers villkor.
DELMÅL 1/2A:
En diversifierad programmering som ger utrymme åt unga
norska
debutanter
för
att
bekanta
sig
med
utställningspraktikens olika aspekter och samtidigt speglar
unga internationella konstnärers verksamheter utifrån ett
internationellt perspektiv. Denna skärningspunkt skall utgöra
ett rikt och befruktande kunskapsutbyte.
DELMÅL 1/2B:
Fortbildning och kunskapsutvidgande av personal. För att
vidareutveckla och stärka sin position måste UKS ha en
personalpolitik som tar tillvara individuell kometens med
tydliga ansvarsområden.
DELMÅL 1/2C:
Tydliggöra
kommunikation
och
öka
synligheten
för
programmet. UKS skall ha en tydlig profil som sätter fokus på
den egna verksamhetens olika delar.

DELMÅL 1/2D:
UKS skall tillämpa en pragmatisk omvärldsanalys för att inleda
olika externa kollaborationer med målet att stärka sin position
och växa.
!
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UPPNÅDDA RESULTAT HUVUDMÅL1:

1.
Vi har under 2011 haft en brant utvecklingskurva där
galleriet byggts om radikalt, anpassad arkitektur och
fungerande ytskikt anpassade till miljö och klimat. Genom
detta har utställningsrummets dynamik förbättrats och ökat
möjligheterna för större och bättre presentationer.

2.
Vi har byggt en kino, ett fullt utrustat dedikerat
visningsrum för rörlig bild med ljudisolering, ljudsystem, goda
ljusförhållanden och bekväma sittplatser.

3.
Den nya ställningen som koordinator innebär att vi kan
arbeta effektivare med bokföring och press. Vi har från
årsskiftet
11/12
också
efter
grundlig
research
bytt
räkenskapsförare för att ta i bruk en anpassad modell där vi
kan koda varje post på flera sätt och därigenom uppnå bättre
transparens och användarvänlighet.

IGÅNGSATTA TILLTAG HUVUDMÅL1:

1.
I förhållande till ekonomistyrning gör vi genomgripande
förändringar
av
räkenskapsmetod
med
vår
nya
räkenskapsförare Profina AS som kommer ge stora resultat i
överblick och transparens.

2.
Vi startar under 2012 ett pedagogiskt program för
ungdomar. Projektet finansieras genom externa medel från
Kunstløftet.

3.
Vi arbetar med Entra Eiendom och arkitekt Robert
Nilsson för att se efter nya lokaler. Kontraktet går ut 2014 och
Entra är positiva till att hjälpa oss hitta ersättning.

4.
Vi fortsätter
Fellesverkstedet.
!

långsiktigt

att

stötta

initiativ

för
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UPPNÅDDA RESULTAT HUVUDMÅL 2:

1.
Genom det diversifierade programmet och de nya
publikgrupperna som möts i en social situation har vi genererat
en utvidgad diskussion, en sorts pedagogisk fortbildning som
framför allt inbegriper den yngsta generationens introduktion
till fältet, där studenter får möta etablerade konstnärer,
curatorer, experter och samlare.
2.
Vi har till
pilotstudien av
bidrag och dels
motsvarande 200

betydande del bidragit till möjliggörandet av
Fellesverkstedet, dels genom ekonomiska
genom att avsätta arbetstid till projektet
timmar.

3.
Vi har etablerat residenceprogrammet INCA i Detroit som
genom utbytet mellan två polariserade villkor belyser de
specifikt norska villkoren med kontrastverkan.
4.
I uppföljningen av etableringen av de konstnärsstyrda
visningsrummen har vi genererat en utvidgad förståelse genom
offentlig debatt. Vi har haft en rad omfattande synlighet för
fenomenet i rikstäckande media såväl som i internationell
vilket lett till en bredare förståelse och större synlighet.
5.
Vi har etablerat en gästlägenhet och en gästateljé på
Olav Ryes Plass 2

IGÅNGSATTA TILLTAG HUVUDMÅL 2:

1.
Vi fortsätter arbetet med att samla material till
encyklopedin om produktionsförhållanden för konstnärsstyrda
visningsrum. En delredovisning kommer ske på Reykjavik
biennalen i maj
2.
Vi ser över framtida samarbeten internationellt, Daglig
Ledare har deltagit i konferensen Condition Report, i Dakar,
Senegal för att hitta Afrikanska samarbetespartners.
3.
Ett kontinuerligt arbete med att förstå konstnärers
levnadsvillkor pågår i UKS styre. Bland annat med fokus på
ateljé situationen.

!
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UPPNÅDDA RESULTAT DELMÅL 1/2A:

1.
Vi har med modellen fyra – fem stora produktioner där vi
har råd att bekosta produktion av nya verk, tid till grundlig
research och möjligheter att till publikationer parallellt med
minst två andra arrangemang i veckan hittat en balans där
hela UKS aktiveras på olika nivåer och med olika temporalitet.

IGÅNGSATTA TILLTAG DELMÅL 1/2A:

1.
Vi ser över nya funktioner för vår kino som kan brukas
mer frekvent.
2.
Arbetet med att integrera mat som en del av ett socialt
projekt fungerar bra och kommer utvecklas vidare. Det är en
både generös och god social faktor i alla offentliga
sammanhang
3.
Samarbetet med One Night Only löper vidare och vi ser
över aspekter i relation till deras utveckling som producenter.

UPPNÅDDA RESULTAT DELMÅL 1/2B:
1.
I och med tillsättandet av en tredje heltidstjänst som
koordinator förfogar vi nu över en större personalstyrka som
effektivare kan administrera den dagliga driften. Vi har
framförallt fortbildat oss i relation till ekonomistyrning.

IGÅNGSATTA TILLTAG DELMÅL 1/2B:

1.
Vi ser emot en snar framtid där UKS står inför avgörande
beslut i förhållande till fortsatt växt. Skall vi fortsätta utvecklas
och driva projekt i den omfattning vi gör idag måste
personalstyrkan växa. Vi utreder idag främst hur administrativa
uppdrag skall kunna skötas effektivare. Vi ser också över
möjligheterna för fler interns och praktikanter.

!
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UPPNÅDDA RESULTAT DELMÅL 1/2C:

1.
Vi har lanserat den nya hemsidan, utvecklad med våra
grafiska formgivare Brown/Eriksen och programmerad av Thijs
Gadiot. Den har varit ett långt och mycket omfattande projekt.
2.
Vi har integrerat vårt nyhetsbrev i den grafiska profilen
och antalet prenumeranter ligger nu kring 14 000.
3.
I en rad föreläsningar har både daglig ledare Linus
Elmes och styreledare Anders Dahl Monsen presenterat UKS
verksamhet.
4.
Den nya koordinatorn har sammanställt en databas för
internationella presskontakter.
5.
Vi har under 2011 haft mycket bra synlighet i media,
Talleiv Taro Manum och Øivind Brune fick hela åtta helsidor
och en förstasida uppdelat på fyra anmälningar. Try Again blev
också omtalad flera gånger, bland annat hela sex sidor i
Dagbladets
Magasinet.
Nämnas
bör
också
NRK’s
Nationalgalleriets långa inslag om One Night Only. Vi har
också blivit nämnda internationellt i exempelvis Artforum och
SPIKE.

IGÅNGSATTA TILLTAG DELMÅL 1/2C:
1
Vi har satt igång ett omfattande arbete med att
digitalisera UKS arkiv för att på så vis tillgängliggöra de sista
tjugo årens utställningshistoria. Arbetet med systematisering,
programering och kodning är i det närmaste färdigt och arkivet
lanseras under våren 2012.
2.
Vi har satt igång produktion av marknadsföring i relation
till våra större produktioner genom posters, annonser på nätet
och i tryckt press.
3.
Daglig ledare arbetar med ett ökande antal studenter på
olika konsthögskolor och använder UKS modell som ett
pedagogiskt verktyg för att förbereda dem för professionellt
deltagande inom fältet
4.
Daglig ledare sitter i egenskap av sin position i rådet för
arbetsliv på KHiO

!
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UPPNÅDDA RESULTAT DELMÅL 1/2D:

1.
Med utgångspunkt i behovet av internationalisering och
professionalisering har vi med goda resultat startat och drivit
residenceprogrammet INCA i Detroit i samarbete med Aaron
Bergman och Alejandra Salinas.
2.
Vi har en informell kollaboration med Moloch filmklubb
som visar film i vår kino, samarbetet löper vidare under 2012.
3.
Vi fortsätter göra internationell research, dels på
internationella utställningar, biennaler och mässor, dels genom
besök hos individuella konstnärer.
4.
Under 2011 organiserade vi en workshop om skatt och
räkenskap för våra medlemmar.
5.
Vi tar emot ett stort antal internationella besökare som
på olika vis är aktiva på samtidskonstfältet, skribenter,
kuratorer och andra, samt sätter dessa i kontakt med lokala
aktörer.

IGÅNGSATTA TILLTAG DELMÅL 1/2D:

1.
Vi har ett närmare samarbete med Vanessa Ohlraun, den
nya dekanen på KHiO. Vi ser över möjligheten att knyta One
Night Only till studieplanen så att studenterna kan få
studiepoäng för deltagande. En sådan formalisering skulle
säkra driften långsiktigt och underlätta finansieringen.
2.
Vi är inblandade i produktionsfasen av 5 T G of Birds, ett
projekt av Silje Linge Haaland och Andrea Bakketun.
3.
Pågående diskussioner med danska Unge Kunstnere &
Kunstformidlere om eventuella samarbeten
4
Planer på att bygga ut INCA är igångsatta med partner i
Detroit
5.
Uppföljning av
Afrikanska utbyten.
6.

!

kontakter

i

Senegal

kan

leda

till

Kommande deltagande på Reykjavik biennalen i maj
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KOMMENTARER TILL RÄKENSKAP 2011:

Räkenskapen 2011 och budgeten 2012 är de sista resterna av
ett system i transformation. När jag tog över posten som daglig
ledare 2009 ärvde jag ett administrativt system som var
utdaterat och ofullkomligt. Det har sedan dess varit en prioritet
att upprätta ett nytt system men många andra stora insatser
har gått före, exempelvis lokaler och hemsida. Under våren har
vi äntligen avslutat samarbetet med Medial AS och ingått
kontrakt med Profina AS efter grundlig research. Detta
utvecklingsarbete har inte heller tidigare varit möjligt men i
och med att personalstyrkan nu är större har tid frigjorts.
Tilläggas skall att det system vi nu tar i bruk är något
överdimensionerat för oss och i de flesta organisationer finns
en dedikerad ekonomi tjänst för att administrera systemet.
Det gamla systemet hade brister som utgjorde bristande insyn
i helheten. Ett system som tidigare till stora delar baserades
på uråldrig teknologi och där löner exempelvis administrerades
med fax byts nu ut mot ett tillämpat system där transparensen
och förutsägbarheten är större. Det nya systemet kommer
korrelera med ABM statistikks online schema som är det som
brukas i rapportering och söknad till Norskt kulturråds post 74.
Samtidigt som detta är sagt vill jag också påpeka att vi har
vänt ett stort underskott till ett positivt resultat 2010 vilket vi
förvaltat under 2011. Noteras skall också att 2010 gick genom
revison utan en enda anmärkning. Vi har också, som nämnt i
den inledande statusrapporten betalat 165 000 kronor på en
gammal skuld till NBK. Skulden härrör från tiden före min
tjänst och finns dokumenterad i förra årets årsrapport som
godkändes på förra årsmötet.

!
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KOMMENTARER TILL ENSKILDA POSTER I RÄKENSKAP:

Det finns poster som avviker mot budget och tidigare års
resultat, dessa ges här en närmare beskrivning.

3002 - Vi sökte om 460 000 som budgeterat och fick beviljat
alla söknader men med en mindre summa än sökt.
3003 – Efter uppdatering av medlemsdatabasen och styrets
arbete med nyrekrytering uteblev beräknad ökning, nivån har
ändå ökat med cirka 10%
4712
–
Utställningsproduktion
har
av
vår
gamle
räkenskapsförarte bokförts under flera poster och uppgår
egentligen till 434 000 budgeterad summa var 540 000 och
minskade på grund av minskad extern stötte (se post 3002)
Lönnskostnad – 1 402 500 var budgeterat och totalsumman
uppgår till 1 766 601. Det beror främst på styrets beslut att
anställa koordinator.
6342 – Vedliikehold av lokaler var budgeterat till 100 000 och
uppgår till 19 399. Detta är besparingar vi gjort i samband med
att vi uppgraderat lokalerna till ett skick som kräver mindre
underhåll.
7103 – Resor var budgeterat till 85 000 men uppgår till 159
977. Detta har flera orsaker, dels räknas resor till INCA i
Detroit in i posten, detta har dock haft extern finansiering.
Dels har vi haft ett styre bosatt utanför Oslo och landets
gränser. Dels har BHQF’s resor bokförts under den här posten
istället för under utställningsproduktion.
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BUDGET 2012
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INTÄKTER:
Fast stötte, Norskt kulturråd
Kontingent Medlemmar
Projektstötte
Hyresintäkter

2 994 000
355 000
360 000
86 000

TOTALT

3 795 000

DRIFTSKOSTNADER:
Försäkring
Frakt
Utställningsproduktion
Vernissagekostnader
Publikationer
Dokumentation
Utställningshonorar
One Night Only
Fagpolitiskt arbete
UKS forum

10 000
45 000
550 000
40 000
90 000
40 000
100 000
100 000 1
270 000 2
50 000

TOTALT:

1 295 000

LÖNEKOSTNADER:
Dagligledare
Projektledare
Koordinator
Gallerivakt
Styreledare
Styrehonorar
Feriepengar
Arbetsgivaravgift
Räkenskapshonorar
Revisorhonorar

441 000
270 000 3
310 000
40 000
140 000
40 000
85 000
185 000
105 000 4
25 000

TOTALT:

1 601 000

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Kan bli större beroende på KHiO men då finns externa medel till ökningen
Den mest substantiella ökningen i årets budget
3
Graham Hayward tar pappaledigt, därmed minskar hans lön.
4
Ny revisor, ökning i fast kostnad men kostnadsbesparande i arbetstid!
2

!
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ANDRA DRIFTSKOSTNADER:

!

Husleie
Fellesutgifter
Elektricitet
Renhållning
Kontorrekvisita
Resor
Research
Representation
Annonsering

420 000
26 000
45 000
60 000
85 000
85 000
75 000
40 000
45 000

TOTALT:

881 000

KOSTNADER TOTALT:

3 777 000

FÖRVÄNTAT ÖVERSKOTT:

18 000
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PRESS I URVAL 2011
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NYHETER

08.04.11

UKS oppgraderer
Av Erlend Hammer

Unge Kunstneres Samfunn lanserer i disse dager
sin nye nettside og nytt utstillingsprogram for
2011. Samtidig har lokalene i Lakkegata 55D
gjennomgått endringer, hvorav den største er at
UKS nå har fått en egen kinosal. I tillegg er det
store utstillingsrommet betydelige renovert.
Daglig leder Linus Elmes sier til Kunstkritikk at
Linus Elmes
det siden han tok over som daglig leder i august
2009 har tatt tid å bli kjent med lokalene. Det nye kjøkkenet og biblioteket
kom først fordi dette var deler av institusjonen som trengte umiddelbar
oppdatering, og fordi det var de delene av lokalene det var økonomisk mulig å
gjøre med en gang. Dessuten er disse delene i særlig grad institusjonens
grensesnitt mot publikum, så de var derfor naturlige steder å begynne.
Elmes sier til Kunstkritikk at behovet i Oslo ikke nødvendigvis går i retning
av flere visningsmuligheter eller et rom for å selge maleri og graffik. Det som
trengs er en plattform der det er mulig å gjøre gjennomført profesjonaliserte
prosjekter på høyt, internasjonalt nivå. Hovedutstillingsrommet er oppgradert
og skal være bedre tilpasset at UKS fremover skal gjøre fire ambisiøse og
egenproduserte prosjekter i året. I tillegg ser Elmes det som viktig å gjøre
prosjekter med ulike typer temporalitet, for å skape et levende visningssted
med kontinuitet i både programmering og besøkstallet. I tillegg til
kinoprogrammet fortsetter derfor og konseptet One Night Only. Linus Elmes
forteller han har doblet besøkstallene siden han begynte i jobben, men at 10
000 gjester i året fremdeles er skammelig lavt i forhold til det potensialet som
ligger i å ha så gode visningslokaler på en så sentral plassering i Oslo. Nå er
han i dialog med flere filmklubber om at deres program skal flyttes til nye
«UKS Multiplex».
I tillegg til endringene i lokalene skal nettsiden fremover utvides ytterligere,
og den som ligger ute nå er kun en ramme. På innholdssiden kommer blant
annet en digitalisering av arkivene tilbake til 1997, og på sikt ønsker Elmes å
utvide dette med hele det materialet som ligger hos Riksantikvaren slik at
arkivet blir komplett tilbake til 1921. I tillegg arbeides det med å etablere et
residency i Detroit samt at Elmes selv jobber med «en encyclopedi som
undersöker den konstnärsdrivna scenens undermedvetna kognetiva system.»
Med disse ulike elementene nå tilnærmet på plass håper Elmes at organismen
UKS skal være godt skikket for den profesjonalisering og internasjonalisering
han tolker vedtektene til å skulle være hans hovedjobb som daglig leder for
UKS.
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NYHETER
Overveldende respons på arkivprosjekt

Kunstkritikk.no

31.08.11

Av Jonas Ekeberg

Midt i juni fikk tusenvis av kunstnere, kritikere og kuratorer over
hele verden (!) en invitasjon fra Unge Kunstneres Samfund (UKS)
i innboksen. Invitasjonen beskrev prosjektet «No Gods, No
Parents» og UKS ba om å få tilsendt dokumenter knyttet til
«autonom kunstnerisk praksis»: invitasjoner, manifester, forslag,
lister, søknader, korrespondanse, offentlige dokumenter og annet
materiale.Nå, to måneder senere, har UKS mottatt en mengde
Linus Elmes (UKS)
bidrag. Og det fortsetter å strømme inn. Innsamlingen av
dokumenter (elektronisk eller på papir) fortsetter i minst to
måneder til. Følgende intervju ble utført på epost:
Hvordan har responsen vært på prosjektet «No Gods, No Parents»? Responsen har vært
overveldende og den store utfordringen blir utvalget. Lee Lozano, Roman Ondák, Terje Nicolaisen og
Franco Berardi er noen av mine favoritter akkurat nå.
Hva er (den historiske) bakgrunnen for prosjektet? Bakgrunnen er mitt interesse for det para-tekstuelle
materialet som omgir oss. Slikt som ikke direkte inngår i det vi produserer, men som er intimt
forbundet med det. Sånt som utgjør kunstens underbevisste, kognitive system. Jeg vil undersøke en
ikonografisk og demografisk geografi. Gjennom en konstellasjon av para-tekstuelt materiale håper jeg
å kunne samle «erfaringer» fra de som er eller har vært involvert i tenkningen, utviklingen og
realiseringen av disse initiativene. Jeg tenker meg materialet som mer enn en grense mot noe, det er
snarere en terskel, en sone mellom tekst og ikke-tekst om du vil. Et sted der ikke bare en bevegelse
skjer, men der også en mengde transaksjoner finner sted. Et pragmatisk, priveligert sted for strategi
og gjensidig påvirkning mellom utøvere og publikum. Forhåpentligvis skal det lede til en bedre
forståelse og riktigere lesning av selv-organisert og kunstnerstyrt praksis.
Hvordan avgrenser dere prosjektet? Hva er egentlig definisjonen på en «selv-organisert og kunstnerdrevet kunstscene»? Det håper jeg å finne ut. Men temporalitet er et av de karaktertrekkene man først
legger merke til. Marcel Broodthaers Musée dʼArt Moderne, Dèpartment des Aigles, Anna Daniell och
Sverre Strandbergs Planka eller min egen Ersta Konsthall oppstod alle for å fylle et tomrom eller som
en kritikk av en situasjon. De var meningsfulle en stund og så forsvant de. Jeg er vel ikke egentlig så
interessert i selve definisjonen. Det er mer interessant å forstå hvorfor noe har hendt, hva som skjer
og hva som kanskje kommer til å skje, uten at man av den grunn trenger å anlegge en kronologi eller
kategorisere fenomenet på en bestemt måte.
Hvorfor har dere valgt en encyclopedisk form? Den valgte seg selv.
Når er det tenkt at denne publikasjonen skal lanseres? Det er et pågående arbeid men jeg håper vi
kan lansere den i 2012.
Hvor omfattende blir den? Jeg håper det fortsatt kommer inn mange svar og at materialet holder til
publisering. Vi har distribuert invitasjonen til fem kontinenter og har en prosjektmedarbeider som har
fire måneder på seg til å samle materialet og finne adresser til aktører som burde være med. Det er et
veldig omfattende arbeide og det er for tidlig å si noe om hvilken form dette vil ta til slutt.
Potensielle bidragsytere kan sende sitt materiale til adressen nono@uks.no.
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с͍Ϳ̵̳̼̤̜̜̼̜̎̎͗ͤͪJSPNNFU'SBIZUUBMFSOFTQJMMFT

TQSVLLFO TWFOTLWJTFTBOHNFOTCBSUFOEFSFOTFSWFSFSCJMMJH
CSVOUPWFSFOJNQSPWJTBUPSJTLEJTL%FUFSUPSTEBHLWFMEPH
CBLFUQBSNLLFUFWJOEVFSJFUGPSEVNTBSCFJEFSTUSLJ0TMP
TFOUSVN FSGJSFLVOTUOFSFJGFSENFEÌWJTFGSFNTJOFOZFTUF
WFSL)FS QÌEFOBMUFSOBUJWFLVOTUTDFOFOJ0TMP TLBMUFSTLF
MFOWSFMBWPHUBLIZEFOTUPS
%FTJTUFÌSFOFIBSEFUEVLLFUPQQGMVTUBWBMUFSOBUJWFWJT
OJOHTSPN JOJUJFSUBWVOHF PHPGUFVFUBCMFSUFLVOTUOFSF%FU
FSFOTDFOFTPNMFWFSQÌEVHOBETÌOEoPHTPNFSJGFSENFEÌ
BOFSLKFOOFTTPNFOEFGJOFSFOEFBSFOBGPSTBNUJETLVOTU
o6UFOEFLVOTUOFSTUZSUFWJTOJOHTTUFEFOFIBEEFWJCBSFIBUU
FUQBSHPEFHBMMFSJFSGPSTBNUJETLVOTUJ/PSHF TJFS.BSJB7FJF
4BOEWJL HBMMFSJTUPHNFEGPSGBUUFSBWCPLFOj6OEFSTLPHo#F
WFHFMTFSOÌJOPSTLLVOTUPHNVTJLLx
o%FOVUGPSTLOJOHFOTPNTLKFSQÌEFOBMUFSOBUJWFLVOTUTDF
OFOOÌFSFLTFQTKPOFMM

г̼̼̎Ϳ̼̼̎̄̎̎͜4DFOFTLJGUFOFFSSBTLFPHBLUJWJUFUFOIZ

QÌEFOBMUFSOBUJWFLVOTUTDFOFOJ0TMP PHJ#FSHFOTOBLLFTEFU
PNFOOZ WJUBMLVOTUOFSESFWFUTDFOF-JOVT&MNFT EBHMJHMF
EFSJ6OHF,VOTUOFSFT4BNGVOE 6,4 NFOFSVOHFLVOTU
OFSFFSUWVOHFUUJMÌTLBQFFHOFWJTOJOHTSPN
o/PSHFIBSNBOHMFUTUFSLFLVOTUJOTUJUVTKPOFSPWFSMFOHSF
UJE6OHFLVOTUOFSFFSEFSGPSOEUUJMÌFUBCMFSFFOFHFOTDFOF
PHTLBQFTJOFHFOLPOUFLTU

%B,VMUVSEFQBSUFNFOUFUJGKPSWFEUPLÌUJMEFMFGFNLVOTU
OFSTUZSUFHBMMFSJFSFOTMVNQESJGUTTUUUFGPSUSFÌS CMFEFUBO
TFUUTPNFUBOFSLKFOOFOEFOJLLUJMBUEFUUFFSFOWJLUJHTBN
UJETLVOTUBSFOB
o7JIBSFOSFHKFSJOHTPNGSFNEFMFTTBUTFSQÌTBNUJETLVOTU 
JNPUTFUOJOHUJMWSJHF&VSPQBTOZMJCFSBMJTUJTLFIPMEOJOHFSUJM
LVMUVS"UFOIPWFETUBEJQFSJGFSJFOQMVUTFMJHWJTFSIZBLUJWJ
UFU WFLLFSPQQNFSLTPNIFU TJFS&MNFT

п͍͗Ͷ̻̎͗ͅ'PSLVOTUOFSOFTFMWFSEFOBMUFSOBUJWFLVOTU

TDFOFOFONVMJHIFUUJMÌQSWFPHGFJMF UJMÌGJOOFOZFTBNBS
CFJEPHTUJGUFOFUUWFSL.FOTEFUUSBEJTKPOFMUIBSWSULVOTU
TUVEFOUFSTPNIBSUSÌMFUÌQOJOHFOF LBOEFUWJSLFTPNPNFU
CSFEFSFQVCMJLVNFSJGFSENFEÌGJOOFWFJFOVUQÌEFOBMUFS
OBUJWFTDFOFO NFOFS&MNFT
o%FULBOWJSLFTPNPNWJFSJOOFJFOGPSBOESJOHTQSPTFTT
BLLVSBUOÌ BUEFOOFTDFOFOTPNFUGFOPNFO FSJGFSENFEPH
CFHSJQFTBWBMMNFOOIFUFO VUEZQFSIBO
(BMMFSJTU.BSJB7FJF4BOEWJLFSFOJH
o¯HÌQÌLVOTUÌQOJOHQÌEJTTFTUFEFOFIBSCMJUUMJUUTPNÌ
HÌQÌLPOTFSU6UTUJMMJOHFOFTUÌSTÌLPSUTPNÏOLWFME%FUFS
OPFNBOPQQMFWFSEFSPHEB4BNUJETLVOTUFSOPFTPNWJSLFMJH
CSVLFTPHTPNFOTUSSFHSVQQFEFMUBSJ TJFSIVO
#MJNFEJOOJ#FSHFOPH0TMPTLVOTUOFSTUZSUFWJTOJOHTSPN
%FUUFFSOPFOBWBLUSFOFTPNEFGJOFSFSEFOOZF BMUFSOBUJWF
LVOTUTDFOFO
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г͗̎Ͷ̎ͤ˹Ͷ UJBOJEF MVHFPHUFǈFO
ÌOEMZLLFO)
FOCBLHBUFJTMPTFOUSVNIBS
LVOTUOFSOFUJBOJEF MVHFPHUFǉFO
ÌOEMZLLFOFUBCMFSUFUHBMMFSJTPNT
FHFOLVOTULSJUJLFSIBSLBMUjFUBWEF
NFTUMPWFOEFLVOTUOFSESFWOFWJTOJOHT(
TUFEFSJMBOEFUx)
JEFOÌQOJOHFOJǇPSIBSEFUPJOWJUFSU
UJMmSFJOUFSOBTKPOBMFVUTUJMMJOHFSJFU
HBNNFMUUSFMBTUMBHFSQÌSOMBOE'MPLB(
MFSTPNLSJUJLFSPNNZMTTPOCFTLSJWFS
TPNjFOIWFSCZQMBOMFHHFSTNBSFSJUUxPH
jOPFBWEFUTSFTUFKFHIBSWSUCPSUJx)
oFOBMUFSOBUJWFLVOTUTDFOFOJTMP
IBSFOUFOEFOTUJMÌWSFWFMEJHMVLLFU)
OHFLVOTUOFSFGÌSGZMUQÌ(FOTJO'
NFOEFUFSFOTDFOFTPNGPSCMJSWFMEJH
MPLBM)JWJMMFTLBQFFUTUFETPNWJTFS
OZF'JOUFSOBTKPOBMFLVOTUOFSF'TJFSUFG(
GFO ÌOEMZLLFO)
FETJEFOBWFHFOLVOTUOFSJTLQSBLTJT
KPCCFSEFUPLPOUJOVFSMJHNFEÌGÌLVOTU(
OFSFEFFSJOUFSFTTFSUJ'PHOZTHKFSSJHF
QÌ'UJMTMP)
oÌSUNÌMIBSWSUÌFUBCMFSFFUWJTOJOHT(
TUFENFEFUIZUBNCJTKPOTOJWÌ'TPN
LBOTLBQFJOUFSFTTFVUFOGPSMBOEFUT
HSFOTFS)JWJMJOUSPEVTFSFLVOTUOFSF
TPNJLLFIBSWSUWJTUJPSHFUJEMJHFSF'
PHEFUFSÌQFOCBSUFUQSJWJMFHJVNÌGÌ
BSCFJEFNFELVOTUOFSFWJTFMWFSJOUFS(
FTTFSUJPHTPNFSSFMFWBOUFGPSWÌS
FHFOQSBLTJT'TJFS MVHFPH
ÌOEMZLLFO)
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OBWOFU,302'IBSFOJOUFSOBTKPOBMLVOTUOFSJTL
BNCJTJTVUTUJMMJOHTMJTUF)FSNFECJMEFSGSB
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NFEFUUWFSLBWBWJE FBUJOH#OFEFSTUUJM
IZSF$PHUPBWISJTUJBOPOOFS)
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г͗̎Ͷ̎ͤ˹ͶOOBBOJFMMPHWFSSFUSBOECFSH)

oPNVOHLVOTUOFSLBONBOJLLFCBSFTJUUFPHWFOUFQÌÌGÌ
TUJMMFVUQÌEFTUPSFJOTUJUVTKPOFOF)BFOEFSEVPQQCJUUFS'TJFS
OOBBOJFMM)
BNNFONFEWFSSFUSBOECFSHPSHBOJTFSUFIVOEFSGPSTJO
FHFOVUTUJMMJOH5PSUPÌSTJEFOJOWJUFSUFEFGFNBOESFLVOTUOFSF
UJMÌMBHFIWFSUTJUUWFSL'LKQUFJOOQMTFS'CJMMJHMPHMPUKVOHFMUF(
MFHSBGFOHÌ)ÌÌQOJOHTLWFMEFOGZMUFTBOJFMMTMJMMFMFJMJHIFUQÌ
ZFOJTMPPQQNFECFTLFOEFTPNWJMMFPWFSWSFWFSEFOTQSF(
NJFSFO5FNWFSL'TUJMUVUQÌFOQMBOLF'NFMMPNTUVFPHLKLLFO)
oFUFSFOVUGPSTLOJOHBWTFMWFVUTUJMMJOHTGPSNBUFU)FUTPTJBMF
NUFUNFMMPNLVOTUOFSOFFSPHTÌWJLUJH)FSGPSQSWFSWJBMMUJEÌ
GÌNFEPTTÏONFSFUBCMFSULVOTUOFSJIWFSMBOLB'TJFSBOJFMM)
MBOLBCMFBSSBOHFSUGFNHBOHFS'GSEFOCMFTLSVEEOFEPHTFOEU
OPSEPWFSGPSÌCMJFOOZjmMJBMxJSPNT)BOJFMMPHUSBOECFSH'TPNJ
EBHFSFUBCMFSUFLVOTUOFSF'IBSOÌGÌUUTQPOTFUFOTOFLLFSUJMÌTLSV
PQQFOOZQMBOLFJMFJMJHIFUFO'PHFSTUSBLTLMBSGPSFOOZVUTUJMMJOH)
MBOLBIPMEFSUJMJLVOTUOFSOFTMFJMJHIFUJTMP)FIPMEFSÌQFOUIVT
VOEFSVUTUJMMJOHTÌQOJOHFO'PHjLBOTLKFFUUFSBWUBMFx)FC5QMBOLB)JOGP)

п̵˹̼̳̤̼̜ VOTUOFSOFOOBBOJFMMPHWFSSFUSBOECFSHBSSBOHFSFS

LVOTUVUTUJMMJOHFSQÌFOQMBOLFIKFNNFJMFJMJHIFUFO)oFUmOOFTTÌVUSPMJHNZF
VOHPHCSBTBNUJETLVOTUPHTÌBMUGPSGÌTUFEFSÌTUJMMFVU'TJFSUSBOECFSH)

%035.˒%#0%&("
г͗̎Ͷ̎ͤ˹Ͷ FBOEFSKOOF'KVS PMTUBE' BSTISJTUJBOJHNBSS
UFǈFOTPH BST(SJLOFT)
FLBMMFSTFHjFOTVCLVMUVSFMMTLZUUFSHSBWxQÌDIPVTQMBTTJ
TMP)PSUNVOEPEFHBCMJSPNUBMUTPNFOTUVEJFJOPSTLTBN(
UJETLVOTU'PHHJSMFEJHFWFHHFSCÌEFUJMLVOTUOFSFTPNBMESJIBS
TUJMUVUUJEMJHFSFPHUJMEFTPNFSJOWJUFSUFPHFUBCMFSUF)PSU(
NVOEPEFHBGVOHFSFSTPNFUTMBHTjUVSCPHBMMFSJx5
oSFLWFOTFOIBSWSUIZNFEVUTUJMMJOHFSIWFSGSFEBHÌSFU
HKFOOPNGPSÌUFTUFQPUFOTJBMFUJEFOOFNÌUFOÌESJWFFUWJT(
OJOHTTUFEQÌ'GPSUFMMFS FBOEFSKOOF)
GMHFKOOFGÌSBMMFTPNWJMMPWUJMÌTUJMMFVU5PEFHBFOHKS
JOHFOGPSTLKFMMQÌWFHOFBWBMEFSFMMFSVUEBOOJOH5PEFHBFO
TLBMWSFFUSPNVUFOUFSTLMFS)
PSUNVOEPEFHBIPMEFSUJMJBOPOZNFMPLBMFSQÌDIPVTQMBTT1
PHÌQOFSOZFVUTUJMMJOHFSIWFSGSFEBH)

к̼̳ͪͤ͗͜ͅ˹ FBOEFSKOOF
#TJUUFOEF$PHKVS PMTUBE#TUÌ(
FOEF$FSUPBWJOJUJBUJWUBLFSOFCBL
PSUNVOEPEFHB'TPNQÌUPÌSIBS
SVLLFUÌIVTFPWFS,++QSPTKFLUFS)
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/01-"$&
г͗̎Ͷ̎ͤ˹Ͷ BSFOJLHPM'UJBO)BCSJFMTFO' SJTUJBO

LZMTUBEPHFUUFSVIBHFO)
EFOZFWJTOJOHTMPLBMFOFJBNMFCZFOJTMPIBSFOBW
VUTUJMMFSOFHÌUUMTQÌFOWFHH5MBUFOFFSSFWFUJCJUFSPH
HJQTFOQVMWFSJTFSUVUPWFSHBMMFSJHVMWFU'PHEFUFSBLLVSBU
TMJLJOJUJBUJWUBHFS SJTUJBOLZMTUBEWJMIBEFU5USPNTPN
FSÌQFOU'JNQFSGFLUPHFUjLVOTUWFSLJTFHTFMWx)PMBDF
TLBMTFSWFSFLVOTUTPNJLLFTWFMHFTBOESFTUFEFS)
oFOFUBCMFSUFLVOTUTDFOFOIBSJOHFOZOFGPSEFUTPN
TLKFSPHEFUUBMFOUFUTPNGBLUJTLmOOFT'TJFSLZMTUBE)
oJOTLFSÌUJMCZHPEFLVOTUOFSFEFOWJTOJOHTQMBTTFO
EFGPSUKFOFS)
SJTUJBOLZMTUBEIBSMFOHFWSUFOTFOUSBMTLJLLFMTF
QÌEFOBMUFSOBUJWFLVOTUTDFOFO5BNNFONFE WBO
BMV[JOESFWIBOJnFSFÌSBMMFSJBMV[JO#TFOFSF(
$'LKFOUGPSÌQOJOHTGFTUFOFoPHGPSÌWSFFUTFO(
USBMU'BMUFSOBUJWUWJTOJOHTSPNJTMP) GMHFLZMTUBETFMW
FSJLLFPMBDFMJLFPQQPTJTKPOFMU6PMBDFTLBMWSFEF(
NPLSBUJTL'NFESPNGPSTUPSFBSNTMBH)
oJIBSLKOOTLWPUFSJOHPHJOUFSOFLWPUFSQÌIWPS
NBOHFBWFHOFWFOOFSTPNGÌSTUJMMFVU'TJFSIBO)
oJFSPHTÌWFMEJHCFWJTTUFQÌJLLFCBSFÌGPLVTFSFQÌ
FUWJTTUTFHNFOUBWLVOTUFO)HTÌTLBMWJIBEFULPTFMJH'
NFEQFJT'IFS'MFHHFSIBOUJM)
PMBDFIPMEFSUJMJHBNMFUBUPWFSJOHTMPLBMFSJTMPHBUF-'
PHFSÌQFOUJIFMHFOF)UFEFUTSBTLFTDFOFTLJGUPQQEBUFSFTQÌ
FC5OPQMBDF)OP)

е̡̤͗̎ͤÌEFOBMUFSOBUJWFLVOTUTDFOFOCMJS

TUFUUHMBTTCZUUFUVUNFECSVOUPHCJMMJH)
oSJIFUFSUJMUSFLLFOEFQÌGPML)JIBSFUFHFUSPN
ÌVUWFEFOGSJIFUFOJ'TJFS SJTUJBOLZMTUBE#J
HSOU$'IFSTBNNFONFELPMMFHBFUUFSVIBHFO
VOEFSÌQOJOHFOBWVUTUJMMJOHFOjPSEFSGFDUx-)+)
oPMBDFFSWÌSUTQFBLFS"TDPSOFS'TJFSLZMTUBE)
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0/&/*()50/-:
г͗̎Ͷ̎ͤ˹Ͷ PIBNFEMJBEMBCJ'JUPSFZ' POFOKBNJOBMMFSÌT

PHSMFOESZUCBLLPME)
oÌOFJHIUOMZFSEFUTPTJBMFOFTUFOMJLFWJLUJHTPN
LVOTUVUTUJMMJOHFO'TJFSSMFOESZUCBLLPME)
BNNFONFEEFUSFBOESFTUVEFOUFOFGSB VOTUBLBEFNJFU
WFE VOTUIHTLPMFOJTMP# J$IBSIBOWSUNFEÌFUBCMFSF
PSHFTjSBTLFTUFVUTUJMMJOHx5 WFSNBOEBHBSSBOHFSFSEFFOOZ
LVOTUVUTUJMMJOHoIWFSUJSTEBHNPSHFOFSEFOQBLLFUCPSUJHKFO)
ÌOFJHIUOMZWJTFTFUCSFEUTQFLUFSBWOPSTLTBNUJET(
LVOTU'GSBVTLSFWOFCMBEUJMFUBCMFSUF'LKFOUFLVOTUOFSF'PHJGMHF
OHF VOTUOFSFTBNGVOEFSjESJWFUISPVHI(HBMMFSJFUxFUBWEF
NFTUQSFTUJTKFGZMUFWJTOJOHTTUFEFOFBLLVSBUOÌ)
oFEEFUUFVUTUJMMJOHTGPSNBUFUNÌNBOUBSBTLFCFTMVUOJOHFS'PH
IFMFVUTUJMMJOHTTJUVBTKPOFOFSWFMEJHVNJEEFMCBS)FUCMJSFONFSEJ(
SFLUFLPOUBLUNFMMPNLVOTUFOPHCFUSBLUFSFO'TJFSSZUCBLLPME)
oFUTPNTLJMMFSPTTVUGSBBOESFTUFEFSFSTUBOEIBGUJHIFUFO5
VmOOFSPTTIFSIWFSFOFTUFNBOEBHLMPLLFOÌUUF'VBOTFUU'
NFENBU'MPHOZLVOTU)

б˹̼̼͗̎̏˹ͤͤOFJHIUOMZFSPSHFT

OFJHIUOMZMÌOFS "MPLBMFSJ BLLFHBUB00JTMP'
PHEFUIFGUJHFQSPHSBNNFUmOOFTQÌOPHBMMFSZ)DPN)

SBTLFTUFHBMMFSJ5UTUJMMJOHFOjPPEBOECKFDU(
IPPExBW PBLJN BSUJOVTTFOWBSPWFSBMMFSFEFEB(
HFO FUUFSÌQOJOHFO) OJUJBUJWUBLFSOF#GSBWFOTUSF$
JUPSFZ' POFOKBNJOBMMFSÌT'SMFOESZUCBLL
PMEPH PIBNFEMJBEMBCJNÌUUFOFTUFOQSFTTF
GPMLUJMÌTUJMMFVUEBEFGSTUTUBSUFUOFJHIUOMZ)
oÌNPUUBSWJFOIBVHBWTLOBEFS'
GPSUFMMFSSZUCBLLPME)

ʎʏ ] ̊Ȩ ] ͗̎̊̚˹̜ȩ̰̼̤ͪȨȦȧȧ

!

46!

,/*146
г͗̎Ͷ̎ͤ˹Ͷ)JMEF+SHFOTFO ,SJTUJO5ÌSOFTWJLPH

.BZBLMBOE
oJMFWFSMJUUJEFOQVCFSUBMFÌOEEFSWJWJMCF(
TUFNNFTFMWIWFNWJTLBMTBNBSCFJEFNFEPH
IWFNEFUFSWJLUJHÌTOBLLFNFE'TJFSLVOTU(
OFSOFCBLEFUSFMBUJWUOZFWJTOJOHTTUFEFU
 JFSHFO)
oFUWJLUJHTUFGPSPTTFSVGPSVUTJHCBSIFUJ
QSPTKFLUFOFWÌSFPHHPEFGPMLÌTBNBSCFJEF
NFE'MFHHFSEFUJM)
 T.++LWBESBUNFUFSGPSEFMFTQÌWJT(
OJOHTSPN'WJEFPSPN'LKFMMFSPHBUFMJFSFS'PHFSFU
QSPTKFLUTPNLVOTUOFSOFPNUBMFSTPNFOLPO(
TUBOULPOPNJTLOFSWFQÌLKFOOJOHPHjFUJOOGBMM
BWLSPOJTLTUPSNBOOTHBMTLBQx)  NFOFS
TUZSLFOUJMEFOBMUFSOBUJWFLVOTUTDFOFOMJHHFS
OFUUPQQJEFUJNQVMTJWFPHTQPOUBOF5
oJPQFSFSFSJLLFNFEFUQSPHSBNTPNFSTBUU
GPSnFSFÌSGSFNPWFS'NFOLBOTOVPTTSVOEUQÌ
LPSUWBSTFM)ÌEFONÌUFOFSLVOTUOFSTUZSUFWJT(
OJOHTSPNNFSTZOLSPOJTFSUNFETBNUJEFO)
  TUJMMFSTFHCBLQBSPMFOFjGPSNPUTUBOE'
CFWFHFMTFTGSJIFUPHVPWFSFOTTUFNNFMTFSJOOFOGPS
LVOTUFOx'PHIPMEFSUJMJ PNFEJFCBLLFO4MJLFWFE
FOUSBMCBEFUJFSHFOTFOUSVNPHFSÌQFOUUPSTEBHUJM
TOEBH)FC5LOJQTV)OP

л̵͍̼ͪ͐͐̎ͤ͜͜ OJUJBUJWUBLFSOFCBL  #GSBWFO(
TUSF$ BZBLMBOE'JMEF SHFOTFOPH SJTUJOÌSOFTWJL'
FSJLLFTÌPQQUBUUBWEFmOJTKPOFS'PHWJMIFMMFSTUÌGPSFO
VGPSVUTJHCBSIFUNFETJOFQSPTKFLUFSPHVUTUJMMJOHFS)
oJOTLFSÌGSJPTTMJUUGSBEFOSÌEFOEFUJETÌOEFO'PH
IFSJMJHHFSEFUFOEFJMJHMTTMVQQFOGMFMTF
BWVBWIFOHJHIFU'TJFSEF)

͗̎̊̚˹̜ȩ̰̼̤ͪȨȦȧȧ] ̊Ȩ] ʎʐ

!

47!

6/336//4--3 45/

&/53²&
г͗̎Ͷ̎ͤ˹Ͷ BUP MBOEPHBOEJSPWFSHFS)

oFOBMUFSOBUJWFLVOTUTDFOFOJFSHFOFSLKFNQFTQFOOFOEF
BLLVSBUOÌ'TJFSLVSBUPSBOEJSPWFSHFS)
BNNFONFELVOTUOFSBUP MBOEESJWFSIVOWJTOJOHTSPN(
NFUOUSÏF'FUTUFETPNGPSTLFSÌGZMMFUPNSPNNFUNFMMPN
TUVEFOUHBMMFSJFOFPHEFTUSSFLVOTUJOTUJUVTKPOFOFJFSHFO'
NFENÌOFEMJHF'MPLBMFPHJOUFSOBTKPOBMFVUTUJMMJOHFS)
oFUWJSLFSTPNPNNBOHFLVOTUOFSFOÌWFMHFSÌCMJJHKFOJ
FSHFOFUUFSFOEUFTUVEJFS)FTTVUFOWFOEFSEFTPNIBSTUVEFSU
BOESFTUFEFSIKFNUJMFSHFOPHUJMGSFSNJMKFUNBTTFFOFSHJ
VUFOGSB)FUQPQQFSPQQnFSFLVOTUOFSLPMMFLUJWFSPHWJTOJOHT(
SPNJPHSVOEUTFOUSVNTLKFSOFO'GPSUFMMFSIVOPHMGUFSCMBOUBO(
OFUGSFNEFLVOTUOFSTUZSUFQSPTKFLUFOFBHFBN'SFNJTTPH
FSHFO KUU)
o FHIÌQFSWJSLFMJHBUEFUCMJSFOEBnFSFGPSTLKFMMJHFJOJUJBUJWJ
TFOUSVN'BUEFULPNNFSFUBMUFSOBUJWUJMPTTPHTÌ'TJFSSPWFS(
HFS'PHMFHHFSUJMBUOUSÏFOÌQMBOMFHHFSFOUSFÌSTSFUSPTQFLUJW
LBUBMPHGPSÌjBOBMZTFSFTFHTFMWxPHLVSBUPSSPMMFO)̊Ȩ
OUSÏFIPMEFSUJMJTUFHBUFO/-'FSHFO'PHPQQEBUFSFT
QÌ FOUSFF(WJTOJOHTSPN)CMPHTQPU)DPN

я̰oJHJLLGPSCJEFmOFMPLBMFOFIFS
JTUFHBUFO/-PHUFOLUFBUj¯K'IFS
NÌWJIBFOVUTUJMMJOHFMMFSOPFx'GPSUFM(
MFSLVSBUPSBOEJSPWFSHFS'TPNIBS
ESFWFUOUSÏFTBNNFONFELVOTUOFS
BUP MBOETJEFOITUFO-++4)UTUJM(
MJOHFOBWEFOBNFSJLBOTLFLVOTUOFSFO
UIBOBZFT(IVUFTWJTFTGSFNUJM.,)
KVMJ'PH,4)BVHVTUÌQOFSOUSÏFVUTUJM(
MJOHNFEWFJOVOHOOFMBOE)

˹̼̊͗̎˹̵̼ͤ̎͗˹у̤Ͷ̎

VSBOUJSPNT'LVSBOUDD
IFNBMMSPKFDUTBMMFSZJSPNT'TNBMMQSPKFDUTOP
JEFOT SBWJTMP'UJEFOTLSBWPSH
BMNHBUBJOFSUSPKFDUJTMP'NGBQTCMPHTQPUDPN
FNJLPMPOTPNMJHHFSjVOEFSUSBQQFOUJMWFOTUSFWFEIPWFEJOO(
HBOHFOxQÌ VOTUIHTLPMFOJTMP5TFNJLPMPOHBMMFSZDPN
BHFBNJFSHFO'UBHUFBNOP
PEJVNJTMP'QPEJVNYOP
UPQJBJTMP'BUPQJBOP
SàOFSMLLB VOTUIBMMJTMP''PTTWFJFO
SFNJTTJFSHFO'QSNTTOP
FOUIBVTTMP'IPMEFSUJMJFTUZFHFSCFSHTHBUF2
BMMFSJ14JTMP'MVGUIBWOBOP
JOLVCFJTMP'QJOLDVCFOP

ждсилйажаллдситуднд

LLFBMMFLVOTUOFS(PHLVSBUPSHSVQQFSIBSFHOFWJTOJOHTSPN)
UJMMFHHUJMEFLVOTUOFSTUZSUFWJTOJOHTSPNNFOF'mOOFTFOSFLLF
NPCJMFHSVQQFSTPNCFMBHFSTFHQÌHPEFWFOOFS'WFMWJMKFPH
MÌOUF MPLBMFS)FSEUÌGMHFNFEQÌFSCMBOUBOOFU5
BMMFSJFLPSEJTMP5HBMMFSJSFLPSEOP
VOTUOFSHSVQQFPHNBHBTJOFUUUFSJFSHFO5ZUUFSOP
BLFUUJFSHFO5SBLFUUCJ[
BMMFSJ OFLUJTMP5 OHFOIKFNNFTJEF)
BMMFSJHOFTNTUBǉJTMP5 SFHJBWPNNZ WJL'
UPNNZIPWJLDPN
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