
På valg  
	  
FFF styre 

    
Ny nominasjon 

 Styreleder Katinka Maraz På valg Stiller til gjenvalg 2 år Katinka Maraz 
 Nestleder Matti Lucue Arentz På valg Stiller til gjenvalg 2 år Matti Lucue Arentz 
 Styremedlem Nora C. Nerdrum Ikke på valg 

 
1 år igjen Nora C Nerdrum 

 Styremedlem Espen Kjelling På valg Stiller til gjenvalg 2 år Espen Kjelling 
  

 
      Jury 
    

Ny nominasjon 
 Leder Vibeke Tandberg På valg 

  
Morten Torgersrud 

 Nestleder Mattias F Josefsson På valg 
  

Tiril Hasselknippe 
 Medlem Kaia hugin Ikke på valg 1 år igjen 

 
Kaja Hugin 

 Vara Krispin Gurholt Ikke på valg 1 år igjen 
 

Krispin Gurholt (vara) 
  

 
      Nofofo 
    

Ny nominasjon 
 Leder Morten Andenæs Trekker seg / på valg 

 
Hilde Jørgensen (opprykk) 

Medlem Anna Martine Nilsen Ikke på valg 
 

1 år igjen Anna Martine Nilsen  
 Medlem Verena Vinkelmann På valg 

  
Ingrid Eggen (opprykk) 

Vara Hilde Jørgensen Ikke på valg 
 

1 år igjen Arne Vinnem 
 Vara 2 Ingrid Eggen På valg 

  
Kjetil Berge 

  
 

      Nominasjonskomité 
   

Ny nominasjon 
 Medlem Arne SKaug Olsen På valg Stiller til gjenvalg 1 år igjen Arne Skaug Olsen 
 Medlem Mercedes Mühleisen På valg 

  
Andrew Amorim 

 Medlem Jonas Ekeberg På valg Trekker seg 
   Medlem Monika Holmen Ikke på valg 

 
1 år igjen Monika Holmen 

  
 

      FG styre 
    

Ny nominasjon 
 Styreleder Marte Aas På valg 

  
Espen Gleditch 

 Styremedlem Guro Voss Gabrielsen Ikke på valg 
 

1 år igjen Guro V Gabrielsen 
 Styremedlem Kristine K Wessel Ikke på valg 

 
1 år igjen Kristine K Wessel 

 Vara Espen Gleditch På valg Stiller som styreleder Knut Åsdam 
 

       	  
  



Kjære Generalforsamling 
 

Valgkomiteen ønsker med dette å legge frem sin innstilling til Forbundet Frie Fotografer, 
Fotogalleriet og Norsk Fotografisk Fond for 2016-17.  Valgkomiteen har vært i dialog med 
de ulike styrelederne til FFF og FG og tatt i betraktning hva de mener sine respektive styrer 
har behov for i perioden vi nå går inn i.  En kort bakgrunn for Valgkomiteens innstilling er 
nevnt under hver enkelt kandidat lenger ned i dette brev. 
 
I foregående periode har styrene til FFF og FG hatt behov for kandidater med erfaring fra 
økonomi samt kulturbyråkrati. Dette opprettholdes ved forrige periodes innstillinger – og ved 
at i en rekke verv har kandidatene som er på valg ønsket å stille seg til disposisjon for en ny 
periode. Valgkomiteen har ikke funnet grunn til å gå i mot deres ønsker, men ser viktigheten 
av å opprettholde kontinuitet i organisasjonen for den kommende perioden. Dette gjelder for 
FFF sitt styre, hvor alle innstilles til en ny periode. 
 
Nominasjonskomiteen har mistet et medlem da Jonas Ekeberg pa grunn av høyt 
arbeidspress i sin jobb valgte å trekke seg. For å sikre kontinuitet, har Arne Skaug Olsen stilt 
seg til rådighet for ett år. 
 
For kandidater til juryen for vårutstillingen og Norsk Fotografisk Fond har vi hatt andre mål å 
gå etter. Valgkomiteen har her hatt størst fokus på bred erfaring og god forståelse for og 
erfaring med ulike typer av kamerabasert kunst.  
 
For samtlige verv har spredning i alder, kjønn og geografisk tilhørighet/kjennskap ligget til 
grunn. 
 
Vi takker for tillitten og håper og ser fram til at 2016-17 blir en spennende periode for FFF, 
FG og NOFOFO! 
 
Varm hilsen fra valgkomiteen; 
 
Arne Skaug Olsen, Mercedes Mühleisen, og Monica Holmen 
 
 

Jury for Vårutstillingen 
 
Morten Torgersrud er innstilt som jurymedlem for vårutstillingen 
Torgersrud (født 1971) bor og arbeider i Kirkenes og Stockholm, og har utdannelse fra 
University of Brighton og Fotoavdelingen ved Kunsthøgskolen i Bergen. Han arbeider med 
fotografi, ofte med historiske og politiske referanser til landskapet i området rundt Kirkenes. 
Torgersrud har de siste årene hatt separatutstillinger ved Nordnorsk Kunstnersenter i 
Svolvær, Treignac Projects i Frankrike og Hordaland Kunstnersenter i Bergen, i tillegg til en 
rekke gruppeutstillinger i inn og utland. Torgersrud fikk BKHs fotokunstpris i 2011, og har 
gitt ut flere fotobøker. Han satt i fagutvalget for Billedkunst og kunsthåndverk i Kulturrådet i 
perioden 2012-2015. 
Valgkomiteen begrunner innstillingen med at Torgersrud har svært bred fotofaglig erfaring. 
Det er i tillegg lagt vekt på geografisk spredning. 
 

 



Tiril Hasselknippe er innstilt som jurymedlem 
Tiril Hasselknippe (født 1984), bor og arbeider i Oslo, og har utdannelse fra Kunstakademiet 
i Malmø og Cooper Union School of Art, New York. Hun arbeider med skulptur og 
installasjon innenfor en minimalistisk tradisjon og med utbredt bruk av industrielle 
materialer. Hasselknippe er en svært profilert yngre kunstner som blant annet har stilt ut på 
Astrup Fearnley Museet i Oslo, Evelyn Yard i London, Vestfossen Kunstlaboratorium og 
Lunds Kunsthall. Fra 2011-2013 drev hun CEO Gallery i Malmø, Sverige.  
 
Valgkomiteen begrunner innstillingen med at Hasselknippe har god oversikt over kunstfeltet, 
i tillegg til at hun har flere års erfaring med å kuratere og organisere utstillinger i eget galleri.  
 

Nominasjonskomiteen 
 
Andrew Amorim er innstilt som medlem av nominasjonskomiteen 
Andrew Amorim (f. 1983, Brazil) er kunstner, musiker og filmskaper. Han er utdannet fra 
Kunsthøgskolen i Bergen (Master 2016, Bachelor 2013). Amorim jobber på tvers av en rekke 
fagfelt fra fotografi, video, lyd og tekst. Arbeidene hans referer til cinematiske og 
minimalistiske tradisjoner, og er ofte presentert som installasjoner med et tydelig fokus på 
narrative elementer, bevegelse og rom.  
 
Amorim har et stort tverrfaglig nettverk i Norge, og er derfor en god kandidat til vervet som 
medlem i nominasjonskomiteen, spesielt med tanke på rekruttering av yngre kunstnere 
utenfor Oslo.  
 

Sveinn Fannar Jóhannsson er innstilt som medlem av nominasjonskomiteen  
Sveinn FannarJóhannssons kunstnerskap omfatter så vel fotografi og skulptur, som 
kuratering og publisering av bøker. Han arbeider ofte prosjektorientert på tvers av tema, 
sjanger og uttrykk, der bruk av kryssreferanser og blanding av medier står sentralt. Både 
direkte og subtilt åpnes det opp for nye og alternative betraktningsmåter, på grenselinjen 
mellom fornærmelse og troverdighet, midt mellom konstruksjon og kollaps, med en elegant 
fornemmelse av det alvorlige. 
Sveinn Fannar Jóhannsson (f. 1977 i Reykjavik, Island) bor og arbeider i Oslo. For tiden er 
han i residency ved Künstlerhaus Bethanien, Berlin. Jóhannsson er utdannet fra 
kunstakademiet i Leipzig. Han kan vise til en rekke utstillinger, deriblant ved Oslo 
Kunstforening (Oslo); Bruch & Dallas (Köln, Tyskland); MELK (Oslo); Fotogalleriet (Oslo); 
Kunstraum D21 (Leipzig, Tyskland); Chicago Cultural Center (Chicago, IL, USA); 
Vigelandsmuseet, (Oslo); New Shelter Plan (København, Danmark); Grünerløkka Kunsthall, 
Oslo. 
 
Nominasjonskomiteens vurdering er at Svein Fannar Jóhannsson med sitt brede fotofaglig 
nettverk i Norge og internasjonalt er et godt supplement til nominasjonskomiteen. 
 

Norsk Fotografisk Fond 
 
Arne Vinnem  er innstilt til jurymedlem for Norsk Fotografisk Fond 
Arne Vinnems kunstnerskap en rekke innfallsvinkler til ulike temaer, og han jobber med alt 
fra fotografi, tegning til lyd og performance. Og til tross for at hans arbeider ikke alltid viser 
konkrete fotografier som sådan, så er det alltid en tilknytning til det fotografiske mediet 
innebygget i hans arbeider. 



Under Vårutstilling 2013 på Fotogalleriet i Oslo ble Vinnem tildelt BKHs Fotokunstpris for sin 
performance Bilder som festet seg – referat fra netter i arkiv. Verket var et resultat av en 
tidkrevende prosess fundert i et fascinerende konsept. Med fri tilgang til arkivene i 
Fotogalleriets pløyde Vinnem seg gjennom utallige fotografier, for deretter å muntlig 
beskrive etter eget minne de han husker. I utstillingen tok verket form som en opplesning. 
Arne Vinnem (f. 1978 i Trondheim), bor og arbeider i Oslo. Arne Vinnem tok sin mastergrad 
ved Kunsthøgskolen i Bergen, og har tidligere hatt utstillinger i blant annet Oslo, Stockholm, 
Amsterdam og München. 
 
Nominasjonskomiteens vurdering er at Arne Vinnem med sitt brede men fokuserte 
kunstnerskap, har den nødvendige faglige integriteten Fondet trenger.  
 
Kjetil Berge  er innstilt som jurymedlem for Norsk Fotografisk Fond 
Kjetil Berge jobber primært med fotografi og video, men er ikke fremmed for å ta i bruk 
andre uttrykk også. Tilnærmingen til prosjektene er gjerne preget av utforskning, og 
muligheter for samarbeid utnyttes til det fulle. Gjennom involvering av samarbeidspartnere i 
sine prosjekter, åpner Berge opp for muligheter for tilfeldigheter og uforutsett kreativitet.    
Kjetil Berge (f. 1957 i Ølen) bor og arbeider i Vestvågøy og i London. Han er utdannet fra 
Slade School of Art i London, og kan vise til en rekke utstillinger i inn- og utland, deriblant 
Stenersen-museet, Oslo; Lautom Contemporary, Oslo; Oslo Kunstforening; The Drawing 
Room, London; Luckman Gallery, Los Angeles; Havana-biennalen, Cuba. 
Nominasjonskomiteens vurdering er at Kjetil Berges kunstneriske og fotografiske praksis 
gjør han meget godt egnet til vervet i Fondet. I tillegg sikrer han geografisk spredning blant 
fondets medlemmer.  
  
 
Fotogalleriets styre 
 
Knut Åsdam er innstilt som medlem av Fotogalleriets styre 
Knut Åsdam (1968, Norge) er filmskaper, installasjonskunstner, skulptør og fotograf. Åsdam 
studerte ved Whitney Museum Independent Study Program (NYC 94-95), Jan van Eyck 
Akademie (Maastricht, 92-94), Goldsmiths College, University of London (London, 89-92), 
Wimbledon School of Art (London, 88 -89), og Universitetet i Oslo og Maui Community 
College, Maui, Hawaii.  
 
Åsdams hovedinteresse er en bekymring for dagens samfunn og dets psykologiske og 
materielle utfordringer; hvordan individer konstruerer og forhandler sin identitet som en 
reaksjon på normer i dagens samfunn.  
 
Åsdam er en av Norges mest profilerte kunstnere fra sin generasjon, og er blitt vist blant 
annet på Tate Modern; Bergen Kunsthall; Tate Britain; Boijmans van Beuningen Museum, 
Rotterdam; Biennalen i Venezia; Kunsthalle Bern; Istanbul Biennial; Frac Bourgogne; 
MACRO, Roma; Museum of Contemporary Art, Oslo; Manifesta7; Moderna Museet, 
Stockholm; PS1 MOMA, NYC, og Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris.  
 
Nominasjonskomiteens vurdering er at Knut Åsdam har en bred og solid kunstneriske 
erfaring som er viktig for Fotogalleriets styre. 
 
	  


