
 
 
Om arbeidet til valgkomiteen våren 2021 
 
   
Valkomiteen har i 2021 vore sett saman av Arild Våge Berge, Meit Szetu og Sabina Jacobsson. 
Me har arbeida med utgangspunkt i komiteen sine nettverk både frå FFF men óg elles i 
kunstfeltet. Me har hatt dialog med styret og god hjelp frå organisasjonen med 

å gjere research og sjekke erfaring og kompetanse hjå aktuelle kandidatar. Me har utlyst ønske 
om innspel frå medlemsmassen, noko det har vore god respons på og som har vore til stor hjelp. 
På bakgrunn av dette har me no førespurd og innstilt det me meinar ar dyktige og 
erfarne kandidatar til verv i styret i FFF, valkomiteen, jury for vårutstillinga og ikkje minst 

stipendkomiteen. Dei førespurde kandidatane har takka ja til instillingane og er klare for å gjere 
ein innsats i verva dersom dei vert valde.  
Me har forsøkt å fasilitere ynskjer frå  

tidlegare års generalsforsamlingar og vonar at nominasjonane vert teke imot av 
generalforsamlinga som gode og fornuftige kandidatar.  
I styret i FFF har me innstilt eit eksisterande medlem, då samarbeidet med denne 
har vore vellukka og medlemet ynskja å ta gjenval.  

 
 
Alle nominasjonar merka med * er medlemar av FFF.  

 
 
Godt val! 

 
Med vennlig hilsen valgkomiteen ved Arild, Sabina og Mei. 
 
 
 
  



STYRET I FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER  
 
Til styret kan det velges maksimalt to representanter som ikke er medlem av Forbundet. 
Medlemmer av FFF er merket med *        
 
Styreleder Thale Fastvold *  På valg i 2022   
Medlem Eva Løveid Mølster    På valg i 2022    
Medlem Christian Tunge *     På valg i 2021  Stiller til gjenvalg * 

Medlem Javier Barrios    På valg i 2021  Andreas Dyrdal * 
Varamedlem Eirin Støen    På valg i 2022   

 
Andreas Dyrdal * (f.1979) er en norsk billedkunstner 
bosatt i Bergen. Han er opprinnelig utdannet 
scenekunstner, men fullførte sin Master ved 
Kunstakademiet i Bergen i 2017 der fokuset hans var 
fotografiske installasjoner. Han har de senere år stilt ut ved 
blant annet Kraft, Galleri Felt og Bergen Kunsthall, og var 
representert ved Høstutstillingen 2020. Dyrdal har 
videreutdannelse i Organisasjon og ledelse fra OsloMet og 
er aktiv i regional kulturpolitikk gjennom Bildende 
Kunstneres Forening Hordaland. Han har bred produsent-
erfaring fra scenekunst-festivaler og arbeider for øyeblikket 
som produsent for BKFH’s jubileumsutstilling 
«BKFHSalong».  

Han er også vara for styret i Hordaland Kunstsenter og har sittet i en rekke verv de siste årene, i 
tillegg til utvalgsarbeid i Kulturrådet.  (Kopirett foto: Norske Billedkunstnere / Jannik Abel) 
 
Dyrdal er innstilt for to år i til styret i Forbundet Frie Fotografer. 
 
 
 

Christian Tunge * (f. 1989 i Stavanger) er en norsk 
billedkunstner med base i Oslo. Han er utdannet fra 
kunstakademiet i Göteborg og arbeider primært med 
fotografi og kunstnerbøker. I 2014 grunnla Tunge forlaget 
Heavy Books, som har gitt ut over 20 bøker av nasjonale 
og internasjonale fotografer. Tunge driver det 
kunstnerdrevne galleriet MELK sammen med Behzad 
Farazollahi og har også vært med på å kuratere flere 
gruppeutstillinger i Norge og utlandet – sist New Visions 
på Henie Onstad Kunstsenter.  

 
 
Tunge har gitt ut seks bøker med eget arbeid og blitt vist på blant annet Golsa, Noplace, Entrée, 
Fotogalleriet, Röda Sten Konsthall og Vårutstillingen. (Foto: Jan Kühr) 

 
Tunge stiller til gjenvalg for ett nytt år som medlem av styret i Forbundet Frie Fotografer. 



 
JURY VÅRUTSTILLINGEN 
 
Juryen skal bestå av tre medlemmer og ett varamedlem, hvorav minst to skal være medlemmer i 
Forbundet. Juryen velger selv sin leder.  
Medlemmer av FFF er merket med *  
 
Medlem  Swan Dler Qaradaki    På valg i 2022   
Medlem  Marianne Bjørnmyr *  På valg i 2022 
Medlem  Hanne Hammer Stien  På valg i 2021  Sofie A. Klougart * 
Varamedlem  Bjørn-Henrik Lybeck *  På valg i 2022 

 
 

Sofie Amalie Klougart * (f. 1987) er dansk fotograf bosatt 
i Oslo. Hun jobber redaktionelt i Morgenbladet ved siden 
av egne dokumentariske kunstprosjekter og undervisning. 
Arbeidet hennes involverer fotografi, lydopptak og 
tekstarbeide og kretser om temaer som migrasjon og 
intimitet. Hun har stilt ut på museer, kunsthaller, gallerier 
og festivaler. Klougart er medarrangør av fotofestivalen på 
Grundtvigs høyskole og sammen med Christian Belgaux 
kuraterer hun det ekspansive prosjektet Dette Året. I 2019 
ble hun valgt til å delta i Norwegian Journal of 
Photography og i 2022 stiller hun ut på Nasjonalmuseet i 
Oslo. 

 
Klougart er innstilt til to år i juryen for Vårutstillingen.  
 
 
  



VALGKOMITEEN 
 
Valgkomitéen har tre medlemmer, samt 1 vararepresentant, hvorav minst 2 skal være 
medlemmer i Forbundet.  
Medlemmer av FFF er merket med * 
 

Medlem Arild Våge Berge *  På valg i 2021   Peter Dean * 
Medlem Sabina Jacobsson *  På valg i 2022 
Medlem Mei Szetu    På valg i 2022 

Vara  Tonje Alice Madsen  På valg i 2022  
 
 

Peter Dean * (f. 1990, Oslo) har en MFA fra 
Kunstakademiet i Oslo (2020) og en BFA fra Kunst- og 
Designhøgskolen i Bergen (2015). Han har også studert 
ved Oslo Fotokunstskole (2012). Hans utøvende praksis 
går ut på å utforske menneskers forhold til resten av 
naturen, og å reflektere rundt de etiske aspektene ved 
antroposentrisme – tanken om at mennesker er hevet over 
resten av naturen og de eneste med egenverdi. Arbeidene 
er ofte både immaterielle, tidsbestemte og 
stedsspesifikke, hvor fotografiet som regel har en sentral 
plass. Kunstnerskapet inkluderer også et samarbeid med 
den svenske kunstneren Oscar Hagbard i kunstnerduoen 
Oscar & Peter, som medgrunnlegger av økokunstgruppa 
MOSE og som fast deltaker i land art/performance-gruppa 
Spatial Operations. 

Ved siden av egen praksis, arbeider han som omviser ved Henie Onstad Kunstsenter og 
formidler ved Trafo Kunsthall. Dean har tidligere vært praktikant ved Fotogalleriet (2015-2016) og 
engasjert av FFF til ulike prosjekter gjennom årene, sist med en fotobok-workshop på Nordpolen 
skole (2020). Han har vært medlem av FFF siden 2015. 
 
Dean er innstilt som medlem av valgkomiteen for to år. 
 
 
 
  



STIPENDKOMITEEN 
 
Stipendkomiteen skal bestå av tre representanter og to vara. Representantene velges for to år 
og stipendkomitéen velger selv sin leder.  
Medlemmer av FFF er merket med * 
 
Medlem Morten Andersen *  På valg i 2021  Mariken Kramer * 

Medlem Jon Benjamin Tallerås * På valg i 2021  Marius Moldvær * 
Medlem Adriana Alves *   På valg i 2021  Tor-Finn Malum Fitje * 
1 Vara  Hege Tapio   På valg i 2021  Hilde Honerud * 

2 Vara  Stian Ådlandsvik  På valg i 2021  Iselin Linstad Hauge * 
 

 
Mariken Kramer * (f.1972, Johannesburg) er 
billedkunstner bosatt i Oslo. Hun har sin utdannelse fra 
Kunstakademiet i Trondheim og jobber med det 
kamerabaserte i form av filmer, installasjoner og 
fotobøker/artist´s books. Gjennom arbeidene sine utforsker 
Mariken feltet som befinner seg mellom dokumentasjon, 
iscenesettelse og historiefortelling. Det kan være tema 
knyttet til tid, minner og identitet eller ulike mønster og 
mekanismer i mellommenneskelige relasjoner. For tiden er 
hun aktuell med arbeider på åpnings-og gruppeutstillingen 
«Above Us Only Sky» ved Nitja senter for samtidskunst og 
vil vise et videoarbeid på årets Vårutstillingen.  

I 2019 fikk hun 10 årig arbeidsstipend. I tillegg til eget kunstnerisk virke har Mariken en 
deltidsstilling som Kurator formidling ved Nasjonalmuseet med fokus på kunstnerdrevet 
formidling, hun har undervist ved KHIO, og på diverse forskoler samt holdt kurs og workshops 
for barn og ungdom. I tillegg har hun hatt ulike verv som utvalgsmedlem i Arrangørutvalget i 
Norsk Kulturråd (2017-19), styremedlem i Oslo fotokunstskole (2015-17) og i BOA (2013-14). 
 
Kramer er innstilt som medlem av stipendkomiteen for to år. 
 
 
 

Marius Moldvær * (f. 1985, Aurland, NO) er utdanna 
billedkunstnar og teoretikar frå Kunsthøgskulen i Bergen 
ved Avdeling for Fotografi, og Pacific Northwest College of 
Art i Critical Theory and Creative Research, Portland, OR, 
USA. Moldvær sitt virke befinner seg i krysningspunktet 
mellom teori og praksis der han gjennom medium som 
tekstil. fotografi og tekst, og formater som utstillinger, 
foredrag og publikasjoner konstruerer paradigmer som 
krysser fleire ulike disipliner og ideer. Gjennom sitt virke 
tangerer Moldvær ulike medium og tematikker som tas 
utifrå vår samtidige kultur, historie, teknologi, litteratur og 
kunsthistorie, der objekt og historier—frå det kvardagslege 
til det ekstraordinære settes saman i nye og uvante   



konstellasjoner for å skape alternative narrative strukturer dei kan forstås gjennom.  
I sitt arbeid, då både formalt og tematisk, ønsker han å skape ein ny og ukjend konstruksjon 
som han vidare kan plassere inn i eit større nettverk av tankar og ideer som betraktarane kan ta 
del i. 
 
Moldvær er innstilt som medlem av stipendkomiteen for to år. 
 
 
 

Tor-Finn Malum Fitje * (f. 1989 i Porsgrunn) er utdannet 
med MFA fra Kungliga Konsthögskolan (2016), samt en 
BFA fra Konstfack. I tillegg holder han en bachelor i 
Filmproduksjon fra Universitetet i Bergen, med 
spesialisering i regi. Tor-Finns kunst tar ofte form som 
granskende film - og lydessayer med utgangspunkt i tekst. 
Tema har vært alt fra trekkfuglens attributer i The Mystery 
of Bird Navigation (2016) til mørkets idéhistorie i Aleph Null 
& The Missing Mass (2017), fra partikkelfysikkens 
metaforer i The Color of Quarks (2015) til lydens visuelle 
kvaliteter i Phonautograph (2014) og muggsoppens språk. 
Hyphenic (2018). Sistnevnte film ble vist på Moderna 
Museet i Stockholm (Modernautställningen 2018).  

Tor-Finn er for tiden aktuell med videoserien Ad Nauseam, bestående av ti filmer som ble vist på 
Fotogalleriet (Vårutstillingen), BOA (Abduction - Kontraskjæret), Galleri Golsa (Pluss 1) og Studio 
17 i 2020. I tilknytning til dette arbeidet lager han nå fiktive videoguider til verk fra 
Nasjonalmuseets samling, som skal stilles ut under åpningen av det nye bygget i 2022. Disse 
satiriske guidene skal gi fullstendig entydige oppskrifter på den korrekte måten å forstå 
kunstverkene på. Tor-Finn mottok 1-årig arbeidsstipend i 2021, og prosjektstøtte fra BKV og 
Fond for Lyd og Bilde i 2020.  
Tekstene hans er publisert blant annet i bøkene Oracular Visions in the Darkness of Night 
(Stockholms Universitet) og Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research 
(Leuven University Press) samt i nettidskriftet Interalia Magazine.  

Han har tidligere jobbet som gjestelærer ved Kunstfagskolen i Bærum, og nylig gjort workshop 
på Wesleyan University (Create a Truth). For tiden er Tor-Finn bosatt i Oslo og jobber fast som 
lærer på Oslo Fotokunstskole.  

 
Fitje er innstilt som medlem av stipendkomiteen for to år. 
 
  



 
Hilde H. Honerud (f.1977), bor og arbeider på Kongsberg. 
Hun er billedkunstner, og førsteamanuensis i fotografi ved 
Universitetet i Sørøst-Norge. Utdannet fotograf fra Napier 
Universitet i Edinburgh i Skottland, og 5 år på 
Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet. I 2018 
ble hun fylkeskunstner i Buskerud, og har de senere årene 
stilt ut ved blant annet Kunstmuseet Nord-Trøndelag, 
Buskerud kunstsenter, Bærumkunsthall og Kristiansand 
kunsthall, og deltatt på Høstutstillingen, Vårutstilling og 
Østlandsutstillingen.  

  
 
Fra 2016 har Honerud vært aktiv med å bygge opp Kongsberg kunstforenings 
utstillingsprogram, som resulterte i at de fikk prisen Årets Kunstforening 2019; har vært 
styremedlem i Buskerud billedkunstnere, og sitter i styret til Stiftelsen Kunstnerhjemmene i 
Sigdal, Theodor Kittelsen og Christian Skredsvig sine hjem, der de blant annet arbeider for et 
nytt Nasjonalt senter for Th. Kittelsen i Lauvlia. Fra 2020 har hun også sittet i styret til den 
frivillige organisasjonen Yoga and Sports with Refugees, som er lokalisert på Lesvos og Athen i 
Hellas. Organisasjonen bruker idrett for å hjelpe flyktninger å finne verdighet og mening, og den 
mentale og fysiske styrken som kreves for å gjennomgå monotonien, frustrasjonen og 
stagnasjonen i deres nåværende situasjon. Honerud er nå aktuell med utgivelsen GYM ved 
Heavy Books forlag, separatutstilling med samme navn på MELK og er med på Vårutstillingen 
21.  
  
Honerud er innstilt som 1. vara for to år i stipendkomiteen. 
 
 

Iselin Linstad Hauge * (f.1981) er billedkunstner bosatt i 
Oslo. H un er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og 
Filmhøgskolan i Gøteborg/ Akademi Valand og jobber med 
film, foto og tekst. Kjernen i arbeidet hennes er å 
undersøke forholdet mellom mennesker og dyr, spesielt i 
industri og husdyrproduksjon - fremmedgjøring av 
kropper, individer og avstanden til disse kroppene.   
Hun har stilt ut nasjonalt og internasjonalt blant annet på 
Nordic Outbreak (New York), Den Frie Udstillingsbygning 
(København), Hors Pistes, Centre Pompidou (Paris) 
Nasjonalmuseet (Oslo) og Tromsø Kunstforening.  
Hennes siste soloutstilling var på Drammens Museum. 
Hauge driver også den kunstnerdrevne publikasjonen og 
forlaget Spesial Nord sammen med Christina Leithe H.  

Spesial Nord ble etablert i 2009 og har gitt ut bøker, magasiner og plakater og turnert i Norden 
med utstillinger og performancer. Hun har hatt flere verv og posisjoner, blant annet vært 
hovedopponent på eksaminasjon og sittet i opptakskomiteen for Master i Film ved Akademi 
Valand, vært med å etablere den nye filmlinjen på Oslo Fotokunstskole, vara for 
nominasjonskomiteen i FFF, og styremedlem i Minding Animals. 
 
Hauge er innstilt som 2. vara for to år i stipendkomiteen. 
 


