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“ArtEduNorway in China-ArtEduChina in Norway 2007-2011”
ArtEduNorway in China-ArtEduChina in Norway 2007-2011” er et
utvekslingsprosjekt mellom Norge og Kina. Intensjonen med prosjektet er å bidra til økt kulturutveksling og forståelse mellom våre
to land ved blant annet å introdusere den publikumsstyrte modellen, som de norske kunstforeningene representerer, i Kina.
HANDBOOK OF NORWEGIAN ART SOCIETIES

Ett av hovedmålene med prosjektet er på sikt å etablere kunstforeninger i de ulike kinesiske regionene etter vår norske modell.
Behovet for alternative profesjonelle visningssteder utenfor de aller
største byene i Kina er stort.

HANDBOOK OF
NORWEGIAN ART SOCIETIES
AN INSPIRATION FOR ESTABLISHING ART SOCIETIES IN THE PROVINCES
OF CHINA AFTER THE NORWEGIAN MODEL

Arbeidet i våre 190 medlemsforeninger bygger i all hovedsak på
frivillighet og vi ser at Kina har noe av den samme naturlige holdning til frivillighet som vi har i Norge.
Handbook of Norwegian Art Societies
is a presentation of the Norwegian model of publicly run art societies
and is published in connection with the seminar ”ArtEduNorway in China 2007”
in Beijing. We hope that the Chinese version of this handbook will contribute to further
development of art promotion in China and that it may work as a “guide book” and
an inspiration for establishing art societies in the provinces of China.

Norske Kunstforeninger har blant annet skrevet en håndbok på kinesisk om hva som skal til for å etablere en kunstforening. Boken
vil være et svært viktig verktøy i etableringen av en kinesisk kunstforening.
Utvekslingsprosjektet har også som et mål å overføre kunnskap om
norsk kunsthistorie og utviklingen av norsk kunst fra I.C.Dahl og
fram til vår samtid.
Prosjektet er inndelt i ulike prosjekter, og en rekke institusjoner,
som for eksempel Nasjonalmuseet. Munch-museet, Unge Kunstneres Samfund, Høgskolen i Oslo og Stavanger Kunstforening har
deltatt både i Kina og Norge og bidratt med kompetanseoverføring
innenfor sine respektive fagområder.
Hovedansvaret for utvekslingsprosjektet i Norge er Norske Kunstforeninger og Chinese Artists Association i Kina.
Direktør i Norway-China Culture Exchange Center, Huijia Liu Sollid
er prosjektets koordinator mellom Norge og Kina og deltar også
som tolk og oversetter.
Utvekslingsprosjektet er et av de største prosjektene som er etablert innen kunst og kultur mellom Norge og Kina. Prosjektet har
fått støtte fra en rekke norske institusjoner som Utenriksdepartementet, Institusjonen Fritt Ord, Den kongelige norske ambassade i
Beijing, Oslo kommune og en rekke kinesiske institusjoner.
Denne økonomiske støtten har vært helt nødvendig for at utvekslingsprosjektet skulle og skal utvikle seg og Norske Kunstforeninger retter en stor takk til alle som har støttet utvekslingsprosjektet.

Håndboken ble oversatt til kinesisk og
utgitt i 2007 med et opplag på 2000
eksemplarer.

Den 5. november i fjor undertegnet vår nye kulturminister Anniken Huitfeldt og Kinas viseminister for kultur, Chen Xiaoguang en ny kulturavtale mellom våre to land.
Den nye kulturavtalen bygger på avtalen om kultur og utdanning fra 1963.
Med andre ord; vi har hatt et godt samarbeid med Kina i mange år, noe som også dokumentet
“Regjeringens Kina-strategi” fra 2007 viser.
Vår utenriksminister, Jonas Gahr Støre, skriver i tidsskriftet “Kina & vi”, september 2009 blant
annet dette om kultursamarbeid mellom Norge og Kina:
“Det viktigste er at vi trenger mer kunnskap om hverandre for å bidra til mer forståelse. Det går
begge veier.
Det er derfor viktig at begge land arbeider for å utvide og lage flere arenaer for samarbeid slik
at vi skaper muligheter for å utveksle erfaringer og dermed øke kunnskapen om hverandre. Det
langvarige kultursamarbeidet mellom Norge og Kina har i den sammenheng vært en viktig bærebjelke for å forstå hverandre bedre og bidratt til at samarbeidet i dag er blitt utvidet til andre
områder – ref. Kinastrategiens prioriteringer.”

Vise-generalsekretær Dao Qiu i CAA leser regjeringens Kina-strategi.

Studiereisen til Kina 28. oktober – 7. november 2009 var omfattende og faglig berikende for
alle parter ifølge de tilbakemeldinger vi har mottatt fra de fire byene vi besøkte: Beijing, Jinan,
Chengdu og Chongqing.
I Beijing møtte vi vår hovedsamarbeidspartner i Kina, Chinese Artists Association, den nasjonale organisasjonen for alle kunstarter i Kina, hvor temaet var utstillingen “Chinese Contemporary Ink Painting”, som vil bli vist i en større institusjon i Oslo og forhåpentligvis noen
utvalgte kunstforeninger i Norge i 2011 dersom vi finner den nødvendige finansiering. President av CAA, mr. Liu Dawei har selv deltatt aktivt i prosjektet tidligere.

Den norske delegasjonen hadde gode samtaler med CAA om den planlagte utstillingen “Chinese Contemporary Ink Painting” som vil bli vist i Oslo 2011. Fra høyre Wu Xiaolie, Huijia Liu Sollid, Wang Ran, Susanne
Svenseid, Dao Qiu, Trine Hjertholm, Marith Hope og Jofrid Nordal Eian.

I Jinan var hensikten med møtet blant annet å se på muligheten til å sette i gang et pilotprosjekt: Første kunstforening i Kina. I samtaler med ulike institusjoner som Shandong International Culture Center (SICEC) og Shangdong kunstakademi ble dette drøftet inngående.
Ved kunstakademiet var det enorm interesse for å møte den norske delegasjonen og flere hundre studenter var møtt opp tidlig for å sikre seg en plass i auditoriet.
Som de fleste som har arbeidet med Kina kjenner til, er samtalene rundt de generøse runde
bordene under middager og lunsjer, av svært stor betydning. Så også her i Jinan fikk vi unikt
anledning til å utveksle vår idé og samarbeidsmulighet med Guo Chen, Vice Chairman of SICEC
og professor Zhang Zhimin, president of Shandong Academy of Arts. Zhang Zhimin er også en
meget anerkjent kunstner i Kina. Hans tusjarbeid ”Qianqiu Kongfu” ble utvalgt til å være med
på en romreise med romskipet ”Shengzhou 6” 2006.
Den norske delegasjonen knyttet mange nye og faglig sterke kontakter som forhåpentligvis også
andre institusjoner i Norge, blant andre de innen kunstutdanningen kan dra nytte av.
Og ikke minst, delegasjonen formidler videre i sitt publikumsstyrte nettverk og overfor andre
kunstinteresserte, informasjon om kinesisk kunst blant annet ved seminarer og lignende i
Norge.
I Chengdu var møtet med Xihua universitetet også av stor interesse for begge parter. Sentrale
personer vi hadde samtaler med var Professor Zhang Xiaonan, Chairman of University Council
og professor Sun Weiguo, President of Xihua University.
Med tradisjonell kinesisk vennlighet, ble den norske delegasjonen møtt med velkomstbannere,
møter med kollegiet ved kunstakademiet og forelesningen overfor hundrevis av studenter var
også her; inspirerende og nærmest overveldende.
I både Jinan og Chengdu ble det gjort TV-opptak både i forbindelse med forelesningene og i
forbindelse med en utstillingsåpning av professor Xue Huizhi og hennes studenter i Shandongakademiet, hvor den norske delegasjonen var æresgjester.
Vise-president og professor, Zhan Zie, ved Sichuan Fine Art Institute hadde noen i den norske
delegasjonen stiftet bekjentskap med tidligere, da han avholdt utstilling i Risør Kunstforening
i 2009. Her fikk vi også et godt møte med Luo Zhong Li, som er president ved Sichuan Fine
Art Institute samt president i Chongqing CAA og Member of the Board in CAA in Beijing. Hans
arbeid ”Far” er en av de mest kjente oljemalerier i moderne Kina.
Delegasjonen fikk en god innføring i hvordan dette anerkjente instituttet arbeider og møtte
ledelsen og gallerister. Omvisninger ble gitt i Chongqing Art Museum, Tank Loft Art Center pg
501 Art Space samt på det nye campus-området, Chongqing University Town, hvor naturen er
sterkt integrert i den enorme bygningsmassen av undervisningsbygg, studentboliger, bibliotek
m.m.

Den norske delegasjonen hadde interessante
samtaler med bl.a. Li Fuping, generalsekretær,
Shandong International Culture Center (SICEC)

Flere hundre studenter møtte opp for å høre om Norske Kunstforeninger og kunstforeningsnettverket. Her fra Chengdu.

Daglig leder, Susanne Svenseid og styreleder Trine
Hjertholm intervjues av kinesisk fjernsyn. Huijia
Liu Sollid er tolk.

Marith Hope i samtale med (her er jeg usikker på
navn). Huijia Liu Sollid er tolk.

Vi fikk et godt møte med Vise-president og professor, Zhan Zie
(nr 1 fra høyre) ved Sichuan Fine Art Institute og Luo Zhong Li
(nr 2 fra høyre)som er president ved Sichunan Fine Art Institute og
president i Chongqing CAA og styremedlem i CAA Beijing. Hans
maleri “Far” er et av de mest kjente oljemalerier i moderne Kina.

Rom ble ikke bygget på en dag, ei heller en kunstforening i Kina.
Norske Kunstforeninger har siden 2005 arbeidet målbevisst og tett med Kina, og vi har gjennomført, så langt, fire ulike deler av utvekslingsprosjektet.
Prosjekt I
“ArtEduNorway in China 2007”, to dagers fagseminar i Beijing, studiereise for den norske
delegasjonen til Chengdu og Shanghai.
Prosjekt II
“ArtEduChina in Norway 2007”, seminar, Nasjonalmuseet, studiereise for den kinesiske delegasjonen, Oslo, Åsgårdsstrand, Bergen og Stavanger.
Prosjekt III
“The Norwegian Art Pavilion, The Third Beijing International Art Biennale, China 2008”, 18
norske kunstnere, egen paviljong, Rom for offentlig kunst (KOROs) foredrag på symposiet, OL
Kina 2008.
Prosjekt IV
“ArtEduNorway in China 2009”, møter og forelseninger, Bejing, Jinan, Chengdu og Chongqing
2009.
For mer informasjon om de ulike prosjektdelene, se våre nettsider: www.kunstforeninger.no.
Under studiereisen i Kina, 2009, hadde vi et godt møte med den kongelige norske ambassaden i Beijing (legge inn alle navn fra ambassaden).
Vi setter pris på ambassadens vurdering av utvekslingsprosjektet som et viktig bidrag til Norges
arbeid med Kina, og som ga uttrykk for at det er behov for ulike arenaer for samarbeidet med
Kina. Vi takker ambassaden for den viktige økonomiske støtten.
Vi retter også en stor takk til alle våre samarbeidspartnere Chinese Artist Association i Beijing,
Shandong International Culture Exchange Center og Shandong kunstakademi i Jinan, Xihua
universitetet i Chengdu og Sichuan Academy of fine Art i Chongqing som finansierte det meste
av vårt interessante opphold i Kina. Uten denne støtten ville ikke studiereisen ha vært mulig.
En stor takk til direktør Huijia Liu Sollid i Norway-China Exchange Center for uvurderlig innsats
og hjelp.
Norske Kunstforeninger håper og tror at utvekslingsprosjektet “ArtEduNorway in China – ArtEduChina in Norway 2007-2011” vil utvikle seg til det beste for våre to land.
Kunst og kultur kan åpne opp dører som åpner opp nye dører og enda flere dører…….. som ellers kan være vanskelig for de aller fleste å få åpnet opp…

ArtEduNorway in China – ArtEduChina in Norway 2007 – 2009
Faglige
Faglig møter
møte i Beijing, Jinan, Chengdu og Chongqing, Kina 2009.

Program 28.okt – 7.nov 2009:
Onsdag 28.okt.

Kl. 13.15 avreise Oslo

Torsdag 29.okt.

Kl. 08.05 ankomst Beijing. Innsjekking hotell
Kunstgallerier / atelier / Den forbudte by. Fri aktivitet

Fredag 30.okt.

Kl. 10.00 møte med Chinese Artists Association (CAA) om kinesisk kunstutstilling i Oslo 2010
Kl. 15.00 møte med den norske ambassaden

Lørdag 31.okt.

Besøke noen utvalgte steder i Beijing. Omvisning i kunstakademier

Søndag 1.nov.

Avreise til Jinan på formiddagen med tog
Velkomstmiddag v/ledelsen av Shandong International Culture Center

Mandag 2.nov.

Konferanse i Jinan hele dagen:

• Tale/presentasjon av Shangdong International Culture Exchange Centre
• Presentasjon av Norske Kunstforeninger og den publikumsstyrte formidlingsmodellen
• Presentasjon om Norway-China Exchange Center
• Diskusjon av hvordan etablere en pilot kunstforening i Jinan inspirert av norsk modell og
mulighet for videresamarbeid mellom Norge og Shangdong
Tirsdag 3.nov.

Omvisning i Jinan formiddag.
Kl. 14.35 reise med fly til Chengdu.
Kl. 16.45 ankomst Chengdu og velkomstmiddag v/ledelsen av Xihua
universitetet i Chengdu.

Onsdag 4.nov.

Formiddag: utvekslingsmøte med kunstavdelingen ved Xihua universitetet.

• Presentasjon av Norske Kunstforeninger og den publikumsstyrte kunstformis
lingen. Kort om kuratorutdanning i Norge.
• Kort presentasjon om Norway-China Exchange Center.
• Drøfte samarbeid mellom Norge og Xihua universitetet.
(se for øvrig vedlagt detaljert program for oppholdet i Chengdu)
Torsdag 5.nov.

Møte med Zhan Jie, Vice-President og Professor ved Sichuan Fine Art Institute.
Omvisning i Sichuan kunstakademi og Chongqing, Chongqing Art Musum, Tank
Loft Art Center, 501 Art Space og møte med noen lokale kunstnere.

Fredag 6.nov.

Møte med den lokale avdelingen av CAA i Chongqing
Kl. 15.00 avreise Chongqing
Kl. 17.30 ankomst Beijing kl. 17.30

Lørdag 7.nov.

Kl. 11.40 avreise Oslo
Med forbehold om endringer.

Detaljert Program Jinan
Besøke berømt kulturpark: ”BaotuSpring Park”
Velkomstmiddag v/ledelsen av Shandong International Culture Center.
Mandag 2.nov. Konferanse i Jinan hele dagen.
Formiddag: Utvekslingsmøte med Shandong International Culture Exchange Centre. Daglig
leder Li Fuping presenterte Shangdong International Culture Exchange Centre og hvordan de
arbeid. Utveksling av erfaringer og diskusjon om videresamarbeid.
Ettermiddag: Besøk Shandong kunstakademi
• Omvisning i bildegalleri av historie av Shandong kunstakademi
• Omvisning i akademis fast utstiling av utvikling av tekstilkunst
• Delta på åpningen av kunstutstilling av professor Xue Huizhi og hennes studenter med arbeid
keramiske arbeider
• Utvekslingsforelesning for studenter på Shandong kunstakademi i regi av Shandong
• Presentasjon av Norske Kunstforeninger og den publikumsstyrte formidlingsmodellen
• Presentasjon om Norway-China Culture Exchange Center
• Diskusjon av hvordan etablere en pilot kunstforening i Jinan inspirert av norsk modell
Festmiddag med ledelsen av Shandong kunstakademi og Shandong International Culture Exchange Center. med diskusjon om mulighet for videre samarbeid mellom Norge og Shangdong
Tirsdag 3.nov. Kort omvisning i Jinan formiddag.
Detaljert Program Chengdu
Tuesday, November 3rd
16:30
Meet guests at Chengdu Airport
Check-in to Green Plant Hotel
18:30
Welcome dinner hosted by Prof. Zhang Xiaonan, Chairman University Council
Wednesday,
09:00
		
		
10:30
11:30
12:00
14:00
17:30
18:30

November 4th
Arrival at Xihua University: meeting with leaders of university, visit School of
Arts; meet the Dean, department leaders and faculty members; discuss coopera
tion and exchange issues
Lecture to fine arts students and faculty members
Campus tour
Lunch with Prof. Sun Weiguo, President of Xihua University
Tour of downtown Chengdu
Dinner (local specialties)
Depart for the Railway Station

Detaljert Program Chongqing
4 November, Wednesday
21:23 Meet guests at Chongqing Train Station
22:30 Check in at the Guest House in Sichuan Fine Arts Institute
5 November, Thursday
08:30 Breakfast (3rd floor of the guest house)
09:30 Meet leader of Sichuan Fine Art Institute, Luo Zhongli, president and Zhang Jie, vice
president, SFAI Introduction, cooperation and exchange issues discuss
10:30 Campus tour, visit Chongqing Art Museum, Tank Loft Arts Center, art studios, gallery
and artists etc.
11:50 Lunch at the 3rd floor of the guest house and break
13:30 To the new campus at Chongqing University Town (meet at the reception desk)
14:30 Arrival at the new campus and campus tour
16:00 Leave for a tour of famous temple
18:30 Dinner
20:00 Night View of Chongqing
21:00 Back to Guest House in SFAI
6 November, Fri

BUDSJETTREGNSKAP: “ArtEduNorway in China 2009”
INNTEKTER:
Den kongelige norske ambassade i Beijing
Norske Kunstforeninger				
*
SUM INNTEKTER					

kr 20 000
kr 73 252
kr 93 252

UTGIFTER
Reise Oslo – Beijing, reise innen Kina, hotell,
representasjon 					
Honorar koordinator, tolk, oversettelse		
Telefon						
Vaksinasjon						
Visum							

kr
kr
kr
kr
kr

SUM UTGIFTER					

kr 93 252		

60
26
3
1
2

102
500
000
150
500

* Våre samarbeidspartnere i Beijing, Jinan, Chengdou og Chongqing bidro betydelig økonomisk i tillegg
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