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Kongsvinger Kunstforening er Årets Kunstforening 2019 
 
 

 
Hedersprisen Årets Kunstforening tildeles i 2019 Kongsvinger Kunstforening. Årets jury har valgt å gi prisen 
til en forening som over lengre tid har vist stor gjennomføringsevne, vilje og stødig fremsyn. Kongsvinger 
Kunstforening har gjort seg til en viktig og selvsagt aktør i sitt lokalmiljø. 
 
Hvert år deler Norske Kunstforeninger ut prisen Årets Kunstforening. Hedersprisen tildeles en kunst- 
forening som har utmerket seg med nyskapende arbeid eller gode prosjekt, og som kan være til inspirasjon 
for andre kunstforeninger. 
 
Juryen har valgt å tildele utmerkelsen Årets Kunstforening 2019 til Kongsvinger Kunstforening. Juryen er 
imponert over hvordan foreningen har klart å styrke seg selv gjennom å engasjere seg i sitt eget lokalmiljø, 
ved å strekke seg ut og tilby nærmiljøet nye perspektiv gjennom kunst. Med  
spennende samarbeid, blant annet med skole, kommune og museum, har kunstforeningen fokusert på 
kunstnerisk profesjonalitet og helhetlig programmering – som igjen har gjort dem til attraktive samarbeids-
partnere for kunstnere.  
 
Fra 2019 til 2021 har kunstforeningen fått støtte av Kulturrådet til en utstillingstrilogi kuratert av  
Helga-Marie Nordby i og rundt Kongsvinger by: Festningen	(2019),	Elven	(2020) og	Skogen (2021).  
Utstillingene tar avsats geografisk og historisk i Kongsvinger, og motivasjonen er å se med nye øyne på tre 
sterke identitetsmarkører for byen: Kongsvinger festning, Glomma og Finnskogen. Dette er størrelser som 
har vært helt grunnleggende for utviklingen av Kongsvinger som sted politisk, økonomisk og kulturelt.  
Prosjektet som helhet ønsker å stimulere til dialog mellom samtidskunst/kunstnere og lokalsamfunn, skape 
ny refleksjon rundt kjente steder og stille spørsmål ved identitet knyttet til historie, samtid og framtid. 
 
Prisen er på 30	000 kroner. Styreleder i Kongsvinger Kunstforening, Benedikte Jansen, mottok prisen i 
Kongsvinger fredag 12. juni 2020.  
 
– Det er utrolig stas å få denne prisen! Vi føler oss virkelig verdsatt og sett, og det inspirerer til videre arbeid. 
Kongsvinger trenger denne institusjonen og en kunstforening som kan drive på det nivået vi gjør nå. 
 
Juryen for Årets Kunstforening er styret i Norske Kunstforeninger. Norske Kunstforeninger er paraplyorga-
nisasjon og kompetansesenter for 150 kunstforeninger over hele landet. Se https://www.kunstfore-
ninger.no/ 
 
 
Tidligere vinnere 
2018: Høyanger Kunstlag og Kongsberg Kunstforening – 2017: Toten Kunstforening – 2016: Levanger Kunst-
forening – 2015: Sandefjord Kunstforening – 2014: Kunsthall Grenland – 2013: Kunsthall Stavanger – 2012: 
Bømlo Kunstlag  
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Mer informasjon 
Kongsvinger Kunstforening – https://kongsvingerkunstforening.wordpress.com/ 


