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ET STORT LØFT 

I begynnelsen av 2019 flyttet S12 inn i nye lokaler på Bontelabo 2 i Bergen. Denne flytteprosessen preget første halvdel av året, med et 
noe redusert tilbud av aktiviteter for publikum. Flyttingen har ført til at det har vært begrenset aktiviteter for publikum i S12 fra januar- 
april, da det har tatt mye tid og energi å komme seg i hus. Vi begynte forsiktig å benytte de nye lokalene i januar. Da benyttet vi 
prosjektrommet  til å holde kurs for Den Kulturelle Skolesekken. I mars ble blåseovnen koblet til, vi kunne begynne så smått med utleie 
og igjen ønske barn og familier velkommen til glassblåsing på søndager. I mai hadde vi offisiell åpning av verkstedet og i juni åpnet den 
første utstillingen i vårt nye galleri. Vi har i løpet av året vist 4 utstillinger og tatt i mot 14 gjestekunstnere. Nytt av året har vært en 
gjestekunstnerordning hvor lokale kunstnere uten kunnskap om glass, har fått utforske materialet.  I 2019 har vi utført rekordmange 
oppdrag for kunstnere og studenter. 
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Skriv inn tekstS12 Galleri og Verksted er et ressurssenter med 
spisskompetanse på arbeid med glass som kunstnerisk 
materiale. Vi har et velutstyrt fellesverksted, galleri og 
prosjektrom, gjestekunstnerordning og formidlingsprogram som 
gjør oss enestående i norsk sammenheng. Vi er Norges eneste 
åpne fellesverksted som gir kunstnere og designere tilgang til et 
profesjonelt utstyrt glassverksted og teknisk assistanse. Siden 
oppstarten i 2007 har S12 utviklet seg til å bli en viktig institusjon 
for utforskning, eksperimentering og formidling av glass som 
kunstnerisk materiale. 
En av våre hovedmålsettinger er å få flest mulig til å SE (og 
oppleve) GLASSET – og alle dets muligheter, ikke kun se 
gjennom det. Vi skal være letttilgjengelig, henvende oss til og 
skape nysgjerrighet hos et bredt og mangfoldig publikum. 

S12 har en ettertraktet gjestekunstnerordning som fra 2010, 
hovedsakelig har vært nyttet av internasjonale kunstnere med 
bakgrunn i glass.  
Våre formidlings- og undervisningsprogrammer henvendte seg i 
2019 til barn, ungdom og familier, voksne amatører, i tillegg til 
profesjonelle kunstnere og kunststudenter. Vårt tilskudd til det 
profesjonelle feltet besto av produksjonshjelp og assistanse til 
kunstnere som ikke behersker materialet og til studenter ved 
KMD i Bergen og KHiO. 

Besøkstall i 2019: 3620
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AKTIVITET



AIR I S12  l a n d s c a p e s
AiR i S12 er en prosjektbasert gjestekunstnerordning, som skal gi kunstnere fra hele verden mulighet til å utforske og eksperimentere med glass i all sin 
mangfoldighet og slik utvikle nye arbeider. Gjestekunstnerne får tilgang til fasiliteter, utstyr og materialer etter internasjonal standard.  Programmet er 
ettertraktet og tiltrekker seg kunstnere og kunsthåndverkere fra hele verden. Ved å være produksjon-og utviklingssted for mangfoldige og eksperimentelle 
uttrykk i glass bidrar AiR i S12 til en utvidet faglig og kunstnerisk utvikling av feltet.  
I 2019 videreførte vi fokuset på lokale kunstnere. Med vår nye ordning Lokal Air henvendte vi oss til lokale kunstnere uten forkunnskap om glass som 
kunstnerisk materiale. 
Når AiR forankres lokalt, åpner S12 for nye brukergrupper samt skaper en forståelse og interesse rundt materialet i kunstmiljøet i Bergen. 
I løpet av året tok vi imot 14 gjestekunstnere fra 8 forskjellige land. 4 av årets AiR kunstnere har presentert resultater fra oppholdet gjennom en utstilling eller 
visning i S12.  
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Petr Stanicky (CZ) 

01.06 - 21.06.2019

www.petrstanicky.com


Petr Stanicky arbeidet med et nytt 
stedsspesifikt arbeid,- et 
tredimensjonalt maleri, inspirert av 
lysforholdene i overgangen mellom 
dag og natt. Store flater av vindusglass 
ble håndslipt med sand, slik at 
refleksjon av lys var ulikt på ulike 
steder av verket.  Arbeidet var inspirert 
av og repeterte også formen til 
arkitekturen i omgivelsene. Verket fikk 
navnet Place of the Day and Night, og 
inngikk i utstillingen med samme navn. 

Kjersti Johannessen (NO)

05.08 - 28.08.2019

www.kjerstijohannessen.com


Kjersti Johannessen kom til S12 for å 
utforske glasset og jobbe med det på 
en ny og utfordrende måte. Hun har i 
mange år fokusert på å slipe sine glass 
objekter nøye, men ønsket nå å 
bevege seg i en annen retning for å 
avslutte objektene. Inspirert av 
dramatiske sjø og fjellandskap, ga hun 
de et mer dramatisk uttrykk ved å 
bruke kaldt vann for å knuse glasset, 
for så å smelte det sammen igjen. 
Johannessen arbeidet mot en utstilling 
som skal åpne i Kraft mai 2020.

Dan Mirer/ Kiyoshi Yamamoto 
(USA/NO)

01.07-18.06.2019

https://danmirer.com


Yamamoto har tatt del i vårt Lokal 
Air Program. Hans første periode 
som gjestekunstner var i 2018, og 
noen av arbeidene han utviklet ble 
vist i utstillingen Passive 
Aggressive ved Ram Galleri i Oslo. 
Denne gangen utviklet han en serie 
av funksjonelle og semifunksjonelle 
arbeider i enkle former og klare 
farger. 

http://www.kiyoshiyamamoto.com

Foto: S12



Maria Renée Morales Lam (GT/PT)

22.07-23.08.2019

www.mariareneemoraleslam.com


María Renée Morales Lam utviklet blant 
annet et nytt arbeid der refleksjon rundt 
kunsthåndverk dets historie og påvirkningen 
den industrielle revolusjonen hadde på 
kunsthåndverket, står sentralt. Formblåste 
glassylindere ble stablet opp på hverandre 
som tre tårn. Gipsformene var basert på 
Bauhas former;  sirkel, kvadrat og trekant. 
Hun meislet disse med plastikk-verktøy som 
hun laget selv, og blåste mange ganger i 
samme form, i håp om at dette skulle sette 
spor i glasset. Selve blåseprosessen bar preg 
av effektivitet og produksjons-mentalitet. Fire 
kunstnere var involvert, når sylindrene ble til 
fortløpende, som perler på en snor. Arbeidet 
ble vist som del av utstillingen Young & 
Loving 2019.

NOAM DOVER + MICHAL CEDERBAUM (ISR/SE)

Jerry Lin-hsien Kung (TW/USA)

8.10-25.10.2019


www.noamandmichal.com

http://jlinhsienkung.com/  


Noam’s (ISR) og Michal’s (ISR/SWE) kreative plattform er dedikert til design, 
Kunsthåndverk og hva enn som skjer imellom. I S12 arbeidet de med flere prosjekter 
parallelt, blant annet blåste de glass ned i 3D printet terrakotta former. Teknikken er 
en fortsettelse av Noams Masterprosjekt, hvor han gjenopplivet en eldgammel 
romersk glassblåsing-teknikk, med hjelp av moderne digitale metoder.  Jerry Kung 
var invitert med som del av teamet, for å styrke det tekniske rundt blåsingen. Noen 
av arbeidene ble vist  i utstillingen  A sort of Homecoming på Galleri Glas i 
Stockholm. 

Foto: S12



Elmira Abolhasani (IR/PT)

02.09-06.10.2019

www.elmiraabolhasani.com


Elmira Abolhasani utforsker 
menneskelige nettverk og identitet. 
Under tiden som gjestekunstner i 
S12 produserte hun et nytt arbeid. I 
teknikken flameworking formet hun 
hundrevis av små hender i klart 
glass, som ble montert i en sirkel 
på veggen. Arbeidet fikk tittelen I 
hear you and I am with you, og ble 
vist i utstillingen Young & Loving! 

Tone Linghult (SE)
4.09-07.10.2019

www.tonelinghult.com


Tone Linghult brukte sin periode 
som gjestekunstner til å utforske 
ulike måter å bruke netting på for å 
forme glass. Hun blåste inn i 
netting og slumpet vindusglass 
over nettingskulpturer. Hun arbeidet 
med kroppen som tema og mot 
utstillingen Young & Loving! som 
viste ett av de nye arbeidene 
hennes. 

Tone Ørvik (NO/CA)
30.10-30.11.2019

https://toneorvik.net


Tone Ørvik er en Norsk-Kanadisk 
skulptør og glasskunstner som 
arbeider med et narrativt fokus hvor 
hoder og figurer står sentralt. Ørvik 
kom til  S12 med en idé om å 
arbeide med et prosjekt hun kaller 
“Glass Shelter” - en serie små 
skulpturinstallajsoner i ovnsstøpt 
glass og vindusglass. Ørvik endte 
opp med å utforske en gammel idé 
hun har hatt, om å blåse 
skulpturene i form. Dette førte til 
flere lærerike utfordringer, og en 
residency som heller enn å gi en 
solid produksjon av nye skulpturer 
bidro til ny kunnskap og forståelse 
av materialet. 

Foto: S12



Linda Morell (Norge)

13.11-17.11.2019

Linda Morell jobber med prosjektet  
Den flytande kroppen. Her 
planlegger hun å bygge opp og 
behandle skulpturer som 
anatomidukker: kunstige kropper 
bestående av ulike “simulerte” 
organ i en variasjon av farger og 
former. I S12 utforsket hun 
kroppslige og organiske former, og 
skapte komponenter som kan 
kombineres med andre material i 
hennes skulpturer. Første delen av 
residencyen handlet om å utforske 
former, og lære enkle teknikker 
innen kaldtarbeid. Hun fullførte sitt 
opphold i mars 2020.

Heidi Bjørgan (NO)

20.11-26.11.2019

www.heidibjorgan.com


Heidi Bjørgan er keramiker, og 
tilfører ofte andre materialer i 
arbeidene sine. Dette kan være 
detaljer som pels, tre gummi etc, 
og nå også glass. I løpet av 
gjestekunstnerperioden  ble hun 
bedre kjent med mulighetene som 
ligger i glasset, og utviklet ulike 
deler som kan inngå i keramiske 
arbeider. Hun utforsket også 
enkeltstående glassobjekter i 
hennes kjente formspråk. Bjørgan 
fullførte sitt opphold i mars 2020.

Elke Karnik (Norge)

20.12-26.12.2019

Elke Karnik kom med et ønske om 
å utforske resirkulert glass, og å 
eksperimentere med figurstøping 
av gjenbrukt glass. Liggende 
objekter i glass som ser ut som de 
har blitt overkjørt eller at de har falt 
fra stor høyde, er noe hun har sett 
på som gjestekunstner, i tillegg til å 
arbeide med fusing av glass. Klar 
over at glasset har sine utfordringer 
og begrensninger har hun vært 
engasjert i å undersøke materialets 
potensial.

Karnik fullførte sitt opphold i mars 
2020.

Foto: S12



S12 Galleri og Verksted åpnet 
sin første utstilling i mai 2007 
og har siden da hatt et 
konsekvent ikke- kommersielt 
utstillingsprogram fokusert på 
å fremme kunstnere og 
kunstverk som 
eksperimenterer, utforsker og 
tøyer grensene til glass som 
materiale. S12 sitt 
utstillingsprogram bidrar slik 
til et levende og dynamisk 
fagfelt nasjonalt og 
internasjonalt.


I galleriet ble det vist 3 
utstillinger i 2019  av disse var 
det en separatutstillinger og 
to gruppeutstillinger. I tillegg 
var det en mellom_rom 
utstilling i prosjektrommet. 
Utstillingsprogrammet i 2019 
fant sted i perioden juni - 
desember grunnet flytting.

UTSTILLINGER 
Place of the day and night 21. juni - 15.september: Petr Stanický (Tsjekkia),  
Variations (mellom_rom) 3.august - 31. september: Patricia Sichmanova 
(Slovakia/Norge), Young & Loving! 04.oktober – 10.november: Elmira 
Abolhasani (Iran/Portugal), Gaby Berger (Belgia), Anett Biliczki (Ungarn/
Danmark), María Renée Morales Lam (Guatemala/Portugal), Tone Linghult 
(Sverige), Dan Mirer (USA) og Galla Theodosis (Frankrike), Lightkeepers 
30. november 2019 - 2. februar 2020: Sarah Blood (UK/USA), Laurent Fort 
(Frankrike/USA), Anna Mlasowsky (Tyskland/USA), Kamila Mróz (Polen), 
Nathaniel Rackowe (UK) og Lily Reeves/Krista Davis (USA/Canada).



Place of the day and night 
Petr Stanický (Tsjekkia) 
21. juni - 15.september  

Med utstillingen "Place of the day and night” åpnet den 
tsjekkiske kunstneren Petr Stanický (f. 1975), S12 sitt nye 
galleri på Bontelabo. Blant arbeidene som ble vist var en  
stedsspesifikk installasjon -et tredimensjonalt maleri, 
inspirert av lysforholdene i overgangen mellom dag og natt. 


Petr Stanický er en klassisk utdannet skulptør som arbeider 
med glass – litt som en arkitekt. Han repeterer og overdriver 
enkelte aspekt ved stedets arkitektur eller omgivelser, slik at 
betrakteren kan få en sterkere opplevelse av det. Selv om 
Stanický kombinerer ulike materialer, fornekter han sjelden 
glassets naturlige optiske og estetiske egenskaper. Han 
utnytter det faktum at man kan se rett gjennom det, 
samtidig som det reflekterer og speiler virkeligheten rundt 
oss. Stanický påvirker stedet, og forhåpentligvis også 
betrakterens følelser med sine objekter og installasjoner. 
Dette var første gang Stanický stilte ut i Norge 


Foto: Pål Hoff



Variations (mellom_rom) 
Patricia Sichmanova (Slovakia/Norge) 
3.august - 31. september 

Variations var en mellom_rom utstilling i prosjektrommet, 
som presenterte arbeider og skisser av Patricia Sichmanova 
laget i perioden 2017-2019. Dette var første gang arbeidene 
ble vist i Norge og ga et godt bilde av hennes kunstnerskap 
fra hun ble uteksaminert fram til i dag. 

Foto: Patricia Sichmanova



Skriv inn tekst

YOUNG & LOVING!

Young & Loving! er en spøkefull oversettelse av ung og lovende, som peker på utstillingens fokus på nyutdannede kunstnere. En 
utforskende tilnærming til glass som del av et kunstnerisk uttrykk, er et særlig kjennemerke for utstillingskonseptet som har vært en årlig 
begivenhet i S12 siden 2007. Young & Loving! representerte i år som tidligere år en variasjon av tema, teknikk og uttrykk.

I flere av arbeidene ligger et ønske om å synliggjøre det usynlige. Dette ser vi blant annet hos Tone Linghult som gir følelser fysisk form 
gjennom sine skulpturer i netting og glass, og hos María Renée Morales La m, som arbeider med fravær og en rekke vitenskapelige 
fenomener relatert til lys, rom og tid.  I “Searching for Snow Whites Apple” ser Gaby Berger på problemer knyttet til matvareindustrien, 
og presenterer en hel meny av forgiftet og potensielt dødelig mat. Gjennom gjestekunstnerprogrammet, AiR i S12, har Elmira Abolhasani, 
María Renée Morales Lam og Tone Linghult fått mulighet til å utvikle nye arbeider til utstillingen i S12 sitt verksted. 


4.oktober – 10.november 
Elmira Abolhasani (Iran/Portugal), Gaby Berger (Belgia), Anett Biliczki (Ungarn/Danmark),  

María Renée Morales Lam (Guatemala/Portugal), Tone Linghult (Sverige), Dan Mirer (USA) og  
Galla Theodosis (Frankrike).

Fra Venstre: Elmira Abolhasani, Maria Renée Morales Lam. Foto: Pål Hoff



Lightkeepers 
Sarah Blood (UK/USA), Laurent Fort (Frankrike/USA), 
Anna Mlasowsky (Tyskland/USA), Kamila Mróz (Polen), 
Nathaniel Rackowe (UK) og Lily Reeves/Krista Davis 
(USA/Canada). 
30. november 2019 - 2. februar 2020 

Årets siste utstilling, Lightkeepers, viste glassarbeider hvor 
lys er en viktig ingrediens. Til utstillingen inviterte 
kunstneren Sarah Blood med seg et knippe kunstnere som 
arbeider med lys på en interessant måte. Enten de jobber 
med neon, lysrør eller projeksjoner så utfordrer verkene i 
Lightkeepers mediet konseptuelt og/eller teknisk, med en 
poetisk måte å arbeide med lys på, som et materiale for 
kunstnerisk uttrykk snarere enn et objekt som skal vekke 
oppsikt. 

Foto: Pål Hoff



Formidlingstilbudet til S12 er omfattende og var i 2019 gjennomført i tråd med våre 
målsetninger om å formidle mange av glassets egenskaper til barn, unge, amatører 
og profesjonelle. Gjennom ulik kursvirksomhet, og den Kreative Søndagsskolen, har 
målgrupper i alle aldre  fått kjenne på skaperglede og mestringsfølelse i møte med 
varmt eller kaldt glass i trygge omgivelser. Studenter, kunstnere, designere og 
arkitekter har hatt anledning til å bruke både verksted og fagkunnskapen i S12 for å 
muliggjøre sine prosjekter. Man har i 2019 fortsatt å se en økning i interessen for glass 
som kunstnerisk materiale både lokalt og internasjonalt. 

Den Kreative Søndagsskolen i S12 er et unikt søndagstilbud til barn, ungdom og 
familier. Ved direkte kontakt og kreativ utfoldelse formidles mange av glassets 
egenskaper til et ungt publikum. Tilbudet bidrar til økt forståelse for materialet med 
utgangspunkt i vårt verksted for både varmt og kaldt glass. Trygge og profesjonelle 
omgivelser bygger opp under skaperglede og mestringsfølelse i barnas utforming av 
unike objekter i flytende varmt glass. Familieverkstedet gir familien som gruppe en 
felles opplevelse og erfaring, når de skaper bilder og små figurer puslet sammen av 
ulike glassbiter. Bildene smeltes deretter til en helhet i en av verkstedets ovner.  

I 2019 var det 866 besøkende, barn og foreldre, fordelt på 22 gjennomføringer der 
8 var Familieverksted og 14  Glassblåsing for barn.


FORMIDLING 

Foto: Barn i byen 



Designkonkurranse 2 dager med produksjon

Alle barna som besøker oss på søndager oppfordres til å utforme bidrag til vår designkonkurranse. Designet skapes som en todimensjonal tegning eller 
ved å bruke modellkitt til å lage en tredimensjonal form. Hver sesong kårer vi vinnere som blir invitert til verkstedet til å få laget sitt design i glass. De er 
delaktig i den skapende prosessen når en tegning eller modellert form  blir forandret til en gjenstand av glass. 6 barn fikk laget sitt drømmedesign i 2019. 

Den Kulturelle Skolesekken i S12 ble i 2019 arrangert for Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune med kunstprogrammet: Hvem er jeg? Et 
sammensatt bilde i glass. I dette programmet kommer skoleklassene på verkstedsbesøk til oss og får i løpet av 3 timer et innblikk i selvportrett som 
kunstnerisk uttrykk og glass som uttrykksform. Arbeidet med Den Kulturelle skolesekken er en viktig måte å nå ut til bredden av barn og ungdom i 
kommunen og fylket på. Nytt av året tilbyr vi et tilrettelagt opplegg til skoler som ikke kan komme til oss. Dette benyttet sykehusskolen seg av og vi hadde 
tre dager der med tilrettelagt tilbud med medbragt mobilt fusingverksted for deres elever.  

I 2019 var det 618 elever fra videregående og barneskole/ungdomsskole som deltok i programmet.

Foto: S12



Kurs

S12 har de siste årene bygd opp et kurstilbud i glassblåsing for 
voksne, i 2019 hadde vi 10 kurskvelder for amatører og 5 kurs for 
studenter. Kursene tilrettelegges etter deltakernes nivå og behov. 

Outreach: 

Den kulturelle spaserstokken ble i 2019 gjennomført for første 
gang i samarbeid  med Bergen Kommune. Vi var på besøk hos 8 
kommunale institusjoner for eldre med et mobilt glassverksted for 
fusing. Det ble laget utstilling på flere av institusjonene i forbindelse 
med leveringen av bildene slik at vi sammen kunne skape gode 
samtaler om resultatene.  87 eldre og 32 ansatte ved 
institusjonene tok del i tilbudet.  

Samarbeid med skoler og organisasjoner

Kulturnatt: Demonstrasjon i flameworking med gjestekunstneren 
Elmira Abolhassani. 
BAS:  Innføringskurs i glass for 2. års studenter ved Bergen 
Arkitektskole 
KODE:  Kurs i flameworking for Empo[a] (som del av KODE sitt 
outreach program)  
ADHD: Familiekurs i fusing og individuelle kurs i glassblåsing for 
voksne. 

Assistanse for kunstnere / studenter:

S12 sine kunstnere har i 2019 produsert arbeider og assistert 
kunstnere i deres forberedelser for utstillinger både lokalt og 
internasjonalt. 

Kunstnere: 

Ane Graff: Venezia biennalen og utstilling i Kiasma, Helsinki 
Sabine Kuehnle:  
ANTI - design. Glassobjekter til bruk i annonser for 
Festspillene i Bergen. 
Hilde Hauan Johnsen, tekstilkunstner, sandblåsing av arbeid 
til utsmykning på Voss 

Norske glasskunstnere som har benyttet S12 sine fasiliteter 
og ekspertise: 
Beate Einen, Krister Hammersland, Silje Syse, Gry Spratt. 

Studenter:

Jan Kåre Ruud, Student KHiO 
Murad Khan, Student KMD, vant Statsbyggs studentpris for 
fremragende interiørarkitektur i 2019. 
Dorota Anna Dunajska, Student KMD 

KUNZT - episode om glass

Den nettbaserte kunstkanalen KUNZT lagde en episode om 
glass. Opptaket ble tatt i S12 med fokus på kunstnere 
tilknyttet vårt team. Samtaler og demonstrasjoner i episoden 
belyste vårt fokus på materialets potensiale og bruk i 
samtidskunsten. 



Nettverk og Reiser


S12 sin internasjonale aktivitet er synlig i alle deler av virksomheten. 
Både utstillingene og gjestekunstnerordningen har hatt en sterk internasjonal profil. Kunstverk som har blitt utviklet i verkstedet til S12 
blir ofte vist andre steder i verden, og er slik med på å representere S12 internasjonalt. Vi kan nevne at av verk skapt i 2019 på S12 sitt 
verksted er verker av Noam + Michal vist i sverige, Æsa Björk i Venezia, Patricia Sichmanova i Slovakia, Tone Linghult i Sverige, 
Frantzsen&Mjanger i Estland. 

To verk skapt i S12 ble antatt til Årsutstillingen 2019 som ble holdt på KODE. Frantzsen&Mjanger ble tildelt Kunsthåndverksprisen for 
sitt verk og Jessie Blackmer sitt verk ble innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.   

S12 og Æsa Björk inngikk samarbeid med kommunen Lednice Rovne og glassfabrikken RONA i Slovakia for å skape en utendørs 
glasskulptur i den historiske Parken i Lednice Rovne. Prosjektet inkluderer deltakelse i “The international Glass Symposium Rona 2020” 
hvor S12 får invitere 2 norske glasskunstnere til å delta. Disse blir Kari Håkonsen og Eirin Bjørsland Hansen. S12 er også blitt invitert til 
å kuratere en gruppeutstilling med norsk glasskunst i den historiske Herregården ved Lednice Rovne parken hvor “The Slovak Glass 
Museum” holder til. Utstillingen er planlagt i 2021. 

Vårt samarbeid med Pilchuck Glass School fortsetter. Gjennom denne ordningen tar vi imot 1 av deres studenter som gjestekunstner 
årlig. 

“Body and Senses” Æsa Björk with Fabio Modica at the Whitestone Gallery, Hong Kong

https://www.whitestone-gallery.com/exhibitions/hk-q-body-and-senses-072019/
https://www.whitestone-gallery.com/exhibitions/hk-q-body-and-senses-072019/


Utviklingen av vårt nasjonale nettverk har bestått av samarbeid med Marineholmen MakerSpace, og vi har startet arbeidet med å knytte 
sterkere nettverk her hjemme ved å invitere lokale kunstnere til vårt Air-program. 

S12.no

I 2017 fikk vi KUP midler fra Hordaland fylkeskommune til oppbygging av ny nettportal. Disse ble overført til og brukt i 2018/19. 
Et omfattende arbeid med å samle og sorterte bilder og klargjøre disse for eksport ble påbegynt i 2018 og videreført i  2019.  Retrospektiv 
presentasjon av våre Gjestekunstnere fra 2010 er bl.a. det som presenteres på vår nye webside. Arbeidet fortsatte i 2019 og videre inn i 
2020. 
S12.no skal være den digitale forlengelsen av S12. Plattformen skal brukes til å informere og kommunisere om glass i all sin 
mangfoldighet med et større publikum. Den skal bl.a. fungere som en kunnskapsportal om glass og inkludere blant annet arkiv med alle 
våre utstillinger og gjestekunstnere fra 2007 og frem til i dag. Portalen og websidene blir under kontinuerlig utvikling. 

Økonomi

Vår største økonomiske utfordring er faste utgifter til drift der den største utgiften er lønn i tillegg til store strøm og gass utgifter.   Glass 
trenger høy temperatur for å endre form og ovnene våre som trekker mye strøm står ofte på mange døgn om gangen.  Smelteovnene til 
glassblåsing står på 24/7. Slår vi glassblåseovnen av når vi går hjem fra jobb blir den ødelagt. Slår vi de andre glassovnene  av når vi går 
hjem ødelegges arbeidene som formes. Strømkostnadene sammen med materiale, verkstedkostnader og lønn/honorar til de seks 
medvirkende/arbeidende er vår økonomiske utfordring. 
  
S12 er et dugnadsprosjekt og eksisterer på grunn av et stort engasjement og frivillig arbeid fra flere. Kunstnerhonorarene våre er lave og 
lønnsnivået til våre ansatte speiler ikke deres høye utdannelse og spisskompetanse.  
Det er gratis inngang til utstillingene i S12, og vi gjør det vi kan til å holde deltakeravgifter lavest mulig og helst gratis, slik at våre tilbud kan 
brukes av flest mulig. 



S12 sin største støttespiller I 2019 var Norsk kulturråd, i tillegg mottok vi støtte fra Bergen 
kommune og mindre prosjektstøtte fra Norske kunsthåndverkere og Hordaland 
fylkeskommune. 

Organisasjon og involverte 
S12 sitt team har i 2019 bestått av: 

Kunstnerisk rådgiver/eier/kunstner: Æsa Björk 
Daglig leder/eier: Bergljót Jónsdóttir 
Verkstedsansvarlig/kunstner: Jessie Blackmer 
Formidlingsansvarlig/kunstner: Maria A. Frantzsen 
Formidler/galleriassistent: Anett Haukås  
Kunstner/assistent: Patricia Sichmanova 

Deltakelse i prosjekter: Julie Kausland, Beate Einen, 
Adela Salomon-Hammersland, Krister Salomon-
Hammersland og Gry Spratt og musiker Owen Weaver  
Frivillige: Moonju Monica Suh, Max Van de Meulengraaf 
og Ata Turkoglu. 

Regnskapsfører: Gry Kristin Kristiansen 

Revisor: Torgeir Espeland Hagen 


