


SE KUNST i Nord-Norge 
Et senter for det profesjonelle kunstfeltet i Nord-Norge

Mitt landskap 2016-2018 
en utstilling produksjon av SE KUNST. 
Skulptur «Samtale», av Gunnar Tollefsen
Foto: Monica Milch Gebhardt.

‘

SE KUNST skal bidra til utvikling av det nordnorske kunstfeltet.



SE KUNST skal bidra til å:

Styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge gjennom:

● Å legge til rette for produksjon og formidling av kunst

● Å skape gode kunstopplevelser for publikum

● Å bidra til økt kunnskap om kunst

Formål



NETTVERK i Nord
Profesjonelle aktører med aktivt virke innen det visuelle kunstfeltet.

Virksomhetsområde i et nordnorsk landskap, med basen i Bodø, i Nordland fylke.

NETTVERK Internasjonalt 
Deltar i internasjonale nettverk og samarbeid. Internasjonale partnere inviteres på våre arenaer.

- SE KUNST synliggjør og fremmer engasjement for kunstfeltet i nord -



. 

3 Pilarer
Se Kunst Arena →       Møteplasser for foredrag, kurs, seminarer,

samtaleplattformer og nettverksbygging.

Se Kunst Magasin →   Formidler kunnskap og informasjon 

om den nordnorske kunstscenen.  

Bodø Biennale →         En tverrfaglig arena for produksjon og 

formidling av nyskapende samtidskunst. 

Kompetanse

Kunnskap

Produksjon 
&

Formidling



SE KUNST ARENA

• Seminarer, kurs, workshop
https://sekunst.no/Kurs-seminar

• Arrangement      
https://sekunst.no/Arkiv-utstillinger

• Utstillingssamarbeid
https://sekunst.no/Arkiv-utstillinger

Møteplasser for foredrag, kurs, seminarer, samtaleplattformer ognettverksbygging

• Kunstguide Nord
https://sekunst.no/Kunstguide-Nord

https://sekunst.no/Kurs-seminar
https://sekunst.no/Arkiv-utstillinger
https://sekunst.no/Arkiv-utstillinger
https://sekunst.no/Kunstguide-Nord


Nettverket representerer aktører på 
kunstfeltet i Nord-Norge. De representer 

hele verdikjeden fra de som skaper kunsten 

til de som formidler kunstopplevelser.

Nettverk for samarbeid , kunnskap, kompetanse, og  kunstopplevelser







Kunstguide Nord

https://sekunst.no/Kunstguide-Nord

Informasjon om arrangementer og aktuelle utstillinger, geografisk oversikt 
over visningssteder for kunst og presentasjon av kunstnere som bor og 
arbeider i landsdelen.

https://sekunst.no/Kunstguide-Nord


Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
Se Kunst Magasin inneholder faglige artikler og kunstkritikk, 

omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på 

kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele 
landsdelen. 

Abonnementsmagasin og gis ut 4 ganger i året.
Abonnere og få magasinet direkte i postkassen? 

Bestill abonnement her……..

Tips oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller andre 
nyhetssaker?

Ta kontakt med oss via magasin@sekunst.no

Se Kunst Magasin

mailto:magasin@sekunst.no


Se Kunst Magasin bidrar til å løfte den nordnorske kunstscenen, 
som en del av den norske kunstoffentligheten.

Se Kunst Magasin

https://sekunst.no/SeKunstMagasin

• Artikler, kunstkritikk, kunstnerportretter.
• Papirgaveutgave pr. år 4 utgivelser
• Sekunst.no dynamisk elektronisk utgave med kvartalsvis hovedpublisering.

Formidler kunnskap og informasjon om den nordnorske kunstscenen.

https://sekunst.no/SeKunstMagasin


Bodø Biennale

• Bodø Biennale skal bidra til utvikling og løft av det 
profesjonelle dansekunstfeltet og visuelle kunstfeltet.

• Bodø Biennalen skal være en arena for tverrfaglige 
samarbeid og produksjoner og et attraktivt møtepunkt 
for publikum og fagmiljø».

Tverrkunstnerisk festival for kunstsjangerne visuell kunst og dansekunst. 

#bodobiennale, #baredans og #sekunstinordnorge.
Bodø Biennale 2018, Bestillingsverk , Caprise av Maria Landmark og 
Alexander Andreassen.

• Bodø Biennale ble etablert i 2015 av BAREDANS (Bodø Arena 
for Dansekunst) og SE KUNST (Se Kunst i Nord-Norge)



Bodø Biennale setter Bodø By, 
regionen og landsdelen på kartet som 
en nyskapende arena for dansekunst og 
visuell kunst.



Bodø Biennale 2020



SE KUNST i Nord-Norge er gjennom 
nettverk og samarbeid en foretrukket 
samlende kraft i det nordnorske 
kunstfeltet, med Se Kunst Magasin, 
Se Kunst Arena og Bodø Biennale som 
hovedarenaer for produksjon, 
formidling og kunnskap om kunst.


