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Innledning	

Som	beskrevet	i	egen	rapport,	var	2019	et	år	som	for	S12	var	preget	av	flytteprosjektet	fra	vårt	trange,	men	etablerte	

hjem	i	Skostredet,	midt	i	hjertet	av	Bergens	romantiske	sentrum,	til	våre	nye	og	store	lokaler	i	havneområdet	kjent	for	

fiskemottak	og	småindustri,	og	utenfor	de	forbipasserende	allfarvei.	Store	deler	av	vårsesongen	gikk	med	til	å	etablere	

oss	med	virksomheten	på	Bontelabo,	før	vi	gjennom	høsten	tok	fatt	på	et	omfattende	og	ambisiøst	program.	Selv	med	

meget	 spennende	 kunst	 i	 galleriet	 og	 flotte	 kurs	 på	 menyen,	 erfarte	 vi	 en	 nedgang	 i	 besøkstallet	 med	 tanke	 på	

tilsvarende	 sesonger	 tidligere	 år,	 og	 i	 sentrum.	 Målet	 for	 2020	 var	 derfor	 å	 etablere	 fornyet	 interesse	 og	 økt	

publikumstilgang	 gjennom	 å	 trekke	 til	 oss	 virkelig	 spennende,	 nyskapende	 og	 ettertraktede	 gjestekunstnere	 fra	 det	

internasjonale	miljøet,	kombinert	med	en	profilert	satsing	i	samarbeid	med	det	lokale	kunstmiljøet	og	under	vår	nye	

programprofil	Lokal	AiR,	som	også	vil	beskrives	i	fortsettelsen	under	eget	avsnitt.	

Gjennom	det	allerede	historiske	året	har	S12	Galleri	og	Verksted	organisert	to	større,	nye	utstillinger	og	hatt	en	rekke	

meget	interessante	og	inspirerende	gjestekunstnere	i	vårt	verksted.	Vi	har	hatt	demonstrasjoner	og	kunstnersamtaler,	

ved	siden	av	å	holde	kurs	for	barn,	unge	og	voksne.	Det	har	blitt	skapt	og	vist	ny	kunst	på	S12	gjennom	året,	og	kunst	

har	blitt	formidlet	fra	våre	medarbeidere	i	galleriet,	og	gjennom	samarbeid	i	prosjekter	som	Den	Kulturelle	Skolesekken	

og	 Den	 Kulturelle	 Spaserstokken.	 Ikke	 minst	 har	 vi	 gjennom	 året	 vært	 i	 kontakt	 med	mange	 interesserte	 følgere	 i	

sosiale	fora,	og	gjennom	direkte	strømming	og	formidling	via	video.	

Dette	sagt,	så	må	vi	også	konstatere	de	svært	negative	konsekvensene	Covid19-pandemien	har	hatt	for	vår	virksomhet.	

Vi	hadde	langt	færre	besøkende	på	våre	utstillinger,	og	langt	færre	deltakere	på	våre	kurs.	Vi	tjente	vesentlig	mindre	

gjennom	 egeninntekter,	 og	 vi	 måtte	 da	 også	 redusere	 vår	 aktivitet	 med	 omtrent	 halvparten	 av	 hva	 vi	 forsøker	 å	

gjennomføre	 i	 løpet	av	et	vanlig	år.	Heldigvis	ble	 ingen	av	våre	ansatte	syke	av	Covid-viruset	gjennom	året.	Dette	 til	

tross	 er	det	også	 verdt	 å	merke	 seg,	 og	 å	notere	 seg	 for	 ettertiden,	hvor	beklagelig	det	 er	 at	 såvel	 de	ansatte	 som	

ledelsen	 av	 en	 liten	 bedrift	 som	 S12	 er,	 tilbrakte	 størsteparten	 av	 året	 i	 bekymring	 over	 fremtiden	 og	 våre	

arbeidsplasser,	ved	siden	av	å	kjenne	på	en	konstant	uro	over	egen	og	andres	helsesituasjon.	

De	statistiske	og	regnskapsmessige	tallene	som	ledsager	denne	rapporten	viser	at	vi	legger	bak	oss	et	år	med	store	tap.	

Allikevel	ønsker	vi	også	i	de	kommende	avsnittene	å	fremholde	hva	vi	har	klart	å	utrette,	og	hva	som	har	blitt	skapt	for	

ettertiden	også	gjennom	en	alvorlig	krise.	

Det	har	vært	et	katastrofalt	år	på	mange	måter.	Vi	har	tilbrakt	vår	tid	med	å	lage	kunst	som	kan	skape	fundamenter	for	

fremtiden.	
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Bergljót	Jónsdóttir	
	 	 	 	 S12	-	Daglig	leder

https://www.s12.no/yearly-reports/


Foto:	Patrícia	Sichamnová	og	Erik	Meling	
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Hovedtall	fra	vår	statistikk	

Utstillinger:																																						 	 	 	 	 4	
Besøkende	på	utstillinger:																																	 	 	 	 1471	
Totalt	antall	deltakere	på	kurs/undervisning/arbeidsdemonstrasjon:									600	

Barn	
Barn	på	utstillinger																																	 	 	 	 	 174	

Barn	på	Den	kreative	Søndagsskolen																									 	 	 282	

Barn	på	S12																																									 	 	 	 	 384	

Sosiale	media	og	nettsider	

Snitt	av	følgere	på	facebook				01.01.2020	til	01.01.2021												 	 	263	

Faste	følgere	på	instagram																													 	 	 	 1635	

Besøk	på	hjemmeside																																 	 	 	 	 	2973	
Følgere	på	sosiale	media	og	nettsider	gjennom	2020																				 	 	7221	

Dagsverk		

Ansatte	via	kontrakt	eller	prosjekt																									 	 	 	 607	

Assistenter	kurs,	verksted	og	galleri																									 	 	 	22	
Dagsverk	gjestekunstnere:																													 	 	 	 100	
Totalt	antall	dagsverk:																																		 	 	 	 729	

S12	borte	

Kunstobjekter,	 videoer	og	 fotografier	 tilvirket	på	 S12	Galleri	 og	Verksted	gjennom	2020	har	 senere	blitt	 vist	 på	de	

følgende	galleriene	og/eller	visningsarenaene:	

Ram	Galleri,	Oslo,	KODE	Bergen,	Nordnorsk	Kunstsenter,	Svolvær,	Tag	Team,	Bergen,	Entré	galleri,	Bergen,	Kraft	Bergen,	

Bergen,	visningsrommet	på	USF,	Bergen,	i	forbindelse	med	utstillingen	Asclepieia,		Glass,	Meet	the	Future	Online,	i	regi	

av	North	Lands	Creative,	ved	Toyama	Glass	Art	Museum,	og	før	dette	også	ved	https://toyama-glass-art-museum.jp/

en/exhibition/exhibition-1592/,	 Toyama,	 Japan,	 xpon-art	 i	 Hamburg,	 Tyskland	 i	 forbindelse	 med	 utstillingen	

beobACHTEN,	Glasmuseum	Frauenau	 i	 Frauenau,	 Tyrskland,	 Stadtmuseum	Hüfingen,	Hüfingen,	 Tyskland,	 og	 i	 Salles	

d’expositisons	Hedberg	/	Torun	i	Biot,	Frankrike,	i	forbindelse	med	utstillingen	‘Exposition	Glass	is	Biotiful	II’,	ved	Glass	

Art	 Society	 via	 en	 digital	 konferanse	 https://youtu.be/mLPrLFMK0Ic,	 på	 Hong	 Kong	 Baptist	 University	 via	 en	 digital	

gjesteforelesning,	 og	 i	 forbindelse	 med	 Streaming	 Museum,	 Arts	 New	 Natures	 Digital	 Dynamics	 https://

www.streamingmuseum.org/aesa-bjork.	

4 
utstillinger, 
over 2000 
besøkene, 
ca 7000 
følgere på 
sosiale 
media og 
729 
dagsverk!
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https://www.ramgalleri.no/
https://www.instagram.com/p/CAhqZniJFf8/
https://www.nnks.no/prosjekter/linda-morell-balsamarium/
https://www.heidibjorgan.com/exhibitions/exhibition-at-tag-team-bergen
https://entreebergen.no/
https://kraftbergen.no/
https://usf.no/
https://usf.no/arrangement/apning-linda-morell-asclepieia/
https://northlandscreative.co.uk/10472-2/
https://northlandscreative.co.uk/
https://toyama-glass-art-museum.jp/en/
https://toyama-glass-art-museum.jp/en/exhibition/exhibition-1592/
https://toyama-glass-art-museum.jp/en/exhibition/exhibition-1592/
http://www.xpon-art.de/
http://www.xpon-art.de/ausstellungen/20%2006%20beobACHTEN/20%2006%20beobACHTEN.html
http://glasmuseum-frauenau.de/en/
https://www.stadtmuseumhuefingen.de/
https://www.artistescontemporains.org/lieux_dart/salle-des-expositions-municipales/
https://www.artistescontemporains.org/lieux_dart/salle-des-expositions-municipales/
https://www.biot-tourisme.com/en/fiches/glass-is-biotiful-ii-exhibition/
https://youtu.be/mLPrLFMK0Ic
https://www.streamingmuseum.org/aesa-bjork
https://www.streamingmuseum.org/aesa-bjork
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S12	Organisasjon	og	bemanning	

S12	er	registrert	som	et	ideelt	aksjeselskap.	Dette	innebærer	at	det	ikke	utbetales	et	eventuelt	økonomisk	overskudd	til	

aksjonærene,	men	at	slike	mulige	ressurser	reinvesteres	direkte	i	selskapets	definerte	virksomhet.	S12s	styre	består	av	

styreleder	Bergljót	Jónsdóttir	og	styremedlem	Æsa	Björk.	

S12	hadde	også	gjennom	2020	kun	fire	ansatte.	Ingen	av	disse	stillingene	var,	eller	er	definerte	som	fulltids	kontrakter.	

Ved	 siden	 av	 daglig	 leder,	 har	 S12	 en	 ansatt	 verkstedmester	 og	 en	 administrasjonssekretær,	 samt	 en	

deltidsmedarbeider.	I	tillegg	til	disse	har	vi	gjennom	de	siste	årene	hatt	en	formidlingsansvarlig	tilknyttet	virksomheten	

ved	S12,	men	som	har	blitt	lønnet	gjennom	prosjektmidler.	I	april	2020	forlot	vår	verkstedmester	Jessie	Blackmer	sin	

stilling	 og	 ble,	 grunnet	 den	 pågående	 Covid-situasjonen,	 midlertidig	 avløst	 av	 Emma	 Baker	 i	 påvente	 av	 Timothy	

Belliveau	 som	 kom	 til	 Norge	 i	 august	 og	 tiltrådte	 sin	 stilling	 først	 i	 september,	 over	 seks	 måneder	 senere	 enn	

opprinnelig	planlagt.	 	 I	september	2020	gikk	vår	administrasjonssekretær	Anett	Haukås	ut	 i	permisjon	og	ble	avløst	 i	

stillingen	av	Erik	Meling	frem	til	september	2021.	

Denne	årsrapporten	 vil	 også	omhandle	en	 rekke	andre	medarbeidere	 ved	S12,	 som	har	deltatt	 i	 lønnet	 arbeid	 som	

prosjektmedarbeider	og	assistenter	på	ulike	områder.	For	en	oversikt	med	kortfattede	biografiske	detlajer	over	S12s	

nåværende	og	tidligere	medarbeidere	se	forøvrig	våre	nettsider.	

Ansatte	

Daglig	leder:		 	 	 Bergljót	Jónsdóttir	 	 	 	 	 	 80%	
Verkstedmester:		 	 Jessie	Blackmer		 Til	1.	april	2020	 	 	 	 80%	
	 	 	 	 Emma	Baker	 	 Fra	15.	mars	til	15.	september	2020	 	
	 	 	 	 Timothy	Belliveau	 Fra	15.	september	 	 	 	
Administrasjonssekretær	 Anett	Haukås	 	 Til	11.	september	2020	(permisjon)	 60%	
	 	 	 	 Erik	Meling	 	 Fra	11.	september	2020	(vikariat)	
Deltidsansatt	 	 	 Æsa	Björk	 	 	 	 	 	 	 18%	 	
Prosjektansatt	 	 	 Maria	Almås	Frantzsen	
Prosjektansatt	 	 	 Patricia	Sichamnová		 Frem	til	15.	april	2020	

Øvrige	medarbeidere	i	kortvarige	engasjement	ved	S12	gjennom	2020	var,	 i	alfabetisk	rekkefølge:	Kjartan	Andersen	-	

tekstarbeid	nettsider,	Beate	Eienen	-	assistanse	glassblåsing,	Krister	Hammersland	-	assistanse	Søndagsskolen,		

Beatrix	Kricsfalussy	-	assistanse	Søndagsskolen,	Antony	C.	Morton	-	vedlikehold	galleri,		

Max	van	de	Muelengraaf	-	gallerivakt,	assistanse	glassblåsing,		

Anne	Stinessen	-	assistanse	Søndagsskolen,	Emilie	Wright	-	vedlikehold	galleri.
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https://www.s12.no/the-team/
https://www.s12.no/the-team/


Økonomi	og	finansiering	

S12	Galleri	og	Verksted	mottar,	til	og	med	2022,	tre-årig	arrangørstøtte	fra	Norsk	Kulturråd,	og	

har	fast	linje	både	i	Bergen	kommune	og	i	Vestlands	fyllkeskommunes	(fra	2021)	budsjetter.	

Ved	siden	av	dette	mottar	S12	økonomisk	støtte	fra	de	samme	instansene	i	forbindelse	med	

flere	av	våre	faste	programmer	og	pågående	prosjekter.	

Se	forøvrig	egen	regnskapsrapport.

Foto:	Æsa	Björk
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Administrasjon	og	forefallende	arbeid	

I	denne	rapporten	vil	hovedfokuset	være	rettet	mot	våre	sentrale	aktiviteter.	Disse	handler	om	tilvirking	og	formidling	

av	kunst.	Gjennom	årene	har	vi	erfart	at	stadig	større	oppmerksomhet	 fra	bevilgende	 institusjoner	og	myndigheters	

side	vinkles	mot	enkeltstående	prosjekter.	Dette	betyr,	som	rimelig	er,	at	vi	mottar	støtte	basert	på	produkt,	kvalitet	og	

innhold,	og	ikke	for	almen	tidtrøyte	og	sysselsetting	for	sysselsettingens	skyld.		

Det	 er	 allikevel	 vesentlig	 å	 ikke	 miste	 av	 syne,	 at	 før,	 under	 og	 etter	 ethvert	 prosjekt	 må	 aktiviteten	 planlegges,	

kunngjøres,	organiseres	og	til	syvende	og	sist	ryddes.	Beskrivelsen	av	en	kunstnerisk	prosess	inviterer	gjerne	til	poetisk	

vendinger	 og	 vedlagt	 fotodokumentasjon.	 Vi	 har	 veldig	 få	 bilder	 av	 våre	 medarbeidere	 mens	 de	 rydder,	 skriver	

søknader,	maler	vegger	eller	planlegger.	

For	den	administrative	delen	av	vår	virksomhet	kom	2020	til	å	medføre	en	hel	del	merarbeid.	Aldri	før	har	vi	skrevet	så	

mange	søknader	og	rapporter	for	å	oppnå	ekstraordinære	midler,	eller	kompensasjon	for	tap	eller	om	utsettelser	av	

forpliktende	rapportering.	 	Vi	brukte	gjennom	2020	også	 	mye	tid	og	krefter	på	å	endre	planer,	forskyve	eller	også	å	

kansellere.	 Dette	 kan	 dokumenteres	 gjennom	 henvisninger	 til	 veldig	 mange	 og	 lange	 e-postutvekslinger	 og	

telefonkonferanser,	men	ikke	i	form	av	lenker	til	visuelt	overbevisende	poster	på	instagram.	

2020	var	også	året	vi	erfarte	å	måtte	kansellere,	stenge	og	gjenåpne,	flere	ganger	gjennom	både	vår-	og	høstsesongen.		

Det	 tar	 tid	og	krever	 ressurser	å	 varsle	både	vårt	publikum	 i	 galleriet	 som	våre	kursdeltakere	og	øvrige	brukere	om	

stadige	 endringer	 av	 åpningstider	 og	 annen	 tilgjengelighet.	 I	 løpet	 av	 året	 skrev	 vi	 pressemeldinger,	 invitasjoner	 og	

nyhetsbrev	i	forbindelse	med	åpningen	av	to	store	utstillinger	og	en	rekke	andre	publikumsrettede	aktiviteter,	som	alle	

omtales	 i	 egne	 kapitler.	 Ved	 flere	 anledninger	 måtte	 vi	 sende	 denne	 informasjonen	 på	 nytt,	 og	 med	 endrede	

opplysninger.	På	slutten	av	året	gjorde	vi	også	det	forberedende	arbeidet	klart	for	markedsføringen	av	vår	nye	utstilling	

som	ble	åpnet	den	16.	januar	i	2021.	

I	 løpet	 av	 2020	demonterte	 vi	 tre	 utstillinger,	 og	monterte	 tre.	Mellom	hver	 av	 disse	 skal	 våre	 lokaler	 istandsettes.	

Dette	innebar	for	2020	å	sparkle	og	male	hele	gallerirommet	flere	ganger.		

Gjennom	2020	produserte	vi	to	av	disse	utstillingene	i	vårt	verksted.	Begge	med	sine	svært	ulike	metoder	og	behov	for	

assistanse.	Mellom	hver	av	disse	produksjonene,	som	mellom	hvert	kurs	og	mellom	alle	ulike	aktiviteter,	så	må	også	

vårt	verksted	og	våre	tilstøtende	lagerfasiliteter	ryddes,	og	omorganiseres.	
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Mellom	 all	 aktivitet,	 kontinuerlig	 og	 gjennom	 hele	 året	 ble	 alle	 overflater	 i	 våre	 lokaler	
desinfiserte,	og	gulv	ble	vasket.	

Gulv	må	alltid	vaskes.	

For	 at	 noen	 skal	 kunne	 lage	 og	 vise	 kunst,	 må	 det	 arbeides	 for	 at	 kunst	 kan	 lages.	 Det	
praktiske,	 organisatoriske,	 rutinemessige	 og	 administrative	 arbeidet	 er	 ikke	 spektakulært.	
Det	er	bare	nødvendig.	

Vi	velger	å	ta	med	dette	kapitlet	i	vår	årsrapport	slik	at	denne	delen	av	vår	virksomhet		
ikke	skal	mistes	av	syne.		

Foto:	Erik	Meling
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AiR	

En	av	S12s	pilarer	fra	2010	har	vært	våre	gjestekunstnere	 i	programmet	AiR	 i	S12.	Dette	har	fått	preg	av	å	være	det	

internasjonale	segmentet	av	vår	virksomhet,	men	AiR	i	S12	er	ikke	reservert	utenlandske	kunstnere.	Profilen	har	ikke	

desto	mindre	tiltrukket	seg	et	stort	antall	tilreisende	aktører	på	grunn	av	de	unike	arbeidsmulighetene	vi	kan	tilby.	Som	

et	 av	 de	meget	 få	 spesialutstyrte	 verkstedene	 i	 verden	 kan	 vi	 faktisk	 tilrettelegge	 for	 konsentrert	 arbeid	 om	 kunst.	

Arenaer	og	 institusjoner	 som	S12	kan	sammenlikne	 seg	med,	eller	 som	vi	også	 strekker	oss	mot	 i	 ambisjonsnivå	på	

mange	områder,	vil	kunne	skilte	med	bedre	teknisk	utstyr,	og	muligens	et	større	kunstfaglig	miljø	i	sine	nærområder,	

men	 ikke	 den	 samme	muligheten	 til	 å	 skape,	 forske	 og	 eksperimentere	 uten	 også	 å	måtte	 bidra	 økonomisk	 til	 sitt	

opphold	 gjennom	 pålagt	 undervisning	 og	 annet	 salgsfremmende	 arbeid.	 Denne	 friheten	 i	 kombinasjon	 med	 et	

velutstyrt	verksted	og	en	dialog	med	et	absolutt	spennende	kunstmiljø	som	Bergen	og	Norge	også	kan	være	stolte	av,	

har	 gjort	 det	 mulig	 å	 tiltrekke	 oss	 noen	 av	 de	 virkelig	 store	 navnene	 fra	 samtidskunstens	 arena	 innen	 glass.	

Utvekslingen	av	erfaring,	kunnskap	og	kunst	er	betydningsfull,	og	rekker	langt	utover	våre	lokaler.	

2020	skulle	etter	planen	ikke	være	noe	unntak	i	så	henseende.	 	Allerede	i	slutten	av	februar	begynte	vi	derimot	å	ane	

uråd,	og	i	løpet	av	mars	måtte	vi	begynne	på	en	svært	krevende	prosess	som	kom	til	å	pågå	i	månedsvis	i	stadige	forsøk	

på	å	omprogrammere	eller	utsette	de	fleste	av	våre	gjestende	kunstnere	i	den	planlagte	kalenderen.	Det	er	her	viktig	å	

understreke	at	selv	om	S12	har	kunnet	tilby	attraktive	arbeidsforhold	 innen	forsvarlig	økonomisk	ramme,	så	påløper	

det	jo	også	store	utgifter	for	kunstnerne	å	prioritere	et	opphold	i	Norge	som	en	del	av	deres	arbeidsår.		

En	 av	 konklusjonene	 vi	 derfor	 har	 kommet	 til	 i	 vår	 oppsummering	 av	 2020	 er	 at	 vi	 som	ansvarlig	 institusjon	må	

kunne	 tilby	 akseptabel	 økonomisk	 kompensasjon	 for	 å	 kunne	 sikre	 at	 vi	 også	under	 vanskelige	 tider	 kan	 ta	 imot	

sentrale	utenlandske	kunstnere	til	vårt	verksted,	for	i	fortsettelsen	kunne	videreformidle	deres	arbeid	og	innhold	til	

vårt	publikum	og	i	vårt	nærmiljø.	

Ved	 inngangen	 til	 2020	 hadde	 vi	 allerede	 inngått	 avtale	 om	 å	 være	 vertskap	 for	 følgende	 internasjonale	 kunstnere	

gjennom	året:	Simone	Fezer,	fra	Tyskland,	Holly	Grace,	fra	Australia,		Amelia	Girard	fra	Portugal	og	Canada,		Ida	Wieth,	

fra	Danmark	og	Emma	Baker,	fra	Storbritannia.	Av	disse	fikk	Simone	Fezer	og	Ida	Wieth	gjennomført	sine	opphold	i	vårt	

verksted	etter	planen.	Emma	Baker	 innledet	sitt	prosjekt,	men	kom	så	til	å	overta	ansvaret	som	vår	verkstedmester,	

mens	de	øvrige	måtte	utsettes.	Besøket	av	danske	Mads	Høbye	ble	planlagt	i	løpet	av	siste	halvdel	av	året.	Også	dette	

måtte	omdefineres,	men	deler	av	Høbyes	prosjekt	lot	seg	gjennomføre	i	form	av	strømmede	møter	mellom	ham	og	vår	

verkstedmester.			

https://www.instagram.com/simonefezer/?hl=nb
https://www.hollygrace.com/
https://northlandscreative.co.uk/2020/05/13/amelie-girard/
http://www.idawieth.com/
https://www.emmabakerglass.com/
http://www.hobye.dk/
https://www.s12.no/artist/mads-hobye/


-

Simone	Fezer	

Allerede	i	 januar	tok	vi	 imot	den	prisbelønte,	tyske	Simone	Fezer	som	arbeidet	i	vårt	verksted	frem	mot	sin	utstilling	

Clouding,	som	åpnet	i	vårt	galleri	den	14.	februar.	Simone	Fezer	er	en	av	samtidens	ledende	kunstnere.	Hun	har	studert	

ved	 flere	 anerkjente	 internasjonale	 kunstskoler,	 og	 hun	 underviser	 i	 skulpturelt	 glass	 ved	 Academy	 of	 Fine	 Arts	 i	

Stuttgart,	Tyskland	og	stiller	ut	store	installasjoner	i	glass	og	mixed	media	nasjonalt	og	internasjonalt.	 D e t	 v a r	

derfor	av	stor	betydning	for	S12	både	å	ha	henne	som	vår	gjestekunstner,	og	å	kunne	være	arena	for	hennes	utstilling.		

Hennes	foretrukne	materiale	er	glass,	men	hun	arbeider	samtidig	med	et	bredt	register	av	innholdskomponenter	som	

ikke	 vanligvis	 tilvirkes	 i	 verksted	 for	 glasskunst.	 Arbeidet	 som	 til	 slutt	 ble	 skapt	 var	 derfor	 både	 ressurs	 og	

kostnadskrevende.	Dette	er	et	godt	eksempel	på	hvilken	fleksibilitet	vår	rolle	som	vertskap	krever,	både	økonomisk	og	

bemanningsmessig.		

Etter	 sitt	opphold	på	S12,	og	etter	 sin	utstilling	Clouding	 i	 våre	 lokaler,	har	 flere	av	Simone	Fezers	arbeider	 som	ble	

tilvirket	her	på	S12	blitt	vist	på	en	lang	rekke	arenaer	og	gallerier	som	inngår	i	listen	over	andre	visningssteder	under	

overskriften	S12	borte.	

Emma	Baker	

Emma	Baker	er	en	meget	teknisk	glasskunstner	som	samtidig	klarer	å	uttrykke	såvel	abstraksjon,	romantikk,	og	humor	i	

sine	arbeider.	Hun	representerer	en	ung	generasjon	med	en	fri	 tilnærming	til	materialet,	kombinert	med	respekt	for	

fagområdes	tradisjoner.	Emmas	deltakelse	 i	prosjektet	ble	begrenset,	men	hun	fikk	 tid	 til	å	 lage	et	unikt	objekt	 i	 sin	

‘Carragh’-serie.	Også	dette	arbeidet	har	 senere	blitt	 vist	på	utstilling	 i	 utlandet,	og	er	 listet	under	 	overskriften	S12	

borte.	

Ida	Wieth	

Ida	Wieth	har	gjennom	mange	år	gjort	seg	bemerket	på	den	internasjonale	arenaen.	Ikke	minst	er	Wieths	kunst	med	

på	å	synliggjøre	glassets	store	uttrykksregister	 i	dristig	 formgiving	og	kombinasjon	med	andre	materialer.	Det	var	for	

S12	derfor	svært	gledelig	at	Galleri	Entrée	i	Bergen	tok	initiativet	til	å	organisere	en	utstilling	med	hennes	arbeider	på	

basis	av	et	opphold	som	gjestekunstner	hos	oss.	Hennes	tilstedeværelse	i	vårt	verksted	vakte	interesse	blant	mange,	og	

hennes	følgende	utstilling	fikk	strålende	omtale	og	kritikker	i	pressen	og	blant	publikum.	
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https://www.instagram.com/simonefezer/
https://www.s12.no/exhibition/clouding/
https://entreebergen.no/Ida-Wieth
https://kunstkritikk.no/glassflanoren/?fbclid=IwAR33unqf5NT-XlUgLiUkDW97gH5SggHFKZw_KFLmYo3Sc4VINt1CxW56pWk
https://artviewer.org/ida-wieth-at-entree/


Foto:	Patrícia	Sichamnová,	Emma	Baker	og	Erik	Meling	



Mads	Høbye	

Mads	Høbye	er	både	universitetsprofessor	og	kunstner.	Hans	forskningsområde	er	selve	grensesnittet	mellom	maskin	

og	menneske.	 I	 en	 kreativ	 tilnærming	 søker	han	møtepunkter	mellom	det	 skapende	 i	 kunsten	og	det	 funksjonelle	 i	

teknologien.	Som	gjestekunstner	ved	S12	har	han	utfordret	glassets	funksjonelle	og	estetiske	grenser	i	en	prosess	som	

baner	veien	mot	ny	forståelse	både	for	det	materielle,	og	det	kommunikative	eller	abstrakte.	

I	 desember	 innledet	 Mads	 Høbye	 et	 virtuelt	 gjestekunstneropphold	 her	 hos	 oss.	 Gjennom	 en	 serie	 strømmed	

konferanser	samarbeidet	han	med	Timothy	Belliveau	om	produksjonen	av	en	serie	meget	avanserte	glassobjekter	etter	

Høbyes	 design	 og	 interesse,	 som	 han	 senere	 fikk	 tilsendt	 for	 å	 arbeide	 videre	med	 i	 sin	 teknologiske	 forskning	 på	

elektronikk	og	data	i	møte	med	kunst	og	glass.	Dette	var	aller	første	gang	vi	har	gjennomført	et	så	omfattende	virtuelt	

prosjekt.	Enkelte	tekniske	utfordringer	måtte	løses	underveis,	men	eksperimentet	viste	seg	både	som	mulig	og	nyttig.	

Høbye	fikk	gjennomført	deler	av	sitt	planlagte	prosjekt	her	ved	S12	i	en	situasjon	der	forholdene	rundt	oss	forhindret	

ham	i	å	komme	til	Bergen.		

Vi	 venter	 Mads	 Høbye	 tilbake	 til	 S12	 i	 april	 2021,	 for	 en	 avsluttende	 arbeidsperiode	 i	 vårt	 verksted	 og	 for	 en	

offentliggjort	presentasjon	av	arbeidet	og	en	diskusjon	omkring	prosessen,	målene	og	resultatene.	

Happy	Gorilla	Dance	Company	

19-24.	 oktober	 inntok	 gruppen	 Happy	 Gorilla	 Dance	 Company	 prosjektrommet	 for	 å	 utvikle	 en	 forestilling	 som	

inkluderer	elementer	av	glass	laget	av	Æsa	Björk.	Tilvirkningen	av	disse	fortsetter	inn	i	 	2021	og	blir	produsert	i	S12s	

verksted.	
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Kunst:	Mads	Hbye	Foto:	Erik	Meling

https://www.s12.no/artist/mads-hobye/
https://www.s12.no/artist/mads-hobye/
http://www.happygorilla.org/


Lokal	AiR	

Begrepet	 Lokal	 AiR	 ble	 definert	med	utgangspunkt	 i	 et	 uttrykt	 ønske	 og	 behov	 fra	 kunstnere	 basert	 i	 Bergen	 om	å	

kunne	 benytte	 seg	 av	 vår	 kompetanse	 innen	 glass	 for	 å	 kunne	 komplementere	 sitt	 eget	 virke.	 Kunstnere	 uten	

forkunnskaper	 om	 glass	 så	 med	 andre	 ord	 mulighetene	 i	 S12	 til	 å	 utvide	 sin	 egen	 kunstneriske	 praksis	 gjennom	

kunnskap	vi	besitter,	og	som	ikke	tilbys	fra	norske	undervisningsinstitusjoner.			

Vårt	 pilotprosjekt	 i	 2018	og	 2019	ble	 finansiert	med	midler	 fra	 vårt	 eget	 driftsbudsjett,	 og	 genererte	meget	 positiv	

interesse,	før	vi	senere	fikk	støtte	fra	Norske	kunsthåndverkere	og	Bergen	Kommune	til	videre	lansering.		

Utstillingen	Broken	Hearts	are	for	Assholes,	med	Kiyoshi	Yamamotos	glasskunst,	og	som	var	åpen	i	vårt	galleri	 	fra	25.	

september	 til	 20.	 desember	 2020,	 var	 en	 direkte	 konsekvens	 av	 Yamamotos	 deltakelse	 i	 dette	 pilotprosjektet.	 	 På	

samme	måte	har	kunstnerne	Heidi	Bjørgan,	Linda	Morell	og	Elke	Karnik	vendt	 tilbake	til	S12	 for	å	videreutvikle	sine	

kunstneriske	arbeider,	 	etter	deres	deltakelse	i	samme	Lokal	AiR	kontingent	som	Kiysohi	Yamamoto.	Arbeider	fra	alle	

disse	tre	kunstnernes,	som	ble	laget	på	S12,	har	også	blitt	vist	på	andre	visningssteder	og	er	listet	under	S12	Borte.	

		

Med	 utgangspunkt	 i	 den	 allerede	 innvilgede	 støtten	 fra	 Norske	 Kunsthåndverkere	 og	 Bergen	 kommune	 lanserte	 vi	

derfor	 Lokal	 AiRs	 andre	 utgave	 den	 4.	 november	 i	 2020	 gjennom	 et	 orienteringsmøte	med	 introduksjoner	 til	 ulike	

teknikker	i	tilvirking	av	glass,	og	korte	arbeidsdemonstrasjoner	av	Timothy	Belliveau	og	Æsa	Björk.	Hele	orienteringen	

ble	også	strømmet	direkte	via	facebook	og	senere	lagt	ut	på	våre	sider	 i	videoformat.	Søknadsfristen	for	deltakelse	 i	

programmet	ble	satt	til	18.	november,	med	tanke	på	oppstart	og	gjennomføring	av	programmet	i	perioden	mellom	den	

10.	februar	til	og	med	den	31.	mars	2021.	Tidlig	i	desember	ble	kunstnerne	Audery	Hurd,	Laurie	Lax	og	Nora	Adwan,	

sammen	med	Hilde	A	Danielsen	og	Kobie	Nel	 	tilbudt	deltakelse	i	Lokal	AiR.	Disse	ble	valgt	ut	etter	en	faglig	vurdering	

av	mange	meget	spennende	kunstneriske	intensjons-	og	prosjektbeskrivelser.	Hilde	A	Danielsen	og	Kobie	Nel	vil	følge	

prosjektets	første	fase	gjennom	mars	2021.	

På	grunnlag	av	søknader	skrevet	og	vurdert	i	2020	har	Vestland	Fylke	tilgodesett	oss	med	midler	til	prosjektet	og	for	

aktivt	å	tiltrekke	oss	kunstnere	med	etablert	virke	i	regionen.	 	Norsk	Kulturråd	har	også	gitt	Lokal	AiR	støtte	i	2020,	i	

form	av	midler	 til	 programmets	 pedagogiske	 ansvarlige,	 Timothy	Belliveau,	 for	 gjennom	2021	 å	 utvikle	 en	 stabil	 og	

helhetlig	fagplan	og	struktur	med	tanke	på	regelmessige	lanseringer	i	fremtiden.		
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https://www.s12.no/exhibition/kiyoshi/
https://www.s12.no/events/lokal-air-2021/
http://www.audreyhurd.net/
http://www.laurielax.co.uk/
https://noraadwan.com/home.html
https://norskekunsthandverkere.no/users/hilde-danielsen
http://www.kobienel.com/


Målet	for	Lokal	AiR	vil	også	i	fortsettelsen	være	å	utvikle	en	

kontinuitet	i	vår	dialog	med	det	stedlige	kunstmiljøet.		

Kunst:	Kiyoshi	Yamamoto	Foto:	Pål	Hoff



-

Utstillinger	

Lightkeepers	

30.	november	2019	til	2.	februar	2020	

Ved	 innledningen	av	året	var	kollektivutstillingen	Lightkeepers	 fortsatt	 installert	 i	vårt	galleri,	og	ble	stående	 frem	til	

den	2.	februar.	Denne	utstillingen	ble	åpnet	for	publikum	den	30.	november	2019,	og	ble	også	beskrevet	i	rapporten	

fra	dette	året.	En	omtale	av	utstillingen	og	prosjektet	kan	leses	på	våre	nettsider.		

Da	utstillingen	ble	demontert	hadde	den	blitt	sett	av	til	sammen	444	besøkende,	hvorav	69	barn.		

Clouding		

14.	februar	til	17.	juli	 	 	 	 	

Simone	 Fezer	 var	 gjestekunstner	 i	 vårt	 studio	 i	 januar	 og	 frem	 til	 utstillingsåpningen	 av	 Clouding	 den	 14.	 februar.	 I	

forbindelse	med	utstillingen	i	S12	utforsket	hun	i	forkant	naturen	rundt	Bergen	med	glassdekkede	bokser	og	rammer	

på	hodet.	Hensikten	med	denne	kunstneriske	handlingen,	ofte	kalt	for	en	kunstnerisk	intervensjon,	var	å	utforske	vårt	

forhold	 til	 strukturer	 og	 hvordan	 de	 former	 vår	 opplevelse	 av	 verden.	 Foto	 og	 video	 av	 disse	 stedsspesifikke	

aktivitetene	 ble	 en	 del	 av	 en	 større	 installasjon.	 Her	 ble	 den	 visuelle	 dokumentasjonen	 vist	 i	 en	 større	 struktur	

bestående	 av	 levende	 planter,	 som	 strakk	 seg	 ut	 av	 organiske	 glassformer	med	 tekstile	 vedheng	 og	 treplanker	 fra	

tradisjonelle	norske	hus.	

Ved	siden	av	dette	arbeidet	tilvirket	hun	også	en	stor	skulptur	bestående	av	ulike	kunstneriske	materialer,	og	ikke	minst	

glass.	Bak	 verket	 viste	hun	en	 ledsagende	video	med	 sitt	 spesialtilpassede	 lydspor.	 Skulpturen	viste	en	 truende	 sky.	

Denne	 var	 ispedd	 store,	 speilbelagte	 glass-sfærer,	 lik	 overdimensjonerte	 regndråper.	 Disse	 hvilte	 på	 tynne	 grener	

plantet	i	svarte	blomsterpotter.	Vår	kunstnersamtale	etter	åpningen	ble	tatt	opp	på	video.	Her	snakket	Fezer	om	alt	fra	

sine	 inspirasjonskilder,	holdninger	til	kunst	og	samfunn,	og	 ikke	minst	arbeidsteknikker.	Dette	er	også	et	svært	viktig	

materiale	 å	 ha	 tilgjengelig	 for	 et	 lokalt	 faglig	 miljø.	 Fezers	 velvilje	 til	 å	 la	 utstillingen	 bli	 stående	 i	 S12	 til	 sent	 på	

sommeren	 gav	oss	 også	 anledning	 til	 faktisk	 å	 vise	 våre	 besøkende	en	utstilling	 av	 hva	 vi	 selv	mener	 var,	 og	 er	 (!),	

meget	 god	 kunst	 gjennom	 en	 svært	 vanskelig	 periode	 hvor	 vi	 så	 oss	 nødt	 til	 å	 kansellere	 flere	 besøk	 av	 gjestende	

kunstnere	og	andre	planer	for	utstillinger	i	galleriet.	

Clouding	ble	sett	av	508	besøkende,	hvorav	81	barn.		
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https://www.s12.no/exhibition/lightkeepers/
https://www.s12.no/exhibition/clouding/


Kunst:	Simone	Fezer	Foto:	Patrícia	Sichamnová	



Havet	

22.	til	30.	august	

Det	var	en	stor	glede	for	S12	å	kunne	huse	Bergen	Kulturskole	og	fagklassen	i	keramikks	15	års	jubileumsutstilling.	Et	

imponerende	 utvalg	 elevarbeider	 i	 keramiske	 arbeider	 ble	 vist,	 ledsaget	 av	 et	 lydbilde,	 laget	 gjennom	 et	musikalsk	

samarbeid	mellom	musiker	og	komponist	Anders	Bitustøyl	og	Birgit	Brühl	keramiker	og		kunstlærer.	

Hovedansvarlig	 for	 utstilling	 var	 Birgit	 Brühl	 og	 Kulturskolen,	men	 det	 var	 også	 for	 S12	 svært	 relevant	 å	 stille	 våre	

lokaler	 til	 rådighet	 for	 arrangementet.	 Kulturskolen	 er	 en	 nært	 beslektet	 kulturell	 aktivitet,	 og	 en	 naturlig	

samarbeidspartner	for	vår	virksomhet.	

Broken	Hearts	are	for	Assholes	

25.	september	til	20.	desember	

Den	25.	 september	ble	en	 lukket	åningsmottakelse	av	 	Kiyoshi	Yamamotos	utstilling	Broken	Hearts	are	 for	Assholes	

avholdt	 for	 spesielt	 inviterte	 gjester,	 og	 grunnet	 den	 daværende	 pandemi-situasjonene	 avstod	 vi	 fra	 et	 offentlig	

kunngjort	åpningsarrangement.	Utstillingen	ble	stående	frem	til	den	20.	desember.	

Kiyoshi	 Yamamoto	har	 sin	 utdanning	 fra	 Kunst	 og	Designhøgskolen	 i	 Bergen,	 Escola	 de	Bellas	Artes,	 Rio	 de	 Janeiro,	

Brasil,	og	St.	Martin’s	School	 for	Art	and	Design	 i	 London,	England.	Gjennom	en	serie	utstillinger	på	 flere	av	Norges	

ledende	 kunstarenaer	 og	 gallerier	 har	 han	 markert	 seg	 som	 en	 banebrytende	 kunstner	 i	 et	 grenseoverskridende	

landskap	 mellom	 materialbaserte	 objekter,	 via	 billedkunst	 og	 grafikk,	 til	 utsmykninger	 eller	 installasjon	 og	

performance.	 Hans	 arbeider	 er	 innkjøpte	 av	 blant	 andre	 Nordenfjeldske	 Kunstindustrimuseum	 i	 Trondheim,	 KODE	

Kunstmuseer	og	komponisthjem,	og	Norges	ambassade	i	Brasilia.		

Som	kunstner	er	Yamamoto	mest	kjent	for	sine	arbeider	med	tekstil,	og	ikke	minst	for	sitt	fargespråk.	Tidvis	gnistrende,	

sprakende	og	konfronterende,	mens	også	andre	ganger	poetisk	og	harmoniserende	arbeider	han	i	en	palett	vi	ikke	ofte	

møter.	Yamamoto	deltok	også	i	vår	innledende	utgave	av	programprofilen	Lokal	AiR.	Denne	utstillingen	ble	derfor	viktig	

for	S12	gjennom	å	vise	vår	medvirkning	i	nyskapende	norsk	kunst.	

	

18

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-kulturskole/om-oss
http://www.kunstlogen.no/birgit-bruhl/
http://www.kiyoshiyamamoto.com/
https://www.s12.no/exhibition/kiyoshi/


Alt	glasset	i	Kiyoshi	Yamamotos	ustilling	ble	formet	i	vårt	verksted	av	våre	glassblåsere	i	samarbeid	med	kunstneren,	og	

montert	i	utstillingen	som	rituelle	objekter,	boller	og	også	skulpturer	i	et	iscenesatt	rom	som	bar	preg	av	sensualitet	og	

meditasjon.	Hovedarbeidet	var	et	helt	bord,	ikke	ulikt	et	eksotisk	hjemmealter	bestående	av	glass	og	med	personlige	

effekter	 som	blant	annet	miniatyrfigurer,	og	kunstnerens	eget	hår.	Rommet	med	alle	 sine	vakre	produkter,	gav	også	

assosiasjoner	til	et	klassisk	og	overdådig	budoar.		

Utstillingen	vakte	stor	begeistring	i	pressen,	og	blant	de	besøkende.	Mange	av	objektene	ble	solgt.		

Broken	Hearts	are	for	Assholes,	ble	sett	520	besøkende,	hvorav	56	barn.	

Kunst:	Kiyoshi	Yamamoto	Foto:	Pål	Hoff

https://drive.google.com/file/d/1Wpppg8QXHxYOpphIcESExHMjplRFpluc/view?usp=sharing


Formidling	

Arbeidet	vi	normalt	sett	definerer	som	formidling	i	vår	rapportering	handler	primært	om	det	pedagogiske	arbeidet	vi	

foretar.	I	tillegg	til	dette	vil	i	denne	rapporten	også	vektlegges	vårt	kildemateriale	og	arkiv	over	glasskunst,	som	vi	hele	

tiden	arbeider	for	å	ivareta	og	synliggjøre	gjennom	våre	nettsider.	

OBS:	Det	 ville	under	omtalen	av	våre	 formidling	vært	naturlig	 å	nevne	våre	normalt	 sett	populære	 tilbud	om	kurs	 i	

glassblåsing	 for	 voksne	 amatører.	 Innledningsvis	 i	 2020	 var	 vårt	 verksted	 og	 samtlige	 av	 våre	 ansatte	 engasjerte	 i	

arbeidet	 rundt	 Simone	 Fezers	 prosjekt	 som	 gjestekunstner	 og	 utstiller.	 Før	 vi	 senere	 fikk	 anledning	 til	 å	 åpne	 våre	

timeplaner	 for	 å	motta	 elever	 på	 kurs	 for	 voksne	 var	 den	pandemiske	 situasjonen	blitt	 så	 alvorlig	 at	myndighetene	

beordret	oss	til	å	stenge.	Senere	gjennom	året	fant	vi	blant	så	mange	hensyn	det	tilrådelig	å	utsette	denne	aktiviteten	

til	forholdene	var	gunstigere,	og	allerede	innledningsvis	i	2021	har	pågangen	vært	stor.	

Den	kreative	Søndagsskolen	

Den	kreative	Søndagsskolen	i	S12	ble	dannet	 i	2011.	En	av	S12	sine	hovedmålsettinger	er	å	få	flest	mulig	til	å	se,	og	

oppleve	glasset	og	alle	dets	muligheter,	og	ikke	kun	se	gjennom	det.		Tilbudet	er	rettet	mot	barn	og	unge	fra	5	til	15	år.	

Vi	kjenner	glede	og	stolthet	over	å	kunne	engasjere	de	unge,	både	 i	det	håndverksmessige	arbeidet	med	glass,	og	 i	

tanker	og	erfaringer	om	kunst	som	et	rom	for	selvutvikling	og	samvær.	 	Den	kreative	Søndagsskolen	spiller	således	en	

viktig	rolle	for	oss,	og	er	et	av	S12s	hovedsatsingsområder	innen	formidling.	

På	grunn	av	påbud	om	nedstengning	kunne	vi	bare	gjennomføre	9	av	25	planlagte	søndagsskoleaktiviteter	i	løpet	av	

2020.	Til	tross	for	dette	var	interessen	stor,	og	tilbudene	ble	utsolgt	nesten	umiddelbart	etter	at	de	ble	annonserte.	

282	barn	ble	påmeldt	bare	til	aktivitetene	vi	håpet	å	kunne	gjennomføre.	

		

Grunnet	nødvendige	smitteverntiltak	måtte	vi	likevel	begrense	antallet	deltakere.	Disse	kanselleringene	og	de	øvrige,	

nødvendige	smitteverntiltakene	resulterte	også	i	betydelig	lavere	egeninntekter.		

Den	kreative	Søndagsskolen	har	vært	støttet	økonomisk	av	Bergen	kommune	gjennom	mange	år,	og	har	nå	egen	linje	i	

kommunens	 budsjett.	 Vi	 har	 tidligere	 år	 også	 mottatt	 støtte	 til	 Den	 kreative	 Søndagsskolen	 fra	 Vestland	

fylkeskommune.	
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Familieverkstedet	

Familieverksted	 er	 en	 kreativ	 aktivitet	 som	 involverer	 hele	 familien	 hvor	 barn	 og	 voksne	 sammen	 får	mulighet	 til	 å	

skape	ulike	bilder,	 figurer	og	 former	 i	 glass.	Vi	arbeider	med	 teknikken	“fusing”	 som	er	å	pusle	 sammen	glassbiter	 i	

ulike	former	og	farger	før	man	smelter	dem	sammen	i	en	ovn.	

Blåseverkstedet,	eller	Design	-	Varmt	Glass	

I	 aktiviteten	vi	 gjennom	 flere	år	har	 kalt	Blåseverkstedet	har	 vi	 fokusert	på	arbeid	med	varmt	glass	og	glassblåsing.	

Første	gang	man	deltar	får	man	lære	å	lage	en	glasskule,	og	etterhvert	som	man	lærer	glasset	å	kjenne	vil	oppgavene	

bli	mer	utfordrende.	I	denne	aktiviteten	har	altså	barna	selv	vært	aktive	i	tilvirkningen	av	objektene	gjennom	å	få	være	

med	på	å	blåse	i	pipene	og	ellers	håndtere	noen	av	redskapene	i	verkstedet.	Ettersom	Covid-pandemien	ble	et	faktum,	

og	før	vi	kunne	legge	ut	vårt	tilbud	til	undervisning	for	høstsesongen,	omdefinerte	vi	Blåseverkstedet	til	det	vi	nå	kaller	

for	 	 Design	 -	 Varmt	 Glass.	 I	 dette	 konseptet	 får	 barna	 delta	 i	 verkstedet	 og	 bistår	 våre	 glassblåsere	 i	 å	 forme,	 og	

fargelegge	et	valgt	objekt	som	kan	være	en	liten	krukke,	en	skål,	eller	en	glasskule.	Men	i	denne	utgaven	tilbyr	vi	altså	

av	smittevernshensyn	ikke	deltakerne	hverken	å	blåse	eller	å	håndtere	redskaper	til	bruk	i	utformingen	av	objektene.	

Denne	 søndagsskolevarianten	 vil	 være	 aktuell	 så	 lenge	 Covid-situasjonen	 tilsier	 aktsomhet,	 og	 frem	 til	 vi	 trygt	 kan	

vende	tilbake	til	den	etablerte,	og	meget	populære	strukturen	i	Blåseverkstedet.	
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Den	Kulturelle	Skolesekken	

Gjennom	vårt	eget	definerte	program	og	pedagogiske	opplegg	bidrar	S12	til	Den	Kulturelle	Skolesekken.	Ansvarlig	for	

utformingen	av	prosjektet	har	til	nå	vært	vår	medarbeider	Maria	Almås	Frantzsen	som	også	deltar	 i	undervisningen,	

assistert	 av	 en	 kollega	og	 kunsthistoriker	 som	 	også	er	 rekruttert	 via	 S12.	 Elever	 fra	 	 skoler	 i	 Bergen	og	 tilstøtende	

kommuner	 besøker	 i	 dette	 programmet	 S12	 hvor	 de	 først	 får	 en	 kort	 introduksjon	 til	 stedet	 og	 vårt	 kunstfaglige	

arbeidsområde.	 Gjennom	 de	 siste	 par	 årene,	 som	 også	 i	 2020,	 var	 temaet	 for	 deres	 kreative	 medvirkning	 under	

besøket	 ideen	om	selvportrettet.	Etter	 innledende	tegneøvelser	blir	så	elevene	gitt	 i	oppgave	å	komponere	sitt	eget	

bilde	på	glass	og	med	glass.	Bildene	blir	senere	smeltet,	gjennom	såkalt	“fusing”-teknikk,	og	senere	sendt	til	skolen.	I	

tillegg	til	denne	aktivitetene	tilbyr	dette	prosjektet	en	kunsthistorisk	introduksjon	til	det	valgte	temaet,	og	elevene	blir	

også	orientert	om	kunsten	som	vises	i	galleriet	på	S12.	

Gjennom	2020	ble	 til	 sammen	17	samlinger	gjennomført	 i	våre	 lokaler,	med	elever	 fra	videregående	skoler	 i	Bergen	

med	omegn.		

Den	Kulturelle	Spaserstokken	

S12	Galleri	og	Verksted	deltok	i	2020	for	andre	gang	i	satsingen	Den	Kulturelle	Spaserstokken.	Mot	absolutt	alle	odds	

må	 det	 fremholdes	 at	 dette	 prosjektet	 til	 fulle	 viser	 hvordan	 formidling	 av	 kunst	 og	 kreativitet	 i	 dialog	 med	

brukergruppen	kan	skape	viktig	dynamikk	og	flotte	verk.	

I	den	opprinnelige	prosjektbeskrivelsen	var	tanken	at	S12	skulle	besøke	 inntil	10	sykehjem	med	et	tilrettelagt	mobilt	

glassverksted,	hvor	deltakerne	ble	invitert	til	å	pusle	sammen	glassbiter	på	en	glassplate	og	slik	skape	et	bilde,	basert	

på	improvisasjon,	assosiasjoner	og	fantasi.	Koronakrisen	satte	imidlertid	en	stopper	for	denne	omfattende	turneen	før	

sommeren.	I	løpet	av	høsten	ble	en	bearbeidet	og	tilrettelagt	utgave	av	prosjektet	likevel	gjennomført	med	stort	hell		

på	 Håstein	 seniorsenter,	 et	 dagsenter	 for	 psykisk	 utviklingshemmede	 eldre,	 uten	 at	 pedagogen	 var	 i	 kontakt	 med	

seniorer/beboere,	 men	 formidlet	 prosjektet	 gjennom	 de	 ansatte	 som	 har	 gode	 innarbeidede	 rutiner	 i	 forhold	 til	

smittevern.	 Vårt	 mobile	 verksted	 var	 installert	 i	 to	 uker	 på	 dagsenteret	 og	 slik	 kunne	 tilbudet	 nå	 alle	 brukerne.		

Prosjektet	fikk	på	denne	måten	både	gå	over	lengre	tid,	i	tillegg	til	å	benytte	seg	av	de	ansattes	kompetanse	rettet	mot	

brukernes	behov	og	deres	kognitive	og	fysiske	nivå.	Slik	var	kunstaktiviteten	delaktig	i	å	opprettholde	et	funksjonsnivå	

både	mentalt	og	sosialt	på	institusjonene.		

Resultatene	av	Maria	Almås	Frantzsens	prosjekt	på	vegne	av	S12	og	Den	Kulturelle	Spaserstokken	kan	sees	den	dag	i	

dag	 på	 Håstein	 Seniorsenter	 i	 form	 av	 en	 hel	 korridor	 kunstnerisk	 dekorert	med	 beboernes	mange	 og	 svært	 vakre	

fabuleringer	i	glass.	
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Kunst:	Maria	A	Frantzsen	Foto:	Maria	A	Frantzsen



Kunstnersamtaler	og	arbeidsdemonstrasjoner	

En	 viktig	 del	 av	 vårt	 arbeide	 er	 å	 synliggjøre	 og	 informere	 vårt	 publikum	 om	 hva	 våre	 kunstnere	 faktisk	 gjør	 i	

verkstedet,	 bak	 kulissene	og	under	 forberedelse	av	objektene	eller	 installasjonene	 som	eventuelt	 vises	 i	 vårt	 galleri	

eller	 andre	 steder.	Dette	 er	 særlig	 relevant	 for	 det	 kunstfaglige	miljøet.	 I	 våre	 offentlige	 kunstnersamtaler	 	 tilbyr	 vi	

derfor	vårt	publikum	og	våre	kunstfaglige	kolleger	å	møte	de	til	enhver	tid	gjestende	kunstnere	i	en	samtale	om	både	

deres	tekniske	prosesser,	som	deres	innholdsmessige	og	tematiske	valg	i	sin	kunst.	Akkurat	disse	samme	aspektene	blir	

formidlet	 gjennom	 våre	 arbeidsdemonstrasjoner	 hvor	 kunstnerne	 ikke	 bare	 prater	 om	 sitt	 virke,	 men	 også	 får	

anledning	til	å	vise	hvordan	det	fysisk	tilvirker	sine	produkter.		

Den	pandemiske	situasjonen	gjennom	2020	resulterte	som	kjent	 i	at	vi	 fikk	betydelig	 færre	kunstnere	på	besøk	enn	

forventet	 og	 ønsket	 ved	 inngangen	 av	 året.	 Ikke	 desto	 mindre	 ble	 det	 avholdt	 to	 kunstnersamtaler,	 og	 to	

arbeidsdemonstrasjoner	i	vår	regi.	

Den	15.	 februar	snakket	Simone	Fezer	om	sin	kunst,	sin	karriere	og	sitt	arbeide	frem	mot	utstillingen	Clouding,	 som	

omtalt	 i	 andre	 avsnitt	 i	 denne	 rapporten.	 I	 denne	 samtalen	 deltok	 også	 kunstneren	 Linda	 Morell,	 som	 på	 dette	

tidspunktet	 avsluttet	 sin	 deltakelse	 i	 Lokal	 AiR	 programmet.	 Samme	 ettermiddag	 tilbød	 Simone	 Fezer	 også	 en	

arbeidsdemonstrasjon	 i	 vårt	 verksted,	 assistert	 av	 vår	 daværende	 verkstedmester	 Jessie	 Blackmer.	 Den	 innledende	

samtalen	ble	strømmet	direkte	via	facebook.	

Den	17.	oktober	snakket	vår	gjestekunstner	Ida	Wieth	med	vår	administrasjonssekretær	og	kunsthistoriker	Erik	Meling	

om	 sine	 arbeider	 i	 vårt	 verksted	 frem	 mot	 sin	 utstilling	Wander	 -	 wonder	 på	 Entrée	 galleri.	 Denne	 samtalen	 ble	

strømmet	direkte,	og	gjort	tilgjengelig	på	video	på	våre	hjemmesider.	

Den	 31.	 oktober	 tilbød	 den	 anerkjente	 norske	 glasskunstneren	 Kjersti	 Johannessen	 en	 arbeidsdemonstrasjon	 i	

forbindelse	med	hennes	utstilling	på	prosjektrommet	i	Kraft	Bergen	i	samme	periode.	I	denne	utstillingen	viste	hun	en	

rekke	 objekter	 som	 ble	 tilvirket	 mens	 hun	 var	 gjestekunstner	 på	 S12	 i	 august	 2019.	 Arbeidsdemonstrasjonen	 ble	

strømmet	direkte	via	facebook,	og	senere	gjort	tilgjengelig	som	video	på	våre	hjemmesider.	

https://www.s12.no/events/exhibition-clouding-simone-fezer/
https://lindamorell.com/
https://www.s12.no/artist/ida_wieth/
https://entreebergen.no/Ida-Wieth
https://entreebergen.no/
https://www.s12.no/events/artist-talk-idawieth/
http://www.kjerstijohannessen.com/
https://kraftbergen.no/
https://www.s12.no/artist/kjersti-johannessen/
https://www.s12.no/events/kjerstijohannessendemonstrasjon/


Strømming	og	video	

I	 flere	 avsnitt	 av	 denne	 rapporten	 refererer	 vi	 til	 at	 ulike	 aktiviteter	 har	 blitt	 strømmet	 direkte,	 for	 så	 å	 gjøres	

tilgjengelig	på	video	på	våre	hjemmesider.	Gjennom	2020	har	denne	delen	av	vårt	formidlingsarbeid	blitt	aktualisert,	

særlig	med	 tanke	på	at	 vi	har	hatt	 redusert	publikums	og	deltakerkapasitet	 i	 våre	 lokaler	på	grunn	av	 til	 enhver	 tid	

rådende	smitteverntiltak.	Men	det	er	også	relevant	å	observere	at	teknologien	har	blitt	mer	tilgjengelig,	ikke	bare	for	

oss	som	initiativtaker	til	hendelser	og	aktiviteter	som	måtte	være	aktuelle	å	strømme,	men	også	for	et	utenforstående	

publikum.	Vi	innser	ikke	desto	mindre	at	den	tekniske	kvaliteten	av	våre	strømmede	samtaler,	eller	demonstrasjoner	er	

viktig	for	å	formidle	innholdet	vi	ønsker	å	dele	på	en	bra	nok	måte.	S12	har	derfor	gjennom	de	siste	årene	investert	i	

både	teknologisk	utstyr	og	programvare,	ved	siden	av	at	vi	også	har	økt	vår	linjekapasitet	for	nettopp	å	kunne	send	ut,	

og	ta	inn	så	store	mengder	data	på	en	gang.		

Vi	har	som	mål	å	opprettholde	og	styrke	det	stedlige	møtet	med	våre	besøkende	og	våre	kunstnere.	Det	personlige	

og	 direkte	 samværet	 er	 viktigere	 enn	 noensinne.	 Allikevel	 har	 våre	 strømmede	 aktiviteter	 ikke	 bare	 muliggjort	

samarbeid	mellom	 oss	 og	 kunstnere,	 og	mellom	 S12	 og	 et	 virtuelt	 publikum	 i	 en	 krisetid,	 	 men	 sendingene	 og	

videoene	 har	 også	 vært	med	 å	 tilgjengeliggjøre	 våre	 aktiviteter	 for	 et	 interessert	 publikum	 utenfor	 Bergen.	 Ikke	

minst	håper	vi	at	videoene	på	våre	hjemmesider	skal	kunne	tjene	til	fremtidige	referanser	og	som	historiske	kilder	

for	videre	interesse	for,	og	forskning	innen	norsk	glasskunst.		

I	 2020	 ble	 derfor	 også	 fire	 hendelser	 strømmet	 direkte	 via	 facebook.	 Samtlige	 sendinger	 er	 tilgjengelige	 via	 våre	

facebooksider,	og	to	av	disse	hendelsene	ble	senere	gjort	tilgjengelige	på	våre	nettsider	i	videoformat.		

Sosiale	Medier	
S12	Galleri	og	Verksted	har	egen	profil	på	facebook	og	instagram.	Vi	erfarer	som	alle	andre	institusjoner	at	dette	både	

er	en	nødvendighet	og	en	mulighet.	Mange	av	våre	besøkende	refererer	i	samtale	til	våre	innlegg	i	disse	kanalene.	Vi	

mottar	også	stadig	flere	henvendelser	og	forespørsler	direkte	via	instagram	og	facebook	sidene.	

Til	tross	for,	eller	kanskje	også	på	grunn	av	den	pandemiske	krisesituasjonen	erfarte	vi	gjennom	2020	en	positiv	økning	

av	våre	følgere	i	begge	fora.	Med	over	4000	personer	som	på	denne	måten	er	oppmerksomme	på	oss	i	hva	vi	velger	å	

publisere	er	det	opplagt	at	disse	arenaene	har	stor	betydning.	

Ikke	minst	er	vår	bruk	av	facebook	og	særlig	instagram	svært	viktig	for	kunstnerne	som	arbeider,	eller	stiller	ut	hos	oss.	

Vi	trekker	selvsagt	også	veksler	på	deres	aktiviteter	i	våre	lokaler.	Hver	gang	vi	har	hatt		

en	gjestekunstner	fra	et	nytt	land,	ser	vi	hvordan	vi	også	har	knyttet	til	oss	en	ny		

gruppe	av	kontakter	gjennom	kunstnerens	nettverk.	
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Våre	 nåværende	 nettsider	 ble	 lansert	 i	 februar	 2020.	 Prosjektet	med	 oppdateringen	 ble	 påbegynt	 etter	 tilsagn	 om	

midler	 i	 januar	 2019	 fra	 Vestland	 fylkeskommune	 og	 Norsk	 Kulturråd.	 Patrícia	 Šichmanová	 ble	 tidlig	 i	 prosessen	

engasjert	 som	 prosjektmedarbeider	med	 særlig	 ansvar	 for	 redigering	 og	 arkivering	 av	 både	 tekst	 og	 fotomateriale,	

samt	 å	 være	 ansvarlig	 for	 den	 fortløpende	 opplastingen	 av	 tekster	 og	 bilder	 på	 nettsidene,	 frem	mot	 april	 2020.	 I	

prosessen	deltok	også	aktivt	daglig	leder	Bergljót	Jónsdóttir,	Æsa	Björk,	og	administrasjonssekretær	Anett	Haukaas.	

Etter	 at	 den	 ønskede	 nye	 strukturen	 var	 etablert,	 har	 oppdateringer	 og	 videre	 arbeid	 pågått	 med	 nettsidene	

kontinuerlig	 gjennom	 2020	 og	 helt	 frem	mot	 dags	 dato.	 Vi	 har	 i	 prosjektet	 brukt	 vesentlig	 tid	 til	 å	 finne	 kreative	

løsninger	på	å	kombinere	det	aktuelle	med	det	historiske,	og	det	informative	og	akademiske	med	det	forlokkende	slik	

at	 nettportalen	 både	 skulle	 svare	 til	 våre	 forventninger	 om	 å	 være	 en	 seriøs	 database,	 og	 å	 fungere	 som	 vårt	

inviterende	ansikt	utad.	

		

Statistikk	viser	at	opp	mot	3000	personer	besøkte	våre	sider	i	2020.	Litt	under	70%	av	disse	befant	seg	i	Norge.	Hver	

kunstner	 og	 hvert	 prosjekt	 som	 har	 vært	 en	 del	 av	 våre	 ulike	 programprofiler	 fra	 og	 med	 starten	 i	 2007	 er	 nå	

representert	i	våre	åpne	nettarkiver	både	i	form	av	omtaler	og	visuelle	motiver.	Gjennom	etableringen	av	våre	arkiver	

og	 i	 vårt	 nåværende	 rutinemessige	 arbeid	 med	 portalen	 bidrar	 vi	 også	 til	 å	 skrive	 historie	 om	 den	 moderne	

glasskunstens	utvikling	i	Norge.	

Gjennom	2020	ble	det	arbeidet	kontinuerlig	med	oversettelser	av	tekster	fra	engelsk	til	norsk,	og	omvendt	med	tanke	

på	en	snarlig	kommende	to-språklig	variant	av	sidene.	Dette	arbeide	ble	særlig	prioritert	under	perioder	hvor	vi	ble	

pålagt	av	myndighetene		å	holde	lukket.	

Nyhetsbrev	

I	tillegg	til	ovennevnte	formidlingsaktiviteter	sendte	også	S12	ut	9	nyhetsbrev	til	vår	epost	adresseliste	som	består	av	

1170	mottakere.	Disse	 nyhetsbrevene	 fungerer	 som	oppsummerende	oversikter	 over	 våre	 pågående	og	 kommende	

aktiviteter,	og	var	gjennom	2020	et	viktig	redskap	for	å	holde	kontakt	med	vår	base	av	tilhengere	og	publikum,	og	for	å	

kunne	informere	om	de	stadig	skiftende	forholdene	og	planene	ettersom	året	utviklet	seg,	gjennom	vanskelige	tider	og	

på	vei	mot	spennende	nye	utstillinger	og	aktiviteter.		
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Kunst:	Mads	Høbye	Foto:	Erik	Meling	



Samarbeid	

Også	gjennom	2020	har	S12	opprettholdt	kontakten	med	de	institusjoner	og	organisasjoner	vi	gjennom	årene	har	hatt	

jevnlig	 og	 forpliktende	 samarbeid	 med.	 Ikke	 minst	 var	 vi	 i	 dialog	 med	 Fakultetet	 for	 kunst,	 musikk	 og	 design	 ved	

Universitetet	i	Bergen	gjennom	året	med	tanke	på	å	kunne	tilrettelegge	egne	pedagogiske	opplegg	for	deres	studenter	

på	S12.	Dette	behovet	ble	aktualisert	etter	utstillingen	med	Kiyoshi	Yamamotos	arbeider	i	vårt	galleri	fra	september	til	

desember.	 Yamamoto	 er	 selv	 lærer	 ved	 KMD,	 og	 mange	 av	 fakultetets	 studenter	 ble	 særlig	 oppmerksomme	 på	

mulighetene	etter	deres	besøk.	Et	eget	kurs	med	vår	verkstedmester	Timothy	Belliveau	ble	forsøkt	organisert	i	flukt	av	

denne	 fornyede	 oppmerksomheten.	 Men	 nok	 en	 gang	 ble	 initiativet	 umuliggjort	 på	 grunn	 av	 beordring	 om	

nedstenging	 fra	myndighetens	 side.	 Det	 ville	 også	 ha	 vært	 naturlig	 for	 S12	 gjennom	 2020	 å	 ta	 imot	 studenter	 fra	

institusjoner	som	såvel	Bergen	Arkitekthøgskole	og	fra	tilsvarende	arkitektur	og	kunstfaglige	utdannelsesinstitusjoner	i	

både	Trondheim	og	Oslo,	og	som	vi	har	gjort	gjennom	flere	tidligere	år,	men	det	ble	raskt	klart	at	dette	ikke	ville	kunne	

la	 seg	gjøre	under	 forholdene.	 En	kontinuitet	 i	 slike	 samarbeid	og	dialoger	har	 vært	 viktig,	og	avbrudd	på	måten	vi	

erfarte	 i	 2020	 er	 uheldige	 også	 med	 tanke	 på	 fremtiden.	 Selv	 med	 myndighetenes	 positive	 oppmerksomhet	 og	

økonomiske	oppfølging	gjennom	året,	vet	vi	ikke	hvilke	konsekvenser	erfaringene	vi	har	gjort	oss	i	2020	vil	ha	på	våre	

og	 samarbeidspartneres	 videre	muligheter.	 Vi	 håper	 derfor	 å	 vende	 tilbake	 til	 disse	 dialogene,	 også	 i	mer	 formelle	

strukturer	i	2021	og	for	fremtiden.	

Under	kapittelet	om	utstillinger	 i	S12	gjennom	2020	beskriver	vi	vårt	samarbeid	med	Kulturskolen	 i	Bergen	som	fikk	

låne	våre	lokaler	vederlagsfritt	til	sin	elevutstilling.	Dette	er	nok	et	eksempel	på	vår	 interesse	for,	og	motivasjon	til	å	

delta	 aktivt	 i	 et	 utvidet	 landskap	 av	 aktører	 som	alle	 forsøker	 å	 gjøre	det	 samme	 som	S12	 i	 å	 styrke	 samfunnet	og	

nærmiljøet	gjennom	solid,	god,	kreativ	og	nyskapende	kunst	og	kultur.	

Pilchuck	School	of	Glass
Siden	2013	har	S12	samarbeidet	med	Pilchuck	School	of	Glass	i	USA,	som	regnes	som	glasskunstens	Mekka.	Som	en	del	

av	dialogen	forplikter	vi	oss	også	til	å	 	ta	inn	en	av	deres	fremragende	studenter	som	gjestekunstner	i	vår	verksted	for	

en	periode	på	 ca.	 seks	 uker.	Dette	 var	 ikke	mulig	 i	 2020,	men	 vi	 håper	 å	 få	 anledning	 til	 å	 opprettholde	 vår	 del	 av	

samarbeidsavtalen	i	2021.	Dette	er	et	samarbeid	som	også	inkluderer	interesseorganisasjonen	Norwegian	Craft,	som	

på	 sin	 side	bidrar	med	økonomiske	 støtte	 til	 en	utvalgt	norsk	kunster	 for	å	delta	 i	Pilchucks	 sommerkurs.	Til	nå	har	

organisasjonen	også	 støttet	 en	glasskunstner	 fra	Norge	 for	 å	delta	 i	 det	prestisjetunge	programmet	Emerging	Artist	

Residency	i	Pilchuck.	
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På	bakgrunn	av	vår	nære	kjennskap	til	undervisningsstedet,	har		Norwegian	Craft	invitert	S12	til	å	delta	i	utvelgelsen	av	

kunstnerne	 som	 skal	 støttes	 i	 fortsettelsen.	 Hittil	 har	 først	 og	 fremst	 glasskunstnere	 søkt	 støtte,	 og	 følgelig	 reist.	 I	

samarbeidet	 ønsker	 vi	 likevel	 også	 	 å	 finne	 frem	 til	 relevante	 kunstnere	 uten	 forkunnskap	 om	 glass,	 som	 gjennom	

støtten	fra	Norwegian	Craft	kan	reise	på	sommerskole	til	Pilchuck	for	å	opparbeide	seg	kunnskap	om	materialet	som	en	

berikelse	og	et	supplement	til	sitt	eget	virke.			

RONA	
I	 2019	 inngikk	 S12	 og	Æsa	 Björk	 i	 et	 samarbeid	med	 landsbykommunen	 Lednické	 Rovne	 og	 glassfabrikken	 RONA	 i	

Slovakia		for	å	skape	glasskulpturer	i	byens	historiske	park.		Prosjektet	er	støttet	med	midler	fra	EØS,	forvaltet	av	Norsk	

Kulturråd,	og	inkluderte	for	2020	deltakelse	i	den	lokale	fabrikkens	internasjonale	og	prestisjetunge	glass	symposium	

som	har	vært	arrangert	med	jevne	mellomrom	siden	1994.	Symposiet	og	alle	øvrige	aktiviteter	i	dette	samarbeidet	ble	

utsatt	og	vil	ta	til	igjen	i	2022	og	fortsette	inn	i	2023.	Til	symposiet	er	S12	bedt	om	å	invitere	to	norske	kunstnere	til	å	

delta.	S12	var	også,	og	er	følgelig	fortsatt	invitert	til	å	kuratere	en	gruppeutstilling	med	norsk	glasskunst	i	den	historiske	

herregården,	 like	 ved	 parken	 i	 Lednice	 Rovne,	 og	 hvor	 det	 Slovakiske	 Glassmuseet	 ligger.	 	 Åpningen	 av	 denne	

utstillingen	er	nå	forskjøvet	til	2023.	

Medlemsorganisasjoner	
S12	Galleri	og	Verksted	er	forøvrig	med	i	interesseorganisasjonene	GAS,	VISP	og	Nettverk		Norgesglass.	
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Kommisjoner	

Som	en	konsekvens	av	vårt	formidlingsarbeid	og	synliggjøring	av	glass	som	et	kunstnerisk	materiale	har	vi	gjennom	de	

siste	årene	fått	stadig	hyppigere	forespørsler	om	å	lage	hele,	eller	deler	av	objekter	som	inngår	i	andre	kunstneres	verk.	

Dette	er	tjenester	som	S12	tar	seg	betalt	for,	men	for	kraftig	rabatterte	priser	og	med	stor	interesse.	Vi	verdsetter	med	

andre	ord	sterkt	denne	form	for	samarbeid	med	et	utvidet	kunstmiljø.	

Selv	gjennom	det	vanskelige	året	2020	inngikk	vi	i	dialog	om	produksjon	av	glassarbeider	for	kunstnere	som	Ane	Graff,	

Anders	 Holen	 og	 Robin	 Everett.	 Ane	 Graff	 har	 også	 tidligere	 samarbeidet	 med	 Æsa	 Björk	 om	 produksjon	 av	

glassarbeider	som	inngikk	i	Grafs	utstilling	i	Venezia-biennalen	i	2019.	Hennes	nye	arbeider,	som	skal	produsere	på	S12	

gjennom	våren	2021,	 skal	 vises	på	Kistefoss	museum	kommende	mai.	Robin	Everetts	produkter	 som	ble	planlagte	 i	

desember	2020	blir	produsert	i	februar	2021.		

Ved	 siden	 av	 disse	 kunstnerne	 kom	 også	 Heidi	 Bjørgan	 og	 Linda	 Morell	 tilbake	 til	 S12	 mot	 slutten	 av	 2020	 for	 å	

produsere	flere	objekter	av	glass	til	bruk	i	nye	kunstverk,	og	som	vil	vises		i	nye	utstillinger	og	gallerier	i	fortsettelsen.	

Forskning	og	miljø	

Utviklingen	av	nye	metoder	og	research	har	alltid	vært	en	viktig	del	av	S12s	arbeide.	I	april	brukte	vår	medarbeider	Æsa	

Björk	anledningen	til	å	utforske	bruk	av	laser	til	å	gravere	glass	både	direkte,	og	i	kombinasjon	med	diverse	typer	folier.		

S12	har	en	Glowforge	 laserkutter	og	en	3D	printer	som	begge	har	vært	viktige	 i	utviklingen	av	 	nye	tilnærminger	og	

metoder	for	utforminger	av	teknikker	som	kan	brukes	ved	utforming	av	glasskunst.	

Som	verksted	med	store	ovner	 for	 tilvirking	av	glass,	 som	kursarrangør	og	galleri,	 tar	vi	hensyn	til	miljø	på	alvor.	All	

varmen	fra	ovnene	resirkuleres	i	form	av	ventilasjon	med	varmeveksling	til	klimaregulering	av	våre	lokaler.		

Vi	resirkulerer	videre	overflødig	gass	det	dette	er	mulig,	og	kildesorterer	nøye	alt	annet	avfall.	
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