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La oss bygge det sammen



betegner originale kunstneriske verk som er skapt 
av personer utenfor det profesjonelle kunstfeltet.

Kunstnerne er ofte selvlærte og er genuint opptatt av å 
skape uten at det tas hensyn til trender og konvensjoner.

Ann-Mari Erichsen
tusj på papir, 52x67 cm

Outsider Art

Outsider Art er uregjerlig, 
direkte og den berører.





Landets første kunsthall 
for Outsider Art. En milepæl 
for Norge i internasjonal 
sammenheng.

La oss gi Outsider Art og dens 
utøvere sin naturlige plass på den 
norske kunstarenaen.

Kan du tenke deg… 



Et Nasjonalt Senter for Outsider 
Art; universelt utformet, fylt med 
kunst, workshops, formidling, 
kunnskap og gode samtaler. 

Et museum som speiler samfunnet, 
med rom for refleksjon, påfyll, 
inspirasjon og ettertanke. 

Kan du tenke deg… 



Kunsthall i Harstad Tilbygg på Trastad, Kvæfjord
Gjennom etablering av Kunsthall for Outsider Art 
i Harstad, knytter vi båndene mellom Harstad og 
Kvæfjord enda tettere. Sammen går vi i spissen for 
formidling, utvikling, innsamling og bevaring innenfor 
feltet Outsider Art.

En kunsthall for Outsider Art vil bli en milepæl, men også 
et sterkt signal om at Outsider Art har tatt sin plass på 
kunstarenaen i Norge. Publikum får møte kunst som er lite 
kjent og lite tilgjengelig i Norge, og samfunnsmangfoldet 
gjenspeiles – også i kunsten.

Vårt museum forvalter en stor Outsider Art-samling, 
og har tatt ansvar for Outsider Art i hele landet. For 
å kunne presentere hele vår samling trengs det mer 
areal til rådighet. 

Det verneverdige bygget Paviljong 7 er heller ikke 
tilrettelagt for mennesker med fysiske funksjonshemninger 
og gir ikke mulighet for universell utforming i offentlige 
bygg. For å løse dette vil vi bygge et tilbygg med ny 
hovedinngang, publikumsfasiliteter og heis til alle etasjer 
og trapperom. Tilbygget vil også huse ny museumsbutikk, 
kafé, formidling- og møtesal og kontorfasiliteter. 



… Harstad og Kvæfjord på det internasjonale kunst- og kulturkartet

… Et inkluderende samfunn med rom for alle 

… Et levende og spennende sentrum

… Økte inntekter for offentlig og privat næringsliv

… Et bredere opplevelsestilbud i regionen

… Et attraktivt samfunn å bosette seg i

… Økt belegg på hotellene og flere mager å mette for restaurantene

… Harstad og Kvæfjord som den foretrukne destinasjonen for reiselivet

… Store konferanser som tiltrekker seg nye grupper

Kan du tenke deg… 





Historien

1991-2008
Kunst og gjenstander fra institusjonen 
legger grunnlaget for opprettelsen av 
museet Trastad Samlinger i 1996. Her 
formidles historien til institusjonen Trastad 
Gård og verkene skapt der. Museet fortsetter 
utstillingsvirksomheten, belyser kunstnerne 
bak verkene og setter samlingen inn i en 
større sammenheng: Outsider Art. 

2021
Norges Outsider Art må tilgjengeliggjøres for 
publikum slik at vi oppnår et mer mangfoldig 
kulturliv hvor funksjon ikke setter grenser 
for deltagelse og produksjon, og alle kan bli 
inkludert som aktive deltagere. Outsider Art 
kunstnere fortjener muligheten til å vise sin 
kunst. Tiden er inne for at Norge får sin første 
Outsider Art kunsthall, med base i Kvæfjord og 
Harstad. La oss bygge det sammen.

1954-1991
En av verdens største samlinger med kunst 
laget av personer med utviklingshemming 
blir etablert ved institusjonen Trastad Gård. 
Beboere ved institusjonen får muligheten 
til å forme fritt i regi av håndverkslærer 
Sigvor Riksheim og enkelte arbeider hele 
livet som kunstnere. «Gi oss lov og vi kan!» 
blir mottoet som viser at et mangfoldig 
kunst- og kulturliv er mulig. 

2008-2021 
I resten av verden finnes et nettverk av 
Outsider Art gallerier og museer og Trastad 
Samlinger blir en del av dette. Museet jobber 
målrettet for at Outsider Art skal ha en plass 
på den norske kunstarenaen og innlemmer 
flere titalls nye norske Outsider Art kunstnere 
i sin samling. Trastad Samlinger utreder 
muligheten for kunsthall i Harstad med det 
midlertidige pop-up galleriet Outsider Art 
Street Gallery, til stor begeistring. 

Oddleif Bang
2014, akryl på papir, 32x42 cm
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– Dette gir krefter og håp for videre arbeid, 
og vi gir oss ikke før senteret er på plass, 

sier ordfører Kari-Anne Opsal.
HT.no, 28. mai 2021

HT.no, 02. juli 2021

– Trastad Samlinger sitter på en helt unik kompetanse innen Outsider 
Art, ikke bare i nasjonal sammenheng, men på verdensbasis. I sitt 

arbeid bidrar de til en økt forståelse for og synliggjøring av hele 
fagfeltet, sier leder i landsdelsrådet for kultur og fylkesråd i Troms og 

Finnmark, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

HT.no, 02. juli 2021

– Vi mener Trastad Samlinger er et glimrende eksempel på hvordan 
et likeverdig og mangfoldig kunstliv skal være. Her ligger det et hav av 

muligheter for utstillinger, formidling og forskning som bare venter for å 
bli delt med hele Norge og verden. Det er åpenbart at museets Nasjonalt 

Senter for Outsider Art må tas med i satsningen «Kunst i Nord», uttaler 
fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Kirsti Saxi (SV).

– Kvæfjord har en spennende institusjonshistorie, og god kunnskap 
om psykisk og fysisk utviklingshemninger. Det har bygd seg 

opp en kultur i kommunen som gjør det til et naturlig sted for 
kompetansesenteret. Selv om kunnskapen samles der, så kan 

kunsten stilles ut i hele landet så flere får glede av den, Torgeir Knag 
Fylkesnes (Stortingsrepresentant).

HT.no, 29. august 2021



For mer informasjon besøk: www.stmu.no
Vil du bygge det sammen med oss?
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