




























Alles øyne er på oss.....



Kunstneriske mål

• Kunstsilo har varierte kunst- og kulturopplevelser av 
høy kvalitet.

• Kunstsilo bringer kunst til folket og folket til kunsten. 
Senker terskelen, inkluderer og inviterer.

• Kunstprogrammet er relevant og aktuelt

• Formidlingen er nyskapende og grensesprengende.

• Kunstsilo blir sammen med Kilden, Kulturskolen, Vest-
Agder Museet og kunstnerkolonien på Odderøya, en 
kulturell destinasjon. 



Sørlandets Kunstmuseum (1600 verk)
Christiansands billedgalleri
Samtidskunst – øker med 0,5 MNOK årlig
Kunsthåndverk – øker 1 MNOK årlig 

Tangen-samlingen  (2700 verk)
1920-1990 Nordisk modernisme 
Samtidsfotografi
Keramikk
Forskning
Øker med 50 MNOK årlig



Fantastiske utstillinger



1. Kunstsilo skal ha minimum 150.000 
gjester hvor 9 av 10 sier at de vil komme 
tilbake (gjenkjøpstilbøyelighet på 90 %)

2. Kunstsilo skal ha 200 arrangementer

3. Kunstsilo skal ha egeninntekter på 40 %

4. Kunstsilo skal bli kjent for at: 
”Det skjer noe hele tiden på museet”

Kommersielle mål 





Kompetanse/posisjon

• Museet med en av verdens største   
samlinger av Nordisk Modernisme

• UIA – Nordisk Modernisme
• Forskning
• Ledende i Norden
• Innen 3 år ønsker SKMU/Kunstsilo å 

være en del av programmene som blir 
betegnet som toppforsking ved UiA.



Den digitale transformasjon av SKMU/Kunstsilo 



Den digitale transformasjon av SKMU/Kunstsilo 

Digital visning av kunst





Barn og unge i skolene



Barn og unge i Kulturskolene



Involvering av unge i å skape prosjekter



Unge kunstnere



Ringvirkninger

• Minimum 20 nye arbeidsplasser direkte i 

Kunstsilo

• Indirekte medfører det økt fokus på kunst kan 

medføre flere etableringer og bosetting av 

kunstnere

• Store ringvirkninger av økt virksomhet/tilreisende

o 20 % tilreisende gir økt omsetning på 

100 MNOK

o 50 % tilreisende gir økt omsetning på 

250 MNOK



Besøksutvikling
• Målsetting/ambisjon 150.000 

besøkende
• Åpningstider/tilgjengelighet

• Kveldsåpent

• Arrangementer og event

• Sammenlikne seg med de gode og 
lære av dem
• Lousianna

• Aros

• Munch

• Blaafarveverket

• Store gjestestrømmer i regionen



Opplevelser og reiseliv



Nye opplevelser – ny 
kulturturisme



Strategiske samarbeid




