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HANDLINGSPLAN VISP 2018 
 
 
  
Nasjonalt 
VISP vil arbeide for å etablere seg som en nasjonal kompetanseorgansasjon for det visuelle feltet.  Sete 
og hovedaktivitet vil være i Bergen og Hordaland, kursaktivitet i regi av VISP i andre deler av landet 
er betinget lokal støtte fra kommuner og fylkeskommuner. 
 
Samarbeid:  
VISP vil fortsette med å ha et tett og godt samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner i det 
visuelle feltet, blant annet gjennom møter, nettverk og samarbeid om arrangement. Foruten 
visningsrom og produksjonsverksteder legger VISP stor vekt på samarbeid med bl.a BKFH, NKVN, 
UKS, NBK og NK. 
 
Kritikersamtaler 
VISP vil fortsette å arrangeree Kritikersamtaler der lokale, nasjonale og internasjonale kritikere 
inviteres til å diskutere pågående utstillinger. Samtalene vil synliggjøre feltet utad og gi feltet og dets 
utøvere kritisk og faglig tilbakemelding innad. Det er aktuelt  med kritikersamtaler over det ganske 
land. 
 
Nettressurs 
VISP vil arbeide videre med å utvikle nettbaserte veiledninger som er til bruk og nytte for hele det 
nasjonale kunstfeltet. Det er dyrt og tidkrevende å avholde kurs og arrangement rundt omkring i 
Norge, VISP ser også at flere og flere utøvere innhenter informasjon digitalt. 
 
Kunstguide.no 
VISP skal i 2018 arbeide mer aktivt for å promotere nettsiden kunstguide.no. Kunstguide.no skal 
stimulere til økt salg og derav økte inntekter til det visuelle feltet i Hordaland, et fagutvalg er 
ansvarlig for utvelgelse av kunstnere. Grunnet utfordringer med plattform og ikke oppnådd ønsket 
målsetning med kunstguide.no vil antallet kunstnere på nettsiden reduseres i 2018, dette for å kunne 
arbeide mer aktivt og målrettet for en mindre gruppe kunstnere. 
 
Produksjonsmuligheter 
VISP skal arbeide for å tilrettelegge og forenkle produksjonsforholdene for det visuelle feltet. Gjennom 
synliggjøring og kurssamarbeid vil VISP styrke eksisterende produksjonsverksteder og atelierhus. 
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Informasjonsbank 
VISP vil fortsette arbeidet med å utvikle og styrke informasjonsbanken. På våre nettsider kan 
medlemmer registrere sin kompetanse dersom de ønsker å tilbyr produsenttjenester til andre i det 
visuelle feltet. Andre informasjonskanaler er nyhetsbrev, sosiale medider, kunstguide m.m. 
 
Kompetanse 
VISP skal tilby sine medlemmer kurs og seminar av høy kvalitet for å styrke deres yrkesmessige 
profesjonalitet gjennom faglig påfyll, inspirerende forelesere og praktisk/administrativ informasjon.. 
 
Tverrfaglig 
VISP vil fortsette med å styrke det tverrfaglig nettverksarbeidet, både for organisasjonens del og på 
vegne av våre medlemmer. Hovedkanaler er våre søsterorganisasjoner Brak, Proscen og Design Region 
Bergen, men også KMD, BAS og UiB. VISP ser det som naturlig å være et mellomledd for informasjon 
mellom det offentlige og kunstfeltet. 
 
Medlemsrekruttering 
VISP vil fortsette med å arbeide for en økning av medlemstallet. Medlemsrekruttering skal foregå 
gjennom synlighet i media og sosiale medier, og gjennom aktivitet som kurs, debatter og seminar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


