


BKFH (kontor på HKS) 

STYRET 2018: 
 
•  Adriana Alves    Leder (12% stilling) 
•  Kirsti van Hoegee  Nestleder (5% stilling) 
•  Kristin Austreid 
•  Numi Thorvarsson 
•  Caroline Kierulf 
 
•  Dora Sofie Kittilsen (vara) 
•  Håkon Holm-Olsen (vara) 



NBK  
•  Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes fagorganisasjon.  
  
•  NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale 

rettigheter og interesser.  
  
•  NBK har ca. 2700 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner.  
  
•  NBK er arrangør av Høstutstillingen. 
  
•  NBK er instillingsorgan for statlige og andre stipend og støtteordninger. 
  
•  NBK eier og gir ut fagbladet Billedkunst. 



 
BKFH  
 
•  BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske 

Billedkunstnere/ NBK. 
•  Våre rundt 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag.  
•  I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og 

produsenter for samtidskunst.  
•  Gjennom representanter valgt på årsmøtet bidrar vi også til evaluering av kunstnerisk kvalitet 

gjennom deltakelse i lokale og nasjonale juryer og stipendkomitéer. 
•  BKFH har ingen administrasjon eller ansatte. Styrets leder og nestleder deler en til sammen ca 

17% stor stilling.  
Sammen med kunsthåndverkerne står BKFH bak B-open - åpne kunstatelierer i Hordaland - og det 
faglige ressurssenteret Hordaland Kunstsenter (HKS). 
I tillegg til å drive gallerivirksomhet og arrangerer presentasjoner og debatter, har HKS bl.a. 
ekspertise på utsmykking. 
  



Formål: 

•  Bidra til bedring av rammevilkårene for det å arbeide som kunstner.  

•  Bidra til økt kunnskap om og bruk av samtidskunst. 

•  Internt vektlegger vi kompetanseheving gjennom faglige seminarer 
og debatter. 

•  Fungere som kontaktpunkt for utveksling av faglig og praktisk 
informasjon. 



 
Historikk: 
 
•  BKFH ble stiftet i 1931 som BKF; Bildende kunstneres forening i Bergen; den første kunstnerorganisasjonen utenfor 

Oslo. 
•  Allerede på det første styremøtet tok man initiativ til en aksjon for å få flere malere valgt inn i innkjøpskomiteen til 

Bergen Billedgalleri. 
•  I 1947 begynner Studieatelieret, senere Vestlandske Kunstakademi, sin virksomhet på initiativ fra foreningens 

medlemmer. 
•  Året etter blir det opprettet bedriftsutstillinger på flere av byens store arbeidsplasser. 
•  "Byens bilde," et monter med skiftende kunst, installeres på Torgallmenningen i 1957. 
•  Ved flere anledninger er der sterk debatt mellom unge og eldre medlemmer av BKF. I 1973 dreier debatten seg om 

hvorvidt BKF skal være et laug som vokter kunstnerisk kvalitet, eller en fagforening som vokter faglige og sosiale krav. 
•  I 1976 får Bergen et av Norges første kunstnersentre. 
•  Vestlandets Kunstakademi blir formelt etablert i 1982. 
•  Gjennom årene er blant annet "Kunstnernes Hus Urdi" og "Galleri 1" viktige visningsteder. Etter vellykket aksjon for 

faste statlige bevilgninger til kunstnersentrene i 1984, overtar BKFH sammen med kunsthåndverkerne Klosteret 17, 
som i dag huser Hordaland Kunstsenter (HKS). 

•  B-open, åpne kunstneratelier, arrangeres for første gang i 2004. Etableres formelt som uavhengig enhet i 2007.  
•  VISP 



Hvorfor bli medlem? 
• Delta i og være med å skape et aktivt og engasjert fagmiljø for kunstnere i Bergen og Hordaland. 
• Få innflytelse i saker som angår billedkunstnerne. Delta i solidarisk arbeid for å bedre 
rammevilkårene for det å være billedkunstner. 
• Gjennom medlemskap i BKFH får en også medlemskap i Norske Billedkunstnere. 
NBK-medlemskap gir bl.a.: 

 * innflytelse på nasjonal kunstnerpolitikk 
 * abonnement på fagbladet Billedkunst 
 * mulighet for gratis advokathjelp 
 * direkte stemmerett til den nasjonale stipendkomiteen 
 * gratis inngang til kunstmuseer i Norge 
 * rett til IAA-kort (et internasjonalt kunstneridentifikasjonskort fra International Association of 
 Art som gir rabatt eller gratis inngang på mange europeiske museer og gallerier, samt er 
 nyttig overfor tollmyndigheter ved frakt av kunst over landegrenser). 

• Gjennom medlemskap i BKFH blir en medlem hos Hordaland Kunstsenter (HKS).  
• Hold deg informert ved å motta nyhetsbrev. 
• Bli invitert - og delta til redusert pris - på seminarer, debatter, Faglig Forum og B-Open . 



Vi er gode 
... til å formidle våre meninger, forslag og krav ovenfor 
politikere og administrasjon – vi blir hørt! 
 
... til å arrangere fagpolitiske seminar/møter av høy faglig 
kvalitet – vi setter fagpolitisk agenda! 
 
... til å tilby faglige ressurser (kurs, feks i samarbeid med 
VISP) 
 
... til å samarbeide med andre aktører på (det visuelle) 
kunstfeltet (i Bergen) 



 
Verv i BKFH: 
 
STYRET:: 5 medlemmer + 2 vara 
Består av 5 medlemmer som velges for to år. Kan gjenvelges til ny periode. 

I tillegg 2 varamedlemmer som er på valg hvert år. 

NOMINASJONSUTVALGET: 3 medlemmer, nominerer kandidater til verv regionalt og nasjonalt: NBK sentralstyre, NBK kontrollutvalg, NBK 
nominasjonsutvalg, Vederlagsfondet, stipendkomite, høstutstillingen, m.m. 

KUNSTNERISK RÅD: 3 medlemmer 

VERV SOM BKFH HAR REPRESENTANTER I: 

-  VESTLANDSUTSTILLINGEN:    1 

-  STIFTELSEN KLOSTERET :    1 (fra BKFH styret) 

-  B-OPEN ÅRSMØTE:     2 ( 1 fra BKFH styret)  

-  KUNSTNERVERKSTEDENE CS55:    1 (fra BKFH styret)  

-  HFK STIPEND:     2 

-  STYRET I B-OPEN:     1+1 

-  STYRET HKS:     2+2  (1 direkte fra BKFH styret) 



 
Verv i BKFH: 
 
-  REPRESENTANTSKAPET I HKS:    5 + 2  

-  INNSTILLINGSKOMITEEN FOR UTSTILLINGSSTIPEND:   1 + 1    

-  KUNSTFAGLIG RÅD for kunst i offentlig rom ved HKS   1 + 1   

-  FONDET TIL KUNSTNERISK UTSMYKKING AV BERGEN BY:  2 

-  REPRESENTANTSKAPET FOR KODE:    1 + 1 (fra styre i BKFH)  

-  VISP – PRODUSENTENHET FOR VISUELL KUNST   1 + 1  

-  RADØY KUNSTSENTER     1   

-  FAGLIG RÅD i VISP – PRODUSENTENHET FOR VISUELL KUNST  1 + 1 



Studentmedlemsskap 
Gratis studentmedlemskap 
BKFH tilbyr gratis studentmedlemskap til billedkunststudenter på masternivå. Studentmedlemskapet 
gjelder til og med det året en avslutter utdannelsen og gir tilsvarende rettigheter som ordinært medlemskap 
bortsett fra stemmerett og medlemskap i Norske billedkunstnere (NBK). For at et studentmedlemskap skal 
gå over til ordinært medlemskap må en søke om dette etter endt utdannelse.
 
Ordinært medlemskap koster 600,- pr/år  
I tillegg kommer kontingent til NBK, dersom man ikke er medlem fra før gjennom annen 
grunnorganisasjon. I 2017 er denne på 1200,- pr/år.


