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HANDLINGSPLAN VISP 2019 
 

  
Landsdekkende organisasjon 
VISP er Norges eneste produksjonsenhet og kompetanseorgansasjon for det 
visuelle feltet.  Sete og hovedaktivitet vil være i Bergen og Hordaland, aktivitet i 
andre deler av landet er betinget lokal støtte. Våre nettsider skal inneholde res-
surser og informasjon som er tilgjengelig for medlemmer over hele landet. 
 
Samarbeid 
VISP skal gjennom møter, nettverk og arrangement søke samarbeid med andre 
institusjoner og organisasjoner i det visuelle feltet. Foruten visningsrom og pro-
duksjonsverksteder legger VISP særlig vekt på samarbeid med Bildende kunst-
neres forening Hordaland, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Unge Kunstne-
res Samfund, Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere. 
 
Nettressurs 
VISP vil arbeide videre med å utvikle veiledninger og guider på nett som er til 
bruk og nytte for hele det nasjonale kunstfeltet. Det er dyrt og tidkrevende å av-
holde kurs og arrangement rundt omkring i Norge, VISP ser også at flere og flere 
utøvere innhenter informasjon digitalt. 
 
Kritikersamtaler 
VISP vil arbeide for å arrangere Kritikersamtaler over hele landet og invitere loka-
le, nasjonale og internasjonale kritikere til å diskutere pågående utstillinger. Sam-
talene vil synliggjøre feltet utad, og gi feltet og dets utøvere kritisk og faglig tilba-
kemelding innad.  
 
Kunstguide.no 
VISP skal i 2019 arbeide videre for å promotere kunstguide.no og kunstnerne på 
nettsiden. Kunstguide.no skal stimulere til økt salg og med det økte inntekter og 
økt synlighet til det visuelle feltet i Hordaland, et fagutvalg er ansvarlig for utvel-
gelse av kunstnere. VISP vil stadig vurdere videre løsninger og endringer for 
nettsiden. 
 
Produksjonsmuligheter 
VISP skal arbeide for å tilrettelegge og forenkle produksjonsforholdene for det 
visuelle feltet. Gjennom synliggjøring og kurssamarbeid vil VISP styrke eksiste-
rende 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 tilby 
produsenttjenester eller annen honorert kompetanse til andre utøvere i det visu-
elle feltet. Andre informasjonskanaler er sosiale medier, nyhetsbrev, kunst-
guide.no med mer. 
 
Kompetanse 
VISP skal tilby sine medlemmer kurs og seminar av høy kvalitet for å styrke de-
res yrkesmessige profesjonalitet gjennom faglig påfyll, inspirerende forelesere og 
praktisk/administrativ informasjon. 
 
Medlemsrekruttering 
VISP vil fortsette med å arbeide for en økning av medlemstallet, ett av tiltakene 
er at tilgang til enkelte ressurser på visp.no krever medlemskap. Medlemsrekrut-
tering skal også foregå gjennom synlighet i media og sosiale medier, og gjennom 
aktiviteter som kurs, debatter og seminar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


