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Fra kunstguide: David A. Rios, Kystoppløsning 1:9 / 1:6 / 1:3 (2018)

VISP arbeider for å styrke
og tilrettelegge vilkårene for
produksjon og formidling av
visuell kunst
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Om VISP

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst er kompetanse- og
nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet
VISP arbeider for å styrke og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst og tilbyr gratis medlemskap
til alle profesjonelle aktører og ledd innen det visuelle kunst
feltet – kunstnere, gallerister, kuratorer, institusjoner, produsenter og leverandører. VISP har en intensjon om at alle kurs,
seminar og andre tilbud skal være gratis for medlemmene
VISP arbeider for å hjelpe medlemmene med praktiske utfordringer i deres profesjonelle virke og konsentrerer sin virksomhet
om fire kjerneområder:
— Informasjonsbank
— Råd og veiledning
— Synliggjøring og nettverksbygging
— Kompetanseheving og profesjonalisering
VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni
2009 av fagforeningene BKFK og NKVN og en rekke enkelt
aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen og Hordaland.
Organisasjonens daglige leder ble ansatt juni 2010 og derav
var 2011 det første året med full drift. I 2018 hadde VISP 419
registrerte medlemmer.
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Fra åpning av utstilling på CM7, kunstverk av Nina Malterud og
Borghild R Unneland fra kunstguide.no
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Nasjonale ambisjoner

VISP-året som har gått har som alltid vært begivenhetsrikt med
kurs- og møteaktivitet, synlighet og viktige endringer. I 2018 ble
det vedtatt på årsmøtet at vi skal arbeide for en nasjonal lansering av organisasjonen. Vedtektsendringen av «§2 Formål» ble
endret fra: VISP skal bedre og tilrettelegge vilkårene for produk
sjon og formidling av visuell kunst i Hordaland, Rogaland og
Sogn & Fjordane til: VISP skal bedre og tilrettelegge vilkårene
for produksjon og formidling av visuell kunst i Norge.

En utvidelse av VISP vil skje gradvis. Endringer i administrasjonen vil skje over tid, men viktige endringer på visp.no vil gjennomføres i 2019, blant annet at man kan registrere sitt medlemskap uansett hvor man befinner seg i Norge. VISP vil fremdeles
ha sitt kontor i Bergen og vil fremover søke prosjektmidler til
konkrete kurs og aktiviteter andre steder i Norge, hovedsakelig
i de største byene.
VISPs landsdekkende ambisjon er selvfølgelig avhengig av økonomi. I 2018 fikk vi avslag på søknader om støtte til en nasjonal
lansering, vi vil fremover arrangere blant annet Kritikersamtaler
i Oslo og Stavanger, men uten offentlig støtte vil vår omorganisering ta lengre tid.

Vi har en ambisjon at visp.no over tid vil inneholde veiledninger
og steg-for-steg guider som vil besvare mange spørsmål og utfordringer som våre medlemmer møter i sitt profesjonelle virke.
Vi vil undersøke om vi kan skape flere engelskspråklige ressurser på nettsiden. Funksjonen på våre nettsider, der man kan
søke seg frem til andre medlemmers kompetanse dersom man
er på jakt etter produsenttjenester som montering, søknads
skriving, nettdesign og lignende, mener vi også vil være til stor
nytte over hele landet.
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Fra kunstguide: Klara Sofie Ludvigsen, Taakefjell (2015)

Andre viktige tiltak i regi av VISP i året som har gått har vært utforming av rapporten Kunstinvest, besøksprogram under B-open
og Kritikersamtaler (se egne avsnitt), etablering av flere rabattordninger for medlemmer, og en større omlegging av nettsiden
kunstguide.no.
VISP har sitt kontor CM7 i Christian Michelsens gate 7 i Bergen,
og er samlokalisert med kunstorganisasjonene B-open og
Art+folk. CM7 har synliggjort VISP i bybildet og samlokaliseringen fikk i 2018 tilskudd fra Hordaland fylkeskommune til drift og
aktivitet i lokalet (treårig støtte gjennom Kup-midler).

VISP takker følgende for avgjørende støtte i 2018:
Drift- og prosjektstøtte:
Norsk kulturråd
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Bildende kunstneres forening Hordaland
Norske kunsthåndverkere Vest-Norge
Prosjektstøtte:
Sparebanken Vest
Fritt ord
Sponsing av hotellrom:
De Bergenske
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Fra åpning av Kiyoshi Yamamotos utstilling på CM7

Kurs og arrangement

I 2018 har vi hatt noe færre kurs og seminar for våre medlemmer
enn tidligere år. Det er i hovedsak tre grunner til dette:
— Vi har en svak egenkapital og har prøvd å spare midler ved
lavere aktivitet
— Vi opplever at tilbudet til medlemmer lokalt ikke er like
etterspurt som før, at kurs som arrangeres ikke fylles opp
— Vi har investert mer i større seminar og arrangement som
Critical Mediation og Kritikersamtaler, noe som har vært
mer krevende økonomisk og ressursmessig.

Critical Mediation
19 og 20. mars ble workshopen Critical mediation avholdt på
Bergen kunsthall. Workshopen startet en viktig samtale rundt
hva formidling kan være blant Bergens institusjoner og aktører i
dialog med internasjonale stemmer. Gjennom Critical mediation
prøvde vi ut nye ideer, tanker og praksiser som vil kunne nyttig
gjøres i det videre arbeidet. Workshopen ble utviklet av de
spanske aktørene Maria Acaso og Jordi Ferreira i dialog med
Daniela Ramos Arias. Programmet gikk over to dager i tillegg til
kveldsarrangement siste dagen. Det var 20 deltakere i tillegg til
6 arrangører, kun kveldsprogrammet var åpent for publikum, da
var det rundt 40 gjester.
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Samarbeid
Vi har også inngått kurssamarbeid med andre parter i løpet av året, der vi
enten deler på kursutgifter, samarbeidspartnere stiller med egne forelesere,
eller at våre medlemmer får rabattert kursavgift som dekkes av VISP:
Høst/vinter
Vinter/vår

Introduksjonskurs i silketrykk ble avholdt på
Trykkeriet i januar.

To ganger i høst har VISP sammen med Bergen
designfestival og Bergen Akt og Croquis arrangert Drink and draw – akttegning på utesteder.
Begge har blitt fulltegnet på kort tid, mellom 50
og 70 deltakere.

I april inviterte vi Jannicke Låker fra Berlin til å
presentere et utvalg av egne verk på Cineart
på Cinemateket i Bergen.
Vår/sommer

I mai fikk VISP ansvar for å sette sammen programmet for «overlevelsesdag» på Fakultet for
kunst, musikk og design. VISP inviterte BKFH,
NKVN, atelierfelleskapet CS55, visningsrommet Entrée, kunstner Erik Friis Reitan, Bergen
kommune og Hordaland fylkeskommune til å
presentere seg selv, søknadsordninger og fortelle mer om den lokale kunstscenen overfor
MA-studentene.

I november arrangerte vi sammen med Kunstgarasjen samtale om prissetting av kunst – Å
sette pris på kunst – det var over 50 tilhørere
og tydeligvis et emne som opptar mange.
CM7

I begynnelsen av juni inviterte vi sammen med
kunstnerverksteder CS55 til kunstnersamtale i
anledning verkstedets 20 års jubileum.
Sommer/høst

Rett etter sommerferien ble det arrangert todagers print workshop på Trykkeriet.
Stipendkurs for det visuelle feltet ble arrangert
sammen med BKFH og NKVN 10.9 på Bergen
off. Bibliotek.
Formidlingsteknikk på 1-2-3-4 ble arrangert
sammen med Bergen designfestival i september.
I september arrangerte Brak regnskapskurs
med Fiken som også var åpent for VISPs medlemmer.
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13.10 arrangerte vi sammen med Vestlands
utstillingen Cineart der vi presenterte nytt verk
av Eivind Egeland på Cinemateket.
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På CM7 hadde vi i 2018 blant annet sommer
avslutning for det visuelle feltet, som ble
avholdt på en særdeles solrik 29. juni, med
nærmere 80 besøkende. Vi hadde 17. maifest for venner av VISP og en mottagelse 19.
november for deltakere på kulturrådets årskonferanse, besøkende fra OCA, UKS, Spekter,
kulturrådet m.m.

Kritikersamtaler

Det ble i 2018 avholdt to samtaler i Bergen og en i Stavanger.
Kritikersamtaler har gitt et økt fokus på den faglige samtalen
rundt kunst. Arbeidet har resultert i flere kritikker publisert i
nasjonale organer av utstillinger på Vestlandet. Det har gitt større synlighet generelt til kunstutstillinger, både lokalt og nasjo
nalt, og det har gitt de utøvende kunstnerne en faglig fundert
tilbakemelding på deres prosjekter. Vi har arbeidet på flere plan
for å nå et bredt publikum, men vi ser at vi fremdeles har utfordringer med dette arbeidet, da de som kommer er allerede et
faginternt publikum. Kritikersamtalene har vært godt besøkt,
som regel 40–50 besøkende og arbeidet med å gi samtalene et
lenger liv med publiserte kort-kritikker, video og podcasts har
vært veldig vellykket.
I 2018 har vi begynt med å live-streame på Facebook, som har
vist seg å være en svært billig og effektiv kanal. Samtalen i mai
2018 hadde nærmere 400 seere.
I etterkant av samtalen skriver kritikerne en kort-kritikk som
publiseres på våre hjemmesider. Teksten har blitt skrevet i etterkant av samtalen slik at ideer og innspill i samtalen kan ha gitt
en dypere forståelse av utstillingene. Dette har fungert svært
godt og har gitt et lenger liv til samtalen og en referanse det er
mulig å se i ettertid. De nye nettsidene til VISP fungerer slik som
et slags arkiv over utstillinger og prosjekter som har skjedd i
området. Det begynner å bli endel innhold fra Kritikersamtaler,
så vi arbeider med programmereren vår med å finne en løsning
der disse kan samles på en bedre måte.
En viktig agenda med kritikersamtaler er å få fram nye stemmer,
et arbeid som er krevende, men viktig. Når vi inviterer en aktør
til å være med i panelet blir de også invitert til å skrive en kort-
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kritikk i etterkant, der vi gjør språkvask, kommer med innspill og
redigerer teksten i samarbeid med skribenten. På denne måten
får de inviterte både trening i å snakke om kunst i en offentlig
samtale og skrivetrening, dessuten kan de vise til publiserte
tekster. Alt dette er med på å styrke de inviterte til andre mulige
skriveoppdrag.
Eksempler på nasjonal dekning som en direkte følge av Kritikersamtaler er Arve Rød: tosiders oppslag i Dagbladet om Bergen
Kunsthall, oktober 2017, Lars Elton kritikk i Dagsavisen med
etterfølgende debatt, og kritikk av Grethe Unstad sin utstilling
på Felt i Billedkunst, skrevet av Silje Hogstad.

Om de enkelte kritikersamtalene i 2018
31. januar, 2018, på Landmark, Bergen Kunsthall

I panelet var Arve Rød, Eamon O’Kane og Kari Aasen. Moderator var Åse Løvgren. Utstillingene det ble snakket om var: David
A Rios «Borders Boundaries Limits» på Kunstgarasjen, Sarah
Jost «from an arboreal point of view» på Christinegaard, Ellen
Ringstad «APCLPSTK – Therapeutic Utopias [Stage 2, scene 6,
take 14)», Magnus Bugge «Soundtrack for Webcams» på Lyd
galleriet og Joachim Koester «Bringing Something Back» på
Bergen Kunsthall. Omtrent 50 besøkende. I ettertid skrev Arve
Rød i Dagbladet over et tosiders oppslag om utstillingene i
Bergen Kunsthall.

norsk kunstner kan få. Denne tok plass innenfor institusjonens
fire vegger på Bergen Kunsthall og viser arbeider av Torbjørn
Rødland som på forskjellige vis har undersøkt fotografiets
muligheter. Den andre utstillingen er «Orientering», en gruppeutstilling som tar plass i byrommet, der man som betrakter må
ta beina fatt – og ikke minst ørene! Flere av arbeidene er nemlig
podcaster man kan høre på mens man går gjennom Bergens
gater. Orientering er et samarbeid mellom de tre kunstner
drevne visningsrommene Palmera, Entrée og Tag Team og viser
arbeider av seks yngre kunstnere: Jenine Marsh, Sofia Eliasson,
Lasse Årikstad, Johanna Lettmayer, Lewis & Taggart, Jon Benjamin Tallerås. Antall besøkende: cirka 20. Samtalen ble streamet
via Facebook som ble svært godt besøkt, nærmere 400 visninger. Spesielt utstillinger som «Orientering» er svært viktig å ta
opp i slike forum, for det er temporære arbeider som forsvinner
og samtalen og de skrevne kritikkene blir viktige dokumenta
sjoner på det som skjedde, for at prosjektet ikke skal forsvinne
etter at det er ferdig.
Torsdag 11. oktober, Rogaland Kunstsenter

I panelet var Kirsti van Hoegee, Øivind Storm Bjerke og Erik Friis
Reitan. Moderator var Åse Løvgren. Til denne samtalen tok vi for
oss to vidt forskjellige utstillinger. Den ene var festspillutstillingen 2018, som regnes for en av de største anerkjennelsene en

I panelet var Siri Borge, Liv Brissach og Arve Rød. Samtale
leder var Åse Løvgren. Vi tok for oss tre utstillinger: Den store
«Kvinne»-utstillingen på Kunstmuseet som presenterte en samling viktige arbeider fra 1970-tallet som tar for seg det den kaller
den feministiske avantgarden. Hanne Lippards utstilling «Ulyd»
på Stavanger Kunsthall, som tematiserte språket, og spesielt det
kvinnelige språket og språket som brukes om kvinner. «Lysende
Framtidsutsikter» av Anna Ihle ved Rogaland Kunstsenter, tok
for seg arbeidet, både arbeidet som en kunstner utfører, men
også konseptet arbeid i seg selv. Besøkende var cirka 20. Det
var vanskelig å få til et passende dato, da Rogaland Kunstsenter
hadde mye annet på tapetet, det viste seg at datoen var i høst
ferien, som kan ha gjort at besøkstallet ble såpass lavt.
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30. mai, 2018, Litteraturhuset i Bergen

Besøksprogram

VISP samarbeidet som tidligere år med Oslo Open og hadde
besøk av 5 internasjonale kuratorer/aktører. I tillegg var vi med
å koordinere besøket til Nasjonalmuseet som gjorde en r ekke
enkeltsamtaler, og vi var også med å koordinere besøket til
Norwegian Crafts som sto for sitt eget program der de hadde
med 5 besøkende. VISP sitt besøksprogram hadde følgende
deltakere: Henriette Bretton-Meyer (direktør Kunsthal Charlottenborg), Ragnhild Greve-Isdahl (direktør New Nordic Gallery/
Project Space Miami Beach, Florida), Jacek Sosnowski (kurator Warszawa og organisator for Warsaw Gallery Weekend),
Krzysztof Kościuczuk (kurator Muzeum Susch, Sveits) og
Mathias Kryger (kritiker og kurator, København). De hadde litt
forskjellige ønsker for oppholdet, men en eller flere hadde møter
med følgende:

Kunstnere / enkeltaktører: Magnhild Øen Nordahl, Kamilla
Langeland, Sjur Eide Aas, David Rios, Karolin Tampere, Kiyoshi
Yamamoto, Cecilia Jonsson, Anne Tveit Knutsen, Susanna
Kajermo Tørner, Anne Marthe Dyvi, Alt Går Bra, Gillian Carson,
Eleanor Clare, Amber Ablett, Stacy Barfield, Kjersti Sundland,
Jan-Egil Finne, Jan Henning Larsen, Jiska Huizing, Nina Grieg,
Elisabeth Rydland Nilssen, Tonje Bøe Birkeland, Petra Rahm,
Åsne Eldøy.
Institusjoner: Hordaland Kunstsenter, Bergen Kunsthall, Kraft,
Entrée, Palmera, KMD.

I tillegg deltok de på åpning Kunsthall 3,14, Tag Team og Kunstgarasjen (åpningsfest B-open). De så alle sammen også master
utstillingen på Bergen Kunsthall, og noen av dem rakk litt av
B-open åpne atelierer før de måtte videre til Oslo.
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Deltagere på vårt besøksprogram
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Det faglige utbyttet
Arbeidet med besøksprogrammene føles svært nyttige og
målrettet med tanke på å internasjonalisere og profesjonalisere
kunstnere i regionen. Kunstscenen får knyttet viktige kontakter
og utvide nettverket sitt. Kunstnerne får trening i presentasjon
og fortelle om sitt eget arbeid og de får en profesjonell dialog.

Om det praktiske
Til forskjell fra 2017 valgte de besøkende i størst mulig grad
selv hvilke kunstnere de ville besøke, på denne måten sparte vi
utlegg til VISP sitt fagutvalg, men vi så også at en noen av besøkene kunne med fordel vært mer styrt slik at møtene ble mer
treffsikre og dette ville gjort det mer effektivt og interessant
for de besøkende. Dette er et dilemma vi arbeider med enten å
bruke penger på at VISP sitt fagutvalg setter opp programmet
fordi vi som jobber på VISP-kontoret til daglig skal yte lik service
til alle våre medlemmer, eller at de besøkende selv velger hvem
de vil treffe, men de har ofte ikke så mye tid å bruke på det, og
ønsker veiledning.

Økonomi
Besøksprogrammet for 2018 fikk tildelt kr 15 000 fra Bergen
Kommune, Internasjonal kulturutveksling, rask respons. Reise
og opphold for Sosnowski og Kościuczuk ble betalt for av Adam
Mickiewicz Institute, reise for de øvrige ble betalt via utenriksstasjonene eller betalt av aktørene selv. VISP sto for hotell for
Kruger og Bretton-Meyer, møterom for Nasjonalmuseets ut
sendte, i tillegg til organisering, reise innad i byen og måltider.
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Fra Kiyoshi Yamamotos utstilling på CM7
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Til venstre: Fra Berlinbiennalen

Samarbeid med fagforeningene

Daglig leder og styreleder i VISP har gjennom året hatt gode
og konstruktive møter med lederne for BKFH, Adriana Alves,
og NKVN, Anneli Belsvik Aras, der vi har diskutert utfordringer
og planlagt forskjellig samarbeid og kursvirksomhet videre.
Sammen arrangerte VISP og fagforeningene stipendkurs med
Norsk kulturråd i september.
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Overlevelsesdag på KMD

Nettverk

Ved siden av vår jevne kontakt og møter med medlemmer,
kunstsentre, atelierhus, visningsrom, museer og andre, har VISP
gjennom året hatt god dialog og samarbeide med blant andre
Brak, Proscen, Bergen kommune, Norsk kulturråd m.fl.

Daglig leder var på en kort tur til Berlin i januar for workshop
med programmerer av nettsidene våre og i juni besøkte han
Berlinbiennalen. I oktober reiste han sammen med styreleder
på Coast Contemporary, med Hurtigruten fra Svolvær til Bergen,
med nærmere 100 personer fra det norske og internasjonale
kunstfeltet. Daglig leder holdt en presentasjon av VISP som del
av programmet. VISP ser Coast Contemporary som en unik måte
å bli kjent med både det norske og internasjonale visuelle feltet,
i tillegg til å være kunstnerisk og faglig spennende har deltakelsen meget stor nettverksmessig verdi.
Daglig leder og Proscens leder hjalp Bergen kommune med
intervjuer og innspill til deres mentorordning, i 2018 var det i alt
tre utøvere fra det visuelle feltet som deltok i ordningen: Daniela
Ramos Arias (Artfolk), Ann-Kristin Stølan (Bergen Art Book Fair/
Pamflett) og Yilei Wang (Northing).
VISP ved daglig leder og prosjektutvikler Åse Løvgren har gjennom året hatt kontinuerlige møter med medlemmer, næringslivet og det offentlige, der vi tilbyr rådgivning og assistanse med
søknader, hjelp til etablering av nye prosjekt, samtaler om eventuelle samarbeid og lignende. Der vi føler vi kommer til kort henviser vi til mer kompetente samtalepartnere, ved skattespørsmål
har vi f.eks videreformidlet til vår regnskapsfører og dekket medlemmenes utgifter for dette. Vi opplever at en rekke medlemmer
først og fremst ønsker hjelp med juridiske eller regnskapsmessige problemstillinger. Vi er usikker på om VISP skal tilby juridisk
hjelp til medlemmene, dette mener vi er en medlemsfordel ved
innmelding i fagforeningene og VISP er opptatt av betydningen
av at kunstnere fortsetter å organisere seg i de tradisjonelle
foreningene.
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Fra innseiling til Bergen med Coast Contemporary

Kunstguide

Kunstguide.no ble lansert i 2015, med en ambisjon om å vise
frem den høye kvaliteten og styrken i det visuelle feltet i Hordaland. Kunsten som produseres i Bergen og Hordaland holder,
i likhet med for eksempel musikk- og litteraturfeltet, høy internasjonal klasse, men salget av kunst har gjennomgående vært
lavt. I 2018 valgte vi å gjøre drastiske endringer med kunstguide.
no. Det vi har opplevd over tid er utfordringer med plattformen,
administrering og publisering har tatt altfor lang tid – det samme
gjelder innlasting av nettsiden, vi har også innsett at det ikke er
realistisk å kunne følge opp enkeltkunstnere som er representert på kunstguide.no. Vi valgte derfor en omlegging av utvalget
av kunstnere, noe som gjør nettsiden er raskere å laste inn og å
administrere, og at vi kan følge opp kunstnere nærmere. Vi gikk
fra å presentere 130 kunstnere til 30. Fagutvalget arbeidet ut i fra
ny instruks fra VISPs styre der man kan søke om toårig deltakelse på nettsiden, i 2020 etableres et nytt fagutvalg som vurderer
hvilke kunstnere som skal presenteres de påfølgende to årene
– og sånn vil det fortsette. Deltagelse på kunstguide.no er gratis
og vi tar ingen provisjon av eventuelle salg, verken ved arrangement i regi av kunstguide eller salg gjennom nettsiden. Som
kunstner på kunstguide.no tilbys du muligheten til å få kunstnerskapet ditt synliggjort og markedsført gjennom nettsiden og
sosiale medier, du får også tilbud om å delta på utstillinger/presentasjoner. I 2018 hadde vi på CM7 utstillinger med kunstnere
fra kunstguide:
Kiyoshi Yamamoto (mars), Elin Brissman (april) og en felles
utstilling med Kirsti van Hoegee, Nina Malterud, Borghild R
Unneland og Vegard Vindenes (juni).
Kunstguide deltok 21. – 23. september på interiørmessen i Grieghallen i Bergen, mellom 6 – 7000 besøkende på messen. Kunstguide deltok med kunstnerne Anne Sophie Blytt, Astrid Sleire,
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Fra kunstguide: Sissel Blystad, 30 (2018)

Jiska Huizing, Klara Sofie Ludvigsen, Trudi Jaeger og Vegard
Vindenes. Det var en samling av kunstnere som ble kuratert av
Art+folk og utstillingen skapte mye engasjement og besøk til
vår stand, men vi opplevde dessverre lite trafikk til nettsidene
i ettertid. Vi tror at annonsering digitalt og utstillinger på CM7
vil ha større effekt både for salg og synlighet fremover. Kunstguide presenterte også Kari Aasen, Kristin Austreid og Kay Arne
Kirkebø i Tendens’ bilag i Bergens Tidende 16.11. Vi søkte og
mottok kr 50 000 i prosjektmidler fra Sparebanken Vest, dette
reddet mye av vår aktivitet i 2018.
Kunstnere som søker om deltakelse på kunstguide blir vurdert
av fagutvalget som i 2018 har bestått av Suvi Nieminen (representant for BKFH), Kristina Aas (representant for NKVN) og Heidi
Bjørgan (representant for VISP).
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Vilde Salhus Røed og Anne-Sophie Blytt fra utstilling med
kunstguide og art+folk på Interiørmessen i Grieghallen

Kunstinvest

KunstInvest

VISP søkte i 2017 kulturrådet om støtte til forprosjektet Kunst
invest som skulle undersøke behovet for etablering av et investeringsfond for kunst. Søknaden ble innvilget og prosjektet ble
gjennomført i 2018. Vi ønsket å se hva lokale gallerister, samlere
og kuratorer så på som avgjørende for å øke salg og inntekter for
kunstfeltet.

Forutsetninger og interesse for
etableringen av et kunstfond
på Vestlandet

Kommunikasjonsbyrået Mannheimer fikk i oppdrag å intervjue
et utvalg respondenter som alle hadde sterke bånd til den kommersielle delen av kunstfeltet, hovedsakelig i Bergen, men også
enkeltpersoner i Stavanger, Oslo og Trondheim. Det var i underkant av 30 respondenter, og vi konkluderte med at ideen om et
rent investeringsfond for kunst ikke er realistisk fordi samtidskunsten i seg selv ikke er interessant som investeringsobjekt.
Det er enkeltkunstnerskap som kan generere større inntekter for
investorer, men altså ikke feltet sett under ett.
Behovet og ønsket om et fond som bidrar med friske midler
til feltet er der, men selve modellen er det uenigheter om. På
slutten av forprosjektet foreslår vi en modell basert på nederlandske Kunstkoop, med rentefrie lån på salg av kunst.
Den største utfordringen med undersøkelsen var nok at den ble
utsatt grunnet sykdom hos en av bidragsyterne, vi kom seint i
gang og skulle gjerne hatt mer tid til analyse av materialet. Men
vi tror at forprosjektet kan sette i gang nye ideer og tanker rundt
hvordan vi kan øke salget og interessen for kunst, både lokalt og
nasjonalt.
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En god kunstnerøkonomi er en sentral
del av en god kunstpolitikk.
Bergen kommunes kunstplan for
det profesjonelle feltet 2018 – 2027
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Månedens kunstner

Hver måned presenterer vi på visp.no en kunstner blant
våre medlemmer, dette har vi holdt på med siden 2012,
og vi ønsker å presentere kunstnere fra hele Vestlandet.
Vi etterstreber at utvalget gjenspeiler medlemsmassens variasjoner i bosted, fagtilhørighet, kjønn og alder,
i 2018 presenterte vi følgende kunstnere:
Kay Arne Kirkebø
Tove Kommedal
Janne Nes
Numi Thorvarsson
Kari Dyrdal
Hans Edward Hammonds
Renate Synnes Handal
Natasja Askelund
Lin Wang
David A Rios
Sidsel Bonde
Eamon O´Kane
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Tilbud til medlemmer

Projektorer

Medlemmer av VISP kan gratis låne vår projektor til
bruk på atelier eller til utstilling. Projektoren er popu
lære blant våre medlemmer og er på hyppig utlån både
til enkeltkunstnere og visningsrom/galleri.

Kunstlager

VISP tilbyr sine medlemmer rimelig og sikker lagerplass
på Havnelageret på Dokken, sentralt i Bergen sentrum.
Medlemmer betaler 125 kr pr kvm pr måned (minimum
250 kr pr måned) for å lagre sin kunst. Lageret har vært
mer eller mindre fulltegnet de siste par årene.

ATA Carnet

VISP kan tilby sine bergensbaserte medlemmer å stille
som garantist for bruk av ATA Carnet til midlertidig utførsel av kunstverk til internasjonale utstillinger. Dette
betyr at VISP dekker en garanti tilsvarende 30 % av
vareverdien av kunsten.

Rabatter

Som medlem av VISP kan man benytte seg av en rekke
rabattordninger, disse er listet på våre nettsider, man
må være innlogget for å lese dem. I 2018 ble det inngått
to rabattavtaler med spedisjonsfirmaet Den extra hand
og den bergenske rammebutikken Hele Ruter.
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CM7 – eksteriør

Organisering

Årsmøtet

Medarbeider

Årsmøtet ble avholdt 30. april på CM7. Det var syv stemme
pliktige tilstede, 11 totalt. Det ble som nevnt tidligere vedtatt
viktige vedtektsendringer.

Åse Løvgren (f. 1975) har arbeidet i 40%-stilling som prosjekt
utvikler i VISP gjennom hele 2018. Hun har hatt hovedansvar for
Kritikersamtaler, både gjennom å sette sammen program, mode
rere samtalene og søke midler til arrangementene, og drift og
synliggjøring av nettsiden kunstguide.no. I tillegg har hun jobbet
med den daglige drift, bistand til medlemmer, besøksprogram for
kuratorer, informasjonsarbeide m.m. Åse Løvgren er født i Bodø og
oppvokst i Oslo, og er utdannet billedkunstner og kurator.

Styret
Styret har etter årsmøtet bestått av Hilde Jørgensen (styreleder, BKFH), Hilde A Danielsen (nestleder, NKVN), Hans Flø
(jurist), Karin Blomgren (medlem på fritt grunnlag) og Maria
Rusinovskaya (medlem på fritt grunnlag), vara var Maria A
Frantzen (NKVN) og Gabriel Kvendseth (BKFH).
Styremøter ble avholdt fire ganger i 2018: 5. januar, 12. mars,
10. september og 26. november. På sistnevnte dato ble også
VISPs styreseminar avholdt på Scandic Neptun Bergen.

Regnskap

Aslak Høyersten (f. 1974) er foreningens daglige leder og er
engasjert frem til 2022. Foruten den daglige drift med planlegging og gjennomføring av kurs og arrangement, budsjettkontroll,
møter med medlemmer, veiledning, møter med det offentlige
m.m. deltok Høyersten også i forskjellige møter og seminar med
flere andre aktører. Høyersten hadde i 2018 følgende verv utenom VISP:
— Cinemateket i Bergen, styremedlem
— Bit20, styremedlem
— Kulturskolens råd, varamedlem
— Faglig råd, den visuelle skolesekken,
Hordaland fylkeskommune

VISP hadde et overskudd på kr 44 624 i 2018, det er en sunn og
nødvendig utvikling etter et underskudd på kr 149 603 i 2017. Vi tok
noen nødvendige grep i 2018, blant annet mindre kursaktivitet for
å oppnå dette. Vi ser likevel at vi har for lav egenkapital (kr 6426),
noe redusert aktivitet må dermed også beregnes i 2019. Til ordinær
aktivitet og drift mottok VISP kr 155 000 fra Hordaland fylkeskommune, 280 500 fra Bergen kommune og 700 000 fra Norsk kulturråd. Til Kritikersamtaler søkte og mottok VISP kr 40 000 i støtte
fra Fritt Ord, 30 000 fra Norsk kulturråd, og kr 43 000 fra Bergen
kommune. VISP mottok også kr 15 000 fra Bergen kommune til
besøksprogrammet vi arrangerte under B-open. CM7 fikk utbetalt
den andre delen av treårig støtte fra KUP (Hordaland fylkeskommune) pålydende kr 100 000 til diverse kompetansehevende aktivitet
i lokalene våre. Til kunstguide fikk VISP innvilget kr 50 000 i støtte
fra Sparebanken Vest, og VISP fikk innvilget kr 250 000 til prosjektet Kunstinvest fra Norsk kulturråd. I forhold til budsjettet vedtatt
av Årsmøtet 2018 er det enkelte forskjeller: Regnskapshonorar er
litt høyere enn budsjettert, driftskostnader er betraktelig høyere
- dette skyldes at utgifter (kr 216 000) til prosjektet Kunstinvest er
ført her. Ergo er også tilskuddet fra Norsk kulturråd mye høyere enn
i budsjettet. Utgifter til trykking av nevnte rapport har også ført til
en dobling av posten Trykksaker (kr 23 789), det er også noe høyere
utgifter på husleie til CM7 og Kunstlageret. Ellers holder vi stort
sett det vi lover.
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Daglig leder

Resultatregnskap

Balanse

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Tilskudd Norsk Kulturråd
Andre tilskudd / inntekter
Sum inntekter
Prosjektkostnader
Lønnskostnad
Avskrivinger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

1
1

2018

2017

980 000
810 475
1 790 475

680 000
751 460
1 431 460

285 149
862 560
6 500
591 891
1 746 100

342 566
795 732
0
442 764
1 581 063

44 375

-149 603

3 027
2 777
250

1 140
1 331
-191

Årsresultat

44 624

-149 794

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

44 624
0
44 624

0
149 794
-149 794

Eiendeler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Note

2018

2017

3

39 525
27 052
66 577

15 000
5 285
20 285

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2

97 097

347 642

163 674

367 927

6 426
6 426

-53 798
-53 798

6 426

-53 798

0
47 117
110 130
157 247

6 341
67 942
347 441
421 725

Sum gjeld

157 247

421 725

Sum egenkapital og gjeld

163 673

367 927

Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

5

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

4

Bergen, , 10.04.2019
Styret i Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst
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Side 1

Hilde Jørgensen
styreleder

Hans Flø
styremedlem

Maria Rusinovskaya
styremedlem

Karin Linnea Blomgren
styremedlem

Maria Almås Frantzsen
styremedlem

Aslak Geirssønn Høyersten
daglig leder

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst
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Side 2

Fra CM7, kunstverk av Kirsti van Hoegee og Elin Urke

VISP
produksjonsenhet for visuell kunst
Christian Michelsens gate 7
5012 Bergen
visp.no
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