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åpne atelier med kunstverk av Klara Sofie Ludvigsen, Eva Kun, Laurie Poast,
Bo Magnus og Magnhild Øen Nordahl.
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Om VISP

Aktivitet og tilbud til feltet

VISP - produksjonsenhet for visuell kunst er kompetanse- og
nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet i Hordaland. VISP
arbeider for å styrke og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling
av visuell kunst i Bergen og Hordaland. VISP henvender seg til alle aktører
og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, kritikere, institusjoner,
produsenter, kuratorer, gallerister og leverandører, og er organisert som en
medlemsorganisasjon med gratis medlemskap. VISP har en intensjon om at
alle kurs, seminar og andre tilbud skal være gratis for medlemmene.
VISP 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 en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen/Hordaland.
Organisasjonens daglige leder ble ansatt juni 2010 og derav var 2011 det første
året med full drift.

I 2014 arrangerte VISP 22 kurs, debatter og seminar innen så forskjellige
emner som selvangivelse, Excel, fotodokumentasjon, sosiale rettigheter
og søknadsskriving - for å nevne noen. Det har lenge vært et ønske i VISP
og i feltet om å sette fokus på kritikkens rolle i kunsten og VISP avholdt to
“Kritikersamtaler” i løpet av året der inviterte kritikere diskuterte pågående
utstillinger i Bergen. Det var også et ønske om å invitere kritikere utenbys for
å komme med friske blikk og nye meninger til det lokale feltet. Disse samtalene
var naturlige resultat av debatter og samtaler rundt Bergen Assembly som
ble avholdt i 2013, men også et resultat av det VISP dessverre ser som
mindre og mindre spalteplass for visuell kunst og kunstkritikk i lokale aviser “Kritikersamtaler” videreføres i 2015 med 4-5 nye unike arrangement.

2014

VISP mottok samlet kr 835 500 fra følgende tilskuddsgivere: Norsk kulturråd
(500 000), Bergen kommune (225 000), Hordaland fylkeskommune (105
000), Bildende kunstneres forening Hordaland - BKFH (3000) og Norske
Kunsthåndverkere Vest-Norge - NKVN (2500)
VISP sysselsatte ett årsverk med daglig leder i 100% stilling og økte antall
medlemmer i løpet av 2014 fra 634 til 712.
2014 var nok et aktivt VISP-år med et høyt antall arrangement og kurs. Det
var også et år der organisasjonen vurderte flere tiltak som vi ønsker å få
gjennomført i 2015 og fremover. Ett tiltak som ble igangsatt og som publiseres
i 2015 er nettstedet kunstguide.no - et nettsted som vil gi et stort publikum
oversikten over kunst og kunstnere i Hordaland, og derav stimulere både til
økt oppmerksomhet og økte inntekter for det lokale kunstfeltet. I 2014 søkte
VISP midler til prosjektet og mottok støtte fra Kulturrådets støtteordning for
kulturnæringer (190 000), Hordaland fylkeskommunes KUP-midler (150 000
over tre år) og Bergen kommune (30 000). Designbyrået Anti ble engasjert til
å utvikle, designe og programmere nettsiden. På mange måter kan man si at
VISPs galleriguide fra 2012 var en naturlig forløper til kunstguide.no
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VISP styrket også samarbeidet med Kunst- og designhøgskolen i Bergen
(KHiB) ved å avholde to etterutdanningskurs i støping med epoksy. Kursene
varte hver i fem dager og ble avholdt av kunstner og VISP-medlem Marianne
Berg. Grunnet store kostnader i gjennomføringen av epoksykursene var det
de eneste av tiltakene der medlemmer måtte betale deltageravgift (1500),
resten av utgiftene ble fordelt mellom VISP og KHiB - kursene og det gode
samarbeidet videreføres. I september var VISP i samarbeid med B-Open med
på å invitere tre utenlandske kuratorer til å besøke kunstnernes åpne atelier
med hensikt om å gi lokale utøvere nye impulser og tilbakemeldinger, samt
å stimulere til å internasjonalisere scenen. VISP inviterte også med lokale
samlere på disse atelierbesøkene.
Meet the residents, der residerende kunstnere presenterte egne kunstnerskap
og snakket om kunstscenen i sine hjemland, ble gjennomført tre ganger i 2014,
i tett samarbeid med USF Verftet og S12 Galleri og verksted - som begge har
egne residencyordninger.
Kunstutpakninger ble avholdt to ganger i 2014, der VISP inviterte profesjonelle
gallerier til å å presentere et utvalg kunstnere overfor inviterte kunstforeninger
fra Bergens bedrifter - med et ønske om å øke inntekter både for lokale
gallerister og kunstnere. Begge arrangementene var bra besøkt, men VISP
opplever at det fremdeles kan være vanskelig få engasjert næringslivet til
deltakelse på kunst-eventer.
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OVERSIKT OVER KURS I 2014:

17. januar

31. januar

19. februar

26. februar

SØKNADSKURS MED BERGEN KOMMUNE OG NORSK KULTURRÅD
På Litteraturhuset i Bergen, 55 deltakere.

INFORMASJONSMØTE
om EU-midler ved Therese Evensen fra Kulturrådet
På KHiB, 8 deltakere
EXCEL-KURS
i samarbeid med Brak og Proscen – grunnleggende
På Scandic Neptun, 20 deltagere (maks antall), kursholder Inga Moen
Danielsen
EXCEL-KURS
i samarbeid med Brak og Proscen – påbygning
På Scandic Neptun, 20 deltagere (maks antall), kursholder Inga Moen
Danielsen

12. mars

PRESENTASJON AV BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN
- samarbeid med seksjon for kunst og kultur på Hordaland kunstsenter, 10
deltakere, kursholder Vilde Andrea Brun

17. mars

KUNSTUTPAKNING
På Scandic Neptun, 30 deltagere, gallerier representert: KRAFT, Langegaarden,
Parken og Allmenningen

20. mars

MEET THE RESIDENTS 1
- presentasjon ved kunstnerne Neda Tavallae og Brad Turner. På USF Verftet,
15 deltakere

5-12. mai

13. mai

26. mai

28. mai
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STØPEKURS
Epoksy med Marianne Berg
PÅ CS55, 10 deltakere (maks antall)
MEET THE RESIDENTS 2
- presentasjon ved kunstnerne Stefano Cagol, Irwan Ahmett, Tita Salina og
kunstnergruppen CUD.
På S12, 19 deltakere
SELVANGIVELSEWORKSHOP MED PWC
På Scandic Neptun, 13 deltakere

KRITIKERSAMTALER MED GRETHE MELBY (moderator),
Arne Skaug Olsen, Øystein Hauge og Rasmus Andreas Hungnes
På Landmark, 20 deltakere

23. august

FOTOKURS:
Hvordan dokumentere egen kunst
På Norges Kreative Fagskole, 20 deltakere (maks antall)

13. september

CASH AND CACHET
– panelsamtale i samarbeid med B-Open
På KODE, 48 deltakere

15. september

KUNSTUTPAKNING
På Scandic Neptun, 30 deltagere, følgende gallerier representert: KRAFT,
Langegaarden, Parken, Vedholmen, Roboprint og S12

17. september

DINE RETTIGHETER SOM FREELANCER
- i samarbeid med Proscen og Brak
På Cornerteateret, 50 deltakere

20. september

STØPEKURS
Epoksy med Marianne Berg
På CS55, 10 deltakere (maks antall)

21. oktober

WORKSHOP MED HILDE SJEGGESTAD
- i samarbeid med BKFH og NKVN
På Hordaland kunstsenter, 21 deltakere

29. oktober

STYREKURS MED PWC
– hvilke krav stilles til deg som har styreverv i organisasjoner, visningsrom,
bedrifter osv.?
På Scandic Neptun, 12 deltakere

1. november

MEET THE RESIDENTS 3
- presentasjon ved kunstnerne Saman Kalantari og Essi Kausalainen
På S12, 13 deltakere

15. november

KRITIKERSAMTALER MED GRETHE MELBY (moderator),
Kjetil Røed, Erlend Hammer og Sigrun Åsebø
På Landmark, 37 deltakere

19. november

REGNSKAP OG BUDSJETT MED PWC
– Hvordan sette opp og lese enkle regnskap og budsjett
På Scandic Neptun, 11 deltakere

12. desember

SØKNADSWORKSHOP
med Nina Schjønsby
På Scandic Neptun, 20 deltakere (maks antall)
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VISP var også med å arrangere flere Manøver, og hadde bl.a hovedansvaret
for Manøver på Kabuso i Øystese torsdag 15. mai. Manøver er et tverrfaglig
møtested for kunst- og kulturfeltet i vestlandsregionen, et samarbeid mellom
BRAK, Proscen, Design Region Bergen, MediArena, Vestnorsk Filmsenter og
VISP. Ovenstående aktører fra film- og media, musikk, scenekunst, visuell
kunst og design feltet gikk sammen og arrangerte flere møteplasser i løpet av
året.

TILBUD TIL MEDLEMMENE
PROJEKTORER
medlemmer av VISP kan låne gratis to projektorer til bruk på atelier eller til
utstilling. Projektorene, av merkene BenQ og Nec, er populære verktøy for 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 100 kr pr kvm pr mnd
(minimum 200 kr pr mnd) for å lagre sin kunst. I 2014 var lageret fullt så og si
gjennom hele året, rundt 20 kunstnere lagrer kunstverk på kunstlageret.
ATA CARNET
VISP kan tilby sine 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.
RABATTAVTALER
VISP tilbyr våre medlemmer 14 rabattavtaler som er fremforhandlet de siste
fire årene, disse avtalene gjør at medlemmene sparer midler på produksjon og
samtidig at de har tilgang til å bruke lokale leverandører:
Albert E. Olsen
Bergen Bilutleie
Beckers Maling
ByggEngros
Hobbykjelleren Kunst og Hobby
Malepaletten
Minde Snekkeri
Neumann Bygg
NorEngros
Nygårdsgaten Maling og Jernvare
Rammeservice
TIF Viking Fysioterapi
Torgeir Eriksen transport
Tryg forsikring
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SAMARBEIDSPARTNERE
VISP fortsatte i 2014 sitt gode samarbeid med Scandic Neptun, Norges
Kreative Fagskole i Bergen og Price Waterhouse Coopers (PWC). De to
sistnevnte avtalene gjorde at vi kunne tilby medlemmene kompetanse og
kurs innen forskjellige felt som vi ikke ville fått råd til å hente inn i det åpne
markedet. Samarbeidet med Scandic Neptun har gjort at VISP har spart
store midler på leie av kurslokaler, men samtidig har VISP i retur tilbudt
kunstutstillinger til hotellet som ga følgende medlemmer i VISP utstillingsplass
på Galleri Neptun i løpet av 2014: Astrid Sleire, Simone Hooymans, Trudi
Jaeger, Janneche Heien, Torild Stray og Gitte Sætre. Kunstnerne søkte om
utstillingsplass gjennom VISP og styret valgte ut disse seks utifra totalt 13
søknader.
VISP honorerte hver kunstner med kr 1500,-

MÅNEDENS KUNSTNER
VISP presenterte 12 forskjellige medlemmer på visp.no i løpet av året. VISP
startet de første presentasjonene i 2012, disse presentasjonene er en måte å
åpne opp miljøet og skaffe økt oppmerksomhet til kunstnere som fortjener et
større publikum:
Januar: Christian Bøen
Februar: Vilde Salhus Røed
Mars: Ragnhild Ohma
April: Ronnie S
Mai: Johild Mæland
Juni: Gabriel Johann Kvendseth
Juli: Beate Einen
August: Anders Elsrud Hultgreen
September: Pedro Gómez-Egaña
Oktober: Aud Bækkelund
November: Maya Økland
Desember: Torgrim Wahl Sund

VISP.NO OG SOSIALE MEDIER
visp.no er den viktigste kanalen VISP har for å presentere nye arrangement,
prosjekt, rabattavtaler og andre tilbud til feltet. Det er gjennom nettstedet man
melder seg inn i VISP og våre medlemmer står fritt til å poste informasjon om
egne utstillinger, ledige atelier, etterlysninger m.m.
visp.no har også oversikt over ressurser i Bergen og Hordaland
(produksjonsverksteder, gallerier, atelierhus, nyttige lenker), søknadsfrister,
legatoversikt, Selvangivelseveiledning, medlemsfordeler og kursoversikt.
VISP er aktiv i sosiale medier og er representert på Facebook (ca 1500 følgere
i 2014), Instagram (450) og Twitter (410).
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Styret 2014

Daglig leder

STYRELEDER
Stefan Törner (valgt på fritt grunnlag)

VARA
Karen Skog (BKFH) t.o.m Årsmøtet
Kirsti van Hoegee (BKFH) f.o.m Årsmøtet
Rebekka Teigland (NKVN)

Aslak Høyersten er foreningens daglige leder og eneste ansatte, i april 2014
underskrev han en fornyelse av sitt åremål og er engasjert frem til 2018.
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 forskjellige aktører. Høyersten var med i arbeidsgruppen til prosjektet
Kunstgarasjen, han og styreleder dro til Berlinbiennalen på studietur, han var
moderator for Årskonferansen til World Crafts Council (WCC) 24. juni i Bergen,
som daglig leder var Høyersten med i Bergen kommunes arbeidsgruppe
for å utvikle et mentorprogram for kulturfeltet, og han satt i fagutvalget til
Den kulturelle skolesekken i Hordaland fylkeskommune. I høst gjennomførte
Høyersten faget Bedriftsutvikling og forretningsforståelse for Kulturnæringen
på Høgskolen i Bergen for å styrke egen kompetanse rundt økonomi og
rettigheter for utøvere.

STYRETS SEKRETÆR OG DAGLIG LEDER
Aslak Høyersten

STYREVERV
daglig leder har styreverv i Cinemateket og Bergen Dansesenter.

Det ble avholdt fem styremøter i 2014: 22. januar, 20. februar, 26. mai,
1. september og 10. desember.

LOKALISERING
VISP har kontorplass i kontorfellesskapet VT18 i Vestre Torggate 18 i Bergen
sentrum. VT18 er et felleskap bestående av profesjonelle utøvere innen musikk,
film, scene, kunst og design.

NESTLEDER
Einride Torvik (valgt på fritt grunnlag)
Hallgeir Isdahl (kompetanse innen økonomi)
Martin Woll Godal (NKVN)
Hilde Jørgensen (BKFH) f.o.m Årsmøtet
Malin Lennström-Örtwall (BKFH) t.o.m Årsmøtet

I tillegg ble det holdt styreseminar 16. september. Årsmøtet ble avholdt den 23.
april.
På årsmøtet ble det vedtatt en navneendring og det nye navnet er VISP –
produksjonsenhet for visuell kunst, tidligere produsentenhet - dette for å
tydeliggjøre at vår hovedoppgave er å tilrettelegge og sette fokus på forhold
rundt kunstproduksjon.
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Økonomi

I 2014 mottok VISP støtte fra Bergen Kommune (225 000kr), Norsk Kulturråd
(500 000kr), Hordaland Fylkeskommune (103 000kr), BKFH (3 000kr) og
NKVN (2 500kr). I tillegg, som tidligere nevnt, støtte til kunstguide.no.

Vedlegg

2014

1. oktober byttet VISP regnskapbyrå til Frekhaug regnskap grunnet for store
kostnader ved tidligere regnskapsbyrå.
VISP hadde per 31.12.14 et overskudd på kr 69 241 og en egenkapital på kr 163
163. VISP opplever det som nødvendig å ha et sunt overskudd ved årskiftet
grunnet tilskudd til organisasjonen ofte utbetales i februar eller mars det
påfølgende året.
Det er ikke store forskjeller i budsjett for 2014 i forhold til sluttført regnskap,
men vi ser det som nødvendig med noen forklaringer:
Varekostnaden er ca kr 75 000 lavere enn budsjettert, dette skyldes at
utgifter til kunstguide.no har vært kr 100 000 lavere i 2014, tiltakene
gjennomføres og kostnadføres i 2015. I tillegg har utgifter til kurs vært en
del høyere, dette skyldes en prioritering og omfordeling fordi vi har sett at å
gjennomføre budsjettpostene “prosjektmedarbeider” og “veiledninger” ikke
har vært tilstrekkelig finansiert. Vi ser også at salgsinntekter burde vært
en egen post i budsjettet. Salgsinntekter er tilskudd tilknyttet f.eks Manøver
og kursavgifter, og når VISP arrangerer kurs i samarbeid med andre (som
Proscen, Brak og KHiB) betaler vi kursholder og fordeler deretter utgiftene
på samarbeidpartnerne - noe som altså blir ført som salgsinntekt. I postene
Lønnskostnad og Annen driftskostnad er det ikke store avvik mellom budsjett
og regnskap, det samme gjelder Driftsinntekter og Driftskostnader.

Produksjonsenhet
for visuell kunst
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Resultatregnskap for 2014

VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST

Note

Årsregnskap
Produksjonsenhet
for visuell kunst
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2014

2014

2013

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

97 113
1 175 700

40 575
919 800

Sum driftsinntekter

1 272 813

960 375

Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2(

(385 562)
(587 059)
(244 263)
(1 216 883)

(134 450)
538 584)
(258 390)
(931 424)

Driftsresultat

55 930

28 951

Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

13 931
63

7 208
0

Sum finansinntekter

13 994

7 208

Annen rentekostnad

(683)

(762)

Sum finanskostnader

(683)

(762)

Netto finans

13 311

6 446

Ordinært resultat før skattekostnad

69 241

35 397

Ordinært resultat

69 241

35 397

Årsresultat

69 241

35 397

Overføringer
Annen egenkapital

69 241

35 397

Sum

69 241

35 397
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Balanse pr. 31. desember 2014

Balanse pr. 31. desember 2014

VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST

Note

2014

VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST

2013

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

14 692
9 801

5 730
3 018

Sum fordringer

24 493

8 748

233 794

374 773

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

233 794

374 773

Sum omløpsmidler

258 287

383 521

Sum eiendeler

258 287

383 521

Bankinnskudd, kontanter og lignende

3

Note
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2013

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

163 163

93 922

Sum opptjent egenkapital

163 163

93 922

Sum egenkapital

163 163

93 922

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

17 097
29 768
48 259

2 539
42 810
244 250

Sum kortsiktig gjeld

95 125

289 599

Sum gjeld

95 125

289 599

258 287

383 521

Sum egenkapital og gjeld
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2014

4
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Revisorsberetning

2014

Produksjonsenhet
for visuell kunst
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Produksjonsenhet
for visuell kunst

Vestre Torggate 18
5015 Bergen
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