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VISP

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet
på Vestlandet og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon
og formidling av visuell kunst i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. VISP
henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere,
gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og
er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. Tilbud til
medlemmene, som kurs, seminar, veiledning og annen assistanse, er gratis.
VISP ble stiftet i juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle feltet i
Bergen. VISP hadde i 2015 829 medlemmer.

2015

De to viktigste tiltakene i VISP i 2015 var etableringen av kunstguide.no og
endring av VISPs mandat for medlemskap og handlingsområde. Andre tiltak har
bl.a. vært Kunstauksjon Syria, høy kursaktivitet og Kritikersamtaler.
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Kunstguide.no

Hordaland har gjennom flere år hatt et særdeles svakt kunstsalg (jf. statistikk
fra Bildende kunstneres hjelpefond) og VISP arbeider aktivt for å snu denne
trenden. Nettsiden kunstguide.no ble lansert i slutten av juni 2015 på Landmark
i Bergen og presenterte ved publisering rundt 60 hordalandskunstnere. Tiltaket
er finansiert gjennom kunst- og næringstiltakmidler hos hhv. Kulturrådet,
Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Kunstguide.no gir et visuelt
overblikk over kunstnere i Hordaland og har som ambisjon å øke synlighet
og inntekter for fylkets kunstnere. For å sikre et kunstnerisk kvalitativt
utvalg må kunstnere søke fagutvalget (som består av fire representanter fra
fagorganisasjonene NKVN og BKFH ) om deltakelse på nettsiden. Deltagere
må være medlem i VISP og ha en MA innen visuell kunst, evt. høy kunstnerisk
aktivitet. Kunstguide er et unikt verktøy både for dem som ønsker å kjøpe
kunst, for profesjonelle samlere, for dem som vil ha en oversikt over kunstnere
i fylket, for offentlige såvel som private kunstkonsulenter m.fl. Kurator Gitte
Sætre fikk oppdrag med å sette sammen en utstilling på Galleri Neptun i
slutten av året, “Kuratorens utvalgte” der hun fikk frie tøyler til å velge ut
kunstnere fra nettsiden. Følgende kunstnere var representert på utstillingen:
Håkon Holm-Olsen, Gabriel Johann Kvendseth, Eva Ljosvoll, Klara Sofie
Ludvigsen, Bjørg Taranger, Bo Magnus, Torild Inger Børretzen, Nina Malterud,
Malin Lennström-Örtwall, Torill Nøst og Wim van den Toorn. Vi har fått
tilbakemelding fra en del kunstnere som opplever kunstguide.no som en ny
og viktig salgskanal for dem, men vi regner ikke med den store endringen
av folks kunstkjøpsvaner over natten, dette er et prosjekt som skal vokse
og blomstre over flere år. En annen positiv og uventet utvikling er at flere
konsulenter bruker nettsiden som et oppslagsverk når de skal utvikle offentlige
kunstprosjekt. VISP vil videre vurdere samarbeid med bl.a. Kunstgarasjen
i Bergen siden vi har mye av de samme målsetningene rundt synliggjøring
og inntektsøkning, og undersøkelser av hvordan kunstguide.no genererer
oppmerksomhet og inntekter for kunstnerne.
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Kunstauksjon Syria

Kunstner Kirsti van Hoegee tok i begynnelsen av september initiativ til
Kunstauksjon Syria, der kunstnere i Bergen gikk sammen og avholdt auksjon
med kunst til inntekt for Flyktninghjelpen. VISP var en aktiv samarbeidspartner
og bidro med arbeidskraft, nettverk og kompetanse ved forberedelser,
gjennomføring og regnskap. Kunstauksjon Syria ble avholdt søndag 27.
september på Østre i Bergen, nærmere 90 kunstnere, fra Ane Hjort Guttu
til Kari Dyrdal, fra Kjetil Kausland til Hanne Borchgrevink, donerte verk.
Auksjonen fikk inn hele kr 348 600 som ble overført til Flyktninghjelpen,
i tillegg ble kr 16 600 i kunstavgift innbetalt til Bildende kunstneres
forening. Arrangementet nådde ut til et bredt publikum, det var mange
ferske kunstkjøpere i lokalet, og det ble oppslag i Bergens Tidende (BT) og
Bergensavisen, samt liveinnslag på TV2 Nyhetskanalen.

Regionalt

Fra og med årsmøtet 2015 ble det vedtatt å åpne opp for medlemskap for
profesjonelle utøvere også i Sogn og Fjordane og i Rogaland. VISP har
kapasitet og evne til å gi et utvidet tilbud til profesjonelle utøvere utover
Hordaland, i første omgang vil aktivitet hovedsakelig være sentrert til Bergen
med mindre VISP får innvilget lokal støtte i Rogaland og Sogn og Fjordane.
Det er også viktig å styrke det regionale samarbeidet og forene krefter og
kompetanse for et forholdsvis geografisk spredt kunstnernettverk, VISP anser
det som naturlig å utvikle flere nettressurser (se Selvangivelseveiledning
på visp.no) fremover som kan benyttes av medlemmer over hele Vestlandet
uansett bosted, men óg som et nasjonalt verktøy. Daglig leder Aslak Høyersten
var på Erfjordgate 8 i Stavanger 26. mars for å presentere VISP og lodde
stemningen for en utvidelse. Deltakerne på presentasjonen så VISP som et
viktig tilbud i tillegg til Rogaland Kunstsenters (RKS) aktivitet og ønsket bl.a. at
Kritikersamtaler kunne avholdes i byen. I oktober og november gjennomførte
Kristina Aas hjemmesidekurs over to helger for nye medlemmer i Sogn
og Fjordane, på Sogn og Fjordane kunstmuseum, Førde. Våre viktigste
kontaktpersoner i fylkene er Geir Haraldseth på RKS og Aud Marit Skarrebo
Holmen fra Bildende kunstneres forening Sogn og Fjordane. Dialogen er
løpende og vi er bevisst på hva VISP kan tilby kontra lokale institusjoner samarbeid er veien videre.
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KURS OG ARRANGEMENT
I 2015 avholdt VISP 26 forskjellig kurs og seminar:
SØKNADSKURS MED BERGEN KOMMUNE OG NORSK KULTURRÅD

20. januar

20. januar

SKRIVEKURS MED KALLE ØEN OG RUTH HEGE HALSTENSEN FRA
KULTURRÅDET

21. januar

KRITIKERSAMTALER – FOKUS PÅ BEYOND G(L)AZE OG NORSK-KINESISK
SAMARBEIDE

27. januar

GRUNNLEGGENDE EXCEL-KURS FOR PC-BRUKERE
i samarbeid med Proscen og Brak

28. januar

GRUNNLEGGENDE EXCEL-KURS FOR MAC-BRUKERE
i samarbeid med Proscen og Brak

PRINTSHOP – VINTERENS STORE KUNSTSALG

2. februar
MEET THE RESIDENTS 4

7. februar

15. februar

SYRIA – EN TAPT SIVILISASJON?
samarbeid med Inger-Johanne Brautaset

SØKNADSWORKSHOP MED GJERTRUD STEINSVÅG

6. mars
PRESENTASJON AV VISP I STAVANGER

26. mars
FOTODOKUMENTASJON 2D

11.-12. april
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MEET THE RESIDENTS 5

14. april

16. april

VAR DET MULIG Å FÅ LITT STØTTE?
–MANØVER FAGDAG OM KULTUR OG SPONSING

24. april

EPHEMERAL ARTS, DOCUMENTATION AND COPYRIGHTS
samarbeidsprosjekt med Dimanche Rouge og Performance Art Bergen

KRITIKERSAMTALER

28. mai
MEET THE RESIDENTS 6

15. august
FAGDAG OM PREKVALIFISERING/KUNST I OFFENTLIG ROM

31. august
CRITIC´S CONVERSATION – KRITIKERSAMTALER

6. september

21. september

HVORDAN SKRIVE EN GOD ARBEIDSSTIPENDSØKNAD
– samarbeid med BKFH

MANØVER: INFORMASJONSMØTE OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

22. september
KOM IGJEN SKETCHUP

12. oktober

30. oktober
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SØKNADSWORKSHOP
med Nina Schjønsby

PRINTSHOP

23. november
MANØVER FAGDAG

26. november
LAG DIN EGEN HJEMMESIDE DEL 2

28. november
KRITIKERSAMTALER

2. desember
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Kritikersamtaler

Med kritikersamtaler ønsker VISP å sette tydeligere fokus på behovet for en
offentlig, kritisk diskurs om kunsten som stilles ut i visningsrom, gallerier
og museer i Bergen. Kunstnere og gallerister i Bergen opplever sjeldent
at lokalpressen forhåndsomtaler eller produserer kritikker fra pågående
utstillinger, det er heller ikke mye spalteplass i den nasjonale pressen, hverken
dags- eller fagpresse, som tilegnes visuell kunst fra Vestlandet. Gjennom
Kritikersamtaler har VISP invitert lokale, nasjonale og internasjonale kritikere
til Bergen for å diskutere og samtale om utstillinger på Bergen Kunsthall og
Entrée, på Stiftelsen 3,14 og KODE, på Tag Team og Hordaland kunstsenter
osv. VISP søkte Fritt Ord om prosjektstøtte og fikk innvilget tilskudd pålydende
kr 25 000, Kritikersamtaler hadde et totalbudsjett på kr 55 105 (se regnskap).
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I 2015 ble det avholdt fire Kritikersamtaler:
21. januar, Litteraturhuset i Bergen, ca. 40 besøkende. Tema for samtalen var den
kommende utstillingen Beyond G(l)aze på KODE 1 og 2 som ga et bredt bilde av
kinesisk samtidskunsthåndverk. Grethe Melby var moderator, i panelet satt Sigrun
Hodne (Morgenbladet), Cheng Nai-Ming (Art News - Taiwan) og Xu Ke (Art China Kina), samtalen ble simultanoversatt av Ricky Heggheim (KODE).
28. mai, Litteraturhuset i Bergen, ca. 50 besøkende. I denne utgaven av
Kritikersamtaler diskuterte Lars Elton (Dagsavisen/VG), Sigrun Hodne
(Morgenbladet) og Sigrun Åsebø (Billedkunst/Kunstkritikk) flere utstillinger, med
hovedvekt på Festspillutstillingen av Ane Hjort Guttu på Bergen Kunsthall, Grethe
Melby ledet samtalen.
6. september, Landmark, Bergen, ca. 90 besøkende. Høstens første samtale
fokuserte på Performance Art Bergen Open, Bergens største performancefestival
som gikk av stabelen i gamle Bergen fengsel 5. og 6. september, samtalen foregikk
på engelsk. Fra London kom Agnieszka Gratza (The Guardian/Artforum), fra
Bergen kritiker og kurator Espen Johansen og gallerist og kurator Cecilie Almberg
Størkson. Moderator for kvelden var Kristoffer Jul-Larsen.
2. desember, Landmark, Bergen, ca. 40 besøkende. I årets siste panel satt Arve
Rød (Dagbladet/Norsk kunstårbok), Lars Elton og Sigrun Åsebø, Grethe Melby var
moderator. Tema for samtalen var flere pågående utstillinger på Tag Team, KODE,
Bergen kunsthall, Stiftelsen 3,14, KRAFT m.m.
Oppsummering:
Kritikersamtaler har satt fokus på kunst, kunstnere og visningsrom i Bergen
på en måte som pressen ikke har maktet eller prioritert de siste årene. Vi har
klart å gi lokale kunstnere og gallerister kritiske tilbakemeldinger og blikk på
byens utstillinger - og vi har gjort kritikere som vanligvis ikke besøker Bergen
oppmerksom på den lokale kunstscenen. Vi har hatt en ambisjon om å nå ut til et
publikum utover det profesjonelle kunstfeltet, men foreløpig har ikke dette lyktes,
vi vil også arbeide videre for å invitere flere internasjonale kritikere til samtalene.
Kritikersamtaler har blitt markedsført gjennom visp.no og sosiale medier (Twitter,
Facebook), støtte fra Fritt Ord har blitt synliggjort på vår hjemmeside.
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BERGENS TIDENDE FREDAG 25. SEPTEMBER 2015

GUIDE KUNSTRUNDEN
KODE 4
Rasmus Meyers allé 9
Åpningstider: Tirs – fre: 11.00 – 16.00. Helg:
11.00 – 17.00.

Alfredo Jaar
«22 Women»
Alfredo Jaar kaster lys på 22 viktige,
modige kvinner, som på ulike måter
bekjemper sosiale forskjeller og brudd
på menneskerettigheter – og er til tross
for sitt engasjement, ukjente for det
brede publikum. Varer til 1.11.

KRAFT – ROM FOR
KUNSTHÅNDVERK
Vågsallmenningen 12
Åpningstider: Tirs. – fre.: 11.00 – 17.00, lør. –
søn.: 12.00 – 16.00.

Diverse kunstnere
«Kunst i kamp»
«Kunst i kamp» viser hvordan kunst
og kunstinstitusjoner ble satt i spill av
nazistene og gjort til en del av deres
omfattende propagandaapparat, også i
Norge. Ved å ta tak i en mørk og mindre
kjent del av vår krigshistorie, reiser
utstillingen tidløse spørsmål om kunst,
politikk og ideologi.

S12 GALLERI OG VERKSTED
Skostredet 12
Åpningstider: Ons.-sø.: 12.00-17.00.

Anne Léger
«Further Beyond Dark»
I «Further Beyond Dark» utforsker
Léger forholdet mellom iscenesettelse av smykker og smykkekunstens
nære forbindelse til kroppen. Hennes
verk oppnår betydning ved å bæres,
samtidig som de innehar konseptuell,
emosjonell, taktil, skulpturell så vel som
billedmessig egenverdi. Utstillingen
åpner 2.10. kl. 18.00.

VEDHOLMEN GALLERI
Røttingevegen 23, Lepsøy
Åpningstider: Tor.: 16.00 – 20.00. Fre. – Søn.:
12.00 – 16.00.

Yngve Henriksen
Yngve Henriksen tar utgangspunkt i
den nordnorske naturen når han maler.
Blåtonene og den stille melankolien
definerer hans kunstnerskap. Henriksen
har stilt ut gjennom 25 år på en rekke
gallerier i inn- og utland, og er innkjøpt
til f.eks. DNB, Statoil, NRK, Sveriges
Television, H. M. Dronning Sonjas
kunstsamling, Oslo tinghus m.fl.

Temp = Heidi Bjørgan, Ruth Moen,
Anne Helen Mydland,
Anne Thomassen
«Either way»
Utstillinga av kunstnargruppa Temp tek
utgangspunkt i kunstnarskapen til Ingebrigt Vik, samt den særegne arkitekturen me finn i Ingebrigt Vik museum
og Kunsthuset Kabuso. 12.9. – 18.10.

ENTRÉE

GAMLE BERGEN
KRETSFENGSEL

Markeveien 4b
Åpningstider: Tir. – lør.: 12.00 – 18.00.

Sentrum
Åpningstider: Tir. – søn.: 12.00 – 18.00

STIFTELSEN 3,14
Vågsallmenningen 12
Åpningstider: Tir. – fre.: 11.00 – 17.00. Lør. –
søn.: 12.00 – 16.00.

GALLERI LANGEGÅRDEN
Straumeveien 17 a
Åpningstider: Ons. – søn.: 12.00 – 16.00.

Rasmus Meyers allé 3
Åpningstider: 11–17 alle dager.

gjennom forskjellige medier. Lind, som
er en av Norges viktigste samtidskunstnere, har jobbet med denne
syklusen i over 20 år, og utstillingen
ved Hordaland Kunstsenter blir hans
første separatutstilling i Bergen siden
1983. Åpner 5. juni.

Fredrik Raddum
«Cover Up»
Årets «festspillutstiller» hos galleri s.e er
Fredrik Raddum, som viser utstillingen
«Cover Up». Utstillingen åpner 26. mai
kl. 18, står til 26. juni.

OSEANA KUNST- OG
KULTURSENTER
Mobergsbakken 20, OS
Åpningstider: 29.5-16.8. man.-fr.: 11-16.30,
lø.-sø.: 12–18.

ØSTRE

Diverse kunstnere
«Lokalt 2015»
Tre generasjoner og til sammen 27
kunstnere åpner den 25.9. en gruppeutstilling i Bergen gamle Kretsfengsel
– en utstilling som viser mangfoldet i
byens kunstscene. Varer til 11.10.

Østre skostredet 3
Søndag 27.9. kl. 18.00 – 22.00.

GALLERI HVELVET

S12 GALLERI OG VERKSTED
Skostredet 12/ Sparebankgaten 4
Åpningstider: 12–17 on.-sø.

til Hardingtonar sin plakat. I Galleri
Puls opnar han ei grafikkutstilling til
festivalhelga.

GALLERI LANGEGÅRDEN
Straumeveien 17 A
Åpningstider: Onsdag t.o.m. søndag 12-16, og
etter avtale

Kalfarveien 74B
Åpningstider: 12 til 16 alle dager unntatt
mandag.

Fjøsangerveien 70A
Åpningstider: Åpning 30. mai kl. 20.

Linn Pedersen
«Plain Air»
I utstillingen «Plain Air» kombinerer
kunstner Linn Pedersen bilder fra sitt
pågående cyanotypistudie, Stratus,
sammen med analoge mellomformats
fotografier og nye skulpturelle arbeider.
Åpning 26.9., varer til 18.10.

går igjen i Ryghs abstraherte malerier.
26.5.-19.6.

GALLERI S.E

FORENINGEN TRYKKERIET

Maria Koshenkova
«Familiar Structures»
Maria Koshenkova (RUS/DK) arbeider med installasjoner som kombinerer
glass og andre medier, landskapskunst,
lyd, tegning og «assemblage». I S12
viser hun en av sine interaktive
installasjoner, «Resonant Chaos» hvor
glassrør, lyd, video og skreddersydd
programvare skaper en skulptur som
kan spilles av publikum. Åpning 22. mai
kl. 19, står til 21. juni.

Arne Åse
Keramiske arbeider
Arne Åse er en nestor innenfor det
keramiske miljøet og nyter stor
anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Han var den første verkstedskeramikeren i Norge som benyttet
porselen som materiale, og ble den
første professor i keramikk her i landet.

KUNSTHUSET KABUSO
Hardangerfjordvegen 626, Øystese
Åpningstider: Tys.-sun. 10–17.

BERGEN KUNSTHALL
Rasmus Meyers alle 5
Åpningstider: ti.-sø.: 11-17, to: 11–20.

Azar Alsharif
«Everything is everything (...) False is
also real»
Azar Alsharif har til denne utstillingen
jobbet med eksisterende bilder og
objekter som blir reprodusert som
fotogravyr, silketrykk, digitale trykk og
skulpturer i ulike teknikker.

HORDALAND KUNSTSENTER
Klosteret 17
Åpningstider: On.-sø. 12–18.

«Pushwagner»
Jubileumsutstilling
Kunstneren Hariton Pushwagner fyller
75 år og på Oseana har han sin største
utstilling i Norge i 2015. Utstillingen
inneholder både nye arbeider og de
mer klassisk Pushwagner-motivene.

Diverse kunstnere
Kunstauksjon Syria
Over 80 kunstverk auksjoneres bort til
inntekt for Flyktninghjelpen. Med verk
fra Leonard Rickhard, Tone Vigeland,
Ørnulf Opdahl, Toril Johannessen, Kjetil
Kausland, Hanne Borchgrevink mfl.

Ane Hjort Guttu
Årets Festspillkunstner
Ane Hjort Guttu er årets Festspillkunstner. Gjennom flere nye arbeider
for kunsthallen undersøker Guttu
temaer omkring makt og frihet; kunstnerens rolle og ansvar, samt mulighetene og begrensningene ved såkalt
politisk kunst. Et hovedverk i Festspillutstillingen er en ny film som er innspilt
i Bergen, «Tiden går». Åpner 28. mai.

«Edvard Munch – Natur og kjensle»
Sommarutstillinga på Kunsthuset
Kabuso i 2015. Om lag 30 verk presenterer ulike grafiske teknikkar og tematikkar frå Edvard Munch sin produksjon.
Fleire er sjeldne verk som er lite vist
tidlegare, men utstillinga presenterer
òg kjente motiv som «Pikene på broen»
(1918) og «To mennesker. De ensomme»
(1899). Utstillinga opnar laurdag 30. mai
kl. 13.30 og står til og med 30. august.

GALLERI G GUDDAL
Guddalsvegen 181, Rosendal
Åpningstider: Alle dager 11-16

GALLERI PULS
Govabrotet 6, Norheimsund
Åpningstider: frå 12. juni–25. juli: on.-laur. 11–16.

GALLERI ALLMENNINGEN

KABUSO

Vetrlidsallmenningen 8
Åpningstider: ti.-fr. 11-16.30, lø.-sø.. 12-16.

Hardangerfjordvegen 626, Øystese
Opningstider: Tys. – fre.: 11.00 – 15.00, laur. –
sun.: 11.00 – 16.00.

«Act of Akin Fatih Akin»
Portioli er en ung kunstner som
benytter seg av både abstraksjoner og
figurative elementer i sin kunst. Han
funderer også sine motiver på idé- og
kulturhistoriske fenomen som bidrar
til en høynet visuell opplevelse. Varer
til 4.10.

Listen er utarbeidet av VISP
– produksjonsenhet for visuell kunst i Bergen
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KODE 2

Kollektivutstilling med norske
kvinnelige kunstnere
«Myke monumenter»
Sommerens store utstilling på Kode
er viet norsk tekstilkunst de siste
25 år. Museet har hentet frem de mest
monumentale verkene fra samlingen
sin – alle skapt av kvinnelige kunstnere.
Åpning 22. mai kl. 19.00.

Manuel Portioli

Tuva Gonsholt
«Dust Bunny»
I objektene har Gonsholt rene og klare
farger for å få frem temperament og
lek. Skulpturene er slipt og dekorert
med ulike kaldglassteknikker for å få
frem detaljer, samt lys- og skyggespill i
materialet. Vernissasje lørdag
3. 10. kl. 14.00.
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GUIDE KUNSTRUNDEN

Mobergsbakken 20, Os
Åpningstider: Man. – fre.: 10.30 – 16.30.

Riikka Haapasaari (FIN), Karin
Forslund (SE), Eirin Bjørsland Hansen
(NO) Doreen Garner (USA), Mika Aoki
(JP), Zuzana Kubelková (CZ), Julia
Chamberlain (USA)
«Young & Loving!»
«Young and Loving!» er en spøkefull
oversettelse av ung og lovende, som
peker mot utstillingens fokus på nyutdannede kunstnere. En utforskende
tilnærming til glass som del av et
kunstnerisk uttrykk er et særlig kjennemerke for utstillingskonseptet. Åpning
2.10. kl. 19.00.
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Victor Lind
«Die Niemandsrose /
Ingenmannsrosen»
I «Die Niemandsrose / Ingenmannsrosen» nærmer Victor Lind seg
deportasjonen av norske jøder under
2. verdenskrig på ulike måter og

Magne Rygh
«Malerier fra det urbane landskapet»
Menneskeskapte konstruksjoner som
trafikkmaskiner, byggeplasser og hus

Jarle Rosseland
Rosseland har i år laga plakatmotivet

Sigrid Øyrehagen og Tom Gundersen
Maleri og grafikk
Sigrid Øyrehagen viser helt nye maleri
med motiv hovedsakelig fra Rosendal,
særlig fra Baroniet, mens Tom
Gundersen viser en serie metalltrykk
basert på croquistegninger. Åpning
23. mai kl. 13.00, står til 28. juni.
Listen er utarbeidet av VISP
– produksjonsenhet for visuell kunst i Bergen

Printshop

På årets to utgaver av Printshop har VISP invitert byens galleri og visningsrom
til en felles “markedsdag” på Scandic Neptun for å selge kunst - øke inntekter
til gallerister og kunstnere. Arrangementene har vært store suksesser der
enkelte gallerier har oppnådd gode inntekter ved salg av trykk, kunsthåndverk,
foto m.m. Printshop i februar hadde opp mot 200 besøkende (privatpersoner
og bedrifter) og disse galleriene hadde egne stands: Galleri Langegården,
Trykkeriet, Robotbutikken, Galleri Vedholmen, KNIPSU og Bergen Kunsthall.
I desember var det nærmere 300 besøkende, Bergen Kunsthall, Galleri Geo,
Galleri Langegården, KRAFT, S12, Tag Team og Trykkeriet solgte kunst av
kunstnere fra egen stall.

Kunstrunden

En gang i måneden publiserer BT VISP sin oversikt over pågående utstillinger
i fylket, “Kunstrunden”. Av rundt 20 utstillinger i Hordaland velger vi ut 12-14
som blir presentert i fredagsutgaven av avisen. Kunstrunden oppstod etter en
idé fra kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik og er med å synliggjøre kunst,
kunstnere og gallerier i Bergen og Hordaland.
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Manøver

Grunnet frafall av støtte ble aktiviteten i Manøver redusert i 2015, men det
ble allikevel avholdt tre fellessamlinger, med fagdagen 26. november som
årets største happening, med forelesere fra hele Europa og faglig innspill til
et bredt tverrfaglig miljø. Fagdagen ble startet med en debatt om kulturbyen
Bergens videre utvikling og ble avholdt på Corneteateret i Bergen med nesten
200 besøkende. Det ble også, under Manøverparaplyen, avholdt presentasjon
av Den kulturelle skolesekken og en fagdag om hvordan skaffe støtte til
egne prosjekt. Men: viktigst av alt er nok det uformelle samarbeidet og
samhandlingen oss Manøverorganisasjoner mellom.
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Alle foto : Cecilie Bannow
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Kunstlager/projektor/rabattavtaler

Kunstlageret på Dokken har vært fullbooket gjennom hele året og har vært et
viktig hjelpemiddel for mange kunstnere for å lagre kunsten sin (se konto 3600
og 6300 i resultatregnskapet).
Medlemmer i VISP kan gratis låne to projektorer fra kontoret i Vestre Torggate
18, det er i hovedgrad visningsrom og enkeltkunstnere som har lånt disse til
utstillinger.
VISP har gjennom årene forhandlet frem rabattavtaler til nytte for medlemmene
hos leverandører som tilbyr varer og tjenester til feltet.
Følgende bedrifter tilbyr rabatter for våre medlemmer:
A7 Print
Albert E. Olsen
Bergen Bilutleie
Beckers Maling [Tikkurila Norge]
ByggEngros
Frekhaug Regnskap
Hobbykjelleren Kunst og Hobby
Malepaletten
Minde Snekkeri
Neumann Bygg
NorEngros
Nygårdsgaten Maling og Jernvare
Rammeservice
TIF Viking Fysioterapi
Torgeir Eriksen transport
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Reisevirksomhet

Styreleder og daglig leder dro på studietur til Stockholm i april og besøkte
kunstmessene Supermarket og Market. VISP har lenge vurdert om vi skulle
ta initiativ til og produsere en lokal messe i Bergen med Supermarket som en
slags modell (planene ble senere skrinlagt og vi vil arbeide mer med andre
typer salgskanaler for kunstnere som auksjon, kunstguide o.l).
I mai besøkte daglig leder Veneziabiennalen. I 2015 var Norge ansvarlige
for kurateringen av den nordiske paviljongen, i tillegg til at flere norske
kunstorganisasjoner gikk også sammen om å arrangere et norsk
fellesarrangement under åpningsdagene. Biennalen ble derfor et særlig viktig
møtepunkt for det norske visuelle feltet. Bergen ble representert av Bergen
kommune, Bergen Assembly og VISP og fremsto slik som en by med en sterk
og samlet kunstscene.
I perioden 14. til 18. juni var VISP, ved daglig leder, og Brak invitert til Romania
for å avholde workshop for kunst- og musikkfeltet i Bucuresti. Organisator
var Association of Cultural Operators from Romania som hadde skaffet
støtte gjennom EEA Grants. “Best practices and know-how transfer Norway
– Romania in the field of visual arts and music” var navnet på seminaret
og daglig leder holdt en presentasjon av den norske og Hordalandske
kunstscenen, og selvfølgelig av VISP. Det ble knyttet gode kontakter mellom
VISP og Bucurestis kunstnere, gallerister, kuratorer og kunstscenen generelt.
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Neptun

VISP fortsatte sitt gode samarbeid med Scandic Neptun i 2015. VISP lyste
ut ledig utstillingsplass på Galleri Neptun og et nedsatt fagjury (samme som
kunstguide) valgte ut hvilke kunstnere som fikk stille ut i lokalet. Kunstnerne
ble honorert med en symbolsk sum (kr 1500,-), følgende kunstnere stilte ut:
Nina Bang Larsen
Carl Martin Hansen
Harald Tørressen
Ellen Ringstad og Rasmus Hungnes
Emma Ilija Wyller, Mathijs van Geest m.fl.
Som tidligere nevnt ble også utstillingen “Kuratorens utvalgte” gjennomført i
perioden 27. november til 5. januar.
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Annet

Mentorordning: VISP har vært med å vurdere kandidater til Bergen kommunes
Mentorordning som ble gjennomført for første gang i 2015 og gjennomføring av
annen aktivitet tilknyttet denne.
DKS: daglig leder sitter i fagutvalget til den kulturelle skolesekken Hordaland.
Mandagsboller: VISP har også i 2015 arrangert Mandagsboller, en møteplass
for visningssteder, galleri og organisasjoner i Bergen.
Åpninger: Daglig leder har blitt invitert til å holde åpningstale ved to utstillinger
i Hordaland, Tom Kosmo på Vedholmen galleri og Richard Devereux på Galleri
Mjøsvågen.
Assistanse: daglig leder har ukentlig assistert i snitt 3-4 kunstnere med hjelp
knyttet til produksjon/formidling/annet, enten i møter en til en eller over e-post
og telefon.

Styret 2016:
Stefan Törner (styreleder)
Hilde Jørgensen (nestleder)
Hilde Angel Danielsen
Hans Flø
Maria Rusinovskaya
Martin Woll Godal (vara)
Kirsti van Hoegee (vara)

Støtte

Fra og med 2015 mottok VISP en markant økning av støtte fra Norsk Kulturråd,
med et tilskudd på kr 700 000 årlig i perioden 2015-17. VISP mottok kr 225
000 fra Bergen kommune, kr 110 000 fra Hordaland fylkeskommune og kr 1000
fra NKVN, i tillegg fikk VISP 25 000 i prosjektstøtte til Kritikersamtaler fra Fritt
Ord.
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Nett

VISP er aktive på følgende sosiale medier: Facebook, Instagram og Twitter.
www.visp.no hadde i 2015 59401 sidevisninger, 9580 brukere og 13 457
besøkende, www.kunstguide.no hadde 26 066 besøkende, 14 086 brukere og
58 854 sidevisninger.

Månedens kunstner

Hver måned gjør VISP et intervju med en utvalgt kunstner blant våre
medlemmer, Månedens kunstner. Ideen er å øke synligheten til lokale
kunstnere og gjøre våre medlemmer mer obs på hverandre. Månedens
kunstner publiseres på visp.no og kunstguide.no, følgende kunstnere ble
presentert i 2015:

Silje Heggren
Sveinung Rudjord Unneland
Nina Malterud
Lasse Årikstad
Klara Sofie Ludvigsen
Bendicte Leinan Clementsen
Linda Soh Trengereid
Kamilla Sajetz Mathisen
Eva Kun
Rasmus Andreas Hungnes
Svein Rønning
Karina Presttun
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ESSAY
Kiyoshi Yamamoto, Untitled, 2014

Arbeider fra kunstguide.no

Torill Nøst, Perliskuu, Lyset 2, 2009

Malin Lennström-Örtwall, Maybe I'll never see you again. Part 3, 2010
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KEM SKAL
BETALE FOR
KUNSTEN?
Av Aslak Høyersten

Først og fremst: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem
som skal betale for kunsten, men jeg vet at flere
burde betale for kunsten – flere bør kjøpe kunst.
I slutten av juni lanserte VISP nettstedet kunstguide.no. Premissene var enkle: kunstsalget i
Hordaland er skrekkelig lavt, og det må bedres. I
årene 2011–2014 hadde Hordaland rundt tre-fire
prosent av det nasjonale kunstsalget. Ja, Hordaland,
fylket som har cirka 10 prosent av landets innbyggere, fylket som har byen Bergen, byen Bergen
som har Kunst- og designhøgskolen, KODE,
Stiftelsen 3,14, Bergen Kunsthall, Galleri SE og
Entrée, byen som har fostret JC Dahl og Bård
Breivik, hjembyen til kultiverte og tyskklingende
familienavn som Mohn, Rieber, Friele og Meyer,
hadde et kunstsalg som knapt gjorde seismiske
utslag anywhere.
Med andre ord: Hordaland og Bergen har en
kunstscene som trenger mer oppmerksomhet,
mer synlighet, og kunstscenen trenger inntekter
fra private kjøpere og næringslivet, i tillegg til
det offentlige – selvfølgelig. Med det i bakhodet
ønsker VISP regjeringens ønske om mer privat
sponsing og initiativ i kulturlivet velkommen,
såfremt dette ikke bare er en unnskyldning om å
sakte, men sikkert, utfase den offentlige støtten
til kunstfeltet. Samtidig ser jeg at det er særdeles
viktig at kunstfeltet også kommuniserer mot et
større publikum, og klarer å få denne gruppen til
å handle samtidskunst. Dersom det private kunstkjøpet kun handler om street art og IKEA-plakater,
gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Publikum er
også velgere, og velgere som ikke har et personlig
forhold til kunsten («den er bare der lissom») vil
knapt lee et øyelokk når politikerne foretar nye
kutt i kulturbudsjettene.
Er så folk opptatt av kunst? Man kan spørre
seg, men ja, jeg tror det. Men det de er opptatt av,
er som oftest den kunsten som fysisk kan rammes
inn, så lenge det er visuelt. Med det menes maleri
og tegning. Derfor trenger vi også offentlige innkjøp og ambisiøse samlere og museer som kjøper,
enten til privat eller offentlig samling, den kunsten
«folk flest» ikke vil ha over stuebordet: det opp-

rørske, det utfordrende, det visuelt støtende, den
larmende lydkunsten.
Jeg tror mange snubler i kunstspråket og derfor
blir likegyldige til samtidskunsten. I Stavanger var
det før sommeren en interessant debatt om språket
som benyttes i kunstfeltet, såkalt artspeak, på tross av
at utgangspunktet for debatten var Jan Zahl sin vel
tabloide artikkel i Stavanger Aftenblad Samtidskunst
er stygt.1 Bøygen er at det visuelle feltet ikke trekker
et skille mellom det interne bransjespråket og et
språk til et generelt publikum. Der store selskaper
som Telenor og Statoil bruker pompøse, visjonære
slagord utad, bruker de innad et tungt fagspråk
som kun et utvalg investorer og ingeniører forstår.
God kunst skal være vanskelig og utfordrende, men
man må spørre seg om språket også må være det.
En annen grunn til at Hordaland har et svakt
kunstmarked, kan skyldes at det finnes stadig færre
kommersielle gallerier. I de siste årene har det
heldigvis dukket opp mange kunstnerstyrte visningssteder for kunst i Bergen, men samtidig har
Bohlou og Parken takket for seg, noe som betyr
at det kun er SE Galleri, Allmenningen og Langegården som står igjen av kommersielle gallerier
som avholder kuraterte utstillinger, og som holder
liv i en liten, men lokal kjøpergruppe.
Med denne situasjonen i bakhodet kastet VISP
seg i gang med å skrive søknader. VISP fikk midler
fra støtteordninger innen kultur og næring hos
Kulturrådet, Hordaland fylkeskommune og Bergen
kommune med målsetning om å «øke synlighet
og inntekter for det visuelle feltet i Hordaland.»
Hovedmålet var å lage en visuell nettside som
viser frem den visuelle kunsten. Det er dessverre ikke
så mange av disse. Enten består de nesten utelukVISP er en kompetanse- og nettverksorganisasjon for det
visuelle kunstfeltet på Vestlandet, og arbeider for å bedre
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, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer,
kritikere og leverandører, og er organisert som en
medlemsorganisasjon med fritt medlemskap.
www.visp.no
www.kunstguide.no
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kende av tekst, eller så er de digitale visningsrom
for kreti og pleti, uten en faglig utvelgelse. For
hvordan kan en ung, uerfaren kjøper vite hvor han
skal starte dersom den faglige vurderingen er mer
eller mindre tilfeldig? Underveis i arbeidet med
kunstguide.no dukket det opp flere problemstillinger: hvorfor kan ikke alle medlemmer av VISP være
med? Må det opplyses om priser på kunstverkene?
Hvordan velger vi ut kunstnere? Løsningen var å
sette sammen et fagutvalg med utgangspunkt i de
to lokale fagforeningene, Norske kunsthåndverkere
Vest-Norge og Bildende Kunstneres Forening
Hordaland. Dette gjør at utvalget av kunstnere
er befriende spredt, fra skulptur til foto, fra performance til maleri. Priser på kunstverk var viktig
for å tydeliggjøre overfor et bredt publikum hva
kunst kan og bør koste. Et interessant trekk var
at mange yngre kunstnere var skeptiske til denne
biten, mens de eldre, erfarne kunstnerne ikke så
dette som problematisk. Hvorfor? Jeg vet ikke,
kan det ha noe med kunstutdannelsen nå kontra
før? Kan det ha noe med hvem som trekkes frem
i tabloidene som såkalt «suksessrike» kunstnere?
Så – hvem skal betale for kunsten? Svaret er:
flere. Kunstscenen er avhengig av offentlig støtte, av
et engasjert, privat publikum og ambisiøse samlere,
av visjonære næringslivsledere. Kort fortalt så trenger
vi en kunsthandlende masse. Kunstscenen trenger
kommersielle gallerier, nettbutikker, kunstnerstyrte
visningsrom, kunsthaller, magasiner, blogger, en
offentlig diskurs osv. Kunst skal være store offentlige investeringer, men også små ornamenter på
peisen, en collage fra en lokal kunstner på skjenken,
et stort innrammet foto over sofaen.
Vår (kunstfeltets) oppgave er å overbevise
kjøpere hva kvalitet innen samtidskunsten er.
Vi må vise betydningen av å støtte kunstnere og
følge kunstnerskap over tid, men vi må også vise
at det å sette seg inn i samtidskunsten tar tid og
er krevende.
1 http://www.aftenbladet.no/meninger/Samtidskunster-stygt-3710783.html).
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Regnskap

VISP har en sunn økonomi og hadde ved utgangen av året et overskudd som
først og fremst skyldes utsettelse av planer med å utvide administrasjonen
og at vi har klart å senke utgiftene til kurs og andre arrangement. Det var
planer om å ansette en deltidsmedarbeider i løpet av året, men dette ble
utsatt til medio februar 2016 - styret og daglig leder mente det var behov for
å konkretisere arbeidsoppgaver og rolle for medarbeideren tydeligere før en
utlysning. I Varekostnad ligger det innbakt prosjektkostnader, Kunstauksjon
Syria, Kritikersamtaler og kunstguide.no, i Salgsinntekt ligger også inntektene
fra Kunstauksjon Syria pluss andre, mindre inntekter. I Lønnskostnad ligger
det lønn til ansatte, til styret, feriepenger, arbeidsgiveravgift, OTP med
mer, mens Annen driftskostnad er husleie, regnskap og revisjon, nettsider,
reisekostnader og lignende. VISP har gjort markante besparelser på
prosjektkostnader blant annet gjennom gratis møterom på Scandic Neptun,
gjennom fellesarrangement med andre aktører og lignende. I budsjett for 2016
er prosjektkostnader redusert som en følge av dette, vi kommer også til å
arbeide mer for å utvikle nettressurser og derav senke kursaktiviteten noe.
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