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Visp er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle
kunstfeltet i hele Hordaland
Visp tilbyr fritt medlemskap til alle som arbeider profesjonelt innen
visuell kunst

•

Visps hovedfokus er profesjonalisering av kunstfeltet gjennom
kursing av medlemmene, veiledning og assistanse, nettverksbygging,
promotering av feltet og medlemmenes virksomhet. Alle tilbud fra
Visp er gratis for medlemmene.

•

Visp økte medlemsmassen i 2012 fra 348 til 488

•

Visp har i 2012 gjennomført tre unike prosjekt:
selvangivelseveiledning
kunstlager

• Visp mottok i 2012 driftstilskudd fra Norsk kulturråd (kr 350 000),
Bergen kommune (kr 200 000), Hordaland fylkeskommune
(kr 100 000), Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (kr 11 000)
og fra Bildende Kunstneres Forening Hordaland - BKFH
(kr 5 000, øremerket til Selvangivelseveiledning).
• Visp sysselsetter ett årsverk, daglig leder i 100% åremålsstilling
frem til april 2014
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Galleriguide for Bergen og Hordaland
Visp publiserte i 2012 en guide over gallerier og visningsrom i
Hordaland i et opplag på 3000 eksemplarer. Guiden presenterer 32
gallerier og visningsrom for samtidskunst i Hordaland. Intensjonen bak
guiden er å stimulere til økt interesse og salg av kunst i regionen, men
også være et nyttig oppslagsverk for de som arbeider innen visuell
kunst. Guiden blir delt ut gratis og er blant annet distribuert til alle
deltagende gallerier og flere bedrifter i fylket. Galleriguide for Bergen
& Hordaland er trykket både med norsk og engelsk tekst og er dermed
også et nyttig oppslagsverk for besøkende til fylket.
Guiden ble produsert med støtte av Hordaland fylkeskommune,
Sparebanken Vest og Bergen kommune.
Selvangivelseveiledning
Med støtte fra BKFH, Norske kunsthåndverkere og Bergen kommune
lanserte Visp i mai 2012 Selvangivelseveiledning for kunstnere på visp.
no. Veiledningen ble utarbeidet av regnskapsbyrået Vassdal & Eriksen
og gir kunstnere en nettbasert steg-for-steg gjennomgang av
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Næringsoppgave for billedkunstnere. Visp valgte å gjøre selvangivelseveiledningen tilgjengelig for hele det norske kunstfeltet og ikke kun et
verktøy for medlemmer av Visp. Veiledningen hadde over 2000 unike
treff i løpet av 2012.
Selvangivelseveiledningen kan sees her:
http://visp.no/-/page/show/Selvangivelseveiledning?sandbox_id=290049
Kunstlager
Visp inngikk i 2012 leieavtale med Rieber Eiendom om lagerplass på
Havnelageret Dokken, sentralt i Bergen sentrum. Visp tilbyr her sine
medlemmer sentral, sikker og meget rimelig (kr 100 pr. kvm. pr. mnd.)
lagringsplass for kunst. Per i dag er det 14 medlemmer som benytter
seg av dette tilbudet.
Kurs og arrangementer
Kursing av medlemmene er ett av Visps fokusområder. Ønsket har hele
tiden vært at kurs og seminar i regi av Visp skal:
•
•
•
•
•

øke medlemmenes kompetanse
stimulere til økt kunstproduksjon
ha høy praktisk nytteverdi
være gratis for medlemmene
være et sosialt treffsted for kunstfeltet med
bred deltagelse fordelt på alder og kjønn.

I løpet av året har VISP arrangert 16 arrangementer i form av kurs,
workshop, forelesninger og debatter:

10. januar

Søknadsworkshop
med Kulturrådet ved Hans Henrik Olsen (Norsk kulturråd)
sted: knipsu deltakere: 42

21. mars

Kan design hjelpe deg som kunstner
ved Truls Indrearne (Haltenbanken)
sted: stiftelsen 3,14 deltakere: 17

29. mars

KORO - hvordan bli konsulent
ved Dag Wierstrøm (KORO)
sted: hordaland kunstsenter deltakere: 22

29. mars

Presentasjon av Telenors kunstsamling
ved Anne Wieland (Kunstcentralen)
sted: entrée deltakere: 16

27. april

Workshop i sosiale medier
ved Håkon Njøten sted: møterom hordaland barneog ungdomsråd deltakere: 14

7. mai

Selvangivelsekurs
ved regnskapsbyrået Vassdal & Eriksen
sted: stiftelsen 3,14 deltakere: 29
5

Bilder fra aktivitetene

21. mai

Profesjonal praksis i etableringsfasen for MA-studentene
ved KHiB ved Kristoffer Vassdal, Jørgen Blitzner, Tone Stedal Haugland
og Vilde Andrea Brun sted: stiftelsen 3,14 deltakere:8

21. mai

Forelesning
med Bruce Ferguson
sted: stiftelsen 3,14 deltakere: 45

12. juni

Excel-kurs (samarbeid med Proscen)
ved Inga Moen Danielsen sted: møterom hordaland barneog ungdomsråd deltakere: 15 (10 fra visp)

26. juni

Debatt om kunstmarkedet i Bergen
(samarbeid med Kunstforum)
sted: stiftelsen 3,14 deltakere: 53

26. juni

Personlig søknadsveiledning
ved Per Kvist
sted: stiftelsen 3,14, 5 deltakere (maks antall)

11. september

Hjemmesidekurs
ved Kristina Aas
sted: hotel scandic neptun deltakere:16

13. september

Grunnleggende Photoshop,
sted: norges kreative fagskole
deltakere: 20 (maks antall)

17. november

Grunnleggende Illustrator
sted: norges kreative fagskole
deltakere: 20 (maks antall)
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12. desember

Informasjonsmøte om PWC
sted: hotel scandic neptun
deltakere: 19

17. desember

Julelunsj
sted:stiftelsen 3,14
deltakere: 33
I tillegg har Visp startet opp «Mandagsboller» en møteplass for gallerier,
institusjoner, gallerier og organisasjoner hver første mandag i måneden
der deltakerne informere om program og planer fremover. Initiativet
handler om å unngå kollisjoner rundt utstillinger, samarbeide om
prosjekt, utnytte ressurser for et felles gode og generelt knytte feltet
tettere sammen.
I 2011 var Visp med på å starte kulturnettverket Manøver som i løpet
av året tilbød medlemmene av organisasjonene Visp, Brak, Proscen,
Design Region Bergen og MediArena ni forskjellige arrangement med
stor spennvidde både faglig og kulturelt. Manøver har fortsatt i 2012 og
ble avholdt hver siste torsdag i måneden på forskjellige arenaer i Bergen
sentrum (pluss et arrangement på Voss), med unntak for juni, juli og
desember, og hadde i snitt 115 deltakere per arrangement.  Ideen bak
Manøver er å styrke kulturnettverket i Bergen og Hordaland, å unngå
for mye ”støy” i forhold til mengden arrangementer i Bergen, og få våre
respektive medlemmer til å utvide egne nettverk og derav få i gang nye
samarbeid på tvers av yrkesgruppene. Visp hadde hovedansvar for to
Manøver-arrangement i løpet av 2012, Manøver mottar støtte fra
Hordaland fylkeskommune.

Visp.no
Vårt nettsted fungerer som innmeldingsportal for medlemmer, og vi oppmuntrer medlemmene til å publisere saker på Visp.no, først og fremst
for å gjøre seg synlig for resten av feltet, men samtidig også for å skape
delaktighet og engasjement blant medlemmene i å utforme organisasjonens videre løp. På nettsiden får medlemmer informasjon om kurs,
rabattavtaler, oversikt over gallerier og institusjoner i Hordaland, oversikt
over søknadsfrister, Selvangivelseveiledning og mer. Hver måned publiserer Visp «Månedens kunstner» på Visp.no der vi presenterer et utvalgt
medlem for resten av medlemsmassen for å gjøre medlemmene og deres
kunst mer synlig for hverandre og dermed ha en samlende funksjon for
feltet. Disse presentasjonene har på det meste over 400 unike treff.
I løpet av av 2012 er denne føljetongen presentert annenhver uke i
Byavisen (opplag 100000), se utvalgte vedlegg.
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Styret 2012
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Stefan Törner
(valgt på fritt grunnlag), billedkunstner
Maia Urstad
(valgt på fritt grunnlag), billedkunstner
Hallgeir Isdahl (kompetanse innen jus
og økonomi), sjef for Sparebanken Markets
Trine Hovden (NKVN), kunsthåndverker
Arne Skaug Olsen (BKFH), kurator/
billedkunstner/kunstkritiker (t.o.m. 16.04.12)
Malin Lennström-Örtwall (BKFH),
billedkunstner (f.o.m. 16.04.12)

Vara:

Kari Merete Paulsen (NKVN),
kunsthåndverker
Heidi Nikolaisen (BKFH),
billedkunstner (t.o.m. 16.04.12)
Karen Skog (BKFH),
billedkunstner (f.o.m. 16.04.12)

Styrets sekretær:

Daglig leder Aslak Høyersten

Styremøter/Årsmøte:

Det ble i 2012 avholdt fire styremøter:
23.februar, 20.juni, 17.oktober, 15.desember.
I tillegg ble det arrangert et styreseminar
20. januar. Årsmøtet ble avholdt den 16.april.

Synlighet
Det er viktig at Visp er en synlig aktør i kunstfeltet. Dette gjelder både
innad ved å være en samlende organisasjon som forener det profesjonelle
feltet og dermed har et jevnt tilsig av medlemmer, og utad som en
organisasjon som øker den generelle oppmerksomheten til hele det
visuelle kunstfeltet. Visp holder kontor på Vågsallmenningen 12,
midt i Bergen sentrum.
Synlighet for tilskuddsytere
På følgende områder synliggjør Visp støtte fra Norsk kulturråd,
Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune:
I presentasjonen av kunstnere i Byavisen (se vedlagte avisutklipp), i all
e-post som sendes fra Visp, på Galleriguide for Bergen & Hordaland og
på nettstedet visp.no.
Synlighet for Visp
Se vedlagte utklipp fra diverse aviser.
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Rabattavtaler/tilbud
I løpet av 2012 har Visp inngått rabattavtale for sine medlemmer hos
Neumann Bygg. Denne avtalen kommer i tillegg til rabattavtaler hos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hobbykjelleren Kunst og Hobby
Nygårdsgaten Maling og Jernvare
Rammeservice
Torgeir Eriksen transport
Albert E Olsen
Bergen Bilutleie
Beckers maling
Byggengros
Malepaletten
NorEngros

Visp har i 2012 også formidlet og lagret kunstkasser fra Kunstmuseene
i Bergen gratis til bruk for Visp-medlemmer, i tillegg har medlemmene
anledning til å låne hos Visp to gratis projektorer til bruk i utstilling
eller på atelier.

Politisk
Visp har vært i flere møter og i jevnlig kontakt med Norsk Kulturråd,
Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune både for å synliggjøre
seg som organisasjon, formidle informasjon, spørsmål og problemstillinger til og fra våre medlemmer, men også for å arbeide for videre
finansiering av organisasjonen de nærmeste årene.

Økonomi
Se vedlagt årsregnskap med noter.
Det ble i 2012 inngått samarbeidsavtaler mellom Visp og Hotel Scandic
Neptun, Price Waterhouse Coopers og Norges Kreative Fagskole. Disse
avtalene sørger for at Visps kostnader knyttet til kurs og andre arrangement er blitt kraftig redusert gjennom gratis møterom, gratis kursholdere
med høy kompetanse og tilgang på utstyr. Avtalene fortsetter videre og
vil ha større verdi og effekt i 2013 og fremover grunnet at avtalene stort
sett ble inngått høsten 2012.

design: haltenbanken
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Internasjonal trekunst til Bergen

18. til 23. mai går Bergen internasjonale
trefestival av stabelen i Vågsbunnen.
Det er en konkurranse for designere,
arkitekter og artister fra hele verden. Da
konkurransen ble holdt i 2010 kom vinnerlaget fra Chile og Tyskland med skulpturen
«Spine (Broken)».

Kultur Kunst

Kunstner med sans for d
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Sissel Blystad har alltid jobbet med
sterke, klare farger. Hun har blant
annet laget den store, fargerike
utsmykkingen i Vandrehallen i
Stortinget. Da Blystad vant konkurransen i 2002, reiste hun frem og
tilbake fra Stockholm, hvor det ble
vevet, i to og et halvt år.
– Jeg er fornøyd med resultatet den
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Helgjødsel kombinerer egenskapene til hønsegjødsel med styrken
til mineralgjødsel og inneholder alt
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Helt enkelt.
+(3,'-;

www.naturgjodsel.no
(+,$-3+ #),%
%IEHFDDIF>6IEHFDDFG
*(,-;"'(A'(+,$>'-3+ #(,%<'(  
555<'-3+ #),%<'(

12

HAGE   15  kg

)++,-(
LJO
(-%'"-+( '
EFO
? +4G>P H> G:JO@
(,(+?> @
FO
%"3&? > @
EJO
%,"3&?> @
G:IO
4(4%
EO
 ',"3&? > @ D:GO
(%3&4$-
D:KI$ =%

HELGJØDSEL
HAGE

NPK  12-‐2-‐16

Sissel Blystad savner flere utsmykkingsmuligheter for kunstnere i Bergen. Selv vises
ett av hennes store verk nesten daglig på TV.
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Suksess i hagen?
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Dagsrevyen, med mer eller mindre
tullete politikere foran.

Noen ganger synes tråden, andre
ganger er den helt borte. «Tekstil
light» kaller jeg prosjektet mitt.

akademiet i Oslo. Og dermed ble
det enslig mor igjen. Men da var livet
mitt her, så jeg ble.

– Hvordan jobber du?
– Jeg har jobbet med billedvev i – Hva inspirerer deg?
– Hva er det beste med Bergen?
mange år, men det gjør jeg ikke len- – Jeg blir inspirert av natur, landskap, – Det beste med Bergen er at den er
ger. Nå bruker jeg rester av garnet til hverdagslivet, ting jeg ser på TV eller passe stor, du når det meste, bare
å lime på gamle pledd. Jeg fotografe- andres kunst på nett. Noen ganger du kommer deg bort av og til – til
rer gjerne detaljer av teppene, leker får jeg plutselige fargeopplevelser når noe større. Det beste med miljøet
i Photoshop, og printer store print. jeg ser ut av vinduet eller vandrer av her er kanskje at det er ganske tett.
Jeg har nesten i alle år hatt atelier i
gårde på asfalten.
atelierfelleskaper, deltatt og jobbet i
kunstnerorganisasjoner og gallerier.
– Hvorfor ble du boende her?
– Jeg begynte på Kunst- og Jeg har vært på Verftet i cirka 25 år.
Håndverksskolen i Oslo. Så fikk
barn og haddeREKKER  TIL
behov for en «mil- – Hva savner du i det bergenske
jøforandring». Da tok jeg med meg kunstmiljøet?
2
barnet og dro til Bergen, og fortsatte – Mediadekningen av kunst er ikke
god nok. Det er et must for at «folk
på skolen her.
Deretter kom kjærleiken, og jeg flest» skal vite at det faktisk finnes et
ble boende,Miljøvennlig
men kjærleiken dro til yrende kunstliv her. I tillegg savner

08000

15  kg

260  m
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Skatere på
biblioteket

25

Nordiske
mediedager

I mai får biblioteket besøk av de to
skaterne Fritjof Krogvold og Arild
Rossebø. Krogvold har skrevet faktaboken «Skating - alt om rullebrett»,
og Rossebø har skrevet boken «David
skater». Skaterne skal fortelle skoleelever om skriving, skating og mye annet.
Forfatterne besøker både hovedbiblioteket og flere filialer, hvorav ett av
besøkene overføres live på nettet.

9.-11. mai er det Nordiske mediedager i Bergen.
Det blir blant annet diskusjoner om den
arabiske våren, retorikk og terror, Grand Prix og
norsk spillbransje. I tillegg kommer de to produsentene Andre & Maria Jacquemetton for å
fortelle historien bak den suksessrike TV-serien
Mad Men. Mads Brügger, mannen bak den
kontroversielle filmen «Ambassadøren», kommer også.

Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

Foto: Johan Stahl Winthereik/Zentropa Real ApS

or de store flatene
VISP

– produsentenhet for visuell kunst

» * VISP har vært i drift siden juni 2010 og er et kompetansesenter og
nettverksorganisasjon for profesjonelle innen det visuelle kunstfeltet
i Hordaland; fra billedkunstnere til gallerister, fra kunsthåndverkere til
kritikere.
» * Visp tilbyr sine medlemmer veiledning, nettverk, kursing, rabattavtaler og kompetanse.
» * Medlemskap er åpent for alle som jobber profesjonelt med kunst i
Hordaland.
» * VISP er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og Hordaland
fylkeskommune.
Annen hver uke kommer Byavisen til å trykke saker om bergenskunstnere i samarbeid med VISP.

Sissel Blystad
» Kommer fra Oslo, men har bodd i Bergen siden 1968.
» Utdannelse: Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1964 – 65,
Bergens Kunsthåndverksskole 1968 – 70

jeg også flere offentlige og private videregående skole, og skal henge i
utsmykkingsmuligheter for kunst- biblioteket deres. Nå vil jeg fortsette
nere i området. Det lages mye bra her. arbeidet med store print, fortrinnsvis store sirkler.
– Hva jobber du med for øyeblikket?
– De siste ukene har jeg brukt – Hva er dine planer fremover?
på å klargjøre noen eldre tepper – Jeg har ingen planer, bare håp om et
som sist uke ble levert til Osterøy godt liv og god helse. Men det dukker

alltid opp noe. Jeg jobber nesten hele
tiden, men jeg jobber sakte. Det føles
faktisk godt å ikke ha langsiktige
planer.

Bosshenting.no
Vi henter boss,
rot og skrot.
1. Du peker vi bærer
2. Utleie av bosstilhengere
3. Bosscontainer-utleie

Ring 09234
13
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▍Kultur Kunst
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FARGEFEST: Asbjørn Hollerud jobber med ulike grafikkteknikker og rominnstallasjoner.

Asbjørn Hollerud
Kommer fra:
Kristiansand
Bor: Søndre Skogveien i
Bergen
Utdannelse: BA i kunst
fra Northwestern College,
Minnesota 1998-2001, MA
i kunst fra KHIB 2005-07
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– Hvorfor ble du værende i Bergen
etter endt utdannelse, og hva er det
beste med byen og kunstmiljøet her?
– Jeg flyttet til Bergen på grunn
av MA-studiet på KHIB. Siden
startet jeg Trykkeriet – Senter for
Samtidsgrafikk og satser på å fortsette å ha Bergen som min base.
Bergen er en liten by og det er relativt
lett å få oversikten på hva som skjer.
Jeg liker samarbeidsånden som
ligger i bunn både blant kunstnere,
KHiB og Bergen kommune.

– Du driver med forskjellige grafikkteknikker og rominstallasjoner.
Hva er dine tre viktigste verk?
Ex – Posed (MA prosjektet 2007,
Bergen Kunsthall).
Til min avgangsutstilling stilte jeg
ut 108 silketrykket rustfrie stålplater
som alle hadde ulike fargevarianter
av den samme pikslerte rasterprikken. På golvet lå en liten monitor
med ulike japanske 80-tallsreklamer
med popikoner som Eddie Murphy,
Michael Jackson og Andy Warhol.
When You Hunger Number One
– Men hva savner du?
(Soloutstilling HKS 2008)
– Jeg savner f lere bergenske
Soloutstillingen på HKS bestod
kunstsamlere som tør å samle på av et mørkt rom med 11 vegger silsamtidskunst.
ketrykket plexiglass som til sammen
dannet en prismeform. Bak den
bakerste plexiglassveggen var det

200 lyspærer som ble styrt av dataprogrammet MaxMsP. Rommet
hadde også seks høytalere som spilte
lyd fra seks ulike dataspill samtidig. I
den andre enden av rommet var det
en speilvegg hvor publikum kunne
speile seg selv i den diskoaktige
installasjonen.
Prime Time (2010/2011, BGO1
Bergen Kunstmuseum)
Installasjonen bestod av en haug
plexiglassplater i kombinasjon med
to lysbokser. Plexiglassplatene er
de samme som ble brukt til HKSutstillingen, men i en resirkulert
utgave.
– Hva jobber du med for øyeblikket?
– For tiden holder jeg på med en
gamblinginstallasjon basert på den
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Dåp,
konfirmasjo
bryllup?

Vi har det du trenger for å
dekorere de vakreste festbord

Stort og unikt utva

Norske håndlagde lys
i ypperste kvalitet
Servietter

Bordk

Dekor

Vase

Lysestaker

Skål

Løpere

Silkebloms

Duker
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Velkommen innom for en trivelig h

japanske pachinko-maskinen. Kort
sagt går ideen ut på at publikum må
gamble for sin egen kunstopplevelse
ved å sette seg ned med en 4-5 meter
høy maskin. Metallkuler blir skutt
opp og treffer masse spiker på vei ned.
Hver spiker er koblet opp til dataprogrammet MaxMsP som til slutt
sender ulike typer videofragment ut i
rommet. Utstillingsrommet vil aldri
bli det samme på grunn av de ulike
kombinasjoner hver gang en kjører
maskinen.
– Hva er dine ambisjoner videre?
– Jeg håper at jeg kan fortsette å utvide
mitt kunstneriske uttrykk uten å
repetere meg selv. Min ambisjon er
å få stilt ut mer i Norge og i utlandet.

VISP – produsentenhet
for visuell kunst
» VISP har vært i drift siden juni 2010 og er et kompetansesenter og nettverksorganisasjon for profesjonelle innen det visuelle kunstfeltet i Hordaland; fra
billedkunstnere til gallerister, fra kunsthåndverkere
til kritikere.
» Visp tilbyr sine medlemmer veiledning, nettverk,
kursing og kompetanse.
» Medlemskap er åpent for alle som jobber profesjonelt med kunst i Hordaland.
» VISP er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.
Annen hver uke kommer Byavisen til å trykke saker om
bergenskunstnere i samarbeid med VISP.
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▍Kultur Kunst

Leker med fortidens kunstepoker
Tom Kosmo inspireres av surrealisme, skyer og utstoppede dyr. Til høsten blir det utstilling i
både Voss og Sandefjord.
Tom Kosmo
» Kommer fra: Fauske i
Nordland
» Bor: Bergen
» Utdannelse: BA fra KHIB,
samt Nordland kunst- og
Filmskole
» Jobber med: Figurativ, surrealistisk grafikk og maleri.

– Hvorfor ble du boende her?
– Jeg ble boende i Bergen fordi jeg
liker byen bedre enn Oslo som jeg
bodde i før. Jeg har ingen videre tro
på å jobbe med kunst i distriktene.
– Hva er det beste med miljøet og
byen?
– Det beste med byen er naturnærheten, den joviale stemningen
og utelivet. Kunstmiljøet er sammensveiset, uten veldig definerte
grenser og preget av en kommersiell
uskyld som jeg liker godt.
– Hva savner du i det bergenske
kunstmiljøet?
– Jeg savner et ungt figurativt
miljø tilsvarende det som finnes i
Oslo og som etter hvert har blitt et
internasjonalt fenomen. Jeg savner
flere kunstnere som tør å definere
seg ut av samtidskunstens dogmer
og overvinne den tomheten og distansen til publikum som har preget
kunstscenen i tiår.
– Hva inspirerer deg i ditt arbeid?
– Jeg er blant annet inspirert av
rennesansen, barokken, surrealisme,
symbolisme, pop-surrealisme og
eldre illustrasjonskunst. Kunstnere
som Sverre Malling, Christer
Karlstad, Michael Borremans, samt
bloggen til James Gurney er også
viktig inspirasjon for meg. Fortiden,
eksistensielle problemer, utstoppede
dyr, ikke-utstoppede dyr, barken på
gamle trær, skyer og kunstmaterialer
inspirerer meg også.

VISP

– produsentenhet for
visuell kunst

» VISP har vært i drift siden juni
2010 og er et kompetansesenter
og nettverksorganisasjon for
profesjonelle innen det visuelle
kunstfeltet i Hordaland; fra billedkunstnere til gallerister, fra
kunsthåndverkere til kritikere.
» Visp tilbyr sine medlemmer
veiledning, nettverk, kursing,
rabattavtaler og kompetanse.
» Medlemskap er åpent for alle
som jobber profesjonelt med
kunst i Hordaland.
» VISP er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og
Hordaland fylkeskommune.
Annen hver uke kommer Byavisen til å
trykke saker om bergenskunstnere i samarbeid med VISP.

estetikk, og så sammenstille dette
med populærkulturelle referanser,
personlige fetisjer og humor. Min
praksis er i det hele tatt en anakronistisk affære, som sirkler rundt vår
oppfatning av fortidens kunst, av
samtiden og tid forøvrig. Jeg er opptatt av at tilskueren skal ha bestemte

Arbeidene mine står i konstant
dialog med forskjellige historiske
epoker innen kunst og illustrasjon.

BLANDER EPOKER: Tom Kosmo bruker blant annet
klassiske teknikker, og sammenstiller dette med
populærkulturelle referanser, personlige fetisjer og
humor.
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– Hvordan vil du beskrive verkene
dine?
– Jeg kan delvis plassere verkene
mine i en fløy av surrealismen som
kaltes det oneiriske maleri, som betyr
drømmemaleri. Dette var en reaksjonær strømning innen modernismen
som forente akademisk teknikk med
moderne psykologi og dens ideer om
det underbeviste. Den amerikanske lowbrow-bevegelsen har også
betydd mye for meg de siste årene.
Arbeidene mine står i konstant dialog med forskjellige historiske epoker
innen kunst og illustrasjon.
– Du jobber både med maleri og
grafisk arbeid. Kan du si noe om
forskjellen der?
– De grafiske arbeidene forholder seg mest til illustrasjonshistorie,
mens maleriene forholder seg sterkest
til klassisk kunst. Grunntaktikken
er å bruke klassiske teknikker og

oppfatninger om hva han ser på. Da
har jeg oppnådd kontakt og kan
manipulere denne oppfatningen, i
motsetning til verk som forsøker å
definere seg ut av kunstbegrepet og
ender i fremmedgjøring.
– Hva jobber du med for
øyeblikket?
– For tiden blir det mest maleri. Jeg
har fått over meg den entusiasmen
man får når man føler at man etter
års arbeid virkelig begynner å forstå
noe av mediet.
– Hvilke planer og ambisjoner har
du for tiden fremover?
– Jeg jobber halsbrekkende frem
mot to separatutstillinger samtidig i
august, i Voss- og Sandefjord kunstforening. Jeg håper det ikke skal gå ut
over integriteten i hver utstilling. Jeg
håper også at flere skal legge merke
til min anakronistiske praksis utenfor Bergen, gjerne i utlandet.
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▍Kultur Kunst

Berørt av palestinsk sårbarhet

Malin Lennström-Örtwall valgte å bli værende i Bergen etter kunststudiene. I sommer inviterer hun
internasjonale kunstnere i Bergen til en workshop.
VISP – produsentenhet for visuell kunst

Malin Lennström-Örtwall
Født i Stockholm, oppvokst i Gøteborg.
Har bodd i Bergen i snart 15 år.

» VISP har vært i drift siden juni 2010 og er et kompetansesenter og nettverksorganisasjon for profesjonelle innen det visuelle kunstfeltet i Hordaland; fra
billedkunstnere til gallerister, fra kunsthåndverkere til kritikere.
» Visp tilbyr sine medlemmer veiledning, nettverk, kursing og kompetanse.
» Medlemskap er åpent for alle som jobber profesjonelt med kunst i
Hordaland.
» VISP er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og Hordaland
fylkeskommune.

Utdannelse: Kunstskolen i Bergen (2003)
Kunstakademiet i Bergen (bachelor 2005)
Kunstakademiet i Trondheim (master 2009)
The International Academy of Art Palestine (utveksling 2008)
Jobber med installasjon, tekst, foto og skulptur.

Annen hver uke kommer Byavisen til å trykke saker om bergenskunstnere i samarbeid
med VISP.

– Hvorfor ble du boende i Bergen?
– Hva savner du i det bergenske
– Jeg har store deler av familien min kunstmiljøet?
her og har vært i Bergen mye siden – Flere gallerier! De siste årene
jeg var liten. Derfor var det natur- har flere og flere kunstnere etalig å bli værende etter endte studier. blert seg i Bergen og mange nye
Men også fordi Bergen er en bra atelierfellesskap og kunstnerinikulturby. Det skjer mye spennende tierte visningssteder har kommet
og jeg syntes Bergen ville være en på banen, men jeg savner flere
bra base for meg som kunstner. Da
jeg var ferdigutdannet var ateliersituasjonen annerledes enn hva den
er i dag. Derfor tok jeg, sammen med
Anna C. Lorenzen, Stefan Tørner og
Vilde Salhus Røed, initiativ til et nytt
atelierfellesskap på Dokken, Bergen
Ateliergruppe (BAG). Nettopp for
å skape et bra arbeidssted og godt
arbeidsmiljø, slik at vi kunne bli
værende i Bergen.
– Hva er det beste med miljøet og
byen?
– At kunstmiljøet vokser. Flere og flere
velger å bli her etter endte studier og
at det da skjer mer og mer kunstnerinitierte prosjekter, samtidig er det
mye annet bra som skjer innenfor
kulturfeltet i Bergen.

gallerier og et større marked for
kunst.

siste årene, har mine arbeider i de
siste fokusert rundt den sårbarheten
man kan finne i de okkuperte pales– Sårbarhet er et gjennomgående tinske områdene. Fra å ha arbeidet
tema i dine arbeider. Kan du for- med objektbaserte installasjoner, har
telle litt om noen av verkene som mine arbeider tatt en mer prosessbasert og politisk retning.
omhandler denne tematikken?
Neonskiltet «Maybe I’ll never
– Etter flere opphold i Palestina de
see you again. Part 2» er produsert
med hjelp av lokale håndverkere i
Palestina. Ideen var å få laget skiltet
inne på Vestbredden for så å sende det
til Norge. I uvisshet om hvordan skiltets reise ville gå, har jeg latt arbeidet
vokse frem. Skiltet kunne bli stoppet
allerede ved de israelske checkpointet
ut fra Vestbredden, eller på flyplassen.
Det kunne ha blitt ødelagt med overlegg eller ved tilfeldigheter. Da skiltet
ankom Norge var det skadet og det er
også slik det har blitt stilt ut. I ettertid
har skiltet fortsatt å falle fra hverandre og det er nå også en «Maybe I’ll
never see you again. Part 3».
«Maybe I’ll never see you again.
Part 1», som ble produsert til min
utstilling på Entrée i 2010, er et postkort som utstillingens besøkende

kunne ta med seg hjem. Postkortet
viser neonskiltet før det ble sendt fra
Palestina og ødelagt. Poskortet er
produsert i et opplag på 1387 eksemplarer, tilsvarende antallet drepte
palestinere under det 22 dager lange
israelske angrepet på Gaza i desember 2008 til januar 2009.
– Hva jobber du med for øyeblikket?
– Jeg har akkurat hatt en separatutstilling på Galleri Mors Mössa i
Göteborg. Nå er det tid for etterarbeid med rapportering og regnskap,
før jeg begynner å jobbe med nye
utstillingsprosjekter. Mye av tiden
går også med til planlegging av BAG
Art Camp, en internasjonal kunstnerworkshop, som jeg organiserer
sammen med Sarah Jost og Petra
Rahm på Bergen Ateliergruppe
(BAG). 15 billedkunstnere fra ulike
deler av verden er invitert til Bergen
i to uker i juni for å arbeide sammen,
dele ideer og erfaringer rundt temaet
kunstnerinitierte prosjekter. BAG
Art Camp skal avsluttes med et
arrangement åpent for publikum.
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▍Kultur Kunst

Med fascinasjon f

Kristin Austreids malerier er inspirert av pop art og barokk. Nylig åpnet
hun sin første separat-utstilling i et profesjonelt galleri.
– Hva inspirerer deg i arbeidet ditt?
– Gode filmopplevelser gir meg ofte
en veldig direkte inspirasjon. David
Lynchs univers er et sted jeg liker å
være. Musikk er også en stor inspirasjonskilde, men den er ofte mer
utydelig og vanskeligere å merke.
Kanskje fordi den ofte er i bakgrunnen under arbeidsprosessen. Den
er liksom drivstoffet. Jeg er en del
av Radiohead-generasjonen, og jeg
hører ofte sanger om igjen og om
igjen for å «være i sonen». Asgar/
Gabriel, Till Gerhard, Aris Kalaizis
er noen av kunstnerne som inspirerer meg.
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– Hvordan vil du beskrive kunsten men heller subjektive versjoner. De – Hvorfor ble du boende her?
siste maleriene mine viser et oppløst – Jeg trives godt i Bergen, og jeg liker
din?
– Min tematiske innfallsvinkel kom- landskap der menneskene prøver å at byen ikke er så stor. Bergen har
mer fra en interesse for eksistensia- orientere seg. De har kanskje noe et godt musikkmiljø, og det holder
lismen og psykologien. Jeg har lenge tafatt og overfladisk over seg. Det er meg i byen like mye som kunstmilvært opptatt av hvordan bevissthe- en distanse mellom dem og oss på jøet. De siste årene har kunstmiljøet
i Bergen blomstret. Med alle de nye
ten møter virkeligheten, hva det vil si utsiden, men også dem imellom.
visningsstedene og ateliergruppene,
å oppleve verden gjennom et subjeker dette en spennende periode for
tivt perspektiv og hvordan vi tolker
situasjoner forskjellig. Det som kalles
selektiv persepsjon. I arbeidene mine
Bergen har et godt musikkmiljø,
er det i møtet mellom de forskjellige
maleriene at det interessante finner
og det holder meg i byen like mye
sted. Gjennom denne uttrykksforsom kunstmiljøet.
men ønsker jeg si noe om at det vi
opplever ikke er en objektiv sannhet,
,SJTUJO"VTUSFJE

kunstnere i Bergen. Bergen Kjøtt
var en av grunnene til at jeg har blitt
værene så langt. Jeg liker at prosjektet
er så ambisiøst, og det har vært interessant å være med på det fra starten
av og se utviklingen fra innsiden.
– Hva er det beste med miljøet og
byen?
– Bergen er en by med en sterk
identitet. Byen er ikke så stor, men
den vil veldig gjerne være det. Det
gjør at mange tørr å satse på smale
prosjekter som det kanskje egentlig
ikke er et marked for eller spesielt
stor interesse for. Men som allikevel
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n for psykologien
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VISP

– produsentenhet for
visuell kunst

» VISP har vært i drift siden juni
2010 og er et kompetansesenter og nettverksorganisasjon for profesjonelle innen
det visuelle kunstfeltet i
Hordaland; fra billedkunstnere til gallerister, fra kunsthåndverkere til kritikere.
» VISP er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og
Hordaland fylkeskommune.
Annen hver uke kommer Byavisen til
å trykke saker om bergenskunstnere i
samarbeid med VISP.

det samme?». Dette er min første
separatutstilling i et profesjonelt
galleri, og det blir spennende å se
responsen på de nye arbeidene mine.
Sommeren skal jeg bruke til planlegging av en maleriutstilling, som
– Hva savner du i det bergenske Linda Soh Trengereid, Ilija Wyller
og jeg skal arrangere på Bergen Kjøtt
kunstmiljøet?
– Noen ganger skulle jeg ønske det var utpå sensommeren. Fra og med høsflere gode maleriutstillinger. Derfor ten av begynner jeg på mastergraden
skal Linda Soh Trengereid, Ilija i billedkunst på KHIB, og jeg gleder
Wyller og jeg arrangere en maleriut- meg til å jobbe med masterprosjektet.
stilling til sensommeren på Bergen
Kjøtt.
klarer å eksistere i Bergen fordi det
er så forbanna mye vilje her. Jeg liker
at man kan gå fra åpning til åpning
en fredagskveld uten å hoppe på en
eneste buss eller bybane.

– Hvilke planer har du fremover?
– I første omgang gleder jeg meg til
utstillingen på Galleri Parken som
åpnet 14. april. Der viser jeg ni splitter nye malerier under tittelen «Hvis
vi kunne se det hele, hadde vi da sett

Kristin Austreid
» Fra: Kopervik, på Karmøy.
» Bor: I et gammelt hus på
Nøstet.
» Utdannelse: Kunstskolen i
Bergen i 2004.
» Ex. Phil. og Ex Fac.
Bachelorgrad ved
Kunsthøgskolen i Bergen
(2010). To år på Bergen Kjøtt
samt et residensopphold i
Sveits. Starter på masterprogrammet i billedkunst ved
KHIB til høsten.
» Jobber med: Figurative
malerier. De siste maleriene
har et pop-art-uttrykk, med
referanser til barokken og
abstrakt ekspresjonisme.
INSPIRERT AV FILM: – David Lynchs univers er et sted jeg liker å være, sier
Kristin Austreid.
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Outsider Lindstrøm

Kultur Kunst

Vinneren av Nordisk Råds litteraturpris, Merethe
Lindstrøm, har alltid følt seg litt utenfor. Det sier
hun i et intervju med NRK. Hun husker godt da
hun var 17 år og elev på Bergen Katedralskole.
– Jeg pleide noen dager å skulke timene og gå
rundt Lille Lungegårdsvannet til kunstsamlingene på andre siden. – Timene i de rommene
var som en meditasjon eller trøst, og var det
jeg trengte for å få hodet på rett plass. Jeg var
et sted hvor den følelsen av å være feil skrudd
sammen, ikke hadde betydning.

Tredimensjonell vandring
– Vi mangler politikere med innsikt i og interesse for kulturlivet, mener Arne Heglum Ingvaldsen. Han lager kunst i stort
format.
– Hva slags uttrykk arbeider du med?
– Jeg arbeider mest med installasjoner i litt større format, slik at
det arkitektoniske rommet blir en
del av installasjonen, ikke bare en
bakgrunn. Hendelser mot lokaliteten oppstår gjerne ved hjelp av en
enkel, sammenfattende figur. For
tidsavgrensede installasjoner bruker
jeg diverse trematerialer, for permanente verk liker jeg best stål. Figuren
kan kanskje gi inntrykk av å være
uavhengig, men det er en illusjon.
Jeg prøver å berøre verden.
– Hva inspirerer deg og hvilke verk
vil du trekke frem?

VISP

– produsentenhet
for visuell kunst

» VISP har vært i drift siden juni
2010 og er et kompetansesenter og nettverksorganisasjon for profesjonelle innen det visuelle
kunstfeltet i Hordaland; fra
billedkunstnere til gallerister,
fra kunsthåndverkere til
kritikere.
» Visp tilbyr sine medlemmer veiledning, nettverk,
kursing, rabattavtaler og
kompetanse.
» Medlemskap er åpent for
alle som jobber profesjonelt
med kunst i Hordaland.
» VISP er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og
Hordaland fylkeskommune.
Annen hver uke trykker Byavisen saker
om bergenskunstnere i samarbeid
med VISP.
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– For det meste kommer det ut av
de situasjonene jeg engasjerer meg
i, og deres sammenheng. Et eksempel er vindusinstallasjonen «12
vindu» i Kabuso i Hardanger, 2011.
Hardanger er tungt assosiert med
romantisk og religiøs reising knyttet til nasjonsbyggingen på 1800talet. Området omkring Kabuso
gav inspirasjon til å tenke biologi, og
jeg forsket lenge på bakteriekulturer
som et visuelt formspråk. Innenfor
et enkelt «bakteriespråk» basert på
prikker og streker tok jeg indirekte
opp tema som elementært liv, vekst,
trafikk, byer og elektronikk.
Det store utstillingsrommet
har fått en utforming som gjør det
vanskelig å stille ut visuell kunst. Jeg
måtte gå ut av huset, og tenkte at de
store vindusflatene ut mot parken er
den mest interessante visningsflaten.
Her ligger tolv digre vindu på rad,
som tomme tegneserieruter. Om
dagen kommer lyset inn og om kvelden kommer lyset ut. Konsekvensen
ble ideen om en grafisk serie basert
på transparent vindusfolie.
Her i Bergen har jeg vist noen
installasjoner. De siste var «RAUD»
på Visningsrommet USF i 2007, og
så «TURKIS II» samme sted i 2011.
Også for disse gjelder det at de prøver å gå i dialog med rommet på
en sammenfattende måte. Alt må
være organisert slik at publikum
kan oppfatte det tredimensjonalt
gjennom vandring, over et tidsspenn. «RAUD» fikk karakter av en
aggressiv, utagerende form med en
dynamisk farge.
Det kraftige kontrastmomentet

var felles med installasjoner jeg
gjorde tidligere. Men «TURKIS II»
ble litt annerledes. Her blandet noe
«feminint» (lette, lysreflekterende
flater, svevende hovedform) seg
med noe «maskulint» (fysisk tyngde,
press og motpress mellom gulvet og
døråpningen i rommet).
– Hva er det beste med miljøet og
byen?
– Det er kort vei mellom folk her.
Kunstnerne kommer lett i kontakt
med hverandre, særlig fordi så
mange har etablert seg i atelierfellesskap der kommunen har vært en
positiv medspiller. Så er Bergen en
studentby, og for kunsten er det fint
at det popper opp eksperimentgalleri
rundt om. Det beste med byen ellers
er nok byfjellene.
– Hva savner du i det bergenske
kunstmiljøet?
– Det er et savn at vi mangler politikere med innsikt i og interesse for
kulturlivet. Jeg skulle også ønske at
kunstnere hadde ytret seg offentlig om kunst. Det er ikke nok med
Tommy Olsson. Lokalavisen BT er
for svak, den klarer ikke å drive god
journalistikk på feltet. På sitt beste
(eller verste) kommer det meldinger
fra en håndfull autoriserte universitetsfolk med lang trening i å tyde
rebuser, eller pengefolk med ufrivillig sans for komikk. Men på slutten
av dagen er det uansett den store
hæren av amatører som drar hjem
med pokalane.
– Hva jobber du med for øyeblikket?
– Jeg jobber med en utendørsskulptur for den nye sportshallen
Idda Arena i Kristiansand. Det var

Arne Heglum Ingvaldsen
» Kommer fra: Os
» Bor: På Nordnes, Bergen
» Utdannelse: Er utdannet arkitekt fra NTH, og billedkunstner fra akademia
i Warszawa og Bergen.

et direkte tildelt oppdrag i konkur– Jeg har lenge ønsket å lage en
ranse med 21 andre. 28. juni skal jeg utstilling med nye tegninger. Mine
delta på den internasjonale utstil- håp og ambisjoner? At de blir sanne
lingen «Sculpture and Object» i innenfor seg selv og sterke utetter.
Bratislava.
– Hvilke håp og ambisjoner har du
fremover for kunsten din?

DEBATT

Hvorfor selges det lite
kunst i Bergen?
– Kunst som ikke blir solgt kan bli glemt, sier kunstsamler Petter Snare. Står det bergenske
kunstfeltet i fare for å glemmes dersom ikke det lokale kunstmarkedet stimuleres og utvikles?
Visp og KUNSTforum inviterte til debatt for å diskutere det svake kunstmarkedet i Bergen.
av Benedikte Holen

Kunstfeltet i Bergen har hatt en positiv utvikling
på flere områder de siste årene. Etableringen av flere
kunstnerstyrte visningssteder kombinert med at
flere nyutdannede kunstnere har valgt å bli i byen
etter endte studier, skaper et ungt dynamisk felt
som også stimulerer det mer etablerte kunstmiljøet.
Sammen med stabile visningssteder som Bergen
Kunstmuseum, Bergen Kunsthall og Hordaland
Kunstsenter sørger dette for en høy kvalitet på
kunstscenen i byen. Kommersielle gallerier er
imidlertid mangelvare. Det var temaet som var
til debatt på Galleri 3,14 den 25.juni.
I panelet satt gallerist Sjur Nedreaas (Galleri
SE), gallerist Randi Thommesen (Lautom Contemporary), kunstsamler Petter Snare og regnskapsfører
Kristoffer Vassdal (Vassdal & Eriksen). Ordstyrer
var André Gali, redaktør i KUNSTForum.
Representanter fra næringslivet glimret imidlertid
i stor grad med sitt fravær. Men næringslivet ble et
gjennomgående tema blant paneldeltakerne, ettersom
det anses å ligge et stort potensial i å få aktører fra
det lokale næringslivet til å stimulere kunstfeltet i
Bergen økonomisk. Daglig leder i Visp (Produsentenhet for visuell kunst) Aslak Høyersten, kunne
innledningsvis informere om at Hordaland omsatte
for kun 3,3 % av det nasjonale kunstsalget i 2011. Til
sammenligning hadde Oslo en andel på over 60%.
Også Rogaland ligger over Hordaland og Bergen,
med en omsetning på 6,7% av det nasjonale salget.
Det
er få samlere i Bergen, og det er få bedrifter som
kjøper kunst. Bergen trenger flere samlere, sier Sjur
Nedreaas, som driver det mest etablerte av de få
kommersielle galleriene i Bergen, Galleri SE. Han
forteller om en vanskelig oppgave med å få større
bedrifter interessert i å kjøpe kunst av høy kvalitet.
– Bedrifter kjøper ofte inn kunst av amatører.
De trenger gjerne hjelp av gallerister til å finne
noe som kan passe inn, og til å finne noe som
medarbeidere kan glede seg over.
Nedreaas forteller om et tilbakeholdent næringsliv i Bergen, som ikke tør å satse på og investere i
kunst. Det er en stor utfordring å få bedriftsledere
interessert. Fordi markedet i Bergen er smått, søker

SAVNER ENGASJEMENT FRA NÆRINGSLIVET

BERGEN

ber mye mer aktivt med å bygge opp utøvernes
karrierer, kommersialisere og selge et produkt.
Det er et stort uutnyttet potensial i mindre
og mellomstore bedrifter som har vilje til å bruke
mye penger på kunst, mener han, og trekker frem
sin egen bedrift som utgangspunkt. Vassdal forteller at de sjeldent hører fra gallerier som ønsker å
invitere dem på åpninger eller selge dem kunst.
– Det er et stort market innenfor det segmentet,
mener Vassdal. Han hevder at man er flinkere til
å utnytte dette andre steder, som for eksempel i
Stavanger og Oslo.
– I Stavanger er det mye kapital, og i Oslo
flere beslutningstakere. Det har selvsagt noe å si
for forskjellen mellom markedet i Bergen og de
nevnte stedene.
Snare nevner at det
finnes samlere i Bergen, men at det tilsynelatende
ikke er et sterkt miljø for å dyrke samlerinteressen
offentlig. I andre norske byer er det flere samlere
som leder an, og som påvirker andre.
– Man trenger en samlergruppe som kan dra
med seg folk, og som skaper en entusiasme lokalt.
Snare tror at det er en kundegruppe i Bergen,
men at det gjelder å få dem til å bruke pengene
lokalt og ikke i Oslo. Han får støtte av Thommesen og utfordringen sendes videre til Galleri
SE. Nedreeas mener at dette er en holdning som
er i ferd med å snu.
– Folk skjønner at det er mye fint å få i Bergen,
og at det finnes fine gallerier. Nedreaas trekker
frem at det er en gruppe samlere som handler hos
dem, og at det er et godt miljø blant samlerne.
Han modererer også påstanden om at Bergen
ikke har noen gallerier med en kunstnerstall, og
påpeker at Galleri SE jobber aktivt med en liten
gruppe kunstnere for å få dem ut i det internasjonale markedet.
– Vi skulle gjerne hatt flere kunstnere i stallen,
men det er mye arbeid og vi har ikke nok kapasitet,
sier Nedreaas.

SAMLERE OGSÅ I BERGEN

Kristoffer Vassdal, Petter Snare, Randi Thommessen, Sjur Nedreaas. Foto: Line Andenæs

Galleri SE ut av Norge og fokuserer i økende grad
på messer i utlandet, sier han videre.
VIKTIG AT DET LAGES ET MARKED Petter Snare,
som tidligere har vært medeier av Galleri Standard
i Oslo, gir oss sitt syn på markedet i Bergen, fra
en samlers ståsted. Han trekker frem mangelen på
gallerier med en kunstnerstall som gjør det mulig
å følge kunstnerskap over tid.
– At gallerier har en stall hvor det er mulig
å følge kunstnere fra et tidlig tidspunkt og over
flere år, gjør at jeg som samler kan være trygg på
at kunstnerens interesser blir ivaretatt, i tillegg til
at jeg blir fortalt hva som skjer i markedet. Tillit
til galleristen er alfa og omega i forhold til om jeg
kommer til å kjøpe kunst eller ikke.
Bergenske kunstnere blir hovedsakelig omsatt
utenfor Bergen, og det kan altså virke som om
mangelen på lokale gallerier med en fast kunstnerstall er en av årsakene til dette. Flere kunstnere
fra Bergen er dermed tilknyttet gallerier i Oslo
eller andre steder. Blant galleriene i Oslo som

har bergensbaserte kunstnere i sin stall er Lautom
Contemporary, som drives av paneldeltaker Randi
Thommesen. Også hun fremhever viktigheten
av en kunstnerstall, hvor man som gallerist kan
jobbe fast med kunstnere og tenke langsiktig,
også internasjonalt.
– Bergen har en liten og svak galleriscene,
og trenger yngre gallerier med internasjonale
ambisjoner, hevder hun. Thommesen etterlyser
gallerier hvor man kan følge unge kunstnere over
lengre tid, og som tar både kunstneriske og kommersielle hensyn.
– Hadde Bergen hatt slike gallerier kunne
man kanskje også vært med på å bygge opp et
marked med samlere.
Kristoffer Vassdal, næringslivets representant i panelet, har merket seg store
forskjeller mellom billedkunstfeltet og musikkbransjen. Han mener at førstnevnte har noe å
lære av musikkfeltet. Dette begrunner han med
at musikkfeltet har en managementside som job-

UFORLØST POTENSIAL
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designhøgskolen og er studentstyrt. Stedet har
et enormt potensiale, det er et vindusgalleri og
når ut til et annet publikum enn de sedvanlige
vernissage turistene.
I tillegg finnes Millrace Gallery, et mobilt
galleri, som er lokalisert i en kubikkmeter stor
transportkasse som Joar Nerberg fant utenfor
kunstmuseet.
– Utstillingene lages med utgangspunkt i transportkassen, som bl.a har blitt vist i Tag Teams
lokaler og kaféen Nobel Bopel. Et annet mobilt
galleri er The Museum of Longing and Failure,
som har vært på turné i lang tid, men nå kommer
tilbake til Bergen.
Selv mener han at Premiss som fysisk lokale
hadde mer til felles med Tag Team og Entreé, men
de ønsket en annen attityde.
– Entreé er et flott lokale, det har den proffe
fornemmelsen. Det samme gjelder Tag Teams
strenge white cube-estetikk. Premiss har hatt en
litt annen tilnærming. Vi kom inn i et rått lokale,
med mange spor etter martial arts-aktiviteten som
tidligere foregikk der: Hull i veggene, sprukne vindusruter. Det handlet om å gi en vitamininnsprøytning til den litt ensrettede, institusjonaliserte
kunstscenen i Bergen.
Selv legger han ned Premiss fordi det ikke finnes økonomisk grunnlag for driften, og har nylig
flyttet til Berlin for å få et bedre kosthold, både
næringsmiddelmessig og kunstnerisk.

– Det handler ikke bare om penger,
men også om kunstnerisk attityde.

– Nå når Premiss forsvinner blir utstillingsfrekvensen i Bergen betydelig redusert. I tillegg stenger
Bergen Kunsthall for oppussing, så det trengs nye
møtesteder for miljøet. Forhåpentligvis kan det
nye kollektivet BLOKK eller Bjørn Mortensens
prosjektrom i Tollbodallmenningen 39 bidra til
å redusere dette vakuumet.
- Vår jobb er å sørge for at kunstnere
skal kunne leve godt i Bergen, derfor skal vi utvikle
produsentrollen. VISP ble stiftet i 2009, men
jeg begynte å arbeide her i 2010, forteller Aslak
Høyersten, som er leder for VISP.
– Poenget med VISP er at man vil utvikle en
produsentrolle for kunstnere. Så kan vi jo stille
spørsmål om hva vi er blitt. Produsentrollen er
vanskelig å definere. Det vi er blitt er en som hjelper
kunstnere med alt det praktiske, ned til det mest
banale som frakt, hjelp med kontrakter og finne
rabatter. Vi har en liste med ti leverandører som
gir rabatter. Så prøver vi å styrke nettverket.
Han ser noen som går forbi på gaten, vinker,
slår av en prat, forteller at det er en popartist.
Noe av det interessante er at Bergen er en liten by,
får jeg vite. Alle kjenner alle. Aslak stopper opp,
vinker igjen, denne gang til en kunsthåndverker
som arbeider i nabobygningen, ja, vi skal komme
innom galleriet litt senere. Du kan virkelig ikke
sitte i fred i Skostredet.

VISP OG BEK

Åse Løvgren. Foto: Einride Torvik

– Man vil jo gjerne drive med kunst på heltid.
I Norge ender man fort opp som lønnsslave,
eller dypt nede i det offentliges lommer.

MANAGEMENT FOR BILLEDKUNSTEN? Det er
enighet i panelet om at det må jobbes aktivt for
å tilgjengeliggjøre den kunsten som befinner seg
i Bergen. Vassdal etterlyser en type management i
billedkunstfeltet som kan gå aktivt inn til bedriftsledere, utbyggere og lignende, og sørge for å sikre
og plassere kunsten.
– Denne jobben er nok for brutal og kommersiell for at kunstnerne skal gjøre den selv, men
i dette segmentet har galleristene mye å hente,
mener Vassdal.

Han får motbør fra Thommesen, som mener
at agentløsningen ikke er en god løsning.
– Da vil man bare fokusere på å selge kunsten, og
ikke den viktige delen det er å vise og formidle den.
– Jeg tror det å vise og formidle kunsten er
en viktig forutsetning for å selge, og hvis man da
skal begynne med agenter taper hele kunstscenen.
Man trenger visningsstedene på alle nivåer, enten
de er kunstnerstyrte, gallerier eller museer.
– Mange store, internasjonale gallerier har
begynt som prosjektrom, men utviklet seg og
endt opp som salgssteder og gjort det stort på
lang sikt, forteller Thommesen, som også mener
at det er viktig at kunstscenen støtter opp under
nye initiativer.
Ordstyrer André Gali spør om etableringen
av disse galleriene som blir etterlyst vil føre med
seg et marked? Og hva med det markedet og de
samlerne som allerede finnes i Bergen?
.
– Hvis man starter opp et galleri med en ny
generasjon kunstnere kan man kanskje tiltrekke seg
en ny generasjon samlere også, svarer Thommesen.
Snare mener at betydningen av kunst som
sosial markør er viktig, men viser til at samleren
også må finne seg et marked.
– Man må finne seg et galleri som kommuniserer på et nivå man er interessert i. Man gidder
ikke gå i et galleri som er laget for sekstiåringer
dersom man er førti og føler seg som tyve, påpeker
Snare. Han understreker imidlertid at det ikke er
noe galt med de galleriene som allerede eksisterer,
men at det trengs flere gallerier, og folk som er villig
til å tenke at dette er noe man må gjøre over tid.
– Det er vanskelig å drive galleri, og det er
vanskelig lenge. Det krever en dedikert gallerist
som ofrer livet sitt for dette, og noen må ofre seg.
FORMIDLINGSPOTENSIAL Fra salen ble det bemerket
at Bergen har et relativt lite kunstmiljø hvor man
ofte ser de samme menneskene på åpninger og
utstillinger. Kan det tenkes at man har en utfordring
med formidlingen av kunsten, for å klare å få flere
til å åpne øynene for samtidskunst?
Ifølge Gali er kunstfeltet i Bergen, med Kunstmuseene i Bergen, Bergen Kunsthall og Hordaland
Kunstsenter som eksempler, noe som blir lagt godt

merke til i Oslo. Er det virkelig i formidlingen
problemet ligger? Thommesen er enig, og sier
hun har inntrykk av et aktivt kunstfelt som ikke
fremstår som konservativt.
For de som har
vært i kunstfeltet i Bergen en stund er mangelen på
et lokalt kunstmarked en velkjent diskusjon. Arvid
Pettersen, en av kunstnerne i salen, kan fortelle
at de samme spørsmålene ble reist på 1960-tallet,
og at det ikke er så mye som har forandret seg.
– Man har de samme utfordringene i dag,
nemlig knyttet til Bergens demografi.
Videre hevder Pettersen at det ikke bare handler
om økonomi, men også om et mentalt og åndelig
marked.
Både Nedreaas og Vassdal har nevnt at næringslivet må læres opp og ledes, noe publikum samtykker i.
– Det handler ikke bare om penger, men også
om kunstnerisk attityde.
– Man ønsker selvsagt å ha en inntjening som
gallerist, men det er det å formidle, skape og forvalte innhold og mening som er ambisjonene for
å starte og drive et galleri, påpeker Thommesen.

MENTALT OG ÅNDELIG MARKED

STORT POTENSIAL I LILLE BERGEN Avslutningsvis
er det enighet i panelet om at det er et marked i
Bergen, og at det er et uutnyttet lokalt potensial
både i henhold til det økonomiske og i forhold til
formidling. Vassdal minner igjen om de mindre
og mellomstore bedriftene som en potensiell kundegruppe hvor det er mye kapital å hente. Snare
trekker frem det store engasjementet i kunstfeltet,
Bergen kommunes kunstplan og Kunsthøyskolen
i Bergen som viktige grunner til at Bergen kan
lykkes i å etablere et marked, mens Thommesen
ønsker flere yngre, gode gallerier med ambisjoner.
Også Nedreaas mener det er potensial i Bergen,
men trekker frem det tidligere nevnte poenget at
Bergen er en liten by. Etter over 15 år med galleridrift ser han at det er vanskelig å finne interesserte,
og påpeker at det gjerne tar syv år før man kan
begynne å se noen inntjening som gallerist.

– Det er vanskelig å drive galleri, og det er
vanskelig lenge. Det krever en dedikert gallerist som
ofrer livet sitt for dette, og noen må ofre seg.
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Å få folk til å samarbeide var virkelig aldri
problemet til VISP.
– Jeg tror det er mange grunner til at akkurat det
fungerer. På et vis er det en dyd av nødvendighet,
steder som BEK (Bergens senter for elektronisk
kunst) og Trykkeriet – senter for samtidsgrafikk
gjør sammen med VISP produksjon lettere og
rimeligere.
Høyersten trekker også frem avstanden til
markedet.
– Innenfor musikken ser vi det tydelig, plateselskapene er i Oslo og musikere i Bergen fikk
mer mulighet til å utvikle seg på avstand. Det tror
jeg er en mulighet i Bergen, kunstnere valgte å bli
i Bergen fordi de har mulighet til å utvikle seg.
Han forteller at de fleste av deres medlemmer
er unge kunstnere som er ferdig utdannede og vil
bli i Bergen. De trenger hjelp til å finne ut hvordan
de overlever som kunstnere.
– Kursing er kanskje det viktigste, det kan gå
i alt fra hvordan man kan bruke sosiale medier,
og det er det ikke mange som gjør innen vårt felt,
til kurs i selvangivelse, regnskap og administrasjon. Hungnes mener det er mulig å overleve som
kunstner i Bergen, problemet er bare at man også
må være mye annet.
– Man vil jo gjerne drive med kunst på heltid. I Norge ender man fort opp som lønnsslave,
eller dypt nede i det offentliges lommer. Det med
stipender er et game som er umulig å planlegge,
og jeg mener at en viss skepsis til det politiserte
støtteapparatet er på sin plass.
Og han legger til at han kjenner til få i Bergen
som lever utelukkende av å være kunstnere.
– De fleste jobber i resepsjonen på et museum,
driver med montering, fagpolitikk, undervisning
eller noe annet som reduserer tiden man kan bruke
på sitt kunstneriske virke.
– Det er mye nybygg på gang, bare KORO
skal bruke rundt 30 millioner på utsmykking i
Bergen i løpet av året. I tillegg bygges det mange nye
næringsbygg. Vi har hatt besøk av Anne Wieland
fra Kunstcentralen som har forelest for Bergens
Næringsråds medlemmer hvordan bedrifter kan
bruke kunst som merkevare. I tillegg kommer
Lydgalleriet med fantastiske nye lokaler, Team
Tag får nye lokaler og Kunsthallen åpner på nytt.

«Bergens Tidende 26. september»

«Kunstjournalen B-post nr 1 - 12»

KUNSTHALLEN Før alt åpner på nytt må det imidlertid stenges, påpeker Grov Berger.
– Hva skjer med byen når Landmark er stengt
et år, jeg lurer litt på det. Det kan godt hende det
er positivt . Nå er det mulig for andre aktører å
starte opp uten konkurranse og definere seg selv,
men det kommer til å bli et kjempesavn til høsten.
Heldigvis skal kunsthallen fortsatt ha utstillinger,
og det blir spennende å se hvordan det fungerer
utenfor egne lokaler, tipper det blir veldig bra.
På Landmark er det rolig. Det bygges rundt
kaféen og er litt rotete. Rundt et bord sitter kurator
for Landmark Åse Løvgren, Steinar Sekkingstad,
kurator for kunsthallen og informasjonsansvarlig
Stein Inge Århus.
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Resultatregnskap
Note

2012

2011

16 632
62 080
748 000
826 712

0
20 000
663 000
683 000

176 670
472 977
0
210 384
860 031
(33 319)

160 875
414 806
11 964
239 092
826 737
(143 737)

4 687
4 687

7 831
7 831

145
145
4 542

122
122
7 709

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

(28 777)

(136 028)

ÅRSRESULTAT

(28 777)

(136 028)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

(28 777)
(28 777)

(136 028)
(136 028)

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Tilskudd
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Prosjektkostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
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Balanse pr. 31.12.2012
Note

31.12.2012

31.12.2011

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

3

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

4

20 000
20 000

40 000
40 000

0
0
20 000

3 000
3 000
43 000

10 449
37 177
47 626
105 125
152 751
172 751

20 000
37 758
57 758
496 181
553 939
596 939

58 525
58 525
58 525

87 302
87 302
87 302

1 287
32 111
80 828
114 226
114 226
172 751

61 433
40 044
408 160
509 637
509 637
596 939

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5
6

Bergen, 18. mars 2013

Stefan Törner
Styrets leder

Anne Mai Urstad
Styremedlem

Trine Hovden
Styremedlem

Hallgeir Isdahl
Styremedlem

Malin S. Lennström-Örtwall
Styremedlem

Aslak Høyersten
Daglig leder
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Noter 2012

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med
aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt
drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med
opptjente inntekter.
Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges
det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og
kvantifiserbare, kostnadsføres.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.
Driftsinntekter
Foreningens inntekter består hovedsakelig av tilskudd/sponsorinntekter fra det offentlige og private
aktører. Inntektsføring av slike tilskudd/sponsorinntekter blir gjort på det tidspunkt hvor man mottar
tildelingsbrev eller lignende, og periodiseres over perioden tilskuddet gjelder. I tilfeller hvor man mottar
tilskudd for bestemte prosjekter, som går over flere år, inntektsføres dette i forhold til påløpte
kostnader, etter prinsipper for løpende avregning.
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Skatt
Foreningen er ikke skattepliktig.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være
forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er
nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget
for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi
av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Pensjonsforpliktelser
Foreningen har etablert OTP ordning ihht lovens krav, og denne kostnadsføres over driften.
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Noter 2012

Note 1 - Annen driftsinntekt
Driftsinntektene kommer i hovedsak fra ulike tilskudd fra noen sentrale tilskuddsgivere. Tilskuddene
fordeler seg slik:
2012
2011
Bergen Kommune
Hordaland Fylkeskommune
Norsk Kulturråd
Bildende Kunstneres Forening Hordaland
Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge
Sum tilskudd

248 000
124 000
350 000
5 000
21 000
748 000

205 000
100 000
350 000
8 000
0
663 000

Note 2 - Lønnskostnad
Lønnskostnadene kan vises slik:
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

2012

2011

408 272
54 358
7 769
2 578
472 977

350 997
44 903
7 378
11 528
414 806

Note 3 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
I desember 2010 fikk VISP designet ny visuell profil til kr 60 000. Dette ble balanseført og
kostnadsføres som reklamekostnad med kr 20 000 per år over perioden 2011-2013.

Note 4 - Andre kortsiktige fordringer
Andre kortsiktige fordringer utgjøres i hovedsak av restbeløp fra innvilgede, delvis utbetalte tilskudd.

Note 5 - Skyldig offentlige avgifter
Skyldig offentlige avgifter består av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift per termin 6 2012. På
balansedagen var det tilstrekkelige midler på skattetrekkskonto til å dekke skyldig forskuddstrekk.
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Noter 2012
Note 6 - Annen kortsiktig gjeld
Kr 40 000 av kortsiktig gjeld er ATA/Carnet-midler fra Bergen Kommune. Øvrig kortsiktig gjeld er
skyldig feriepenger.
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