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«Samanheng» av Kiyoshi 
Yamamoto fra utstillingen 
Samanhengande. 
Foto Thor Brødreskift
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VISP - produksjonsenhet for visuell kunst er kompetanse- og 
nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet i Horda-
land, Rogaland og Sogn og Fjordane, og har sitt kontor i Ber-
gen. 

VISP arbeider for å styrke og tilrettelegge vilkårene for produk-
sjon og formidling av visuell kunst i de tre Vestlandsfylkene. 
VISP tilbyr gratis medlemskap til flere aktører og ledd innen 
det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerister, kuratorer, insti-
tusjoner, produsenter, leverandører m.m. VISP har en intensjon 
om at kurs, seminar og andre tilbud skal være gratis for med-
lemmene.  

VISP konsentrerer sin virksomhet om fire kjerneområder: in-
formasjonsbank, råd og veiledning, synliggjøring og nettverks-
bygging, kompetanseheving og profesjonalisering.  

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. 
juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i 
Bergen/Hordaland. Organisasjonens daglige leder ble ansatt 
juni 2010 og derav var 2011 det første året med full drift. 

VISP hadde i 2016 905 registrerte medlemmer.

Foto: Thor Brødreskift
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VISP mottok i 2016 støtte fra Norsk kulturråd, Bergen kommu-
ne, Hordaland fylkeskommune, Bildende kunstneres forening 
Hordaland - BKFH og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge 
- NKVN. VISP sysselsatte 1,4 årsverk med daglig leder i 100% 
stilling og medarbeider 40% stilling. 

Det viktigste som skjedde i VISP-land i 2016 var nok nett-
opp ansettelse av organisasjonens første medarbeider. Lona 
Hansen startet som produksjonsmedarbeider i VISP 1. mars i 
40 prosents stilling, hun flyttet til Oslo ved utgang av prøvepe-
rioden. Åse Løvgren, tidligere kurator ved Landmark, Bergen 
Kunsthall, overtok stillingen 15.12.16. Medarbeiderstillingen 
har økt vår aktivitet, profesjonalitet og mulighet til å betjene 
flere av våre medlemmer over hele Vestlandet, og har uten 
tvil vært viktig for daglig leder ved at han har noen å konfere-
re og utveksle ideer og problemstillinger med i det daglige. 
VISP har hatt veldig høy kursaktivitet i løpet av 2016, i Bergen, 
Stavanger og Førde og med nettsiden kunstguide.no har vi økt 
oppmerksomheten rundt kunstfeltet gjennom vår aktivitet og 
synlighet, samt skaffet inntekter til lokale kunstnere.

I april 2016 utførte VISP en undersøkelse for å kartlegge ate-
lier- og produksjonsforholdene i Bergen. Undersøkelsen var 
nettbasert og omtrent en tredjedel av våre bergensbaserte 
medlemmer deltok. Undersøkelsen ga en pekepinn på stem-
ningen blant byens kunstnere og konkluderte med at atelier-
forholdene var positive, men at feltet er sårbart for små sving-
ninger i leiepriser og tilgjengelighet.

Foto: Aslak Høyersten
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I 2016 arrangerte og medarrangerte VISP 30 kurs, debatter og 
seminar innen så forskjellige emner som skatt, fotodokumen-
tasjon, utstillingsavtalen og søknadsskriving.   

Vi avholdt tre søknadskurs i begynnelsen av året med hen-
holdsvis Bergen kommune og Kulturrådet (i Bergen og i 
Stavanger). Disse kursene er alltid populære og relevante, 
med høyt oppmøte. I samarbeid med Proscen og Brak avholdt 
vi kurs om lyd og lydkunst, smalt, men ekstremt matnyttig for 
deltakerne, i februar inviterte vi til en sniktitt på årets Bergen 
Assembly-program ved triennalens kuratorer og direktør. 

Ellers har vi økt aktiviteten i Rogaland og Sogn og Fjordane. Vi 
holdt søknadskurs, lunsjmøte og kunstfraktkurs i Stavanger i 
løpet av året, alle arrangement avholdt på Rogaland kunstsen-
ter som vi har et godt og nært samarbeide med. I Førde gjen-
nomførte vi to kurs etter godt samarbeide med blant andre 
Aud Marit Skarrebo Holmen fra Bildende kunstneres forening 
Sogn og Fjordane og kunstner Kristina Aas: kurs i hjemme-
sider (Squarespace) og hvordan dokumentere egen kunst 
(over to helger). I mai avholdt VISP i samarbeid med Kunst- og 
designhøyskolen i Bergen skattekurs med Hilde Sjeggestad. 
I juni arrangerte vi individuelle tverrfaglige samtaler mellom 
lokale aktører og Åsmund Prytz fra Kulturrådet om EU-midler, 
i samarbeid med Grafill og Trykkeriet arrangerte vi bokbin-
dingskurs, og Tom Kosmo var kursholder for vårt innram-
mingskurs. 17. juni inviterte VISP til Kunstnernes sommerfest 
på Kunstgarasjen, vi serverte grillmat, snacks, cava, og bød på 
musikalsk innslag og DJ - rundt 120 besøkende! Gallerienes 
julemarked ble avholdt 12. Desember på Scandic Neptun, der 
VISP inviterte profesjonelle gallerier til å ha egen stand med 
utvalg av kunstverk. Julemarkedet ble gjennomført med et 
ønske om å øke inntekter både for lokale gallerister og kunst-
nere. VISP dekket alle utgifter og markedsføring av eventet, 

men besøkstallet (rundt 140) opplevdes som skuffende. Manø-
ver er et tverrfaglig møtested for kunst- og kulturfeltet i vest-
landsregionen, et samarbeid mellom BRAK, Proscen, Design 
Region Bergen, Vestnorsk Filmsenter og VISP. Manøver arran-
gerte høstfest på Kunstgarasjen 24. november, der nesten 150 
besøkende fikk oppleve et variert program med kunst, design, 
arkitektur, musikk, scenekunst og film. 

Foto: Cecilie Bannow
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Kritikersamtaler 

I 2016 avholdt vi to Kritikersamtaler om pågående utstillinger i 
Bergen, i mai hadde vi fokus på Festspillutstillingen, men med 
innblikk på andre utstillinger også, med kritikerne Lars Elton, 
Nicolai Strøm-Olsen og Synnøve Marie Vik. I september kjørte 
vi en ren Bergen Assembly-samtale med de tre internasjonale 
kritikerne Hili Perlson, Jennifer Piejko og Alexander Samuels, 
Grethe Melby var moderator for begge samtalene.

CineArt

Etter sommeren startet VISP opp samarbeide med Cinemate-
ket i Bergen der vi inviterte lokale kuratorer til å sette sammen 
et program med videoverk. Ingrid Haug Erstad kuraterte pro-
gram 6.9 og viste Aleksandra Domanovićs From Yu to Me og 
Louis Hendersons All that is solid, mens KNIPSU ved Hilde Jør-
gensen viste verket Progress vs. Regress av Melanie Bonajo. 
Ideen bak CineArt er å vise frem videokunst i kinosalen for å 
virke stimulerende for kunstfeltet og vise videokunst for et ge-
nerelt publikum. VISP dekket alle utgifter til leie og transport 
av film samt honorar til kurator. 18. september arrangerte VISP 
visning av filmen The Nine på Cinemateket og artist talk med 
kunstneren Katy Grannan, med rundt 30 besøkende i salen. 
Visningen var et resultat av fruktbart samarbeide med Stavan-
ger kunsthall. 

Fotohistorier

Et liknende tiltak som CineArt var Fotohistorier som vi startet 
opp høsten 2016 på Landmark. Ideen bak Fotohistorier er å 
skape en møteplass for kunstnere som jobber innen fotome-
diet og høre historiene bak bildene. Første arrangement hadde 
50 besøkende med “Hjem” som overhengende tema, Bjarte 
Bjørkum, Klara Sofie Ludvigsen og Numi Thorvarsson presen-
terte hvert sitt prosjekt. Melanie Burford, Ane Lan og Ben Spe-
ck deltok på årets andre utgave der tema var “Kjønnsroller”, 
mer enn 60 besøkende. 

Samarbeid

Av annen aktivitet om høsten må nevnes samarbeidet med 
BKFH og NKVN om arrangementene Utstillingsavtalen og 
Stipendkurs. VISP dekket deler av utgifter til overnatting, reise 
og møterom/servering for foreleserne 29.11 på Scandic Nep-
tun. Hilde Tørdal, Lise Stang Lund og Svein Ingvoll Pedersen 
var blant de inviterte, i tillegg moderert VISP påfølgende møte 
mellom fagforeningene, fylkespolitikere og byråkrater. På 
Stipendkurset deltok fagforeningene og Kulturrådet ved Met-
te Rønning og Margrete Slettebø, kurset ble dokumentert og 
publisert på Youtube og er blitt et viktig verktøy for kunstnere 
over hele landet. I september avholdt vi i samarbeid med Hor-
daland kunstsenter fagdag om internasjonalisering med OCA, 
Bergen kommune, og kunstnerne Eamon O´Kane og Sean 
O´Toole, rundt 40 besøkende. 

Foto: Aslak Høyersten
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20. januar Søknadskurs med Bergen kommune,   
Bergen rådhus

ca 50 deltakere

4. februae Sniktitt på Bergen Assembly 
Østre, Bergen

ca 50 deltakere

8. februar Mandagsboller - møteplass for Bergens  institu-
sjoner og organisasjoner innen det visuelle feltet, 
Østre

12 deltakere

12. februar Søknadskurs med kulturrådet i Bergen, Scandic 
Neptun, Bergen

 ca 40 deltakere

19. februar Søknadskurs med kulturrådet i Stavanger, Roga-
land kunstsenter, Stavanger

ca 35 deltakere

26. april Lunsjmøte med VISP og Rogaland  
kunstsenter, Rogaland kunstsenter

ca 20 deltakere

9. mai Kunstneren og lydkunst – i samarbeid med 
Proscen og Brak, Cornerteateret, Bergen

 ca 10 deltakere

25. mai Skattekurs med Hilde Sjeggestad,  
Bergen Off. Bibliotek

 ca 40 deltakere

26. mai Kritikersamtaler, Bergen Off. Bibliotek  ca 30 deltakere

27. mai Samanhengande - kunst fra kunstguide.no, Kunst-
garasjen, Bergen

4. og 5. jun Bokbindingskurs – samarbeid med 
Trykkeriet og Grafill, Trykkeriet, Bergen

 ca 10 deltakere

9. juni EU-midler: Individuell søknadsveiledning  
i Bergen, Scandic Neptun

ca 10 deltakere

10.-12. jun Innrammingskurs, CS55, Bergen ca 10 deltakere

11. juni Førde: Avansert bruk av Squarespace ca 10 deltakere

17. juni Kunstnernes sommerfest,  
Kunstgarasjen

ca 120 deltakere 

23. august Pensjonskurs – i samarbeid med 
 Proscen og Brak, Cornerteateret

ca 10 deltakere

6. september CineArt, Cinemateket,  
Bergen

ca 20 deltakere

11. September Discussing Bergen Assembly, 
 Gamle brannstasjon, Bergen

ca 20 deltakere

13. september Fagdag om internasjonalisering, Scandic Neptun ca 40 deltakere 

14. september Byutvikling og kultur: debatt i samarbeid med Brak, 
Manøver, m.fl, USF Verftet, Bergen

ca 100 deltakere 

18. september Artist talk med Katy Grannan og visning  
av filmen The Nine, Cinemateket

ca 30 deltakere

26. september Stipendkurs, Bergen Off. Bibliotek ca 70 deltakere 

4. oktober Fotohistorier, Landmark, Bergen ca 50 deltakere 

22. oktober og 5. 
november

Fotokurs i Førde ca 10 deltakere 
(maks antall)

8. november CineArt, Cinemateket ca 15 deltakere 

10. november Kunstfraktkurs, Rogaland kunstsenter ca 15 deltakere

11. november Dyptrykk innføringskurs, CS55 7 deltakere  
(maks ant.)

24. november Manøvers høstfest, Kunstgarasjen ca 150 deltakere

29. november Utstillingsavtalen, Scandic neptun ca 30 deltakere

30. november Fotohistorier, Landmark ca 60 deltakere

12 desember Gallerienes julemarked, Scandic Neptun ca 140 deltakere
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Daglig leder er i stadige møter og samarbeid med forskjel-
lige aktører og representanter innen det visuelle feltet og 
det offentlige. I 2016 har han blant annet moderert Seminar 
om kunstnerøkonomi på Stavanger kunstmuseum, arrangert 
lunsj for et utvalg franske kuratorer på VISPs kontor, arrangert 
mottakelse på Kunstgarasjen for en gruppe med franske gal-
lerister, holdt en rekke møter med blant annet fagforeningene, 
Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Kulturrådet, 
moderert kunstauksjon på Kunstgarasjen, vært et bindeledd 
mellom tiltaket Kunstfrisk og lokale kunstnere, holdt åpnings-
tale på Galleri Vedholmen, deltatt på seminar om nytt kunst-
museum i Hardanger, deltatt på åpningen av Høstutstillingen 
og Kulturrådets årskonferanse - og selvfølgelig mye annet.

Foto: Aslak Høyersten
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Foto: Aslak Høyersten

Foto: Aslak Høyersten

Foto: Kristina Aas



2322 Foto: Gard Frantzen
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Kunstguide.no er et nettsted som gir et stort publikum oversik-
ten over kunst og kunstnere i Hordaland, og stimulerer både til 
økt oppmerksomhet og økte inntekter for det lokale kunstfel-
tet. Tiltaket er støttet av Kulturrådets støtteordning for kultur-
næringer, Hordaland fylkeskommunes KUP-midler og Bergen 
kommune.

I 2016 inviterte kunstguide kurator Kjell Erik Ruud til å velge 
verk fra nettsiden til å holde utstilling på Kunstgarasjen, Sa-
manhengande - kunst fra kunstguide.no, vi arrangerte po-
pup-utstilling på retrobutikken Inventarium i Oslo, og egen 
stand på Interiør- og boligmessen i Grieghallen, Bergen. 
Kunstnere som ble presentert på disse utstillingene var:

01 Aud Bækkelund

02  Carl Martin Hansen

03 Cato Løland

04 Egil Røed

05 Elin Brissman

06 Gitte Sætre

07 Gunvor Olsen

08 Inger-Johanne Brautaset

09 Håkon Holm-Olsen

10 Hedvig Thorkildsen

11 Heidi Bjørgan

12 Kamilla S Mathisen

13 Kirsti van Hoegee

14 Kiyoshi Yamamoto

15 Klara Sofie Ludvigsen

16 Livio Lilli

17 Magnar Moen

18 Reinhard Haverkamp

19 Sissel Blystad

20 Tom Stian Kosmo

21 Torgrim W Sund

Kunstnere som ble presentert  på disse utstillingene var:

Samarbeidet med Kunstgarasjen var naturlig for kunstguide.no. 
Kunstgarasjen og kunstguide.no skal begge synliggjøre kunst 
og kunstnere i Hordaland og arbeide for å øke salget av kunst 
og har derav sammenfallende formål og ambisjoner – man-
ge kunstnere som er representert på kunstguide.no er også 
medlemmer i Kunstgarasjen. Sammen jobber vi for å vise frem 
bredden og kvaliteten blant profesjonelle kunstnere i fylket, og 
for økt bruk og omsetning av kunst. Samarbeidet med Inventa-
rium oppstod fordi vi ønsket å gi Oslo-publikummet en smake-
bit på nettsidens kunst og kunstnere. På Interiør- og boligmes-
sen fikk vi bygget egen stand, der vi i tillegg til kunstverkene 
også hadde produsert kort med motiv fra kunstguide.no som vi 
donerte til besøkende, messen hadde i helgen 21.-23. oktober 
rundt 8000 besøkende.  Utvalget av kunstverk både på Inventa-
rium og messen ble bestemt etter følgende kriterier: variasjon 
i uttrykk, hensyn til visningsareal og transport, og variasjon i 
teknikk. Vi videreformidlet salg av tre verk her og ett på Inventa-
rium, kunstguide.no tar forøvrig ingen provisjon ved salg.

www.kunstguide.no hadde 59,578 sidevisninger i 2016, rundt 
2600 følgere på Facebook, 1700 på Instagram og 400 på Twitter.  



2726 Foto: Gard Frantzen
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GUIDE KUNSTRUNDEN

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

KRAFT
Vågsallmenningen 12
Åpningstider: tirs. – fre.: 11.00 – 17.00,  
lø. – sø.: 12.00–16.00. 

David Calder
Calder vil vise en serie av åtte tanke
vekkende verk som reflekterer over 
mellommenneskelige relasjoner og  
risikoer i vårt daglige liv. Utstillingen 
søker å gi et annerledes innblikk i hver
dagens farer. Verkene er i hovedsak 
utformet som metallobjekter i mindre 
format. Åpning 13. mai, står til 31. juli

VISNINGSROMMET USF
Georgernes Verft 12
Åpningstider: on. – sø.: 13.00 – 18.00.

Marvin Gaye Chetwynd, Bergen  
Assembly
«The Elixia App» (Episode One) 
Verket «The Elixia App» skal utvikles, 
rekonfigureres og presenteres i tre 
episoder gjennom hele 2016. Den første 
episoden hadde premiere i  
Visningsrommet USF 29. april med en 
live performance, og her begynner  
prosessen med å stake ut et frem
tidsscenario der eldres kunnskap er 
viktigst. Står til 22. mai.

KODE 2
Rasmus Meyers allé 3
Åpningstider: Alle dager: 11.00–17.00.  

Rolf Aamot
«Maksimal informasjon per  
tidsenhet!»  
Fredag 13. mai åpner Kode en stor 
utstilling om og med bergenseren Rolf 
Aamot (f. 1934), en annerledestenker 
og «ukjent» pionér i norsk elektronisk 

kunst. I dag er Aamot svært opptatt av 
klimautfordringen og planetens sårbar
het, utstillingen aktualiserer spørsmål 
om kunstens politiske potensial og 
hvordan vi kan forstå kunst som  
forskning. Står til 28. august.

HORDALAND KUNSTSENTER
Klosteret 17
Åpningstider: Ons. – sø.: 12.00 – 18.00.

Marco Bruzzone, Jan Freuchen, 
Magnhild Øen Nordahl, Linn  
Pedersen, Phillip Raiford Johnson, 
Sigmund Skard og André Tehrani
«Make Default»
Gruppeutstillingen Make Default på 
Hordaland kunstsenter reflekterer over 
standardverdier. Kunstnernes ulike 
verker, i form av maleri, tegning,  
skulptur og video, drøfter hvordan stan
dardiserte måleenheter, farge verdier, 
formater og språksystemer fungerer 
som en type «forvalg» for kunstnerisk 
produksjon. Står til 29. mai.

GALLERI PULS
Grovabrotet 6, Norheimsund
Åpningstider: tor. – lø.: 11.00 – 15.00.  

Kunstnergruppen Hauk: Anneli  
Belsvik Aras, Silje Iren Bergsvik, Wim 
van der Toorn, Ruth L. Mallinson
«Impulsar»
I utstillingen vil det bli vist ei rekke 
grafiske arbeider, som er resultater 
frå tre ulike workshops som gruppen 
har hatt saman det siste året. Alle har 
jobbet med grafiske uttrykk ut frå 
temaet Impulsar. Norheimsund er grup
pen sitt felles møtepunkt frå tidlegare 
samarbeid, og Hauk sin fødestad. Står 
til 28. mai.

KUNSTGARASJEN,  
I SAMARBEID MED BERGEN 
ASSEMBLY
Møllendalsveien 15
Åpningstider: tor.: 12.00 – 18.00,  
fre. – søn.: 12.00 – 16.00.

Lynda Benglis
«Double Albatross»
Denne serien med nye papirverk er 
sendt direkte fra Lynda Benglis’ atelier 
i Santa Fe, og vises her for første gang. 
Håndlaget papir er strukket over  

skjeletter av ståltråd, og de antropo
morfe formene er stivnet i forvridde 
positurer, lekent kledd opp i grått, rosa 
og glitrende blått. Verkene peker til
bake på Benglis’ tidligere arbeider med 
folder og knuter. Står til 15. mai.

GALLERI GIGA
Osen 4, Stord
Åpningstider:  man. – fre.: 10.00 – 17.00,  
lør.: 10.00 – 15.00. 

Jan Terje Rafdal, «Snøsmelting» 
og Anneli Belsvik Aras «Traces»
I Visningsrommet visar Rafdal land
skapsmaleri og kullteikningar frå 
Etne, Haukeli og Stord. Serien tek 
utgangspunkt i den spesifikke delen 
av snøsmeltingsprosessen som skjer 
i april/mai.  I Visningskammeret visar 
Aras keramiske arbeid frå eit fem vekes 
kunstnaropphald i Roma. Byen er lag 
på lag av spor, Aras har observert og 
utforsket møtet mellom gamle og nye 
spor. Står til 29. mai. 
 
GALLERI CHRISTINEGAARD
Formannsvei 3
Åpningstider: Lø. – sø.: 12.00 – 16.00.

Bo Magnus
«Den andre siden» 
«Den andre siden» undersøker  
begrensninger som ligger i konstitu
sjoner, institusjoner, regelverk og måle
instrumenter i møte med ukontrollerte 
bevegelser, utstillingen problematiserer 
gjerder, murer og grenser gjennom 
sanselige maleriske arbeider som er 
transparente og samtidig mulig å se fra 
to sider. Siste visningshelg.

GALLERI G GUDDAL
Guddalsvegen 181, Seimsfoss
Åpningstider: Laur. sø.: 11.00–16.00.  
Frå 28. mai ope alle dager 11.00–16.00.  

Nico Widerberg
Nico Widerberg viser skulpturer i glass, 
bronse og stein, i tillegg maleri, tresnitt, 
litografi og etsing. Står til 19. juni.

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

Kwestan Jamal Bawan
«Landscape – Mindscape»

Kwestan Jamal Bawans malerier  
beveger seg mellom den indre og den 
ytre verden på en måte som visker ut 
grensene mellom dem, og slik evner 
hun og si noe fundamentalt om  
båndene som eksisterer mellom  
mennesker og sted. Står til 5. juni.

VEDHOLMEN GALLERI
Røttingavegen 23, Lepsøy
Åpningstider: Tor.: 16.00 – 20.00,  
fre. – søn.: 12.00 – 16.00.

Bodil Friele
«Just Colours»
Festspillutstillingen «Just colours» 
handler om fargerike formasjoner som 
er skapt ut fra kunstnerens landskap, 
ytre som indre. Landskapet man vokser 
opp med, lever med deg, man kan like 
en bygning, men du kan ikke begjære 
den på samme måte som fargene, lyden 
og lukten av en elv, et tre eller en eng. 
Åpning 7. mai kl. 15.00. Står til 5. juni.

S12 GALLERI OG VERKSTED
Skostredet 12/Sparebankgaten 4
Åpningstider: on. – sø.: 12.00 – 17.00.

Rui Sasaki
Rui Sasaki er gjestekunstner hos S12 
i april og mai. Sasaki arbeider hoved
sakelig med gjennomsiktige materialer 
som glass og is. Hun utforsker  
materialets muligheter og henter  
inspirasjon fra lokale værforhold,  
planter og arkitektur. Arbeider vil vises 
frem i galleri og prosjektrom etter hvert 
som de tar form – ferdige eller ikke.  
Publikum inviteres til å følge den  
kreative prosessen i forkant av utstil
lingen som åpner 20. mai.

LEST. SETT. HØRT. // 45BERGENS TIDENDE FREDAG 6. MAI 2016 LEST. SETT. HØRT. // 1BERGENS TIDENDE FREDAG 4. MARS 2016
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Listen er utarbeidet av VISP  
– produksjonsenhet for visuell kunst i Bergen

ENTRÉE
Markeveien 4b
Utstillingsperiode: One-night-only. Lørdag 5. 
mars, 18.00 - 21.00.

Diverse kunstnere, bl.a Azar Alsharif, 
Pedro Gómez-Egaña, Julie Lillelien 
Porter, Kristin Tårnesvik, og Ilija 
Wyller.
«Vecor # 7»
Entrée lanserer publikasjonen «Vecor # 
7» med arbeider av 25 kunstnere med 
tilknytning til Bergen. Kunstnerne har 
bidratt med prosjekter som spenner 
fra bl.a collager, fotografi, tekster, og 
performance. Ved lanseringen gis 200 
eksemplarer av publikasjonen bort 
gratis, første mann til møllen

KODE 2
Rasmus Meyers allé 9
Åpningstider: Tir. - fre. kl. 11.00 – 16.00  
(mandag stengt). Lør. - søn. kl. 11.00 – 17.00.

Sükran Moral
«My Pain My Rebellion»
I mars aktualiserer Kode den mye  
omtalte utstillingen «My Pain My  
Rebellion», av den kontroversielle  
tyrkiske kunstneren Sükran Moral.  
Bli med på kuratormøte og omvisning 
søndag 6. mars, temakveld i samarbeid 
med Kvinnefronten tirsdag 9. mars, og 
en siste omvisning søndag 27. mars. 
Står til 3. april.

GALLERI ALLMENNINGEN
Vetrlidsallmenningen 8 
Åpningstider: tir. - fre. 11.00 - 17.00, lør. - søn. 
12.00 - 16.00.

Anne Kristin Hagesæther
«Over fjellet»
Maleri og grafikk som fanger lange 
turer over Hardangervidda, landskapet 
som skifter, øst mot vest, jevnet ut av 
snø, skog og fjell. Står til 17. april.

GALLERI CHRISTINEGAARD 
Formannsvei 3
Åpningstider: Lør. og søn.: 12.00 - 16.00.

Julie Lillelien Porter 
«The De-Aligned Body»
Installasjon. Står til 20. mars.

GALLERI LANGEGÅRDEN
Straumeveien 17 A 
Åpningstider: Ons. – søn.: 12.00 - 16.00, 
og etter avtale.

Kari Hjertholm
«taktil  tekstil»
Et talløst antall tynne tråder står som 
en delvis transparent hinne over et 
bunnmateriale og fargene påvirker 
hverandre. Trådene fanger lyset, og 
når man beveger seg rundt i rommet, 
gir lysets spill en stille forandring og 
fanger interessen. Hjertholm har en 
sterk interesse for arkitektur og ønsker 
at arbeidene skal være i dialog med 
visningsrommets arkitektur. Står til  
10. april (stengt i påsken, unntatt  
palmesøndag). 

OSEANA KUNST- OG  
KULTURSENTER 
Mobergsbakken 20, Os

Åpningstider: ons. - fre.: 10.30 - 16.30.  
Lør. - søn.: 12.00-18.00.

Rasmus Brinch
Videoinstallasjon
En digital solopp- og nedgang? Mer 
enn å fortape seg i mylderet av  
tekniske virkemidler, arbeider Rasmus 
Brinch med det visuelle, med form og 
bevegelse. I arbeidet er det mer  
spesifikt solens gang fra øst til vest 
som er tema i et 20 minutter langt 
dataanimert verk. Står til 20.mars.

KUNSTGARASJEN
Møllendalsveien 15
Åpningstider: tor.: 12.00 - 18.00, fre. - søn.: 
12.00 - 16.00.

Trine Lise Nedreaas/ 
Dorian McFarland/diverse
«Out of the Blue»/»Galapagos»/ 
Medlemsutstilling

I denne første utstillingen i Kunst-
garasjen har Nedreaas gjort video-
arbeidene om til faste fysiske former, 
hvor hun har resirkulert og gjenbrukt 
materialer fra demonterte arbeider 
og rester fra atelieret. Utstillingen tar 
både et oppgjør med den bagasjen 
kunst neren har med seg og et opprør 
mot det vante og trygge. I tillegg viser 
Dorian Mcfarland lydinstallasjonen  
Galapagos og medlemsutstillingen vi-
ser verk av 22 kunstnere fra vår region.

GALLERI GIGA
Osen 4, Leirvik, Stord
Åpningstider: Mån. - fre.: 10.00 - 17.00, laur.: 
10.00 - 15.00.

Arne Bakke
«S V E V E»
Arne Bakke arbeider hovudsakelig med 
formale problemstillingar i innstallasjon, 
skulptur og maleri med utgangspunkt 
i fotografi frå konfliktområder og 
krigshandlingar. Motiva i bileta hans 
er henta frå nyhetsbilete og hendingar 
som opptek han. Står fram til 28. mars.

VEDHOLMEN GALLERI
Røttingavegen 2, Lepsøy
Åpningstider: Tors.: 16.00 - 20.00. Fre. – søn.: 
12.00 - 16.00.

Togrim Wahll Sund og Norvald Hemre
Grafikk & Porselen
Norvald Hemre har arbeidet 30 år 
som keramiker, hans arbeider strekker 
seg fra tradisjonell kunsthåndverk til 
underfundige skulpturer. Torgrim Wahl 
Sund bor og arbeider i Bergen, gjennom 
tegning, grafikk, maleri og installa-
sjon utforsker han eksistensialistiske 
tema. Står frem til 3. april, stengt 25. og 
25. mars.

KUNSTHUSET KABUSO
Hardangerfjordvegen 626
Åpningstider: tys. - fre.: 11.00 - 15.00, laur. - 
sun.: 11.00 - 16.00.

Øystein Klakegg
«Medan vi ventar»
Øystein Klakegg sine fotografi skildrar 
med eit skråblikk dei fascinerande 
absurde, men likevel kjende omgjevna-
dene våre på Vestlandet. I utstillinga 
presenterer Klakegg bilete som skildrar 
kvardagsobservasjonar i stort format. 
Står fram til 17. april.

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

Danica Dakić, Ala Younis, Nevin Ala-
dag og Fayçal Baghriche/Jannecke 
Knudsen Heien/Eleonore Clare and 
Dillan Marsh 
«Transcultural Flux» (også på Bergen 
Kjøtt)/»Long Term Game. Envisio-
ning the Future»/» Partly Now, Partly 
Remembered»
.
BERGEN KUNSTHALL
Rasmus Meyers allé 5
Åpningstider: Tir. - søn.: 11.00 - 17.00, tors. 
også 17.00 - 20.00 med gratis inngang.  
Omvisninger hver søndag kl 14.00. 

James Richards
«Crumb Mahogany»
James Richards benytter video, lyd og 
installasjoner i komplekse, mangefaset-
terte og intenst tilstedeværende verk. 
Han kombinerer ofte egne lyd- og 
videoopptak med funnet materiale fra 
et rikt utvalg ulike kilder, for Bergen 
Kunsthall har han produsert syv nye ar-
beider spesielt utviklet for arkitekturen 
i de fire utstillingssalene.

GALLERI S.E
Kalfarveien 74B
Åpningstider: tir. - søn.:12.00 - 16.00. 

Kjell Nupen
Mesterverker av Kjell Nupen; glass, 
maleri og grafikk
I samarbeid med Nordic Art Trading 
og Kjell Nupens mangeårige venn og 
samler Klaus Mortensen hedrer Galleri 
s.e en av landets store kunstnere med 

en utstilling med fokus på kunstnerens 
enestående glassarbeid samt maleri og 
grafikk. Står frem til 4. mai.

Kunstrunden:  
Hver måned i Bergens Tidende presenterte 
VISP er utvalg på 10-12 aktuelle utstillinger i 
Hordaland. Dette har vært en fantastisk mu-
lighet for oss til å nå ut til en stor publikums-
gruppe og informere om kunsten som kan 
oppleves på galleri, visningsrom og museer i 
fylket. Vi har prøvd å vise et bredt utvalg ved 
å vurdere varierte kunstneriske uttrykk som 
stilles ut, geografisk plassering og navn på 
visningssted. 
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16/06/16 • Essay : Aslak Høyersten

Kunstnerøkonomi

25.april 2016 avholdt Bildende kunstneres forening Rogaland (BKFR) et
seminar om kunstnerøkonomi i samarbeid med Stavanger Kunstmuse-
um, Kunsthall Stavanger og Rogaland Kunstsenter. Seminaret var en
oppfølger til et seminar om finansieringen av det visuelle kunstfeltet i
2015 - begge avholdt på Stavanger Kunstmuseum. Den gang var
fokuset på kunstinstitusjonene, mens det i år ble tatt utgangspunkt i
kunstnerens situasjon. CAS har bedt Aslak Høyersten, daglig leder i
VISP – produksjonsenhet for visuell kunst, og seminarets moderator,
om å skrive ned noen tanker i etterkant:
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Hans-Peter Feldmann, The Hugo Boss Prize 2010, Guggenheim, New York

Jeg har en venn, det vil si, jeg har en venn av en venn. Han er en sånn perifer
venn som av og til inviterer seg med på fester og andre tilstelninger, og hver
gang han møter nye mennesker som arbeider med kunst, design, teater og så
videre, spør han: “….men……..é det nokken penger i det då?”

 

Norsk gjennomsnittslønn har siden 2006 økt med 23% – inntektene til billed-
kunstnerne har i samme periode sunket med 11,2 %. Med dette som premiss
ble seminaret Kunstnerøkonomi avholdt på Stavanger kunstmuseum mandag
25. April, 2016. Det var et seminar som ønsket å belyse og undersøke til-
standen, men kanskje også fremprovosere nye ideer rundt de økonomiske
forholdene for dagens norske kunstnere. Fra Oslo kom kunstnerisk og daglig
leder i Oslo kunstforening, Marianne Hultmann samt kunstner Elise Storsveen,
fra Bergen deltok Anne Marte Dyvi, representant for Norske billedkunstnere
(NBK), fra samme by snakket vi med festspillkunstner Fredrik Værslev via
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Skype, mens Stavanger var representert ved museumsdirektør Hanne Beate
Ueland, leder for Rogaland kunstsenter, Geir Haraldseth, kunstner Tove
Kommedal og Venstre-politiker Annamaria Gutierrez – en broket, men dog
velopplyst forsamling. Jeg, som daglig leder og representant for VISP – en
kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle kunstfeltet på Vest-
landet, var invitert som moderator.

 

VISP sitt fokus er på produksjon, synliggjøring og profesjonalisering, og har et
tett samarbeid med fagforeningene Bildende Kunstneres Forening Hordaland
(BKFH) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) som har et mer fag-
politisk fokus. Norges fagforeninger er historisk viktige og avgjørende for ak-
septen av kunsten og kunstnernes rolle, stilling og betydning for samfunnet.
VISP ble dannet i 2009 for å utvikle og bedre produksjonsforholdene for kunst-
nerne. Produksjon er og blir kunstnernes største økonomiske utgiftspost, og ut-
gjør altså en stor del av begrepet kunstnerøkonomi. Siden oppstarten har or-
ganisasjonen utviklet sitt tilbud, og vi hjelper daglig kunstnere og andre kunst-
profesjonelle med å navigere rundt problemstillinger knyttet til produksjon, ret-
tigheter og honorar. Til tross for dette må jeg ærlig talt innrømme at jeg selv av
og til må dobbeltsjekke forskjellen på vederlag og honorar (du gjorde det kan-
skje selv akkurat nå?).

 

Hvordan bedrer vi kunstnernes økonomiske vilkår? Hvilke valg er kunstnerne
selv ansvarlig for? For å ta det siste først: kunstnere er blitt flinkere, og kan bli
enda flinkere, til å takke nei til oppdrag og utstillinger som visstnok er “en
gyllen mulighet til å bli sett”. Kunstnere skal kreve å lønnes av institusjonene og
næringslivet på lik linje med alle andre – hvorfor blir montøren, transportøren,
designeren, trykkeren og formidleren lønnet, men ikke kunstneren? Dette er en
ukultur som har fått etablere seg som en norm i kunstfeltet – en frykt for å
falle ut av systemet kontra det å ha et levebrød. Er det for lett å bli definert
som ”vanskelig” når man tar bladet fra munnen? Derfor er det spennende å
følge det pågående arbeidet med Utstillingsavtalen. Avtalen er et av Norske
billedkunstneres viktigste tiltak fremover, en avtale som vil kontraktsfeste gal-
lerier, museer og visningsroms plikter overfor utstillende kunstnere. Er det den
som skal til for å sikre kunstnernes inntekter? På seminaret i Stavanger var det
konsensus blant deltagerne om at avtalen fordrer offentlig oppfølging og bevis-
sthet rundt finansiering av drift av visningsstedene, men det ble også diskutert
om avtalen kunne svekke enkelte visningssteders handlingsrom. Avtalen er et
steg videre i profesjonaliseringen av det visuelle feltet, og VISP heier entusi-
astisk nå som Bergen kunsthall er prøveklut for avtalen i Hordaland.

 

Et annet spørsmål som ble luftet på seminaret var om det utdannes for mange
kunstnere? Nei, men dersom det offentlige åpner opp for flere studieplasser
for visuell kunst er det også naturlig å forvente at flere vil søke offentlige
tilskudd. En gradvis økning av studieplasser innen visuell kunst er en bekref-
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telse på den økende statusen og aksepten for billedkunsten hos det offentlige
og i samfunnet. Øker stipend og tilskudd tilsvarende antall utdannede kunst-
nere? Det ville jo vært naturlig. Plikter utdanningsinstitusjonene å gi kunststu-
dentene grundig innføring i økonomi og juss? Vel, hva er effekten av å gjennom-
føre ett tredagers kurs om regnskap og skatt den siste uken av et treårig studi-
um? Kan Markedet opprettholde interessen for kunsten og samtidig under-
støtte den utfordrende kunsten? Er Norge kanskje først og fremst en turnasjon
og deretter en kulturnasjon? Dette er viktige spørsmål vi skal fortsette å stille –
vi får ikke svarene servert, men bevisstgjøringen økes.

 

Jeg tror folk utenfor feltet er opptatt av, eller ønsker å lære mer om samtid-
skunsten. Men det de er opptatt av er som oftest den kunsten som fysisk kan
rammes inn, den tydelige visuelle som maleri, grafikk og tegning. På seminaret
kom det frem at enkelte politikerne synes det er vanskelig å presentere kunst
og kunstneriske planer for kolleger fordi kunsten og språket rundt oppleves
som fremmed. En utfordring i Norge er at vi knapt lærer om kunsthistorie og
samtidskunst i grunnskolen, dermed blir både språket rundt og uttrykksformen
utilgjengelig for de utenfor kunstmiljøet. Hva må til for at flere kjenner et eier-
skap og en tilhørighet til samtidskunst, uten at kunstnere og institusjoner går
på kompromiss med innhold? Er det mulig å møtes på halvveien?

 

Jeg synes at kunstnere i større grad må tørre å snakke om, delta på, og stille
krav til kunstmarkedet, det å selge kunst er ikke et høyrepopulistisk tiltak for å
fase ut offentlig støtte, men en naturlig del av kunstfeltet. Å orientere seg om
sine rettigheter og økonomiske vilkår behøver ikke nødvendigvis gå på bekost-
ning av kunstnerisk frihet og innhold. Paradoksalt nok opplever mange kunst-
nere og kunstforeninger at salget har gått markant nedover siden 80-tallet,
mens de store og få auksjonshusene og ledende galleriene sitter igjen med
hele kransekaken. Kunstverden er jo tross alt ikke rettferdig eller demokratisk,
mer en “hotbed of corruption” (Kenny Schachter). Kunstnere skal leve av kun-
sten, og kunstnerøkonomien er som alle andre økonomier symbiotisk og
avhengig av flere inntektskilder og aktører. Kunstnere trenger offentlige støtte-
ordninger som prosjektstøtte, stipend og driftstøtte, kunstnere trenger også et
aktivt marked som ikke kun presser prisene opp på en promillestor andel kun-
stnere. Det er behov for offentlige innkjøp og store investeringer i kunst, vi
trenger et næringsliv som kjøper kunst – den lett tilgjengelige så vel som den
utfordrende som skaper diskusjon på lunsjrommet – og kunstfeltet trenger
oppmerksomhet og synlighet fra en presse som ikke kun gir spalteplass til as-
tronomiske auksjonspriser, men går i dybden av hva kunsten betyr for samfun-
net og kulturen. Kunst kan være store offentlige skulpturparker, men også små
ornamenter på salongbordet, et grafisk trykk fra en lokal kunstner på skjenken,
et stort maleri over sofaen. Vi trenger offentlige innkjøp, ambisiøse samlere og
museer som kjøper, enten til privat eller offentlig samling, den kunsten «folk

20.03.17, 15.09Kunstnerøkonomi - CAS

Side 5 av 6http://www.contemporaryartstavanger.no/kunstnerokonomi/

Journal
(http://contemporaryartstavanger.no/journal/)

Institutions+Residencies
(http://contemporaryartstavanger.no/institutions-and-
residencies/)

Arts Calendar
(http://contemporaryartstavanger.no/arts-calendar/)

CAS Instagram
(https://instagram.com/contemporaryartstavanger/)

CAS is kindly supported by:

The City of Stavanger, Rogaland Municipality 
and Arts Council Norway

Follow us
Facebook (https://www.facebook.com/cas.stavanger?
fref=ts&ref=br_tf)
Instagram (https://instagram.com/contemporaryartstavanger/)
Newsletter (http://eepurl.com/bLG56D)

About CAS
(http://contemporaryartstavanger.no/about/)

info@contemporaryartstavanger.no
(mailto:info@contemporaryartstavanger.no?
Subject=Hello via CAS website)
© 2015 Contemporary Art Stavanger

Related articles:

EN
23/06/16 • Essay: Maria Bordorff

Den arbejdende kunstner / The Working Artist →
(/den-arbejdende-kunstner-working-artist/)

NO
08/04/15 • Essay: Maiken Winum

Påskenø!en og Kunststø!en →
(/paskenotten-og-kunststotten/)

NO
07/01/16 • Interview: Marte Danielsen Jølbo

Intervju: Ane Hjort Gu!u →
(/intervju-ane-hjort-guttu/)

flest» ikke vil ha over stuebordet: det opprørske, det utfordrende, det visuelt
støtende, den larmende lydkunsten. Vi trenger et mangfoldig kunst- og kultur-
tilbud der kunstnere betales og lønnes som alle andre.

 

Tilbake til start: Av og til møter jeg denne vennen av en venn, og der han går
med sine barn er jeg fristet til å peke på dem og spørre: “….men, é det nokken
penger i det då?”
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MINDRE OSLO-SENTRERT? Kunstomsetningen i Norge har tradisjonelt vært svært dominert av Oslo, og
fortsatt foregår mer enn halvparten av den norske kunstomsetningen i Oslo. Men i 2015 var Hordaland det
fylket som hadde den største prosentvise økningen. Her ser vi Anne Sofie Bertelsen på Galleri
Langegården. FOTO: ODIN DRØNEN

Rekordomsetning av

Det skjer Film Musikk Litteratur TegneserierKultur
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kunst i Hordaland
I 2015 kan kunstomsetningen i Hordaland ha økt
med så mye som 62 prosent sammenlignet med
året før.

– Den yngste
som har kjøpt et
bilde hos meg var
syv år gammel. Men ellers er det ganske voksne folk
som pleier å kjøpe kunst, sier Anne Sofie Bertelsen.

Hun driver Galleri Langegården på Fjøsanger, et av
Bergens eldste gallerier. Akkurat nå er det bilder av
bergenskunstneren Karen Rebekka Vasstrand som
pryder veggene i gallerilokalene. Og selv om
himmelen ute er altfor blå og skinnende til at det
kan sies å være «museumsvær», er det flere
kunstinteresserte til stede i lokalene i gamle
Fjøsanger Hovedgård.

– 2015 var et godt år for meg, men jeg er usikker på
om vi kan si at det er en trend, eller om det bare var
tilfeldig, sier Bertelsen.

Denne porten i Bergen er laget av Bob

Av ROBERT NEDREJORD KJETIL K. ULLEBØ, 11. okt. 2016 11:09, oppdatert 11:10
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Dylan

62 prosent opp

Hver gang Anne Sofie Bertelsen på Galleri
Langegården selger et bilde som koster mer enn
2000 kroner, betaler hun en avgift på fem prosent.
Hvor mye som blir betalt inn i «kunstavgift» rundt
om i landet, blir brukt som en målestokk på hvordan
det står til med kunstsalget.

Og i 2015 ble det i Hordaland betalt inn hele 62
prosent mer i kunstavgift enn året før.

– Dette er uhyre positivt, og det viser at det hjelper å
jobbe systematisk for å synliggjøre den lokale
kunstscenen. Vi ligger fortsatt veldig langt bak for
eksempel Oslo, men vi er på rett vei, sier Aslak
Høyersten. Han er leder for VISP, en kompetanse-
og nettverksorganisasjon for det visuelle kunstfeltet
på Vestlandet, som jobber for å skape bedre kår for
lokale kunstnere.

Aslak Høyersten skjønner ikke hvorfor folk
bruker så mye på interiør, og så lite på
kunst
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Det ble i fjor betalt inn i overkant av 2,1 millioner
kroner i kunstavgift i Hordaland. Noe som vil si at
det ble omsatt avgiftspliktig kunst for 42,5 millioner
kroner. Dette betyr at Hordaland er det fylket i
landet hvor det blir omsatt tredje mest kunst.

I fjor skrev BT om at det i Rogaland ble kjøpt inn
dobbelt så mye lokal kunst som i Hordaland.
Rogaland er fortsatt et av fylkene som har høyere
kunstsalg enn Hordaland. Det andre fylket er Oslo,
og det norske kunstmarkedet er fortsatt Oslo-
sentrert. Over 50 prosent av den norske kunsten blir
omsatt i hovedstaden.

Det er heller ikke bare i Hordaland kunstsalget går
bra. Det har vært jevnt over rekordhøy innbetaling til
Kunstavgiften i 2015, men Hordaland har hatt den
desidert største prosentvise økningen.

Gallerister og kunstkjennere BT har vært i kontakt
med er usikre på hva den store økningen skyldes.

På ti år kjøpte Rasmus Meyer 1000
kunstgjenstander. Så ga han dem til
Bergen.

Mer effektiv innkreving?

Atle Maurseth ved Galleri Allmenningen forteller at
han ikke har merket noen stor endring i salget av

� BT Magasinet  Sport  Kultur  MeningerAslak Meny

17.03.17, 10.59Rekordomsetning av kunst i Hordaland - Bergens Tidende

Side 5 av 7http://www.bt.no/kultur/Rekordomsetning-av-kunst-i-Hordaland-324462b.html

kunst.

– Kunstsalget hos oss går på det jevne, sier han.

Aslak Høyersten i VISP tror imidlertid en del gallerier
er blitt mer profesjonelle i måten de kommuniserer
ut hva de driver med.

– De er blitt bedre på bruken av sosiale medier for
eksempel. Vi i VISP har jo også startet Kunstguiden,
som gjør at folk lettere kan orientere seg på den
bergenske galleriscenen. Uten at vi skal ta all æren,
sier han.

Høyersten påpeker også at kunstomsetningen tross
alt er relativt lav, noe som gjør at det ikke skal så
mye til for at utslagene blir store. Kunstavgiften ville
ikke gi Bergens Tidende tilgang til sine detaljerte
data fra Hordaland i 2015. Men tallene skal ikke
inkludere større offentlige oppdrag som kunne gitt
store utslag.

I sin rapport fra 2015 skriver Kunstavgiften imidlertid
at noe av økningen kan skyldes at gallerier og
kunstnere er blitt flinkere til å betale inn avgiften.

Christen Sveaas: – Jeg blir mer beruset av
kunst enn av vin

� FAKTA: KUNSTAVGIFTEN
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ANNONSE

TOK SAKEN I EGNE HENDER: Espen Iden, Tatiana Lozano, Lasse Årikstad og Hedvig Heggem Nergaard
ønsket seg et galleri der utstillingene ikke er planlagt lang tid i forkant. Det har de fått nå, med galleriet de
selv har startet. FOTO: ADRIAN SØGNEN

Det skjer Film Musikk Litteratur TegneserierKultur
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Tok Galleri-Bergen i egne
hender
De fire kunstnerne savnet flere kunstnerdrevne
galleri i Bergen. Derfor startet de sitt eget.

Opp en
brosteinsbelagt
gate og inn et
smau ligger et av
byens få
kunstnerdrevne
gallerier, Felt
Galleri.
Kunstnerne som
står bak galleriet
er Tatiana
Lozano, Espen
Iden, Lasse
Årikstad og
Hedvig Heggem
Nergaard.

Ideen om å starte et galleri oppsto høsten
2015. Nergaard hadde nettopp flyttet til

Av GURO H. BERGESEN 28. juli 2016 18:12, oppdatert 29. juli 2016 15:08
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Stine (15) måtte vaske seg
i to timer hver kveld. Så
fikk hun tilbud om en ny
norsk lynkur.

Mens de pusser opp huset
ditt, er det dette de selv
kommer hjem til

Høyre-politiker refset
regjeringens utsettelse av
E16. Det skal ha gjort
statsministeren rasende.

Bergen fra Oslo, og ble overrasket over hvor
få kunstnerdrevne gallerier det var her. Det
ville hun gjøre noe med, og sammen med de
tre andre dro hun på jakt etter et lokale. Kort
tid etter var Felt Galleri åpnet.

- Forhåpentlig kan vi inspirere andre til å
åpne et galleri også. Det er enkelt, sier
Espen Iden.

Les også:

Ateliergrossisten i Møllendalsveien

I stedet for å gå den vanlige og trygge veien
fra idé, via penger, til produkt, valgte de fire
kunstnerne bak galleriet å satse lenge før de
hadde fått noe støtte.

- Vi fant lokalet og gikk for det, og betalte
husleien fra våre egne lommer.

AKTUELT

17.03.17, 10.57Tok Galleri-Bergen i egne hender - Bergens Tidende

Side 4 av 11http://www.bt.no/kultur/Tok-Galleri-Bergen-i-egne-hender-311324b.html

Senere har de mottatt offentlige midler fra
Kulturrådet, Bergen kommune og OCA.- Til sammen
har vi brukt rundt 10.000 kroner hver, forteller Iden.

- Ikke nok steder

Galleriet har hatt 12 utstillinger i visningsrommet
etter at de åpnet i november 2015. - Vi ville lage et
mer dynamisk visningssted, der vi skifter ut
utstillinger oftere og ikke planlegger ett år i forveien,
forteller Lasse Årikstad.

Ideen var at kunstnere skal kunne søke om eller bli
spurt om å få stille ut, og så kunne stille ut kort tid
etterpå.

GALLERI-GRÜNDERE: Tatiana Lozano, Lasse Årikstad, Espen Iden og
Hedvig Heggen Nergaard står bak Felt Galleri i Nikolaismauet. FOTO:
ADRIAN SØGNEN

� BT Magasinet  Sport  Kultur  MeningerAslak Meny
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- Det at vi arrangerer så mange utstillinger gir oss
også en identitet som galleri, mener Årikstad.

Les også:

- Jeg er plutselig blitt populær hos
ungdommen, sier Sissel Blystad (71)

Til helgen arrangerer de
fotballturnering, og senere i
august skal de kuratere en
utstilling i København.- Vi har
ikke noe behov for å bare være
galleri, sier Årikstad, og
forklarer at de ønsker å
utforske hva et galleri kan
være.

Siden de åpnet, har Felt Galleri
hatt utstillinger av platecover
fra 90-tallet, der A-Laget kom
på åpningen og spilte. Galleriet
har hatt tegneklubb og de har

stilt ut alt fra studenter fra Kunsthøgskolen til
etablerte kunstnere som Sissel Blystad.

Den tredje utstillingen var det en kunststudent i sitt
første år av bachelorgraden som sto for.

- Det er mange kreative folk i den byen her, men ikke
nok steder, sier Iden.

ÅPNING: Da Tatiana
Lozano, Espen Iden,
Lasse Årikstad og Hedvig
Heggem Nergaard åpnet
Felt Galleri i november
2015, stilte de kun ut ett
enkelt bilde, kjøpt av en
japansk kunstner som
solgte maleriene sine fra
garasjen sin i Tokyo. FOTO:
PRIVAT
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- Lekne og nytenkende

Aslak Høyersten, daglig leder i Visp, en kompetanse
— og nettverksorganisasjon for det visuelle
kunstfeltet på Vestlandet, mener Felt Galleri er viktig
for mangfoldet i Bergen, nettopp fordi det er et av
de få gjenværende kunstnerdrevne galleriene.

- Felt har et variert program, og viser både lokale og
utenlandske kunstnere. Utstillingen «Kings of bling»
som handlet om hiphop estetikken til designbyrået
«Pen & Pixel» trakk et stort publikum som kanskje
ikke går på kunstutstillinger vanligvis, sier han.

Les også:

- Jeg skjønner ikke hvorfor folk bruker så
mye på interiør, og så lite på kunst

Å trekke til seg et nytt og ungt publikum er noe alle
gallerier burde trakte etter, mener Høyersten.
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- Ved å være lekne og nytenkende — og kanskje
ikke så selvhøytidlige - i programmeringen er de
flinke til å utnytte friheten det lille og fleksible
visningsrommet gir, sier han.

Vil ikke tjene på kunstnerne

I motsetning til de mer institusjonaliserte
visningsstedene, som gjerne har lagt opp et
program, vil gjengen bak Felt Galleri ha muligheten
til å ta ting på sparket.

- Det som ofte skjer er at kunstnerdrevne galleri først
starter som veldig frie, men etter hvert blir mer
institusjonalisert. Det er utfordrende å unngå å bli

«KINGS OF BLING»: Utstillingen «Kings of bling» viste platecovre og
plakater laget av «Pen & Pixel Graphics», og var resultatet av et samarbeid
mellom Felt Galleri, Shawn Brauch i «Pen & Pixel Graphics» og
bergensrapperne i A-Laget. FOTO: PRIVAT
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sånn, men vi håper vi skal klare å beholde
fleksibiliteten, sier Tatiana Lozano.

- Det er viktig for oss at galleriet er kunstnerdrevet.
Vi jobber som kunstnere selv, og kjenner begge
sider, sier Lozano.

Les også:

For opptatt med andre til å gjøre noe eget

Laget film fra mottaket

Disse uniformene brukte Paul på
utenlandstjeneste i Libanon, Golfen,
Makedonia, Kroatia og Bosnia

Eneste norske blant Sonjas utvalgte

Nå er det ny gatekunst her

� FAKTA: FELT GALLERI

�  � �

ANNONSE
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Tendens:  
Kunstguide.no har i 2016 fått anledning til å 
vise frem et utvalg kunstnere fra nettsiden i 
interiørportalen Tendens som er et kvartals-
messig magasin.
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KUNSTG U I D E . N O

+

_ Av: Aslak Høyersten
_ Foto: Utsnitt fra kunstverket  
Saturated Grey #9 av Klara Sofie Ludvigsen
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SETT AV 21 . -23 .  OKTOBER 
TIL  ÅRETS PUBLIKUMSMESSE

I  GRIEGHALLEN!

ÅRETS TEMA:
L IFELINES

2016
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KUNST

Lølands kunst tematiserer prosesser der et objekt 
påføres ytre skade eller kjemikalier slik at det under-
liggende, det som vi kanskje ikke skulle se, synlig-
gjøres. Man kan nesten si at kunsten hans er som 
musikk: Gjennom ulike teknikker som klipping, 
liming, sampling og manipulering påvirker han ek-
sisterende materialer og gir dem både et nytt visuelt 
uttrykk, sin egen unike signatur og en ny mening. 
Det er en langsom prosess der det ferdige verket en-
dres til stadighet. Det endeløse havet av materiale 
som er tilgjengelig for kunstneren kan også sees som 
en kommentar til konsumkulturens overflod av pro-
dukter, bilder og referanser. 

_  K u n s t n e r : 
C a t o  L ø l a n d

+

_ Kunstverk: Levels # 1 og # 2
_ Informasjon: Tekstil, klor og tape,  

79 x 54 cm, 2014
_ Pris: kr 13 200,- pr stk, inkl ramme.

Selges samlet for kr 24 000,-

K UN S T

+

_ Kunstverk: Vessel I
_ Informasjon: Klespose og tekstil, 2014. 
_ Pris: Ikke til salgs.
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KUNST

Gjennom nitidige prosesser i mørkerommet viser 
Klara Sofie Ludvigsen nye blikk på kvinnerollen såv-
el som små øysamfunn. Det å arbeide fysisk og tid-
krevende med eldre og analoge prosesser gir henne 
en nærmere relasjon til kunsten. Ludvigsens kanskje 
meste kjente fotoserie viser kvinner som tidlig får grå 
hår, men som til tross for samfunnets forventning 
ikke farger håret. Dette er et motsvar til hvordan 
gråhårede menn behandles som verdige og modne 
mens kvinner oppleves som utrangerte.

_  K u n s t n e r : 
K l a r a  S o f i e  
L u d v i g s e n

+

_ Kunstverk: Saturated Grey #9
_ Informasjon: Digital c-print, 105 x 70 cm, 

opplag 4 + 1 artist print, 2014
_ Pris: kr 13 000,-

KUN S T

+

_ Kunstverk: Saturated Grey #8
_ Informasjon: Digital c-print, 70 x 105 cm, 

opplag 4 + 1 artist print, 2014,
_ Pris: kr 13 000,-
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T I T T E LT I T T E L
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Gunvor Olsens tekstiler er fargesterke, geometriske, 
abstraherte landskap. De seneste arbeidene er in-
spirert av den store amerikanske forfatteren Cormac 
McCarthys grensetrilogi. Å være et sted ved grensen, 
på kanten av noe, ensom og fraværende, kan sies å 
være et gjennomgående tema i Olsens kunst. Kun-
sten omhandler også menneskers stadig større inn-
gripen i den urørte naturen, gjennom strenge former 
og billedspråk refererer hun til modernistisk kunst, 
men hele tiden med naturen som det egentlige, bok-
stavelig talt, bakteppet.

_  K u n s t n e r : 
G u n v o r  O l s e n

+

_ Kunstverk: Lonesome Bay
_ Informasjon: Filt og saum,  

92 cm x 116 cm, 2015  
_ Pris: kr 25 000,-

K UN S T

+

_ Kunstverk: Scaffold
_ Informasjon: Filt og saum,  
110 cm x 98 cm, 2014. 
_ Pris: kr 25 000,-

K UN S T
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Fagutvalgets hovedoppgave er å vurdere hvilke kunstnere som 
skal presenteres på www.kunstguide.no, vi bruker også deres 
kompetanse til andre saker der vi ønsker en objektiv, kunstne-
risk vurdering.

FAGUTVALG

Medlemmer 2016 Christian Bøen  
Martin Woll Godal  
Kirsti van Hoegee  
Rebekka Teigland.

Fra www.kunstguide.
no:  “Firkantet Sol” av 

Sveinung R. Unneland

TILBUD TIL MEDLEMMENE: 

Projektorer:

Kunstlager:

ATA Carnet:

Medlemmer av VISP kan låne gratis to pro-
jektorer til bruk på atelier eller til utstilling. 
Projektorene er populære verktøy for våre 
medlemmer og er på hyppig utlån både til en-
keltkunstnere og visningsrom/galleri. 

VISP tilbyr sine medlemmer rimelig og sikker 
lagerplass på Havnelageret på Dokken, sen-
tralt i Bergen sentrum. Medlemmer betaler 
100 kr pr kvm pr mnd (minimum 200 kr pr 
mnd) for å lagre sin kunst. 

VISP kan tilby sine medlemmer å stille som 
garantist for bruk av ATA Carnet til midlertidig 
utførsel av kunstverk til internasjonale utstil-
linger. Dette betyr at VISP dekker en garanti 
tilsvarende 30 % av vareverdien av kunsten.  
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I Hordaland tilbyr VISP våre medlemmer 16 rabattavtaler, disse 
avtalene gjør at medlemmene sparer midler på produksjon 
og samtidig at de har tilgang til å bruke lokale leverandører. Vi 
planlegger å få gang liknende avtaler i Rogaland og Sogn og 
Fjordane: 

RABAT TAVTALER:

01 A7 Print

02 Albert E. Olsen 

03 Bergen Bilutleie 

04 Beckers Maling  

05 ByggEngros 

06 Frekhaug regnskap

07 Hobbykjelleren Kunst og Hobby 

08 Malepaletten 

09 Minde Snekkeri 

10 Neumann Bygg 

11 NorEngros 

12 Nygårdsgaten Maling og Jernvare 

13 Rammeservice 

14 TIF Viking Fysioterapi 

15 Torgeir Eriksen transport 

16 Tryg forsikring 

visp.no er den viktigste kanalen VISP har for å presentere nye 
arrangement, prosjekt, rabattavtaler og andre tilbud til feltet. 
Det er gjennom nettstedet man melder seg inn i VISP og våre 
medlemmer står fritt til å poste informasjon om egne utstillin-
ger, ledige atelier, etterlysninger m.m.  www.visp.no har også 
oversikt over ressurser i Bergen og Hordaland (produksjons-
verksteder, gallerier, atelierhus, nyttige lenker), søknadsfrister, 
legatoversikt, Selvangivelseveiledning, medlemsfordeler og 
kursoversikt. 

Fra starten har visp.no vært del av det sosiale nettverket Origo. 
Origo ble stengt ned 31. oktober, dette ble vi informert om i au-
gust, men daglig leder hadde allerede undersøkt muligheten 
for å produsere nye nettsider. Etter anbefalinger fra flere innen 
kunstfeltet hadde daglig leder møter med seks forskjellige 
designere i Berlin i slutten av juni, valget falt på designbyrået 
Blank Blank og programmerer Katrin Casper, basert på deres 
tidligere prosjekter, erfaring, kjennskap til det norske kunst-
feltet og pristilbud. I august deltok daglig leder på workshop i 
Berlin der vi la grunnlaget for utseende, design og plattform. 

Nye nettsider og visuell profil vil bli lansert i 2017, det vil 
bli større fokus på design og brukervennlighet, og det vil bli 
lettere for oss å ha oversikt over medlemmenes bakgrunn, 
kompetanse og geografisk plassering. Vi må nok innse at vi 
kommer til å miste mange medlemmer siden alle må registrere 
sine medlemskap på nytt, men det vil samtidig bli lettere for 
VISP å komme i kontakt med medlemsmassen og få kjennskap 
til hvem våre medlemmer er. VISP er synlig og aktiv i sosiale 
medier og er representert på Facebook (circa 2200 følgere), 
Instagram (1300) og Twitter (500). 

NET TSIDE O G SOSIALE MEDIER: 
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Det ble avholdt fire styremøter i 2016:  
29. februar, 31. mars, 29. august og 28. november, det ble også 
avholdt styreseminar 28. november. Årsmøtet ble avholdt den 
28. april.  

På årsmøtet gikk styreleder Stefan Törner av etter å ha sittet i 
styret i seks år, Hilde Jørgensen overtok vervet som styreleder. 
Jørgensen er utdannet kunstner og er blant annet en av initia-
tivtakerne bak det kunstnerdrevne og nomadiske visningsrom-
met KNIPSU.

Styreleder:

Vara:

Vara:

Styrets sekretær 
og Daglig leder:

Nestleder:

Hilde Jørgensen (BKFH) 

Gabriel Kvendseth (BKFH) 

Martin Woll Godal (NKVN)

Aslak Høyersten 

Hilde Angel Danielsen (NKVN)

Hans Flø  
(kompetanse innen jus) 

Maria Rusinovskaya  
(valgt på fritt grunnlag) 

Martin Flack  
(valgt på fritt grunnlag) 

STYRET 2016 – 2017

Aslak Høyersten er foreningens daglige leder og er engasjert 
frem til 2018. Foruten den daglige drift med planlegging og 
gjennomføring av kurs og arrangement, budsjettkontroll, 
møter med medlemmer, veiledning, møter med det offentlige 
m.m deltok Høyersten også i forskjellige møter og seminar 
med flere forskjellige aktører. Han sitter fremdeles i fagutval-
get til Den kulturelle skolesekken i Hordaland fylkeskommune 
og i 2016 ble han som representant for VISP invitert til å sitte i 
fylkeskommunens stipendutvalg og i Kunst- og designhøysko-
len i Bergens arbeidsgruppe for planlegging av åpningsuken til 
nybygget i oktober 2017.

Styreverv: daglig leder hadde i 2016 styreverv i Cinemateket 
og Bergen Dansesenter. 

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

DAGLIG LEDER
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I 2016 mottok VISP støtte fra Norsk Kulturråd (kr 700 000), 
Bergen Kommune (kr 225 000) Hordaland Fylkeskommune (kr 
150 000), BKFH (kr 1 000) og NKVN (kr 2 000). VISP hadde per 
31.12.16 et underskudd på kr 165 287 og en egenkapital på 
kr 95 996, VISP ser det av dette som naturlig i 2017 å styrke 
egenkapitalen.

Det er noen små forskjeller i budsjett for 2016 i forhold til 
sluttført regnskap: Prosjektkostnadene er betraktelig høyere, 
det samme gjelder utgifter til nettsider. Sistnevnte skyldes 
som nevnt tidligere i rapporten at VISP utformer nye nettsider, 
halvparten av kostnadene ble dekket i 2016. Arbeidet med 
nye nettsider ble igangsatt både fordi Origoplattformen ble 
lagt ned og fordi egenkapitalen var god.  Prosjektkostnadene 
er såpass mye høyere fordi vi på den ene siden opplevde et 
markant overskudd i 2015 som vi ønsket å utnytte og at det 
oppstod muligheter til arrangement/samarbeid i løpet av året 
som vi mente var viktig å utnytte, i tillegg har vi en del aktivitet 
i Rogaland og Sogn og Fjordane som vi over tid ønsker skal 
dekkes av lokale midler. 

ØKONOMI: 

RESULTATREGNSKAP

Resultatregnskap
Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015

Salgsinntekt 24 925 378 434
Annen driftsinntekt 1 225 300 1 158 400
Sum driftsinntekter 1 250 225 1 536 834

Varekostnad 317 536 501 540
Lønnskostnad 1 714 849 590 464
Annen driftskostnad 1 383 126 352 185
Sum driftskostnader 1 415 512 1 444 190

Driftsresultat -165 287 92 644

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 3 388 4 120
Annen finanskostnad 1 594 438
Resultat av finansposter 1 794 3 682

Årsresultat -163 493 96 326

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 0 96 326
Overført fra annen egenkapital 163 493 0
Sum overføringer -163 493 96 326
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NOTE 2 - BUNDNE MIDLER

2016 2015

Bundne betalingsmidler i form av skattetrekksmidler pr 31.12 utgjør 15 492 28 161

NOTE 3 - ANDRE FORDRINGER

2016 2015

Forskuddsbetalte kostnader 30 001 10 902
Forskudd lønn 13 522 20 000
Sum 43 523 30 902

NOTE 4 - GJELD

2016 2015

Skyldig lønn 1 000 1 000
Skyldige feriepenger 66 587 55 278
Sum 67 587 56 278

NOTE 5 - EGENKAPITAL

Annen egenkapital

Inngående saldo 259 489
Årets resultat (overskudd + / underskudd -) -163 493
Sum egenkapital pr 31.12. 95 996

REGNSKAPSPRINSIPPER

Salgsinntekter

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Varige driftsmidler

Fordringer

NOTE 1 - ANSATTE, GODTGJØRELSE, HONORARER M.V.

Lønnskostnader 2016 2015

Lønninger 613 035 506 992
Arbeidsgiveravgift 86 203 68 669
Obligatorisk tjenestepensjon 8 443 8 383
Andre ytelser 7 168 6 420
Sum 714 849 590 464

Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret : 1 1

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet har pensjonsordning som oppfyller lovens krav.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønninger 482 863 32 500
Annen godtgjørelse 0 0

Det er ingen lån/sikkerhetsstillelser til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.
Det er ingen lån/sikkerhetsstillelser som utgjør med enn 5% av selskapets egenkapital.

Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg på følgende tjenester (eks. mva) : 2016 2015

Revisjonshonorar 18 750 16 250
Utarbeidelse regnskap/ligningspapirer 0 0
Andre tjenester 0 0
Sum honorar til revisor 18 750 0

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

NOTER 2016
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Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet 
økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. 
Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld i norske 
kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 
år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. 
Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og 
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasing av driftsmidler er kostnadsført. 
Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles over leasingperioden.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapssikk for små foretak

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Med leveringstidspunktet menes tidspunktet for overgang av risiko 
og kontroll knyttet til det leverte. Tillskudd inntektsføres i perioden tilskuddene gjelder.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er 
klassifisert som omløpsmidler. Øvrige fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter 
utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

BALANSE NOTER 2016

Balanse
Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Eiendeler Note 2016 2015
Fordringer
Kundefordringer 22 900 8 400
Andre kortsiktige fordringer 3 43 523 30 902
Sum fordringer 66 423 39 302

Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 134 148 323 034

Sum eiendeler 200 570 362 336

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 95 996 259 489
Sum opptjent egenkapital 95 996 259 489

Sum egenkapital 5 95 996 259 489

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 0 8 728
Skyldig offentlige avgifter 36 988 37 841
Annen kortsiktig gjeld 4 67 587 56 278
Sum kortsiktig gjeld 104 574 102 847

Sum gjeld 104 574 102 847

Sum egenkapital og gjeld 200 570 362 336

Bergen, , 05.04.2017
Styret i Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Hilde Jørgensen
styremedlem

Hilde Angel Danielsen
styremedlem

Hans Flø
styremedlem

Maria V. Rusinovskaya
styremedlem

Martin Flack
styremedlem

Aslak Geirssønn Høyersten
daglig leder
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