
Sak til BKFH årsmøte 06.03.14:  Etablering av KUNSTGARASJEN

Forslagsstiller: Berit Hartveit
Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien
17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad, og Grethe Unstad, samt med Aslak Høyersten,
leder for VISP, og Grete Byrkjeland, billedkunstner og aktivitetskoordinator i Os
kommune.

Bakgrunn
Høsten 2008 var jeg engasjert som konsulent av Bergen kommune, Seksjon for kunst
og kultur, for å utrede hva tiltaket Produsentutvikling kunne og burde innebære innen
feltet visuell kunst. Arbeidet munnet ut i en rapport om etablering av produsentenhet
for visuell kunst i Bergen, og med bakgrunn i denne ble organisasjonen VISP etablert
sommeren 2009. I forbindelse med utredningen sendte jeg ut en spørreundersøkelse til
alle medlemmene i Bildende kunstneres forening Hordaland (BKFH) og Norske
kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN). Tilbakemeldingene fra kunstnerne ga klart
uttrykk for at svært mange ønsker og trenger profesjonell assistanse i forhold til å få
vist, formidlet og solgt egne arbeider.

NKVN sitt utstillingssted Galleri Format formidler utvalgte lokale og nasjonale
kunsthåndverkeres arbeider, mens BKFH ikke har et tilsvarende visnings- / salgssted.
Organisasjonenes felles kunstsenter HKS driver ikke kommisjonssalg av
medlemmenes arbeider. Det er i første rekke de mindre private galleriene i byen som
tilbyr kommisjonssalg av kunst produsert her i regionen, men dette har et forholdsvis
beskjedent omfang. Den enkelte kunstner selger av og til arbeider direkte fra eget
atelier / verksted, men for de fleste skjer dette tilfeldig og unntaksvis. VISP har i flere
åpne møter satt fokus på at markedet for salg av kunst er klart dårligere i Bergen enn i
Oslo og Stavanger. Dette er underbygget med omsetningstall fra Bildende Kunstneres
Hjelpefond: i 2011 ble det solgt kunst for 355 mill.kr. i Oslo, 39 mill.kr. i Rogaland
og 19 mill.kr. i Hordaland. Det er derfor et behov for å styrke formidlingsleddet og
bygge opp et profesjonelt sted som i stor målestokk presenterer og markedsfører
lokale og regionale billedkunstneres arbeider og kompetanse ut mot et bredt
publikum, mot næringslivet og mot det offentlige.

Formål og innhold
Kunstgarasjen skal være en visningsarena for temporære utstillinger, presentere et
stort utvalg kunst for salg i kommisjon fra profesjonelle billedkunstnere bosatt i
Bergen og Hordaland og tilby faglig rådgiving ved innkjøp av kunst. Kunstgarasjen
skal synliggjøre den bredden og kvaliteten som genereres i det lokale og regionale
kunstfeltet, og vise  både etablerte og unge kunstnere. Her skal byens og fylkets
innbyggere og besøkende få muligheten til å møte et mangfold av billedkunstneres
arbeider i 1:1. Gjennom et faglig solid utstillingsprogram, romslige og generøse
lokaler, samt kompetent fagstab, skal Kunstgarasjen være et attraktivt visnings- og
salgssted for kunstnere og samtidig fungere som et imøtekommende og åpent sted for
et bredt publikum. Kunstgarasjen skal formidle et rikt tilbud av visuell kunst av høy
kvalitet, bidra til å gi det visuelle feltet større oppmerksomhet i offentligheten og
styrke markedet for omsetning av kunst. Kunstgarasjen skal videreutvikle
kunstformidling og -salg bygget på høy kompetanse om kunst, kombinert med økt
kunnskap om markeder og publikum.



Organisering
Kunstgarasjen skal være en ideell kunstnerstyrt organisasjon / non-profit institusjon,
hvor provisjonsinntekter fra salg av kunst og eventuelle andre inntekter går direkte
tilbake til driften av organisasjonen, jfr. Kunstnerforbundet i Oslo.

Kunstgarasjens medlemmer skal bestå av profesjonelle billedkunstnere bosatt i
Bergen og Hordaland. Hvorvidt kunstnere med medlemsskap i BKFH eller noen av de
andre grunnorganisasjonene i NBK, samt Forbundet Frie Fotografer (FFF), skal ha
automatisk rett til medlemsskap, må vurderes nærmere i arbeidet med å etablere
vedtekter for organisasjonen. Alternativet er at alle må søke Kunstgarasjen om
medlemsskap. Kriterier og bestemmelser vedrørende medlemsopptak må fastsettes i
vedtektene for organisasjonen. Alle medlemmer skal ha rett til å vise arbeider i
kommisjon.

Realisering /lokalisering
Jeg vil ta inititativ til å etablere en arbeidsgruppe som får ansvar for å utarbeide
forslag til organisasjonsmodell og vedtekter, samt finne aktuelle kandidater til styre
og nominasjonsutvalg. Arbeidsgruppen vil deretter invitere medlemmer i BKFH samt
andre profesjonelle billedkunstnere i Bergen og Hordaland til et stiftelsesmøte. Etter
at organisasjonen er formelt stiftet vil det  nyvalgte styret for Kunstgarasjen være
ansvarlig for videre arbeid med å realisere prosjektet.

Kunstgarasjen planlegges etablert i Møllendalsveien 15, i nabobygget til det
eksisterende atelierfellesskapet i Møllendalsveien 17 (www.m17.no). Begge
eiendommene er eid av Hartveit Eiendom AS, et famileieeid selskap hvor jeg er
medeier. I tillegg til eget virke som billedkunstner, arbeider jeg i en deltidsstilling
som daglig leder av eiendomsselskapet, og tok i 2002 initiativ til å etablere de første
atelierene i Møllendalsveien 17, med bl.a. Flaggfabrikken som leietaker. I løpet av
årene har vi gradvis økt antall atelierer etterhvert som andre leietakere har flyttet ut.
Seneste tilskudd var etablering av lokaler for Tag Team Studio i 2012. Samlet
atelierareal i 2014 utgjør cirka 1 900 m2, og rommer 47 leietakere fordelt på totalt 20
enkeltatelierer og fellesatelierer. Hartveit Eiendom AS har ikke mottatt offentlige
tilskudd til ombygging av lokalene, men enkelte av fellesatelierene har på eget
grunnlag søkt og fått innvilget støtte fra Bergen kommune, Norsk kulturråd og
Hordaland fylkeskommune.

Etablering av Kunstgarasjen i annen etasje i Møllendalsveien 15 vil bli mulig i løpet
av 2015, ettersom nåværende leietaker flytter ut 1. februar 2015. Det ledige arealet er
på 610 m2, med stort potensiale for å skape gode visningsmuligheter for kunst.
Hoveddelen av arealet består av et stort søylefritt rom, 16 m bredt og 36 m langt, med
dagslys fra sammenhengende vindusrekke mot nord. Dette lokalet har tilknyttede
lagerrom i en tilstøtende parkeringshall som gir trappefri adkomst for
bevegelseshemmede samt gode vilkår for varelevering. I tillegg er det adkomst fra
gateplan i Møllendalsveien via trappehus. Det blir god tilgjengelighet til
Kunstgarasjen både med buss og bybane. Plasseringen ved Store Lungegårdsvann
innebærer dessuten nærhet til den nye kunsthøgskolen som skal stå ferdig i 2017, og
til Kunstskolen i Bergen.



Foreløpig tidslinje for prosjektet

Mars - april 2014: Utrede organisasjonsmodell og formelt stifte Kunstgarasjen.

April 2014: Inngå opsjon på leiekontrakt med Hartveit Eiendom AS.

Mai 2014: Få innvilget økonomisk støtte fra kommune og fylke til
planleggingsfasen.

Juni 2014: Engasjere arkitekt til å planlegge utformingen av lokalene, samt
utarbeide kostnadsoverslag og sende inn byggemelding.

Okt. 2014 - feb.2015: Med bakgrunn i planer og kostnadsoverslag sende søknader om
støtte til etablering og drift, hos offentlige og private
tilskuddsgivere.

April 2015: Såfremt det bevilges tilstrekkelig støtte, vil styret for
Kunstgarasjen inngå leiekontrakt med Hartveit Eiendom AS,
avklare  gjennomføring og kostnadsfordeling med hensyn til
ombyggingen av lokalene, og planlegge åpningsutstilling
høsten 2015.

Mai 2015: Iverksette ombygging av lokalene.

Juni 2015: Engasjere fagkyndig personell til driften av Kunstgarasjen.

August 2015: Inngå avtaler med alle kunstnere som skal vise arbeider i
kommisjon.

Oktober 2015: Foreta offisiell åpning av Kunstgarasjen.

Forslag til vedtak:
BKFH ser positivt på  forslaget om å etablere visnings- og salgsstedet Kunstgarasjen,
og vil støtte arbeidet med å realisere prosjektet. Et medlem av styret i BKFH vil delta
i arbeidsgruppen som  etableres for å utrede organisasjonsmodell.








