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INNSPILL TIL SAK OM TILTAKSPAKKE FOR KULTUR, IDRETT OG
FRIVILLIGHET I BERGEN KOMMUNE
Kjære politiker i Utvalg for finans, kultur og næring i Bergen kommune.
Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH), som representerer profesjonelle
billedkunstnere I Bergen kommune og tidligere Hordaland Fylke, vil berømme Byrådet og
Byråd for kultur, mangfold og næring for initiativet til å behjelpe Bergens kulturliv under
korona-krisen med en krisepakke på 30 mill.
BKFH ber om å få komme med noen innspill til saken før den fremstilles for Bystyret 22.
april.
Vi observerer at blant tiltakene som er foreslått i sakspapirene for byrådssaken som
fremlegges utvalgsmøtet 15. april, som har betydning for våre medlemmer, er å øke rammen
for etablerings-og kulturstipend med kr. 1,5 mill., samt avsetting av ekstraordinære
investeringsmidler til kjøp av kunst fra byens gallerier og visningssteder på kr. 2 mill.
Disse vil være velkomne tiltak for våre medlemmer, som i det alt vesentlige er selvstendig
næringsdrivende billedkunstnere, hvis inntekt er fullstendig avhengig av formidling til
publikum.
Billedkunstnere får store problemer med inntektsgrunnlaget når alle institusjoner og
strukturer som under ordinære omstendigheter formidler deres arbeid er stengt over en
lengre periode, og kommisjoner, utstillinger og prosjekter er kansellert eller utsatt på
ubestemt tid. Dette betyr bortfall av honorarer og salgsmuligheter, men også en full brems i
dynamikken som driver en billedkunstners praksis fremover, som opparbeiding og pleiing av
kontakter lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og kortsiktige og langsiktige avtaler med
kuratorer og visningssteder, som dessuten skaper muligheter for offentlig støtte til nye
prosjekter. Alt dette er stoppet opp, og betyr katastrofe for mange av byens kunstnere.

BKFH oppfordrer Utvalg for finans, kultur og næring til i hovedsak å støtte byrådets forslag.
Kommentarer til de foreslåtte tiltakene:
-

Økning av rammen for etablerings-og kulturstipend.

BKFH oppfordrer til at billedkunstnere tilgodeses spesielt når det gjelder disse midlene.
Billedkunstnere er den svakest stilte kunstnergruppen i utgangspunktet, fullstendig avhengig
av dynamikken i kunstfeltet rundt dem, og lider derfor spesielt under denne krisen.
-

Ekstraordinære investeringsmidler til kjøp av kunst i offentlig eie til bruk i
offentlige rom fra byens gallerier og visningssteder

Nålevende profesjonelle billedkunstnere i Bergen er dessverre ikke så godt representert i
lokale gallerier og museer som BKFH gjerne skulle sett, og vi er derfor redd denne
ordningen ikke vil komme våre medlemmer til gode i stor grad. Vi ber derfor Utvalget vurdere
en klausul om at innkjøp fra lokale gallerier og museer skal gjelde arbeider fra nålevende
profesjonelle billedkunstnere som bor og har sitt virke i Bergen kommune. Slik vil denne
ordningen både avhjelpe situasjonen for lokale gallerier og museer, og for de uavhengige
billedkunstnerne i kommunen.
-

Ekstra nødhjelp til drift av museer

Fordi institusjonenes overlevelsesevne er viktig også for enkeltkunstneres muligheter til å
utøve sitt yrke, støtter BKFH også byrådets forslag om å etablere ekstra nødhjelp til drift av
museer.
-

Kommentarer til andre tiltak:
- Midlertidlig tilskuddsordning til aktører innen kunst- og kultur som er
rammet av koronakrisen

Når det gjelder den midlertidlige tilskuddsordningen til aktører innen kunst- og kultur som er
rammet av koronakrisen, observerer BKFH at en svært liten andel billedkunstnere er blitt
tildelt midler fra denne ordningen til nå. Noe av grunnen til dette kan være at det er mer
uvant og vanskeligere for billedkunstnere å formidle sine verk digitalt enn for eksempel å
streame en konsert eller en opplesning.
Vi oppfordrer derfor Utvalget til å vurdere om noen av disse midlene bør settes av til
billedkunstfeltet spesielt.
-

Løpende tilskuddsordninger

BKFH er bekymret for at andre løpende tilskudd til profesjonell kunst skal bli skadelidende
ved at midler forflyttes fra ordinære ordninger til ekstraordinære tiltak under korona-krisen.
Vi oppfordrer Utvalget til å sikre at dette ikke vil forekomme.
BKFH foreslår dessuten at Utvalg for finans, kultur og næring ber Fagavdeling for kunst og
kulturutvikling i Bergen kommune om å i løpende ordninger til Arrangementstilskudd og Rask

respons, samt gjeldende ordninger for Profesjonelle kunst- og kulturtiltak, Åpne dører og
Internasjonal kunst- og kulturutveksling, fraviker vanlige krav til kontrakter/ visningsavtaler i
2020. Dette i tillegg til allerede annonserte tiltak hvor allerede tildelte prosjektmidler til
prosjekter som ikke har kunnet gjennomføres grunnet restriksjonene ikke blir tilbakekalt.
Å fravike vanlige krav til kontrakter/ visningsavtaler ville være et viktig bidrag til å sikre
billedkunstnernes mulighet for fremdrift i prosjekter som er essensielle for kontinuitet i en
uavhengig kunstnerisk praksis.
-

Atelierkostnader

Som kjent er utfordringen for kunstnere med faste leieutgifter spesielt krevende når i denne
perioden med uteblivende inntjeningsmuligheter. Per dags dato leier ikke kommunen selv ut
lokaler til kunstneratelier, men mange kunstnere har atelierer i fellesskap organisert med
solidariske forpliktelser, med en felles leiekontrakt, hvor støtte eller garantier fra kommunen
kunne ha stor betydning.
BKFH foreslår at utvalget vurderer temporær atelierstøtte som et virkemiddel for å lette
situasjonen for profesjonelle billedkunstnerne under krisen.

Vi takker for at du har tatt deg tid til å lese innspillene fra Bildende Kunstneres Forening
Hordaland, og ønsker deg en god påske!
Beste hilsen
Styret i BKFH
v/ styreleder Agnes Nedregård

BKFH
Bildende kunstneres forening Hordaland (BKFH) er en faglig sammenslutning av
profesjonelle billedkunstnere i Hordaland – vi er både fag- og interesseorganisasjon. Vårt
formål er å ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i
Hordaland. Foreningen ble etablert i 1931 og er tilsluttet den nasjonale
paraplyorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK). Vi har om lag 260 medlemmer,
hvorav de fleste bor og arbeider i Bergen kommune.
BKFH har initiert, og vært delaktig i etablering av, flere tiltak av betydning for regionen, som
Hordaland Kunstsenter, B-open, Vestlandsutstillingen, VISP, m.m. Gjennom representanter
valgt på årsmøtet, fremmer vi fagkompetanse i ulike styrer og utvalg, og bidrar til evaluering
av kunstnerisk kvalitet gjennom deltakelse i lokale og nasjonale juryer og stipendkomitéer.

