VEILEDNING TIL SØKER
Vurdering av kunstnerisk virksomhet som kvalifiserer for innvilgelse av Varig støtte
og andre støtteordninger fra BKH for eldre kunstnere.

Generelt
I de generelle retningslinjene for tildelinger fra fondet heter det at (…) Som «kunstner»
regnes de som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert slike verk som er
avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Medlemskap i kunstnerorganisasjonene kan være et
grunnlag for vurderingen av dette.
For varig støtte heter det blant annet at (…) Profesjonell og yrkesmessig virksomhet i form av
utstilling, utsmykkingsoppdrag, stipend o.a. – må normalt dokumenteres for minst 15 år.
Søkeren må som grunnleggende kriterium være over 60 år og ikke motta Statens
Garantiinntekt (GI) eller Statens Stipend for Seniorkunstnere (SSK). Inntekt under nivå for GI
må dokumenteres med kopi av siste års skatteoppgjør. Søkeren må også presentere en CV
som på en overbevisende måte dokumenterer kravene til kunstnerisk virksomhet.
CV bør gi følgende opplysninger:
1.
2.
3.

Kunstnerisk utdanning
Oversikt over mottatte stipend, årstall og stipendgiver
Oversikt over separatutstillinger, med årstall og navn på
galleri/utstillingssted. Utstillingsstedet bør være kjent for fondet som visningssted for
verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven.
4.
Oversikt over gruppeutstillinger, årstall og navn på utstillingen. Kun
gruppeutstillinger med maksimum fire deltakere kvalifiserer.
5.
Oversikt over kollektive utstillinger, årstall og utstillingsarrangør. Kun juryerte
utstillinger i regi av kunstnerorganisasjon/kunstnersenter kvalifiserer.
6.
Oversikt over utsmykkingsoppdrag, årstall og sted og oppdragsgiver. Innkjøp av
løskunst kvalifiserer ikke, kun oppdrag knyttet til verk som fremstår som et tydelig selvstendig
kunstnerisk prosjekt.
Hvis det ikke kan dokumenteres 15 års virksomhet etter punktene 2 - 6, vil en oversikt over
andre forhold knyttet til profesjonell virksomhet som kunstner kunne telle med. Det gjelder
særlig informasjon om kunstnerisk utdanning (pkt 1) men også aktivitet som styremedlem,
jurymedlem eller andre yrkesmessige verv eller arbeidsoppgaver. Virksomhet i utlandet teller
i utgangspunktet ikke med.
Deltakelse på jule- eller sommerutstillinger til lag og foreninger, eller utstillinger i eget
galleri/verksted regnes ikke som kvalifiserende.

OPPLYSNINGER OM KVALIFISERENDE KUNSTNERISK VIRKSOMHET
Det må redegjøres med minst ett eksempel på kvalifiserende kunstnerisk virksomhet pr. år
for i alt 15 år. Kolonne 1: årstall. Kolonne 2: vis til relevant referansepunkt fra veiledningens
pkt 2/3/4/5/6. Kolonne tre: Beskriv virksomheten i henhold til veiledningen.
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BESKRIVELSE AV VIRKSOMHET

