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" Hvis jeg skulle ønske meg noe ville det ikke være gods eller gull,  
men det øye, der evig ungt, evig brennende ser mulighetene." 

              - Ukjent  
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Kunst og Kulturbyen Risør.  
 
Introduksjon, begrepene sikres og videreføres 
 
Prosjektperioden for den offentlig finansierte stiftelsen "Kunstbyen Risør" var over ved årsskiftet 
1996/1997. På et møte i Buene 5.november 1996 ble det for et forum som samlet det meste av 
kulturaktørene i Risør presentert en problemstilling omkring dette. Det ble diskutert en oppløsning 
av stiftelsen. 
 
Konklusjon fra møtet ble imidlertid en erkjennelse av den betydelige verdien i begrepet Kunstbyen 
Risør. Det fremkom derfor en udiskutert enighet om at begrepet Kunstbyen Risør måtte føres videre 
i en eller annen form. Referatet fra møtet 5.november 1996 har blitt anerkjent som en redelig 
beskrivelse av nå-situasjonen for Kunstbyen Risør. Det at et prosjekt i så stor grad er villig til å gå 
inn i seg selv hører til sjeldenhetene. 
 
Tenkegruppen, arbeidsuken 
 
En tenkegruppe ble iverksatt bestående av konsulent Erling Okkenhaug, kultursjef Anja Tjelflaat og 
næringssjef Reidar Grøsle fra Risør Kommune, Jorunn Bøe fra Villvin og Nina Gresvig fra 
Kunstbyen Risør. Man valgte å konsentrere innsatsen for å utvikle mulige retninger for videreføring 
av begrepet Kunstbyen Risør i uken fra 13-17 januar. Tirsdag deltok økonom og kulturforsker Dag 
Solhjell. For å involvere byens kulturaktører og høre innspill herfra ble det invitert til et møte i 
Kunstparken dag 2, tirsdag.  
 
 
Dette strategidokumentet inneholder 
 
Som utgangspunkt for arbeidet denne uken har oppdragsgiver på dokumentet "Kunstbyen Risør - 
mulig fremtid?" hatt fire problemstillinger man har ønsket en vurdering omkring. De er: 
 

1. Situasjonen rundt etableringen av Sørlandets Kunstmuseum i Risør 
2. Rekruttering av nye kunsthåndtverkere  
3. Internasjonalisering  
4. Profilering av kunstbyen Risør 

 
Punkt 1 blir besvart i eget vedlegg som et referat fra møtet tirsdag med økonomen og kulturforskeren 
Dag Solhjell. Punktene (2) og (3)  rekruttering og internasjonalisering blir behandlet som generelle 
og spesielle situasjoner i to vedlegg.  
 
Dette dokumentet vil i første rekke være et strategiverktøy som vil søke å beskrive forhold 
vedrørende profilering, navne- og logobruk for Kunst og Kulturbyen Risør i videste forstand.  
 
Oppgaver for profilering (3) av Risørbegrepene blir besvart i kapittelet om den fremtidige 
«Profilgruppen».  
 
Et forslag til formålsparagraf for stiftelsen ligger også her.



 2 

Å ivareta helheten  
 
Involvering, alle tar del 
 
Det er viktig at alle kulturaktører i Risør deltar i å forvalte visjonen i kunst og kulturbegrepet i Risør. 
Dette arbeidet innebærer både ansvar og forpliktelser og gevinster. En visjon tar vare på helheten og 
skal ikke favorisere enkeltgruppers behov. Dette har ført til en holdning der vi ser nødvendigheten av 
å sikre at alle aktuelle parter i Risør-samfunnet føler deltakelse i ideen og prosjektet. På møtet i 
Kunstparken ble det derfor presentert et tenkekart som et verktøy for å belyse alle de kvaliteter som 
man mener ligger i Kunst og Kulturbyen Risør for hele byen. 
 
Vi har for å ivareta helheten delt opp Risør i fire hovedgrupper som hver for seg har fordel av, behov 
og ansvar knyttet til kunst og kulturbybegrepet. Disse er: 
 
BYEN 
 Risørs innbyggere 
 Samfunnet Risør 
 Utøverne 
 Det organiserte kulturlivet 

 
Kunst og Kulturbyen Risør har konsekvens for disse gruppene i forhold til: 
 
KONSEKVENSENE 
 Visjonen 
 Produktet 
 Formidling 
 Økonomi 

 
 
Møtet i Kunstparken 
 
Før møtet tirsdag ble deltakere fra alle

 

 sentrale kulturinstitusjoner i Risør invitert til å komme med 
innspill på hvilke verdier og oppgaver man så i møtet mellom "byen og konsekvensene". Her fikk vi 
oppleve engasjerte innspill fra forsamlingen, noe som ikke minst understreket et høyt bevissthetsnivå 
og konsensus på nettopp de kvaliteter som er videreført for byen i den tiden kunstbyprosjektet og 
satsningen på kunst og kultur har pågått.  

Innspillene ble notert som stikkord, og er gjengitt som «Idekart» på neste side. Ordene og innspillene 
fra møtet er argumentene og motivasjonen for det arbeidet som har pågått. Innspillene vil også være 
verdifulle indikasjoner og grunnlag for hva som må prioriteres av oppgaver i den videre drift av 
begrepet Kunst og Kulturbyen Risør.   
 
Helheten tilsier at det som gjør godt for noen i byen gjør godt for alle.  
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«Idé-kart»  for Kunst og Kulturbyen Risør 
 
( Stikkord og favørbegreper i innspill fra forsamlingen i Kunstparken tirsdag kveld ) 
 
  Risørs   Samfunnet   Utøveren  Det organiserte 
  Innbyggere  Risør      Kulturlivet 
             
Visjonen Stolthet   Arbeidsplasser  Profesjonalisering  Kvalitetssikring 
  Deltakelse  Innflytting  Solidaritet  Deltakelse 
  Ungdommen  Synergi   Kvalitet   Mangfold 
  Nytte   Kvalitetsprofil  Samarbeid  Samarbeid 
  Deltakelse  Regionen   Involvering  Aksept 
        Tilrettelegging  Kommunikasjon 
           Generøsitet 
           Trygge og utrygge roller 
 
Produktet  Deltakelse  Kompetanse  Inspirasjon  Festivalisering 
  Trivsel   Anerkjennelse  Tilbakemelding  Forskjønnelse 
  Aktivisering  Verden   Produktutvikling  Trygghet/utrygghet 
  Tilhørighet  Image   Bekreftelse  Erfaring 
  Kreativitet  Reiseliv   Kvalitetssikring  Skolering 
  Grensesprenging  Helhet   Erfaring   Tilhørighet 
  Innovasjon  Opplevelse  Selvkritikk  Ansvar 
        Ansvar   
      
Formidling  Tilbud   Profilering  Utstillinger  Lokalt 
  Mangfold  Egenart   Nettverk   Nasjonalt 
  Mediene   Trebyen   Synliggjøring  Internasjonalt 
  Utstillinger  Arenaer   Publisering  En sentral 
  Aktiviteter  Det ytre og indre rom  Det sosiale liv  Smitteeffekt 
  Lett tilgjengelig  Trafikk      Markedsføring 
  Hyppighet  Involvering     Målgrupper 
  Kontinuitet  Stedsutvikling     Rekruttering 
 
 
Økonomi  Inntekter   Skatteinngang  Inntekt   Kontinuitet 
  Utgifter   Symbolsk kapital  Intellektuell kapital  Henvendelser 
  Trygghet   Eiendom   Oppdrag   Status 
  Spredning av risiko Høyskoleutdannede-  Investering  Anerkjennelse 
     mennesker  Bli i Risør  Oppdrag 
     Goodwill      PR-verdi 
     Spredning av risiko 
     Eie begrepene 
     Ringvirkninger 
Stikkord som rettesnor      
 
Som man vil se er favørbegrepene, verdiene og stikkordene i tråd med de målsettinger og refleksjoner om 
kunstsatsningen i Risør som er gjort i tidligere rapporter og programmer, bl.a. forfattet av Hans Skar den gang det ble 
søkt om midler til stiftelsen og prosjektet Kunstbyen Risør. Argumentene fra møtet vil danne grunnlaget for innholdet i 
en formålsparagraf for stiftelsen Kunstbyen Risør. Hvert og et av disse innspillene innebærer enten en Ide eller 
Handling med Oppgaver og Ansvar der vi antyder hvilke av institusjonene som kan ha ansvar for gjennomføring av 
foreslåtte tiltak. Vi har tatt utgangspunkt i stikkordene og gir på de neste fire sidene noen eksempler på hvilke oppgaver 
man kan gripe fatt i: 
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Involvering av innbyggerne i Risør:   
Barn, ungdom, familier, enslige, eldre..... 
 
 
VISJONEN for innbyggerne i Risør:  
 
Ide: Stolthet,  
Handling: Deltakelse og nytte 
 
Oppgaver kan være:  Invitere befolkningen til å delta i og forstå viktigheten av aktivitetene 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Organisasjoner innen Kunstby-begrepet, 
Profilgruppen 
 
 
PRODUKTET for innbyggerne i Risør:  
 
Ide: Trivsel, tilhørighet, innovasjon 
Handling: Deltakelse, aktivisering, kreativitet, grensesprengning,  
 
Oppgaver kan være: Generell profil overfor befolkningen. Tiltak som f.eks. søndagspris for besøk 
på museet, akvariet og kunstparken. 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Utstillere i byen 
 
 
FORMIDLINGEN for innbyggerne i Risør:  
 
Ide: Mangfold,  
Handling: Tilbud, mediene, utstillinger, aktiviteter, lett tilgjengelig,  
hyppighet, kontinuitet 
 
Oppgaver kan være: Utstilling av folks bilder. I epoker 1920-, 1930- årene osv. Redigeres til 
kvalitet. Motiverende. 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Risør Museum, Historielaget,  
 
 
ØKONOMIEN for innbyggerne i Risør:  
 
Ide: trygghet 
Handling: Inntekter, utgifter, spredning av risiko 
 
Oppgaver kan være: Utvikle nye ringvirkninger av festivalene, salg, servering,  bodkonsepter, nye 
inntekter for foreningslivet 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos:  Festivalene, Profilgruppen,  
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Involvering av samfunnet Risør:   
Kommunen, skolen, kirken, næringslivet.... 
 
 
VISJONEN for samfunnet Risør:  
 
Ide: Synergi, regionen 
Handling: Arbeidsplasser, innflytting, kvalitetsprofil,  
 
Oppgaver kan være:  En oversikt over ressurspersoner og behov som man har. Hvem i byen kan 
man trekke på? Språk-kunnskaper, kontaktnett, etc. 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Profilgruppen 
 
 
PRODUKTET for samfunnet Risør:  
 
Ide: Anerkjennelse, verden, image, opplevelse 
Handling: Kompetanse, reiseliv, helhet,  
 
Oppgaver kan være: Kvalitetssikring av Estetisk plan 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Verneforeningen, Risør Vel, Historielaget, Risør 
Museum  
 
 
FORMIDLINGEN for samfunnet Risør:  
 
Ide: Egenart, trebyen, involvering, stedsutvikling 
Handling: Profilering, arenaer, det ytre og indre rom, trafikk,  
 
Oppgaver kan være:  Samarbeide mellom festivalene 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Festivalene, Profilgruppen 
 
 
ØKONOMIEN for samfunnet Risør:  
 
Ide: Symbolsk kapital, eiendom, arenaene, goodwill, eie begrepene  
Handling: Skatteinngang, høyskoleutdannede mennesker, spredning av risiko,  
ringvirkninger 
 
Oppgaver kan være: Rapport om synergien av kulturmønstringene og kvalitetssikring av gevinsten. 
Videreføre resultatet fra undersøkelser gjort av høyskolene i Bø og på Lillehammer. 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Næringsetaten i kommunen, Profilgruppen 
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Involvering av utøverne i Risør: 
Kunstnerne, trebåtbyggeren, arkitekten, shanty-sangeren,  museumsdriveren, musikeren, 
journalisten, arkitekten, kulturoperatøren..... 
 
 
VISJONEN for utøveren i Risør:  
 
Ide: Solidaritet, kvalitet, involvering, 
Handling: Profesjonalisering, samarbeid, tilrettelegging 
 
Oppgaver kan være: Selvutvikling 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Den enkelte utøver 
 
 
PRODUKTET for utøveren i Risør:  
 
Ide: Inspirasjon, bekreftelse, erfaring, selvkritikk,  
Handling: Tilbakemelding, produktutvikling, kvalitetssikring, ansvar 
 
Oppgaver kan være: Nye produkt og utstillingskonsepter 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Den enkelte utøver og Profilgruppen 
 
 
FORMIDLINGEN for utøveren i Risør:  
 
Ide: Nettverk, det sosiale liv 
Handling: Utstillinger, synliggjøring, publisering,  
 
Oppgaver kan være:  Tilbakemeldinger fra fagfolk som har vært i byen 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Organisasjonene 
 
 
ØKONOMIEN for utøveren i Risør:  
 
Ide: Intellektuell kapital, bli i Risør 
Handling: Inntekt, oppdrag, investering,  
 
Oppgaver kan være: Utvikling av forretningsideer, kurs og seminarer 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Organisasjonene 
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Involvering av det organiserte kulturlivet i Risør: 
Festivalene, Museet, Risør Vel, galleriene, Historielaget, Verneforeningen, Risør II, Risør Akvarium. 
 
 
VISJONEN for det organiserte kulturlivet i Risør:  
 
Ide: Deltakelse, trygge og utrygge roller, mangfold, aksept,  
Handling: Kvalitetssikring, samarbeid, kommunikasjon, generøsitet,  
 
Oppgaver kan være: Arbeidsoppgaver i samarbeidet, prinsipper for kobling...  
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Profilgruppen 
 
 
PRODUKTET for det organiserte kulturlivet i Risør:  
 
Ide: Forskjønnelse, trygghet/utrygghet, tilhørighet,  
Handling: Festivalisering, erfaring, skolering, ansvar 
 
Oppgaver kan være: Festival-festivalen, Nye festivaler, Nyttiggjøre seg festival-ekspertise og sette 
navn på kunnskapen, Rose-festival, Historielagsfestival ( ide fra møtet tirsdag) etc. 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Profilgruppen, Alle involverte 
 
 
FORMIDLINGEN for det organiserte kulturlivet i Risør:  
 
Ide: Smitteeffekt, målgrupper,  
Handling: Lokalt, nasjonalt, internasjonalt, en sentral, markedsføring,  
 
Oppgaver kan være: Sentralen. Stedet. Rommet i byen som samler. Profilgruppens fysiske 
eksistens. Internett cafe, etc. 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: Profilgruppen, Risør Kommune 
 
 
ØKONOMIEN for det organiserte kulturlivet i Risør:  
 
Ide: Kontinuitet, status, anerkjennelse, pr-verdi,  
Handling: Henvendelser, oppdrag,  
 
Oppgaver kan være:  Finne forretningsideer på driftssiden 
Ansvar for gjennomføring kunne ligge hos: De som kan ha nytte av dette 
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Forvaltning av Risørs profil: 
 
Forholdet til navn og begreper 
 
Stiftelsen het frem til årsskiftet "Kunstbyen Risør". Dette bør være det formelle navnet på 
Profilgruppen. Vi understreker at vi i denne sammenheng skiller mellom formelt navn,  
(noe som er viktig i forhold til etablerte kontakter på riksnivå etc.) og begreper som skal benyttes i 
markedsføringen av byen og begrepene
   

. Til dette har Risør allerede en delikat og relevant logo. 

Fleksibilitet og kvalitetskrav 
 
For å ivareta en best mulig fleksibilitet i bruken av begrepene foreslår vi at man skal kunne benytte 
«Kunstbyen Risør», «Kulturbyen Risør» og «Trehusbyen Risør» i forskjellige sammenhenger de 
skal virke i. Vi legger stor vekt på utforming av typografi i forhold til den etablerte logoen. På denne 
måten ivaretar vi alles behov for bruk av begrepene. Kunst og kultur er begreper i samme familie, de 
underbygger hverandre og kan erstatte hverandre. En styrkning av begrepet Kulturbyen Risør gir 
aktiviteter som f.eks. Trebåtfestivalen, og andre en bedre deltakelse i helheten. Under flagget 
«Trehusbyen Risør» vil det være naturlig å profilere alle begreper som er knyttet til stedsutvikling, 
Historielaget, Risør Vel, o.l.  «Kunstbyen Risør» bør være forbeholdt de aktører som har nytte av å 
knytte begrepet til kvalitetkriterier. Vi viser i vedlegg eksempler på allsidig men likevel fast bruk av 
logoene.  
 
 
Kvalitetssikring av begrepene og logoen 
 
Logoen vil fungere som et slags stempel for kvalitet. En måte å si adressen på, adressen er Risør som 
er noe mer enn Risør, et Risør som er stolt av sin profil. Det må ligge noen kriterier til grunn.  
På møtet i kunstparken tirsdag ble lansert tanken om et organ som skulle ha som oppgave å forvalte 
en fortsettelsen av stiftelsen "Kunstbyen Risør". Dette organet skal i første omgang drives på 
idealistisk grunnlag i og ved at det pt. ikke er økonomi til slik drift. Forsamlingen var innstilt på å 
hjelpe til å ivareta dette organet og kvaliteten for byen, for på forskjellig vis å kunne nyttiggjøre seg 
prestisjen herfra til egne oppgaver eller prosjekter. På denne måten bør synergien innebære flere 
overraskelser enn forpliktelser for deltakerne. 
 
 
Logoer. 
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Profilgruppen 
 
Det er enighet om at det skal bli etablert en Profilkomite for Kunst og Kulturbyen Risør. 
Hvem som skal sitte her er avhenging av hvilke oppgaver man etterhvert blir enige om at 
komiteen skal ha. Det er fornuftig å tenke at denne komiteen skal inneholde en bredde som 
avspeiler det totale kulturlivet i Risør og at det også deltar noen fra det politiske miljø.  
 
Virkeområder for profil-komiteen: 
 
Forvalteren 
 
Profilgruppen skal forvalte alle sider av kunst og kulturbybegrepet som involverer det overordnede 
forholdet til profil, image og innhold. Risørs profil skal vurderes som en egen substans som må 
pleies profesjonelt. Vi har etablert begrepet "symbolsk kapital". "Den symbolske kapitalen" for kunst 
og kulturbyen Risør kan ha en markedsverdi på ti-talls millioner. Vi henviser da til verdien av 
presseoppslag, nettverk og aktiviteter m.m. som har vært gjennomført i mange år. Kulturlivet i byen 
må kunne nyttiggjøre seg foredlet materiale fra profilgruppen til prosjektsøknader o.l.  
 
Deltakerne 
 
Vi har noen ideer om hva slike oppgaver kan være, og understreker at arbeidsoppgavene i en slik 
gruppe skal kunne endres etter behov. Komiteen må bestå av en bredt sammensatt gruppe fra de 
deltagende organisasjoner. Det bør delta en politiker fra formannskapet i komiteen. For å oppnå en 
samlende holdning kunne det være en fordel at en leder av komiteen rekrutteres utenfor de etablerte 
"kultur-bastionene" i byen. Komiteen skal tjene begrepet Risør i videste forstand. 
 
 
Profilgruppens formålsparagraf :  
 
Profilgruppen, med det formelle navnet «Stiftelsen Kunstbyen Risør», skal videreføre de verdier og 
kvaliteter som er etablert for byen Risør gjennom 80- og 90-tallets satsing på kunst og kultur ved å 
forvalte og videreutvikle begrepene «Kunstbyen Risør», «Kulturbyen Risør» og «Trehusbyen 
Risør». Arbeidet bør skje i glede og engasjement. Et hovedmål er å ivareta Risør som  «det gode 
sted». Profilgruppen skal  arbeide profesjonelt for å ivareta byen Risørs interesser. 
 
 
Profilgruppen som idé: 
 
- Idebanken for Risørs profil   
- Innebærer økt kompetanse for alle ledd 
- Er forvalteren av  «Det gode stedet» -  Et fruktbart mål = «KOMME BYEN TIL GODE». 
- Til inspirasjon for andre.  
- Forvaltere av verktøyet, deltakernes profesjon - profesjonelt formidlingsnett 
- Er kobleren, bindeledd for originale koblinger mellom aktørene og kulturaktørene i byen 
- Er forvaltere av prestisjen i begrepene 
- Forvalter av innholdskravene til bruk av kvalitetsstempelet som er felleslogoen 
- Er sentralen, forvalteren av materiellet, mappen med presseklippene, logoene, ol 
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- Tar vare på fellesnevnerne, følelsen av tilhørighet, godene 
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Oppgaver for profilgruppen våren 1997 
 
 
TILTAK  - Konstituering av Profilgruppen, Formell videreføring av Stiftelsen. 
 
TILTAK  - Finne enighet om målsettinger og arbeidsområder. 
 
TILTAK  - Felles bruk av kunst og kulturbyen logo på festivalene allerede 1997 
 
TILTAK  - Felles annonsering for festivalene i 1997 
 
TILTAK  - Forberede felles meatforer for festivalene 1998 
 
TILTAK  - Prioritere blant forslagene på sidene 4-7. Ressursoversikt for Risør.  
 
 
Oppgaver for Profilgruppen på lengre sikt 
 
 
TILTAK  - Forholdet til pressen, lokalt og nasjonalt. Diskutere forskjellen. Hvorfor er den   
     nasjonale pressen mer imponert en lokalpressen. Hva er referansene for kvalitet?? 
 
TILTAK  - Den objektive referanserammen til festivaler og aktiviteter 
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Vedlegg 1  - Flere kunsthåndtverkere til byen 
 
 
Nyetablering i Risør 
 
Arbeidet for etablering i Risør kan deles i to arenaer. Vi skiller mellom byens tiltak for å 
tilrettelegge for nyetableringer og rekruttering til miljøet generelt og rekruttering med 
hovedvekt på nyetablering av kunsthåndtverkere spesielt.  
 
 
Generelle oppgaver for nyetableringer 
 
- Risør næringsråds eksisterende strategier 
- Etableringer innen fagområder som dekker Kunst og Kulturbyens bredde, alle fagmiljøene 
 
Miljøet i Risør kan tilby: 
 
- Gode arbeidsforhold med små egne investeringer. 
- Et kommunalt etableringsstipend. 
- Hjelp til flytting og bolig. 
- Liten risiko, kom å se om du trives  
- Risør gir luft og ild til å gjennomføre. 
- Tverrfaglighet 
 
Spesielle oppgaver for nyetableringer til kunsthåndtverkmiljøet  
 
I samtalen med Dag Solhjell tirsdag fant vi  at en «rekrutteringskampanje» skal legge vekt på 
forskjellige muligheter for tilnærming til Risørs miljøer. Varierte ambisjonsnivåer og forslag til typer 
deltakelse øker muligheten for å finne de rette aktørene. Selv korte opphold av nye kolleger vil være 
en vitamin-innsprøyting for de «bofaste» kunsthåndtverkerne i byen.  
 
Man må utrede en rekke muligheter fra gjesteatelier til mer permanente etableringer (5 -1 år)  og vi 
forutsetter at alle involverte instanser må være åpne for de mulighetene som ligger i å variere 
mellomlagene. Hovedhensikten er å styrke kunsthåndtverkmiljøet. 
 
Villvin-navnet skal være et kvalitets-stempel og skal brukes aktivt i en rekrutteringskampanje. Listen 
skal legges høyt - og reservere betegnelsen for noe som er på et kunstnerisk høyt nivå, når det gjelder 
produkter, utstillinger eller prosjekter. For de etablerere skal det være en kvalitetserklæring å bli 
kontaktet av Villvin. 
 
Kunsthåndtverkmiljøet i Risør kan tilby: 
 
- Et godt innarbeidet formidlingsnett. 
- Profilen til aktørene 
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Erkjennelser som bør komme med i kommunikasjon om etablering: 
 
- Man må understreke fordelene og komme opp med ulempene. 
- En kunster er alltid alene 
- Vi er realister og redelige når vi beskriver alle sider ved livet i Risør. 
 
 
A. Invitasjon til etablerte kunsthåndtverkere 
 
Vi foreslår at det skal sendes invitasjon til alle som er tildelt 3 -årig arbeidsstipend om å komme til 
Risør og bli medlem i Villvin for 5-10 år.  Med tidsbegrensning av medlemsskap oppnår vi å få 
friskt blod i rekkene. Retten til å bruke Villvin-navnet , kvalitetsstempelet, skal kunne beholdes selv 
om aktiviteten i gruppen tar slutt. 
 
TILTAK Inviterte skal få tilbud om å delta i samarbeidsprosjekter med SKM, gode   
  arbeidsforhold og et godt innarbeidet formidlingsnett. 
 
TILTAK  Galleri Villvin må sammenligne seg med Format og stille samme krav til kunstnerisk 
  hos leverandørene. Et kunstnerisk råd må være aktivt i opptak av nye leverandører og 
  gjennomgang av nye arbeider. 
 
B. Invitasjon til nyutdannede kunsthåndtverkere 
 
Det skal sendes ut tilbud om etablerer-verksted for nyutdannete kunsthåndtverkere. Tilbudet skal 
profileres overfor alle hovedfagstudenter ved Kunsthøgskolene. Det er også interessant med et 
nordisk samarbeid med Designhøgskolen i København og Høgskolen for design og Kunsthåndtverk i 
Gøteborg. 
 
C. Tilbud om kortvarige opphold i Risør. 
 
TILTAK  Her ligger hovedideen i å tilby verksted og bolig og understreke muligheten for å få 
  dekket behovet for arbeidsro i forbindelse med prosjekter og utstillinger. Tiltaket kan 
  være aktuelt både sommer og vinter. I vinterhalvåret er det ledige boliger. I  
  sommerhalvåret kan byens kunsthåndtverkere være interesserte i å leie ut sine  
  verksteder / boliger.  
 
TILTAK  Det kan også her arbeides med en nordisk utveksling over kortere eller lengre tid. Det 
  er viktig at en tenker fleksibilitet og allsidighet. Alle tiltak vil være med på å  
  aktivisere miljøet og tilføre Risør nye ressurser.  Mange har opplevd at tilfeldige  
  hendelser og forbindelser har ført til lange, og gode såvel faglige som personlige  
  relasjoner.  
 
TILTAK Vi bør være tydelige og må utarbeide innhold, økonomiske konsekvenser i opplegg 
  for konsepter for 1 uke, 1 mnd, 4 mnd og 1 år. 



 14 
Tiltak på kort sikt: 
 
 
TILTAK  Utarbeide en enkel brosjyre med de forskjellige mulighetene, viktig å legge vekt på 
  forskjellige løsninger tilpasset spesifikke behov.  Her bør det være et tett samarbeid 
  mellom kulturetaten / næringsetaten / kunsthåndtverkmiljøet. 
 
TILTAK  Kontakte alle hovedfagstudentene ved begge kunstfaghøgskolene. Utstilling av  
  arbeider i Oslo 18 jan.-9.febr. og Bergen 6.febr.- 16.febr. 
 
TILTAK  Brosjyren må være ferdig i løpet av januar og brukes aktivt bl. a. mot   
  hovedfagstudentene. 
 
TILTAK  Det er sendt brev til skolene med tilbud om verksteder i Risør, både for   
  enkeltpersoner og grupper.( av Anne Aanerud ).  Dette arbeidet må følges opp og  
  gjentas.  
 
TILTAK  Det må lages et opplegg som brukes ved invitasjon av kunsthåndtverkere hvor  
  kulturetaten / næringsetaten / kunsthåndtverkmiljøet samarbeider. 
 
 
Tiltak på lang sikt: 
 
 
TILTAK  Bearbeide personer en vet tenker på å flytte på seg. Dette er langsiktig arbeid og man 
  må ikke gi opp ved første nei. Vi må delta på etablerermøter ved skolene. Ved å øke 
  kompetansen i formidlingsnettet og i miljøet, blir det mer attraktivt å flytte til Risør. 
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Vedlegg 2 - Internasjonalisering 
 
Internasjonalisering innebærer på samme måte som for etablering forskjellige arenaer og 
oppgaver. Vi deler her også inn i generelle problemstillinger og  oppgaver spesielt for 
kunsthåndtverkmiljøet. 
 
Forsker Jens Petter Nilssen i Risørforskning har utarbeidet et konsept om internasjonalisering 
som det faller naturlig å benytte her:  
 
Prosjektet beskriver en internasjonalisering av aktivitetene som allerede foregår i Risør, ved å 
tilrettelegge for en kulturell mønstring av et utvalgt antall land, regioner eller geografiske områder. 
Denne mønstringen kan være innen: kunst (nåtids- og historisk), brukskunst, design, arkitektur, 
båtbygging, film, kokkekunst (matlaging), jord- og hagebruk m.m. Blant landene eller områdene 
som foreslås er: Holland, Italia, Spania, Portugal, Storbritannia, Argentina/Brasil, De Baltiske og 
andre tidligere østeuropeiske land, Canada, USA, Japan, Platt Tyskland og Frisland, Sverige, 
Danmark, Finland og Frankrike. På lengre sikt kan det være strategisk viktig og spennende å utforme 
et nettverk av små, aktive kultur- og kunstbyer i Europa. Disse aktive byene har som regel korte 
veier til egne kultur-, nærings- og utenriksdepartementer, slik at midler lettere kan skaffes til veie og 
muliggjøre tyngre kulturelle fellesløft. 
 
BAKGRUNN: 
Dersom aktørene i Risør skal få større utbytte av sin satsing på kunst- og kultur, og samtidig øke 
kvaliteten og uforutsigbarheten i sine produkter slik at de ikke kan kopieres, bør strategien legges 
om. Risør må ut i verden - eller i første rekke Europa. Her beskrives noen ideer om hvorledes dette 
kan gjøres. Det beskriver også andre forhold som aktørene i Risør kan profittere på ved å legge om 
kursen.  
 
Faren ved noen av de nåværende prosjektene i Risør er at de delvis er stivnet i formen og at det 
tenkes for lite og snevert. Mange av prosjekt-ene holder europeisk kvalitet, og med dette som ballast 
kan byen med hevet hode møte nye utfordringer. Når vi skal til Europa, må vi bygge på eget særpreg, 
kvalitet og egne aktiviteter, men merke oss ordene identitet, stolthet og ydmykhet. 
 
Identitet og stolthet:  Innse kvaliteten og originaliteten i kunst- og kulturproduktene som allerede 
skapes i Risør; 
 
Ydmykhet: Innse at andre personer og byer er like dyktige og har like gode produkter - bare 
forskjellige. 
 
 
INNHOLD I PROSJEKTET: 
Prosjektet under beskriver en internasjonalisering av aktivitetene som allerede foregår i Risør, ved å 
tilrettelegge for en kulturell mønstring av et utvalgt antall land, regioner eller geografiske områder. 
Kammermusikkfesten har allerede en sterk internasjonal side, men det bør legges mer til rette (f.eks. 
av andre aktører) for en større samtidig aktivitet i byen når kammermusikken finner sted. 
Kammermusikkfesten vil også tjene på dette. 
 
Det er tenkt av man skal mønstre ett (eller flere geografisk nærliggende) land hvert år. Denne 
mønstringen kan være innen: kunst (nåtids- og historisk), brukskunst, design, arkitektur, båtbygging, 
film, kokkekunst (matlaging), jord- og hagebruk m.m. 
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Internasjonalisering av kultur- og kunstaktivitetene kan bringe Risør i kontakt med 
sentraleuropa - til fordel for begge parter 
 
Landene eller områdene som foreslås er: Holland, Italia, Spania, Portugal, Storbritannia, 
Argentina/Brasil, De Baltiske og andre tidligere østeuropeiske land, Canada, USA, Japan, Platt 
Tyskland og Frisland, Sverige, Danmark, Finland og Frankrike. Denne liste med land er et forslag og 
vil være avhengig av de spesifikke kulturaktiviteter i Risør. Deres kultur-, nærings- og 
utenriksdepartementer har betydelige tilgjengelige midler for dette, til arrangementer som allerede er 
så profesjonelt utført og har så solid innhold som dem i Risør. Uten slike basalkvaliteter vil det være 
umulig å oppnå midler. 
 
INFORMASJON OM DE ENKELTE FELTER: 
 
1. Kunst: Kunstutstillinger av landets samtidskunst og/eller kunstutstillinger som spenner over et 
større tidsintervall, sponset av kultur- og utenriksdepartementet i vedkommende land, 
 
2. Kunsthåndtverk: Det samme som for kunst, 
 
3. Design: En mønstring av ulike typer design fra nevnte land (industridesign, tekstildesign, 
smykkedesign, grafisk design, møbeldesign m.m.), 
 
4. Arkitektur: Mønstring av trearkitektur, eksperimentell kystarkitektur, seminarer o.l., 
 
5. Båtbygging: Mønstring av båtbygging og maritim design fra landene, 
 
6. Film: En mini festival av landets filmer på kinoen, sammen med en presentasjon av deres 
filmhistorie, sponset av filmindustrien i det nevnte land, 
 
7. Kokkekunst: Kokk(er) fra vedkommende land oppholder seg på utvalgte serveringssteder i Risør 
og tilbyr spesialmeny, evt. foredrag om dette eller info sponset av næringslivet i gjeldende land, 
 
8. Jord- og hagebruk: Hvis landet er kjent for spesielle jord- og hagebruksforhold, presentere dette, 
sponset av landbruks-departementet i det nevnte land (f.eks. hagebruk i Japan, tulipaner i Holland), 
 
9. Seminar om musikkens filosofi og det musiske menneske, 
 
10. Seminar om dragens filosofi og leken i den kreative prosess, 
 
11. Permanent seminar om «Kunsthåndverk i tiden». 
 
 
NETTVERK AV AKTIVE KUNST- OG KULTURBYER: 
På lengre sikt kan det være strategisk viktig og spennende å utforme et nettverk av små, aktive 
kultur- og kunstbyer i Europa. Initiativet til dette kan tas av Risør. Siden byene allerede er aktive, 
trenges ingen økonomisk tilskudd fra Risør, og vi kan samarbeide med deres allerede eksisterende 
kulturprosjekter. Primært velges byer som utfyller hverandre, men det kan også være byer som satser 
på helt andre kvaliteter og aktiviteter.  
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«SPINN-OFF» FOR RISØR: 
Dette vil kunne gi utvidet bruk av de fysiske installasjonene som allerede finnes i Risør: 
kunstparken, grafikkverkstedet og interessante kunst- og kulturaktiviteter vil komme til byen. Man 
vil kunne lage en ordning med utveksling av kunstnere, designere, musikere og andre yrker. Skolene 
kan danne egne subnettverk for å forbedre språk, kultur, historie og samfunnskunnskap til disse 
landene - internasjonalisering er blitt en viktig del av skole-Norge. Slik ville en kunne profittere på 
kunst- og kultur aktivitetene hos hverandre.  
 
Deltagelse i et slikt nettverk vil for risørsamfunnet kunne gi: økende allmennutdannelse, 
transkulturell forståelse, bedret språkkunnskap, ærbødighet og ydmykhet overfor andre kulturer og 
holdninger, nye ideer, kombinasjoner, aktiviteter, industri og arbeid, etablering av internasjonale 
møtesteder samt bedre byenes status og aktiviteter. 
 
KULTURELLE FELLESLØFT: 
Disse aktive byene har som regel korte veier til egne kultur-, nærings- og utenriks-departementer, 
slik at midler blir lettere å skaffe til veie. Dette nettverket vil kunne muliggjøre tyngre kulturelle 
fellesløft. 
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Oppgaver i den generelle arena: 
 
Profil  
Hvilke strategier må utvikles for å komme på Unescos liste over vernede byer  
Finne søknaden fra Cesky Crumlow og Røros og se på disse 
 
 
Tilrettelegging 
 
TILTAK  Hvem skal arbeide med disse spørsmål 
 
TILTAK Hvilke oppgaver skal disse ha 
 
TILTAK  Ferdigstille hybelleiligheten på Rådhuset. 
 
 
Oppgaver for kunsthåndtverkerne: 
 
Enkle uformelle kontakter 
 
TILTAK  Iverksette konkret arbeide for opprettelse av nettverk 
 
TILTAK  Folk i Risørmiljøet leger oversikt over og benytter eksisterende kontaktnett  
 
TILTAK  Kontakt-skaping, hente ideer fra f.eks Torgeir Mjør Grimsrud, HÅG 
 
TILTAK  Få oversikt over Jens Petter Nilssens kontaktnett 
 
 
Kontakter gjennom offisielle kanaler 
 
TILTAK  Hvor finnes midler, spørre Raymond Johansen i Norad, finne vinklinger med   
  offisielle samarbeidspartnere 
 
 
Målgrupper 
 
TILTAK  Risør kunne invitere til samarbeide med kunstnere fra Øst-Europa, Estland. Lettland, 
  Litauen, eller den tredje verden. Dette kan være utøvere på et høyt kunstnerisk nivå 
  som er ydmyke og gode. Disse kan evt. betale med kunstverk som igjen kan gå inn i 
  en samling som Kunstbyen Risør eier. Faktisk kan gjestene gi mer kunst enn   
  oppholdet koster. Risør kunne også adoptere kunstnere?   
 
TILTAK  Man kunne utvikle trekantsamarbeid med Gerlisborg ved Gøteborg, festivalutveksling 

hele året. Ta kontakt med ansvarlige i Gerlisborg. 
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Vedlegg 3 - 
 
SØRLANDETS KUNSTMUSEUM I RISØR. EN OPPSUMMERING FRA 
MØTE OM KUNSTBYEN RISØRS FREMTID 14.01.96. 
 
Sørlandets Kunstmuseum (SKM) er et museum. Ledelsen i SKM har valgt en tradisjonell modell 
med fast samling og skiftende utstillinger. Museet legger vekt på større satsninger som en 
kunsthåndverk biennale med nordisk / europeisk innhold og en kunsthåndverkutstilling (separat) 
under Risør Kammermusikk festival. 
 
SKM har utarbeidet sitt syn i to notat om museets utstillings- og innkjøpspolitikk som skal 
behandles i styremøte 16.januar 1997. 
I notatet heter det bl.a. "I henhold til samarbeidsavtalen mellom SKM og Kunstbyen Risør er 
kunsthåndverkmiljøet i Risør en samarbeidspart for museet. Dette samarbeidet er formalisert i 
museets prosjektkomite". 
Kunsthåndverker Arnfinn Haugen er Risørs representant i prosjektkomiteen. 
 
Stortingets tildelingsbrev  sier klart at prosjekter som er inkludert i avtalen skal utføres i samarbeid 
med kunsthåndverkmiljøet i byen.  
Det ble i desember avholdt åpent møte i miljøet hvor følgende personer ble valgt: Kunsthåndverker 
Anne Aanerud, kunsthåndverker Jorunn Bøe og daglig leder ved Galleri Villvin, Tone Lindegaard. 
Den valgte gruppen har som hovedoppgave å være pådrivere i søknadsfasen og være kontaktleddet 
mellom SKM og Risør kommune . 
 
MUSEETS PROSJEKTPOLITIKK 
At Risør kun er representert gjennom prosjektkommiteen er ikke godt nok. Samarbeidet må 
formaliseres på en bedre måte. 
Det må utarbeides et notat / avtale om museets prosjektspolitikk på lik linje med museets innkjøps- 
og utstillingspolitikk. 
Risør bør her komme med forslag om hva den bør inneholde, og dette er et fruktbart utgangspunkt 
for videre arbeid og er en fordel for museet. 
Utredningene er en sterk markering som er nødvendig for en institusjon som skal bli respektert i det 
organiserte kunstlivet i Norge. Dette er også en fordel for miljøet i Risør. 
 
MUSEETS SAMARBEIDSPARTNERE. 
"Bedre kunst, bedre museer - bedre museer, bedre kunst" 
Ledelsen ved SKM stiller krav til sine samarbeidspartnere: 
 krav til kunstverk som skal kjøpes eller mottas 
 krav til kunstnere ved utstillingene 
 krav til sine faglige samarbeidspartnere som han skal forholde seg til. 
 
 
Kunstbyen Risør er en viktig samarbeidspartner for SKM, både gjennom et stort og aktivt 
kunsthåndverkmiljø og gjennom samarbeidsavtalen mellom SKM og Kunstbyen Risør. 
 
I notat om museets utstillingspolitikk er ikke samarbeidet med miljøet i Risør nevt spesifikt. 
Under konklusjon må det derfor føyes til et nytt punkt som omhandler dette samarbeidet: 
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"De prosjekter som finansieres i henhold til samarbeidsavtalen mellom SKM og Risør skal 
planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med kunsthåndverkmiljøet i Risør." 
I samme skriv, under konkrete tiltak, er det foreslått følgende tillegg: 
" Samarbeidsprosjekter med kunsthåndverkmiljøet i Risør skal også bidra til at dette miljøets faglige 
utvikling er i tråd med de faglige ambisjoner SKM har." 
   
 
MILJØET I RISØR. 
Ledelsen ved SKM påpeker at det er ønskelig at museets samarbeidspartnere har en kunsthistorisk 
eller kunstteoretisk bakgrunn, er intellektuelle og har kurator kompetanse. 
Risør har pr. i dag to profesjonelle galleri, Risør Kunstforening og Galleri Villvin. Stillingene bør 
tildeles autonomi. De bør utvikle kuratormyndighet  gjennom oppdatering og kompetanseheving. 
Risør bør få aksept på at kunstfaglige avgjørelser skal taes i Risør. Miljøet må tilstrebe en renomme  
og et navn utad. Målet må være at SKM søker kontakter i Risør fordi kompetansen ligger der. 
En alternativ løsning er gjestekurator eller den kollektive kurator f.eks. definert gjennom Galleri 
Villvin. Det vil kunne passe inn i  SKM sin utstillingspolitikk. 
 
Korte tidsmarginer ved gjennomføring av prosjekter er til hinder for å utvikle nødvendig 
spisskompetanse. 
SKM må legge en langsiktig utstillings- og prosjektplan. 
Videre må ledelsen i SKM legge fram og evaluere sitt syn på kunsthåndverkmiljøet i Risør og 
komme med forslag om hvor kompetanseheving bør foregå. 
 
KONKLUSJON. 
1.Miljøet i Risør mangler en spisskompetanse for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere 
prosjekter på museets nivå. 
Dette kan rettes opp ved å tilføre midler til allerede eksisterende stillinger som i dag formidler 
kunsthåndverk og billedkunst. Midler til kompetanseheving kan tilføres innenfor prosjektsøknadene 
ved midler til reiser, seminar og kurs. 
 
Prosjekter som er planlagt i samarbeid med kunsthåndverkmiljøet i Risør og som kommer inn under 
SKM sin prosjektpolitikk, trenger nødvendigvis ikke vises/gjennomføres i Risør. 
Miljøet i Risør har fordeler av et samarbeid med andre steder/miljøer i gjennomføring/evaluering av 
prosjektene. 
 
Ved manglende kompetanse kan kurator innhentes. 
 
SKM må snarest legge en langsiktig utstillings- og prosjektplan. 
SKM må utarbeide et notat om museets prosjektpolitikk i likhet med utstillings- og 
innkjøpspolitikken. 


