Informasjon fra Norske Billedkunstnere (NBK) og Unge Kunstneres Samfund (UKS)
De fleste billedkunstnere organiserer sin virksomhet som enkeltpersonforetak. Utgifter til atelier og
verksted utgjør en av de største faste kostnadene for de aller fleste.
Torsdag 2. april ble det klart at regjeringen vil etablere en «kontantstøtte» til næringslivet. Det
innebærer at staten vil dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som lider økonomisk
etter koronautbruddet og de strenge smitteverntiltakene. Ordningen vil for mange næringsdrivende
kunne dekke utgifter til leie. De fleste kunstnere vil imidlertid mest sannsynlig ikke omfattes av den
nye ordningen, noe som skyldes kunstnernes ujevne og generelt lave inntekt fra
næringsvirksomheten. I en medlemsundersøkelse foretatt av Norske Billedkunstnere svarer 75
prosent av kunstnere at de har mistet inntektsgivende arbeid og oppdrag i perioden 1. mars til 1. mai
som følge av smitteverntiltakene. Inntektstapet skyldes blant annet avlyste utstillinger og oppdrag.
Mange kunstnere har nå også mistet den nødvendige tilgangen til sin arbeidsplass. Det gjelder både
kunstnere som ikke kan bruke atelierene sine fordi de har omsorgsansvar for barn, de som er i
karantene eller isolasjon, og de som deler atelierkollektiv med andre kunstnere og derfor anbefales
av myndighetene å holde seg hjemme. Deres videre aktivitet er dermed også hemmet, hvis ikke
umuliggjort, som følge av krisen.
Tap av inntekt og i flere tilfeller mangel på mulighet for å benytte lokalene gjør at yrkesgruppen
billedkunstnere blir stående svært sårbare i møte med konsekvensene av smittehindringstiltakene
når også kompensasjonstiltakene ikke treffer. Dette er en allerede lavtlønnet yrkesgruppe med
dokumentert negativ lønnsvekst som nå står uten økonomisk sikkerhetsnett.
Unge Kunstneres Samfund og Norske Billedkunstnere anmoder på det sterkeste alle utleiere om å
bidra til å avhjelpe kunstnere som nå står i en særdeles sårbar posisjon. Leiefritak eller redusert
leie vil ha en betydelig effekt for kunstnerne. Fritaket bør gjelde for perioden myndighetens
koronatiltak er virksomme, med tilbakevirkende kraft fra 12. mars 2020.

Om NBK og UKS
Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBK har
som formål å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og
interesser. Fordelt på 20 grunnorganisasjoner representerer NBK 3 000 kunstnere fra det visuelle
feltet. NBK er arrangør av Høstutstillingen, utgir fagbladet Billedkunst og innstiller til statlige og
andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere.
Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en nasjonal medlemsorganisasjon for kunstnere og et visningssted
for samtidskunst, grunnlagt av kunstnere for kunstnere i 1921. UKS representerer 661 profesjonelle
kunstnere på landsbasis og er organisert som en grunnorganisasjon av NBK.
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