BEDRIFTSPROFILEN

-Det mangler ikke på gode folk og gode ideer. Men vi får til mer om vi samarbeider, sier Vidar Vorraa i Haugesund Kunstverk. Foto: Terje Emil Johannesen

Klart for “Haugesund KunstVerk”!
Haugesund KunstVerk er under etablering, og endelig skal kunstnere i hele regionen ha et felles hus, og kunne bygge et
felles miljø. - Dette er et flott ”kinderegg”;
kultur- nærings- og regionalutvikling! Det
er akkurat det Haugaland Vekst arbeider
med, sier prosjektleder Vidar Vorraa, og
føyer til: Det er også flott profilering av
regionen!
Kunstnere i regionen har atelier hjemme, eller er to eller tre på samme sted. Ikke noe
galt med det, men det er også behov for et
stort felles miljø som er synlig og tiltrekker
ny aktivitet og nye aktører. Nå er 10 kunstnere i ferd med å flytte inn i Sandvolds gamle rørhandel i Kirkegata i Haugesund. Der er
det plass til en del flere, men det kan fort
bli trangt om plassen. Samtidig jobber styret
med å få i gang en rekke aktiviteter for hele
kunstmiljøet. Kunstutstillinger, designbutikk, kurs, kunstkole og mer er under planlegging.
- Haugaland Vekst IKS har siden sommeren
2008 jobbet med ”Kultur og næring”. Etter kort tid, og gjennom kontakt med ulike
kulturaktører, ser vi at det spretter fram en
mengde gode ideer, sier Vorraa. Det er store
utviklingsmuligheter i regionen, og mange
har svært gode ideer som kan gi økonomisk
vekst og arbeidsplasser. Men det er ofte lite
kontakt mellom parter i samme bransje. Det
er akkurat her Haugaland Vekst kommer
inn!
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JOBB & NÆRING

- Haugesund KunstVerk er et godt eksempel. Når kunstnere, noen kulturaktører, en
raus og entusiastisk huseier som Sandvoldfamilien og Haugaland Vekst setter seg sammen, klarer vi å få til større utvikling i fellesskap. Det har vært en spennende prosess
der mange har bidratt aktivt til realisering,
forteller trådsamler Vorraa fra sin posisjon i
kulissene.
Ingen døgnflue

Vorraa er opptatt av at det initiativet som nå
er tatt, ikke skal bli en døgnflue. Hensikten
er å bygge opp et robust kunstnermiljø som
kan bidra til økt verdiskaping for alle som
deltar og som etterhvert kan bidra også til
en skarpere profilering av Haugesund og regionen som levende og pulserende sted for
kreative mennesker.
- Vi i Haugaland Vekst har i dette prosjektet
fokus på de enkelte kunstnerne og tilrettelegging for deres utfoldelse. Samtidig tenker
vi også bygging av infrastruktur. Haugesund
KunstVerk skal bli et viktig knutepunkt i
denne infrastrukturen, - et tiltak som over
tid skal gjøre det mulig for kunstnerne å
skaffe seg levedyktige økonomiske rammer
omkring sine virksomheter, forklarer Vorraa og mener at dette prosjektet er et godt
eks-empel på Haugaland Veksts rolle som tilrettelegger og kreativ entreprenør:
- Vi bidrar til å samle aktører, jakte på egnet
lokale, bistå med organisering av virksomheten, og hjelpe til med å finne kapital. I høst
skal Haugesund KunstVerk etableres som
eget aksjeselskap. Haugesund kommune er

nå en viktig bidragsyter og Vorraa utbasunerer gjerne at prosjektet kunne trenge flere
støttespillere i næringslivet.
En kreativ kraft

- Et kunstnerhus som dette vil bli en kreativ
kraft i byen og region, en motor for utvikling
av spennende kunstprosjekter og nye samarbeidstiltak. Det er opplagt at dette vil bli et
positivt bidrag i arbeidet med å synliggjøre
regionen som en spennende plass å bo og
jobbe. Fram til nå har kan hende kulturtilbudet vært undervurdert i den regionale
verdiskapingen, men mange flere enn oss er
heldigvis i ferd med å våkne, sier Vorraa.
Når Haugesund KunstVerk nå er gjennom
krypefasen og snart er “opp-å-gå”, er Haugaland Vekst allerede i god gang med andre
miljøer for å få enda flere gode og livskraftige kulturaktører og kulturtilbud.
- Det mangler ikke på gode folk og ideer,
men vi får til mer om vi samarbeider mer og
be-dre, sier Vorraa.
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