KUNST
Innflytelse Kvalitet
Unge bør få større innflytelse i formidlingssituasjonen, og vi trenger et
kunstsyn som åpner opp
for flere sanser. Les intervju med forskerne Venke
Aure og Boel ChristensenScheel.
SIDE 16-17

Bare det beste er godt nok
for barn, sier vi. Men hva er
det beste?
SIDE 4-5

Åpenhet

Det viktigste man kan gi
unge i dag er muligheten
til å se at etablerte normer
ikke nødvendigvis er sanne,
mener medieteoretiker
Franco Berardi.
SIDE 12-13

2011 – kunst for et ungt publikum LEDER

Ung visjon!

Av Bentein Baardson, leder av Norsk kulturråd

H

older den kunsten som tilbys barn og unge i Norge
anno 2011 høy nok kvalitet? Hva kan vi gjøre for
å stimulere til et rikere kunstnerisk tilbud for denne
målgruppen?
Norsk kulturråd har som en av sine hovedsatsninger å
heve kvaliteten på kunst og kultur for og blant barn og
unge. Rådet ser det nødvendig å stimulere prosjekter som
kan gi kunstnerisk produksjon og formidling rettet mot
barn og unge et kvalitativt løft.
Prosjektet «Kunstløftet» er et slikt initiativ. Satsningen
ble igangsatt vinteren 2008. Hensikten var å støtte nyskapende produksjoner for målgruppen, samtidig som det ble
satt fokus på en rekke problemstillinger og utfordringer i tilknytning til feltet
gjennom nettstedet www.kunstløftet.no.
Vi mener selv at bidragsyterne har gitt oss viktige erfaringer omkring emnet.
Vi tror også at Kunstløftet har stimulert til at flere større kunstnermiljøer er kommet på offensiven i arbeidet. For eksempel vil trolig initiativet fra Norske Barneog Ungdomsbokforfattere (et samarbeid med Norsk barnebokinstitutt og Dramatikkens hus) om en utdanningspilot på scenetekst, og Norsk jazzforums
tverrfaglige konsertserie for unge, begge bidra til en økt interesse for dette området i kunstfeltet.
Denne avisen gir et lite innblikk i noe av det vi har holdt på med i prosjektperioden. Vi presenterer ulike miljøers tanker om hva som er kvalitativt godt og
hvilken diskurs vi skriver oss inn i. Ulike aktører får presentere visjoner de har for
området, og vi presenterer ikke minst et utvalg sitater fra barn og unges egne
møter med kunst. Avisen er også en forberedelse til vår kommende kongress «Vi
prøver å planlegge det helt perfekt», hvor kunstnere, forskere, arenautviklere,
lærere og unge selv får tilgang til å fordype seg i og diskutere emnet.
Gjennom Kunstløftets tre år i aktivitet har vi mottatt et stort antall søknader,
og søknadsbunken vokser stadig. Gjennom en egen idékonkurranse dette året utfordres kunstnere, kuratorer, formgivere og flere til tverrfaglig samarbeid, for å
tenke rundt og anskueliggjøre ideer om framtidens kunstarena for unge.
Målet vårt er, når prosjektperioden er omme, å ha fått en økt oppmerksomhet
på dette viktige området i kunsten. Vi håper også at produksjonene, samt omtalene av dem, gradvis reflekterer den relevans og interesse som forventes.
For oss i Kulturrådet er det særlig viktig at det utvikles faglig dynamikk mellom ulike produksjonsmiljøer og visningsplattformer, og at det blir attraktivt for
unge selv å oppsøke kunsten. Unge menneskers livsverden er kanskje mer spørrende, usensurert, direkte og ærlig enn de voksnes. Dette mener vi er et godt utgangspunkt for gode kunstprosesser og verk.
God lesning!

2011 – kunst for et ungt publikum UNG I KUNSTEN

Spiller det noen rolle?
Av Rolf Engelsen, prosjektleder i Kunstløftet

H

oldninger og retorikk som bidrar til å gjøre kunst for
unge mennesker til noe annenrangs er historisk passé.
Det finnes ikke grunnlag for denne maktutøvelsen
anno 2011.
Tvert om. Unges livsverdener, tilnærminger og
væremåter er et like relevant og kraftfullt materiale å lage
kunst av som voksnes. Dette forholdet håper vi fagfolk vil ta
inn over seg, og oppfordrer alle aktører på feltet til å åpne
for landskap som både kunstnere og unge mennesker vil
være – og arbeide – i. Unge er ikke først og fremst elever.
De er heller ikke målgrupper i et dannelsesprosjekt. De
unge er mennesker med potensielt like stor interesse for
kunst som andre, gitt en tydelig invitasjon til å oppleve gode kunstproduksjoner,
som reflekterer vår tid, og de unges liv.
Sentrale begreper og definisjonsmakt er ikke forbeholdt kunsten alene. Forventningen til at mennesket skal være skapende, reflekterende og kreativt er like
stor og selvfølgelig i mediebildet, arbeidslivet og (kultur)industrien som i kunsten.
Hvilken rolle skal da kunsten ha i unges liv? Innebærer tilbudet til unge i dag en
mulighet til at de i møte med kunst kan utvikle sine personlige og sosiale egenskaper, sin kritiske og politiske tenkning, eller sin estetiske preferanse? Kanskje våre
forventninger viser til et større og uavklart spørsmål om kunstens rolle i samfunnet anno 2011?
Problemstillingene er mange og vi verken pretenderer eller ønsker å finne entydige løsninger. Men vi tror at en gjennomgående drøfting av premisset i forholdet mellom kunst og unge mennesker vil ha betydning for flere enn dem som forventer en endring. Hvis kunsten som samfunnet tilbyr unge skal være noe mer enn
et virkemiddel i dannelsesprosjektet, må det også åpnes for en kritisk tenkning i
det offentlige rom. Da må kunstinstitusjonene ha egne nåtidige repertoar og programmer som går i dialog med unge, i lokaler som inviterer dem inn som individer med egne kulturelle referanser. Da må akademia redefinere fagforståelsen,
forskerne produsere kunnskap og kunsthøyskolene erkjenne makt som premissleverandør for kommende kunstnerskap.
Potensialet er stort, men siktemålet uklart. Unge mennesker står under et betydelig prestasjonstrykk fra skole, marked, sosiale medier og et samfunn i omskiftelighetens tegn. Behovet for å bearbeide sine individuelle og kollektive livserfaringer gjennom et kunstnerisk materiale kan være stort. Likevel er kunstfagene
på vikende front som pedagogisk tilbud i skolen. Hvorfor?
Den indre samtalen eller latteren du vil dele med venner etter en teateropp
levelse, en performance eller konsert. Rommet du vil være i fordi en videovisning
minnet deg på noe du umulig kan ha sett, diktet som hamret på din ensomhet.
Unge mennesker må få kunne velge kunstrommet som en annen størrelse å utvikle
seg i. Tilbyr kunstfeltet dette rommet, og har vi verk og omgivelser som gjør invitasjonen til unge tydelig? Tør vi å ha en visjon for kunst i unge menneskers liv?
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Begrepsavklaring
Kunstløftet: Satsning under Norsk kultur
råd for å øke kvaliteten på kunst og kultur
for barn og unge.
Kulturløftet: Regjeringens felles priori
teringer for norsk kulturpolitikk 2005-2014.
Kulturløftet har til formål å heve kulturens
status som samfunns- og politikkområde,
og få løftet kultursatsningen til 1 % av stats
budsjettet fra 2014.
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Den kulturelle skolesekken (DKS): Ord
ning som skal medvirke til at alle norske
elever får et profesjonelt kunst- og kultur
tilbud i skolen. DKS skal omfatte ulike kunstog kulturuttrykk med røtter i et mangfold av
kulturer fra ulike tidsperioder. Den statlige
satsingen på DKS finansieres i hoved
sak gjennom spillemidler. For skoleåret
2010/2011 er 167 mill. kroner tilført tiltaket.

«Ung i kunsten» er en artikkelserie på Kunst
løftets nettsider, hvor vi utfordrer en
kunstn er, kunstviter eller -formidler til å
oppleve kunst sammen med et barn eller en
ungdom. Intensjonen er å åpne opp kunst
opplevelsen, samt oppfattelsen av hva kunst
er og hvordan vi opplever den.

Tegning: Tuva B. Normanseth

Tegning: Jonatan Hoffmann Hanssen

Jonatan (11) og Jens-Morten
Hanssen diskuterer
NRK fjernsynsteatrets
«Vildanden» fra 1970.

H

vordan oppfatter du slutten?
– For skuespillet er det bra slutt,
for familien kunne det endt

bedre.
– Hva mener du med «en bra slutt
for skuespillet»? En effektfull slutt? En
betydningsfull slutt?
– Hadde hun ikke skutt seg selv,
hadde det ikke vært noe Ibsen-drama.
Ibsen tolererer ikke lykkelige slutter. Vi
skal se «Et dukkehjem», som ender
med at Nora forlater mann og barn. Er
det noe særlig lykkelig slutt?
– Hvorfor tror du han skrev så
mange skuespill med traurige slutter?
– Vet ikke, jeg. Han ser traurig ut på
fotografier jeg har sett. Kjempemasse
hår og skjegg, tunge øyelokker, mørkt
blikk. Det hadde tatt seg ut hvis han lo.
Eller skrev en vits.
– Han har skrevet vitser! En om en
fisk som hadde vannskrekk og en om en
fugl som hadde høydeskrekk.
– Det var en dårlig vits! Den kunne
jo hvem som helst funnet på.
(…)
– Vi må snakke litt om livsløgnen.
Skjønte du Dr. Rellings resonnement
er?
– Ja, men jeg er ganske uenig med
ham. Jeg tror man kan føle seg lykkelig
uten livsløgn. Jeg tror ikke at alle mennesker trenger en livsløgn. Jeg klarer
meg greit uten.

– Ja? Tror du ikke at noen av våre
såkalte «sannheter» kan vise seg å
være livsløgner? Du pleier jo ofte å
komme trekkende med den radikale
tvil.
– Ja, det kan hende at vi styres av
marionettetråder. Det er filosofi.
– Hva syns du om tittelen som Ibs
en har valgt?
– Den er rar. I filmen «Avatar» ser
man jo avatarene, i «Star Wars» ser
man stjernekrigen. Villanden ser vi
aldri. Den er ikke så sentral. Vi vet fint
lite om hva som egentlig ligger der i
kurven inne på mørkeloftet, en hund,
en sau? Han kunne like så godt ha kalt
stykket «Villsauen»!
– Villanden er ikke sentral, sier du.
Fordi den er fraværende?
– Ja, jeg syns den er veldig usentral. Den er ute av fokus.
Simon (10) og Gerd Elise Mørland på Astrup Fearnley Museets utstilling «Intimacy»
av Ernesto Netos.

damer. De er så veldig redd for neglene
sine, for de kan jo knekke veldig lett.
– Så kunst er liksom like jålete som
sånne damer, er det det du sier?
– Ja det er vel det.
– Hva synes du om det?
– Det er kjedelig.
– Har du noe du ville sagt til kunst
neren om du hadde møtt han?
– Da ville jeg sagt at dette kunstverket var veldig interessant, og at jeg
likte det veldig godt. Og at verket kan
minne om et lekeland, men jeg tror
ikke at det kommer til å komme på
lekeland. Jeg ville foreslå at han skulle
selge patenten på disse verkene til
Tusenfryd, det tror jeg hadde vært veldig bra.
...
– Ja nå kom hun der dama inn og
sa at jeg ikke kunne hoppe og alt sånn,
så nå minner denne utstillingen meg
ikke så veldig mye om et lekeland
– mer om et kunstverk.

Tekstene er utdrag fra lengre artikler som
kan leses i sin helhet på
www.kunstløftet.no.

D

et ser ut som du elsker disse to
verkene. Tror du det også er for
di du tenkte at utstillingen kom
til å være kjedelig før du kom? Og at
gleden over at den ikke er det er desto
større?
– Ja som oftest kan man ikke ta eller gå på kunst. Det er fordi de lager
kunsten så fin at den blir ødelagt om
man tar på den. Og det skal være sånn.
Det er liksom sånn som sånne fine

Foto: Gerd Elise Mørland
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MEININGAR OM KVALITET
Berre det beste er godt nok for barn, hevdast det i
institusjonane som produserer kunst for barn. Men kva
er dette «beste», og kven definerer omgrepet kvalitet?
Av Ida Habbestad
Kulturminister
Anniken Huitfeldt:
Forventar kvalitet

I

Kulturløftet sin
andre fase vil
ein fokusera på
at kulturen når ut
til fleire og held
høgare kvalitet.
– Me vil leggja auka vekt på
kvalitet. Men det
er ikkje vår opp
gåve å definera
kva dette er for
den einskilde institusjonen. Målet om
auka kvalitet er blant årsakene til at eg
har overført fleire tilskotspostar til
Kulturrådet. Det å ha motteke midlar
gjennom 20 år, sikrar jo ikkje at ein institusjon held høg kvalitet. Med jamne
mellomrom kan Kulturrådet, med
kompetansen dei har, stilla krav til det
kvalitative i institusjonane det gjeld.
Dette frigjev òg kapasitet, så departementet kan setja eit auka fokus på
kvaliteten i institusjonane me løyvar
til.
– Somme evalueringar fokuserer
meir på form enn innhald. Burde ein ik
kje sjå nærare på det kunstnarlege re
sultatet i evalueringane av institusjo
nane?
– Eg meiner me må følgja opp løyvingane og vilkåra betre. Det finst mellom anna ein forskingsrapport som
viser at me ikkje har gjort dette godt
nok, og som antyder at me bør sjå på
ulike høve for betre oppfølging i tida

Universitetslektor
Siren Leirvåg: Et stivnet
kvalitetsbegrep?

H

vilke
bærende
kriterier
har historisk sett
vært knyttet til
kvalitet?
– Både inn
holdet i og betydningen av begrepet kvalitet
har vært, og er i
stor grad, knyttet
til det vi kaller den moderne kunstinstitusjonens omgang med kunst. Det vil
blant annet si at kunsten er knyttet til
det Dag Østerberg kaller modernitetens
kode, nemlig idealene fremskritt, fornuft og frihet. Fremskrittstanken kan vi
oversette med nyskaping, fornuften
4

som kjem. Departementet bør meina
minst mogleg om korleis ein institusjon skal definera kvalitet. Samstundes
kan eg stilla med eit sett forventingar;
eg kan forventa at institusjonane held
høg kvalitet i arbeidet sitt. Dessutan
kan eg forventa at dei er medvitne om
arbeidet med kvalitet, samt vurderingane til grunn for verksemda. Ein kompliserande faktor er at det finst ulike
måtar å definera kvalitet på. Slik vert
det vanskeleg å definera generelle kriterium. Men å auka medvitet kring
kvalitetsspørsmålet i dei enkelte institusjonane er eit klart mål.

«Det å ha motteke midlar
gjennom 20 år, sikrar jo
ikkje at ein institusjon
held høg kvalitet.»
– Somme utøvarar og formidlarar
legg det kunstnarlege innhaldet tett til
skulen sitt innhald for at uttrykka skal
verta freistande for skulen. Somme vil
òg hevda at dette er ei form for kvalitet.
Andre meiner kunsten skal ha verdi i
seg sjølv, fri for instrumentelle føring
ar. Kva syn har du på dette?
– Skulesekken skal først og fremst
tilby kunstnarlege opplevingar. Det er
ikkje noko mål at ein skal læra matematikk eller andre fag gjennom skule
sekken. Ikkje dermed sagt at kunstnarlege uttrykk for unge ikkje skal
kunna ta opp aktuelle tema. Kunsten
kan vera eit fint utgangspunkt for drøftinga av viktige emne, minoritets
perspektivet er eitt av desse. Men det er

med en form for objektiv (interesseløs)
dømmekraft og friheten med kunstens
autonomi
(selvstendighet
og
uavhengig
het). Vi kan gjennom den
kulturpolitiske diskursen skimte et
tilsvarende verdigrunnlag for kvalitetsbegrepet. Kulturpolitisk verneverdige
idealer som kulturarv, nyskaping og en
armlengdes avstand mellom pengesekken og kunstproduksjonen er tegn på
denne holdningen. Et problem kan
være at idealene ofte er implisitte og
lite artikulerte.
– Har kvalitetsforståelsene endret
seg?
– På et institusjonelt nivå, og dette
handler ikke om opposisjonen
institusjonsteater vs. det frie feltet, ser
det ut til at kvalitetsbegrepet har en
relativt stabil historie. Det vil si at
kvalitetsbegrepet ser ut til å være fri
stilt fra en for øvrig postmoderne tenk
ning preget av kontekstsensitivitet og
ideologikritikk. Den viktigste endrin-

grenser for kor mange av skulens mål
ein skal fylla gjennom skulesekken.
Skulesekken vart skipa for å sikra at
alle barn får oppleva kunst som held
høg kvalitet, utført profesjonelt. Det er
det viktigaste målet.
– Framsyningar for barn får
sjeldan offentleg kritisk vurdering. De
partementet kan sjølvsagt ikkje defin
era innhaldet i media, men har du noko
syn på stoda?
– Ordskiftet er for så vidt ein mangel. Men eit aspekt som interesserer
meg meir er korleis ein ofte tek for gitt
at dei vaksne skal definera kva kunst
som er den beste for barn. I høve ut
delinga av Brageprisen vart det innleia
debatt om dette. Somme kritikarar
meinte at bøkene som var nominerte i
klassa for barn, eigentleg var skrivne
for å tekkast dei vaksne. Eg meiner
prinsipielt at dette er ein interessant
diskusjon.
– Produserande institusjonar eval
uerer gjerne produksjonane sine in
ternt. Finst det verkemiddel som kunne
stimulert til ei meir uavhengig og
inkluderande bedømming i tillegg til
den interne?
– Det trur eg. Ved Det Kongelige
Teater i København har dei utvikla eit
system for evaluering, som inkluderer
ekstern fagekspertise. Også Det Norske Teatret har ei referansegruppe, som
består av barn og unge. Elles har ein
snakka om å skipa til eit kompetanse
senter for barn, som kunne hatt noko
slikt i oppgåve. Samstundes er eg skeptisk til å oppretta eit institutt som er
uavhengig av kunstproduksjon. Ein

risikerer då å laga eit kontor som i byrjinga har forankring og ekspertise, men
som, sidan feltet utviklar seg raskt, står
i fare for å bli hengjande etter. Eg trur
det er vanskeleg å la utviklings
kompetanse vera uavhengig av kunstnarleg produksjon.
– Kan ein seia noko om kvalitet frå
eit strategisk, kulturpolitisk perspek
tiv?
– Ja, og dette er ei viktig oppgåve.
Ei utfordring i den norske debatten er
at me ikkje har noko avklara forhold
mellom elitekvalitet og breidde. Når eg
snakkar med personar som har idretten
som felt, er dette tydeleg definert. Innafor kulturområdet er det annleis, og
eg ynskjer å diskutera temaet med aktørane i kulturlivet. Me ynskjer å laga
ei større kulturutredning, der dei sentrale spørsmåla vil vera: Kva er den
politiske
operasjonaliseringa
av
omgrepet kvalitet, og kva er den kulturpolitiske operasjonaliseringa av breidde?
– Kva tenkjer de om skulesekken
overordna; vil den vera eit satsingsom
råde framover?
– Den kulturelle skulesekken er
viktig. Arbeidet sikrar barn og unge
kulturopplevingar som dei kanskje ikkje ville fått elles. Samstundes gjev det
dei smaken på kultur, noko som kanskje gjer at dei på eiga hand oppsøkjer
kultur sidan. Gjennom statsbudsjettet
for 2011 har me satsa på skulesekken
gjennom å løyva fem millionar kroner
ekstra til skulekonsertane til Riks
konsertane.

gen ligger i at kunstfeltet selv problematiserer begrepet gjennom meta
fiksjonelle dramaturgiske strategier og
i at begrepet nå er gjenstand for en
spørrende diskurs.

«Et problem kan være at
idealene ofte er implisitte
og lite artikulerte.»
– Hvordan vektes objektive vs. sub
jektive kriterier for kvalitet i dagens
diskurs?
– Ut fra påstandene ovenfor, er det
nesten gitt at subjektiviteten fremdeles
er behandlet med største mistenksomhet i alle kanaler. Både den kunst
baserte og den akademiske debatten
om kvalitet søker intersubjektive og til
dels normative kriterier for vurdering
av kvalitet.

Tekstane er utdrag frå
lenger intervju, utført
i perioden februardesember 2010. Dei kan
lesast i heilskap på
www.kunstlØftet.no.

Astrid Holen: Barnas
synsvinkel er viktig

I

samtalen om
kvalitet har
vi lett for å
glemme barnas
synsvinkel, sier
Holen. – Vi
vet for lite om
hvordan barn
opplever kunst.
Hva skjer i
møtet mellom
elevene og kunstnerne? Dette er vanskelig å måle.
– Hvorfor er forskningen lite
prioritert?

Ulrika Bergroth-Plur:
Kvalitet kan målast

D

et er ikkje, som
mange
trur, tilfeldig
kva utøvarar og
program som
blir tilbydd
barna, seier
Bergroth-Plur.
– I skulekonsert
ordninga har vi
tydeleg definerte kvalitetskriterium
som vi jobbar etter, bygde opp over
mange år.
– Rikskonsertane sine kvalitetskrit
erium kjem til uttrykk gjennom eit eval
ueringsråd. Utvalet er ein variant av
ønskekvistmodellen, utforma i Dan
mark. Her vurderast kvalitet på inn
hald og utøvarar, samt programmets

Helene Illeris og
Thorbjørn Gabrielsen: For
lav prestisje på feltet

B

lir kunsten
fra de store
institus
jonene skikkelig
evaluert?
Helene
Illeris
(HI): Enhver institusjon ønsker
å fremstå så velfungerende som
mulig, særlig på
et felt med stor konkurranse. Når kunstinstitusjoner evaluerer seg selv, kan
arbeidet lide under at institusjonene
ønsker å beskytte seg selv, evalueringene kan lages med tanke på å profilere
institusjonen.
Men over de
siste årene mener jeg vi kan
fornemme positive endringer på
feltet.
Thorbjørn Gabrielsen (TG):
En
utfordring

KVALITET

– Vi ser at «barn og unge» er et
greit punkt å ha med i tildelingsbrev fra
staten og i andre sammenhenger, men
satsningen på barn og unge er ikke
flaggskipene til de store institusjonene.
Det er bare Rikskonsertene som har
dette som den viktigste delen av porte
føljen sin, fra starten i 1968.

«Man får «produsentblikket»; det produsenten
liker er kvalitet. Men er
dette nødvendigvis det
barna selv opplever som
god kunst?»

Den kulturelle skolesekken har eksistert siden 2003. Underveis har det
vært rapporter, og det finnes doktorgrader og masteroppgaver rettet mot
feltet. Men i forhold til volumet på aktiviteten vår, kan vi nok slutte at dette
ikke er det mest sexy å holde på med i
forskningsmiljøer.
– Du mener ellers det er problema
tisk at få produsenter velger en stor del
av produksjonene?
– Jeg synes det er interessant at
produsentene har så stor makt når det
gjelder utvelgelsen av produksjoner.
Man får «produsentblikket»; det produsenten liker er kvalitet. Er dette nødvendigvis det barna selv opplever som
god kunst? Jeg mener ikke at barnas
synsvinkel skal være den eneste vik-

dramaturgi, scenografi og info
materiell. Relevans, kontekst, kom
petanse og engasjement er andre vekt
lagde parameter. Er ideen god nok?
Korleis kommuniserer instrumentalis
tane?
– I dag held det ikkje at utøvarane
står bak notestativa sine og spelar godt.
Dei må tora å møta publikum på nært
hald, bli synlege som utøvarar og menneske. Korleis elevane er informerte på
førehand er òg viktig.
– Eitt av kvalitetskriteria handlar
om korleis utøvarane har teke lære
planen i skulen til etterretning. Kvar
går grensa mellom kunst som er til for
seg, og kunst som instrumentelt verktøy
i skulens danningsprosjekt?
– Eg meiner kunst alltid har eigenverdi. Men eg meiner at det å gje lyttaren hjelp ikkje gjer verdien mindre.
Det å setta konserten og musikken i ein
kontekst og forsøka å gje publikum
verktøy på førehand kan bidra til at

konserten kan bli ei oppleving som set
spor. I tillegg meiner eg at vi må kunna
finna løysingar som gjer at kunsten på
skulen ikkje blir ein 40 minutt lang
«kreativ pause», men kan sjåast i
samanheng med kunstaktiviteten elles
på skulen. Ein skulekonsert med
barokkmusikk kunne kanskje bli følgt
opp av ein barokk-periode på kulturskulen? Og parallelt sjåast som historisk periode i undervisninga? Mykje
kan gjerast utan at konsertopplevinga
vert redusert til ein instrumentell faktor
i skulekvardagen.
– Meiner de arbeidet de står for i
dag er tilfredsstillande?
– Me har fantastiske konsertar med
stor variasjon, frå musikk som opplevast som «trygg» og kjent til for eksempel samtidsmusikk eller indisk raga.
Mangfaldet er viktig for oss, sjølv om
det stiller større krav til oss med tanke
på å hjelpa skulen i tilrettelegginga.

er at institusjonene kan ha sine egne
kvalitetsbegreper, sine indre suksess
kriterier. Ofte er dette bra, men når
institusjonene selv evaluerer, kan man
gå glipp av vesentlige spørsmål. For
eksempel kan kvalitetsbegrepet i institusjonen være noe annet enn det reelle
behovet blant unge.

Man burde også se på bruken av
kulturbegrepet. Generasjonen jeg tilhører har vokst opp med det utvidede
kulturbegrepet, fra da man bygget landet. Vi opplever at noen av de mest
spissede politikerne våre ikke skiller
mellom kunst og kultur. I vårt arbeid er
dette skillet viktig. Kunstens mål kan
gjerne være samfunnskritisk. Kunst
kan være nedbrytende og provoserende, noe nasjonsbyggingen ikke er.
Dette kan det være vanskelig å ha
øynene åpne for når vi arbeider mot
skolen. Jeg mener det er viktig at vi åpner for at også potensielt nedbrytende,
provoserende og kritiske sider ved kunsten kan ha kvalitet, og at disse aspektene kan være med på å styrke mulighetene våre til å være kreative og gode
mennesker i fremtiden.
– Hvem har ansvaret for at det kun
stneriske tilbudet for unge er godt?
HI: Siden kunsten for målgruppen
ofte retter seg mot skolen, og vi mangler forskning på feltet, mener jeg
ansvaret ligger hos statsrådene for kultur, utdanning og forskning. Ideelt
kreves et godt samarbeid mellom disse,
og muligens er behovet større enn hva
statsrådene har ressurser til. Men om
man fortsetter viktige satsinger, vil
Norge kunne fremstå som en internasjonal spydspiss på området.

«Arbeidet med kunst for
barn og unge er en kamp,
for en hel folkegruppes
rettigheter.»
– Hva er ønskesituasjonen, om
mandatet er å påvirke kulturlivet med
kvaliteten i høysetet?
TG: Med høyere prestisje på feltet
tror jeg de store institusjonene ville
føle seg i mer distinkt konkurranse med
andre aktører. Blant mye bra arbeid ser
vi også noen nokså ureflekterte, repetitive satsninger, hvor man år etter år
lemper ut den samme, «obligatoriske»
kunsten for målgruppen, uten å tenke
over relasjoner eller nyskaping som
relevante størrelser. For å lage god
kunst må man være i dialog med dem
man lager kunsten for. Man må spørre
seg: Hvor er barna, hva rører seg? Har
vi verktøyet som skal til for å være i
dialog med vår egen tid?

tige. Elevene er forholdsvis ukyndige,
og smaken deres utvikler seg trolig jo
mer de har sett. Poenget er at det er et
altfor lite prioritert område. Jeg tror det
ville være en berikelse å få med yngre
stemmer. Vi skal ikke undervurdere
barn og unges evne til å kunne skille
mellom godt og dårlig.
Gjennom Den kulturelle skolesekken
(DKS) skal barn og unge over hele landet
få et profesjonelt, mangfoldig og regel
messig kulturtilbud. Uni Rokkansenteret
evaluerer nå DKS, og vil bl.
a. se
nærmere på elevenes møte med kunsten.
Astrid Holen er sekreteriatsleder i DKS.

«Eg meiner kunst alltid
har eigenverdi. Men eg
meiner at det å gje lytt
aren hjelp ikkje gjer
verdien mindre.»

På konsertfronten er Rikskonsertane
eineståande som nasjonal aktør. I 2008
gjennomførte dei 8 671 skulekonsertar og
nådde 1 201 412 barn. I tillegg leverte dei
645 barnehagekonsertar, som til saman
20 072 individ fekk med seg. Bergroth-Plur
er tidlegare konsertsjef for barn og unge i
Rikskonsertene.

TG: Samtidig utgjør kunsten for
unge en marginal del av kunstfeltet i
Norge og i Europa. De som fordeler
ressursene er voksne, og prioriterer
gjerne seg selv. Det skaper få ressurser
til arbeidet med barn, og dermed lav
prestisje. Jeg mener at arbeidet med
kunst for barn og unge er en kamp, for
en hel folkegruppes rettigheter.

Gabrielsen og Illeris er medlemmer av Kul
turrådets utvalg for barne- og ungdoms
kultur. Utvalget har vært del av Kulturrå
dets virksomhet siden 1987, og består av
fem personer som sitter i to år om gangen.
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Deichmans komplott

Konsept og regi: Claire de Wangen
Oslo, oktober 2009
Foto: Morten Bendiksen
Støttet av Kunstløftet
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Hemmeligheten

Alt for Hersleb

Hysj

Kopli

Kunst for barn - seminar

Seas - Kunstvandring

Seanse

Min historie

Minifestival

MonolUNG

Øyet som ser

The Palestine Youth Orchestra

Radio Momentum

R’arier for en kjole

Ressentiment

ROM

Rotvoll barnekunstfestival

Seksuell empati

SE(E) ME(G)

Surfland

Til verket!

Tusen millioner stjerner og en venn

Ung - ny og naken

UtoSafari

Building after catastrophes
Av Eva Meyer-Keller og Sybille Müller
Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2009
foto: meyer-keller/müller
Støttet av Kunstløftet

Å vera til stades i klangane

And, døden og tulipanen

Avgarde

Bårghild

Bajazz

BaKu

Barn (i) festivalen

Buildings after catastrophes

Cello’n med det rare i!

Computermusic4kids

Cubes of moments

Deichmans komplott

Det lekende rommet

En stein er en bit av jordkloden

Prosjektet Eventyrparken

Fortellinga om F

Ressentiment
Music on the road

FriZeBra

Hamar Teater

Helleristningsfelt anno 2009

– Pavane til en død prinsesse
av Tore Vagn Lid
bergen, november 2010
foto: Kyrre Bjørkås
Støttet av Kunstløftet
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Vi prøver å planlegge det helt perfekt
Med kongressen «Vi prøver å planlegge det
helt perfekt» inviterer Norsk kulturråd/
Kunstløftet ulike aktører i kunst- og kulturlivet til det vi håper kan bidra til å vitalisere samtalen omkring kunst og et ungt publikum. Gjennom to intense dager på Elvebakken
skole vil deltagerne eksponeres for og delta i

1
2

Vi prøver å planlegge det helt
perfekt.

Ved konstruksjonen av en bygning har man en
arbeidsprosess med flere elementære faser. Prosessen starter med oppmåling for å markere bygningens
nøyaktige posisjon. Deretter begynner grunnarbeidet.
Tiden for grunnarbeidet varierer avhengig av tomtens
beskaffenhet. Så bygges grunnmuren, som etterfølges
av reisverket. Den mest tidkrevende fasen er innredningsarbeidet. Når bygningen står ferdig, foretas en
endelig besiktning for å sikre at alle involverte parter
har fulgt konstruksjonsplanen.

et program som setter begreper i spill og samstiller tenkningen om relasjonen mellom
kunst og samfunn. På de påfølgende sidene introduserer vi noen av bidragsyterne til kongressen.
Velkommen til varme junidager på en skole ved
Akerselva.

I 1921 ble det etablert en yrkesrettet læreanstalt
ved Elvebakken. Den fikk navnet Kristiania fag- og
forskole for håndverk og industri i 1925. Skolen
skulle imøtekomme industriens behov for økende
spesialisert arbeidskraft. Først i 1976 fikk den navnet
Elvebakken videregående skole. Institusjonen har
bevart sin sterke yrkesrettede tradisjon.

i foreldrenes hjemland. Senere snakket han om
den perioden som et vendepunkt i arbeidet sitt.

4

Fire entreprenører ble stevnet for Oslo tingrett i
2001. Rettssaken gjaldt ulykken ved Stovnersenteret
der 100 kvadratmeter betongtak raste ned i 1997. Et
springende punkt i saken var hvilken av de fire partene som var ansvarlig for at den bærende søylen kollapset.

Byggearbeidsplassen for World Trade Center i 1969.

«I realized there’s a strong danger of an architect getting involved in too many things for the sake of
society.»
I 1986 døde han av ondartet magekreft. Han ble
dermed skånet mot å bevitne ødeleggelsen av hans
mesterverk, de to tvillingskyskraperne i New York
som stod ferdige i 1973.
I 2009 gikk arven etter den modernistiske stilskaperen konkurs. Firmaet hadde stor gjeld og sto overfor omfattende rettslige tvister, og ble i tillegg be
skyldt for flere usaklige arbeidsforhold.

6

Abraj Al Bait-tårnene i Mekka, ferdigstilles i 2020. Arkitekt
firmaet Dar Al Handasah har tegnet anlegget. Konstruk
sjonsarbeidet blir utført av Saudi Binladin Group.

Riving er en aktivitet hvor en bygning som har
tjent sitt formål nedmonteres. Det finnes flere
årsaker til å rive en bygning. Den kan for eksempel være gammel og falleferdig, eller det skal ryddes
plass for noe annet på tomten der bygningen står.

3

I løpet av 1870-tallet skjøt industrialiseringen
fart langs Akerselva. Bygningsmassen i området gjennomgikk en hurtig forvandling. På begynnelsen av 1900-tallet bygde man spesialiserte
industrilokaler som bare produserte ett produkt.
Disse bygningene ble vanligvis utstyrt med sagtanntak for å øke lysinnslippet. Fram til 1920 ekspanderte industrien rundt Akerselva. Utviklingen i
området avtok gradvis, og størstedelen av industri
virksomheten ble avviklet i løpet av 1970-tallet.

Kunst for et ungt publikum
Oslo 8.-10. juni 2011
Timeplanen inneholder forelesninger, gruppediskusjoner, forestill
inger og utstilling med blant andre Zygmunt Bauman, Franco Bifo Berardi,
Don Kulick, Grezgorz Kowalski, Maria Lind, Anders Smebye, Goro Tronsmo,
Amund Sjølie Sveen , Marcus Coates, Emma Kay, Katarina Löfström, Knut
Ove Arntzen, Ciprian Mureşan, Eemil Karila, Tarek Atoui, Venke Aure,
Hannah Kaihovirta-Rosvik, Katarina Pajchel og Mohammad Fazlhashemi.
Ulykken ved Stovnersenteret i 1997.

I juni 2001 ble Steen & Strøm Entreprenører dømt til
å betale halvannen million kroner i bot. Retten mente
firmaet hadde gjort seg skyldig i en grov overtredelse
for å spare penger.

5
Motiv fra Akerselva, litografi av A. Nay etter original av
F. Loos fra 1857. Eies av Oslo Museum.

10

Du er herved invitert til Kongressen:

I 1949 etablerte arkitekten Minoru Yamasaki
et eget firma i Detroit. Det fikk gjennom hele
50-tallet flere betydningsfulle byggeprosjekter, blant
annet det omfattende sosiale boligkomplekset PruittIgoe i St. Louis.
I 1954 fikk Yamasaki livstruende magesår på
grunn av den store arbeidsbyrden. Han valgte å reise
til Japan for å hvile og kontemplere over arkitekturen

Sprengningen av Pruitt-Igoe bygningskompleks i 1972.

Teknikkene for riving varierer. Med riktig
kunnskap kan et byggverk til og med rives ved at man
sprenger det. Dette gjøres med høy presisjon.
Når man river en bygning, er de viktigste aspektene å planlegge hvordan man skal ta hånd om avfallet. Man demonterer de delene som kan gjenbrukes på
forskjellig vis. Man opptar en fortegnelse over alt
miljøfarlig avfall før rivingen, og planlegger hvordan
det skal tas hånd om og saneres.

For påmelding, mer informasjon og oppdatert timeplan, se

www.kunstløftet.no
Velkommen!

Rickard Borgström - Kurator
11
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– IKKJE SPØR MEG OM BARN, SPØR MEG OM FRAMTIDA!
Lever menneske frie liv
anno 2011, undrast Franco
Berardi. Han meiner det
beste ein kan gje dei unge
i dag er høvet til å sjå at
etablerte normer ikkje
nødvendigvis er sanne.

F

ranco Berardi er medieteoretikar og aktivist, og var seint på
70-talet mellom grunnleggjarane
av Radio Alice, den første frie radio
stasjonen i Italia.
Radio Alice fekk namnet sitt etter
Lewis Carroll sin Alice i eventyrland;
denne nyfikne jenta som var kei av den
ordinære verda ho levde i, og dermed
opna augo for andre røynder. Med radioen forsøkte ein òg å opna både røynder
og augo. Mellom anna sette ein fokus
på retorikk og politisk skapte verdsbilete, og ein freista å syna at den dominerande diskursen ikkje var den einaste
moglege.
På sett og vis kan dette sjåast som
ein leietråd for heile verksemda til Berardi. I mangt og mykje har han engasjert seg for å få folk til å sjå kritisk på
samfunnsutviklinga. Han har skrive
bøker om utfordringar i overgangen frå
fysisk til kognitiv produksjon, og like
eins publisert ei rekkje artiklar om
emnet. I dag underviser han i media si
sosialhistorie ved universitetet i
Milano, og har jamleg kontakt med
unge menneske.
Til Kunstløftet sin kongress i juni
er han invitert for å snakka om skule og
utdanning; om tilbodet ein gjev til dei
som kjem etter. Men ikkje på eit didaktisk nivå, og når me stiller han
spørsmålet om han har reflektert over
emnet kunst og barn, er svaret kontant:
– Nei, nei, nei, eg veit ikkje noko
om barn, humrar Berardi. – Eg møter
ikkje barn så ofte. Og sant å seia veit eg
ikkje korleis eg best kunne presentert
noko for dei. Generasjonen, derimot –
den unge generasjonen som skal veksa
opp, og som er framtida vår – den tenkjer eg mykje på.

Ignorante kutt

Berardi vil gjerne snakka om dei
unge – men helst på dette generaliserte
planet. Og i fokuset på framtida og utviklinga av livsvilkåra våre går samtalen raskt. Tenkjaren er snakkesalig. Han
uttrykkjer seg fort når han vert engasjert, og legg samstundes vekt på å understreka, så eg heilt sikkert får med
meg meiningane hans. Det siste er
strengt tatt ikkje nødvendig: Berardi
har tenkt høgt i det offentlege gjennom
nær sagt heile sitt liv, meiningane hans
er klåre og uredde.
– Veit du, seier han, – styresmaktene i Europa meiner at utdanning er så
dyrt at dei vel å syna ignoranse ovanfor
ein av samfunnet sine fundamentale
verdiar. Dei kuttar i løyvingane til utdanning, og stør i staden opp under
banksystemet og forsvaret. Kva gjev du
12

meg, spør han, med forundring i stemma.
Den einaste måten å møta ein slik
ignoranse på, er gjennom aksjon, meiner Berardi. Han viser med det til det
siste engasjementet sitt. Den 20. mars
vart kampskriftet KAFCA – til ære for
forfattaren med nesten same namn –
publisert av studentar frå London,
Roma, Milano og Paris. Kafca står for
KnowledgeAgainst Financial Capitalism og er resultatet av eit internasjonalt
møte som studentane arrangerte i Paris
tidlegare i år. Her vart ein samde om å
danna ein felles protest mot utviklinga.
Berardi sitt bidrag er ein eldfast tale om
stoda, som munnar ut i ei oppfordring
til aksjonerande over heile Europa om
å tilbringa datoen 25. mars i banken,
for der å gjera det siviliserte menneske
alltid burde gjera: undervisa, studera,
lesa, spela og ikkje minst føra samtalar
om høvet for ei betre verd, der
kunnskap og kjensler – ikkje pengar
og arroganse – vil vera den førande
krafta i det sosiale livet.
– Kvifor? Fordi eg meiner at
kunnskapen og kjenslene er det mest
viktige menneska har. Styresmaktene
har synt oss at dei ikkje tek omsyn til
dette. Det er tenkjande menneske sitt
ansvar å endra stoda, insisterer Berardi.

Arbeidarsjela

Ideologien han står for har fundament i ein grunnleggjande skepsis til
den nyliberale utviklinga, der namn
som Margaret Thatcher og Ronald
Reagan står sentralt. Engasjementet
har parallellar til det kommunistiske
synet på arbeidstakaren som framand
gjort, enkelt sagt av di kapitalismen, og
ikkje arbeidaren sjølv, rådde over
produkta som vart laga.
Også i dag er menneska framand
gjorte, hevdar Berardi. I den siste boka
hans, «Soul at work», skriv han om
kor
leis kapitalismen har overvunne
dualismen mellom kropp og sjel, ved å
etablera arbeidstilhøve der alt me
forbind med sjela – språket, kreativiteten og emosjonane våre – er blitt del
av industrien. Der den industrielle
produksjonen var knytt til kropp og
musklar er det hjernen som dannar arbeidskrafta i dag. I vår digitale tidsalder produserast sosiale, kulturelle og
kognitive tenester; immaterielle storleikar som informasjon, media og utdanning.
Framandgjeringa som menneske
opplever i dag er knytt til det å vera
tilgjengeleg, meiner Berardi. Menneske arbeider overtid, frivillig. Dei er
bunde til telefonen og internettet, og er
tilgjengelege i ein slik grad at menneska i vår tid kan sjåast som ein postmoderne form for slavar, der produksjons
presset og begjæret etter pengar er det
som held oss fanga.
– Mennesket har det ikkje særleg
godt i eit slikt samfunn, seier Berardi.

Reelt demokrati?

Det kan høyrast ut som eit paradoks at Berardi på eine sida så
sterkt kritiserer utviklinga kring
informasjonsproduksjonen, og på andre sida kjempar hardt for å bevara universiteta, der ein jo utdannar dei kognitivt produserande. Men arbeidet knytt
til kognitive storleikar er ikkje problemet, understrekar han. Problemet
ligg i måten ein handsamar desse storleikane på i samfunnet.

«Eg meiner ein kan stilla
spørsmål ved om men
neske i dag verkeleg har
frie val. Me har sett dei
siste tiåra at menneske
vert stadig meir effektive.
Me kan heile tida produ
sera meir og fortare, og
let oss overtyda av den
neoliberale ideologien
om at ein heile tida treng
større inntening.»
– Eg meiner ein kan stilla spørsmål
ved om menneske i dag verkeleg har
frie val. Me har sett dei siste tiåra at
menneske vert stadig meir effektive.
Me kan heile tida produsera meir og
fortare, og let oss overtyda av den neoliberale ideologien om at ein heile tida
treng større inntening. Etter mitt syn
lærte finanskrisa oss at søken etter
profitt er ein feilaktig måte å tenkja på.
Og det forundrar meg at ein ikkje har
teke lærdom av dette. Når systemet har
kollapsa, vel finansnæringa framleis
ein farleg veg. Som før tenkjer ein
profitt, og let innsparinga skje gjennom
kutt i sosiale godar.
– Gitt at samfunnsutviklinga er på
ville vegar, kvifor tek ikkje folket kon
sekvensen i større grad?
– Vel, denne utviklinga er det ikkje
samfunnet som har bestemt, svarer Berardi. – Finansinstitusjonane styrer, og
demokratiet i dag er ikkje reelt. Me kan
gå til stemmeurnene når det er val og
stemma på den eine eller den andre.
Men det hjelper ikkje. Samfunnsutviklinga er ikkje i hendene til parlamentet eller folket, men er styrt av ein
liten minoritet av kapitalistar. Eg meiner ein kan snakka om eit slags finans
diktatur.

Urovekkjande situasjon

Kutta i utdanningsbudsjettet kan
sjåast som symptom på dette, hevdar
Berardi, og viser til at tendensen var
der, før finanskrisa, til å senka løyvingane til utdanning, i England, Frankrike,
Italia og Hellas.
– Ein er defensive i høve til utdanningane, og aukar heller innsatsen til
det private. Det finn eg urovekkjande,
seier han.

– Men det er vel ikkje nødvendigvis
slik at utdanning og private løysingar
er uføreinlege storleikar?
– Kanskje ikkje. Men eg meiner det
kan ha uheldige verknader å tenkja
profitt kring utdanning. Sjå til dømes
på Italia. Her har Silvio Berlusconi
kutta 8 milliardar euro i budsjettet til
skulene og universiteta dei siste to åra.
Dette er mykje i italiensk standard.
Samstundes har regjeringa auka løyvingane til privatskular med 1,5 milliardar euro. I denne private utdanninga
står Berlusconi sjølv som eigar. Dette
ser eg som eit klårt signal på at styresmaktene let seg styra av eiga vinning
meir enn av det som kan tena samfunnet som heilskap. Eg meiner erfaringa
etter finanskrisa viser at korrupsjonen
meir og meir tek over grunnlaget til
den sosiale sivilisasjonen i Europa. Ein
slik situasjon er alvorleg, seier Berardi.
Han meiner likevel dei nordiske
landa kan verka modifiserande i samanhengen.
– I Skandinavia er det noko annleis. Ein ser ikkje den same framferda
frå styresmaktene, og enn så lenge har
ein teke betre vare på utdanningsinstitusjonane. Kanskje vil desse landa
spela ei viktig rolle i framtida. Når intellektuelle går utan arbeid i ei rekkje
andre land, vil det vera mogleg for dei
skandinaviske landa å byggja sterke,
intelligente sentrum.

Fri men støtta?

Kvar kjem så kunsten inn i bildet?
Dei kunstnarlege uttrykka lid same
skjebnen som utdanningsinstitusjonane, meiner Berardi.
– I den kognitive produksjonen
inngår forsking og innovasjon, og
dessutan innhaldet som vert produsert i
og kring ulike media. I denne samanhengen finn ein også kunsten. Kunst og
kultur er i dag er blitt eigne formar for
industri, ofte stilt ovanfor dei same
marknadskrava som andre industriar.
Parallelt ser ein at kutta også råkar kultursatsingane: kulturpolitikken er i likskap med utdanningspolitikken under
åtak.
Kulturen bør støttast, hevdar Berardi. Samstundes bør kulturen få vera
fri. Dette tilhøvet vert problematisk når
kulturfeltet møter kapitalistiske krav til
produksjon og inntening.
Skal ein tenkja løysingar kring stoda må det derfor skje på fleire plan, trur
han. Parallelt med at ein arbeider mot
politiske nivå, må òg fleire kunstnarar
sjå på korleis dei kan skapa uavhengige
uttrykk. Kunstnarar må freista å skapa
sin eigen autonome struktur for kulturell produksjon, og sjå utanom den
samfunnsmessige attråa etter pengar.
– Dette kan til dømes skje gjennom
å skapa ein krinslaup av produksjon og
distribusjon som ikkje er avhengig av
marknaden. Teikn på dette ser ein stadig, gjennom internett og på plasser
som sosiale senter og okkuperte universitet. Slike rørsler skapar sin eigen

Tegning: Jonatan Hoffmann Hanssen

autonome offentlege sfære, der kulturen er ein sentral del av prosessen,
seier han.

Kunst og terapi

Same kva meiner Berardi at mykje
kunst gjer ein viktig jobb med å fortelja
menneske om sjukdomsteikna til samfunnet i dag.
– Hovudproblemet til den vestlege
kulturen er lidinga som har oppstått
som eit produkt av digitaliseringa av
produksjonen vår. Internettet er på eine
sida eit medium som tilbyd ein svært
viktig demokratisk effekt. Men som resultat av nettet ser ein òg ei form for
kollektiv einsemd, ein depresjon som
jo kunsten arbeider med, og som eg
meiner har vorte særleg tydeleg gjennom kunstproduksjon den siste generasjonen. Tenk på filmane til Ingmar
Bergman på 60-talet. Eller for den del
filmane til regissørar som Eija-Lisa
Ahtila i Finland, Kim Ki-duk frå SørKorea, eller amerikanske Gus van Sant
og Miranda July. Alle desse regissørane
skapar produkt som kvar på sine vis
omhandlar den sosiale lidinga.

I dette biletet har kunsten høve til å
bli terapi, meiner Berardi, ein terapi
med verdi både for barn og for vaksne.
– Menneske av i dag har sterke behov, skapt av samfunnet vårt. Somme
av desse behova vert kanskje meir
tydelege når ein vert eldre. Slik sett kan
ein kanskje seia at menneske har større
behov for den terapeutiske sida av kunsten som vaksne. Samstundes kan
kunsten vera med på å presentera alternativ nokså tidleg i liva til unge menneske. Kunsten bør vera ein sentral
arena for etablering av tenkjemåtar og
verdiar.
Og kanskje har alt ein del unge forstått noko spesielt, som generasjonen
før dei ikkje har sett, undrast han. Internettgenerasjonen forstår kanskje at det
er mogleg å velja ein veg som ikkje er
dominert av jaget etter rikdom og
prestasjonar.
– Eg meiner dette er første gongen
dei siste 20 åra me verkeleg ser at ein
ny generasjon utviklar eit medvit for
det kjenslevare og ikkje berre for det
grådige. Dette kan skapa viktige effektar. Kanskje er det gjennom kunsten at
ein kan finna ei form for kreativitet

som opnar for nye former for kvardags
liv, og som opnar for at ein kan skapa ei
forløysing mot det brotne forholdet
mellom sjel og kropp?

Ungt engasjement

– Situasjonen du har skildra verkar
nokså vonlaus. Er du pessimistisk med
tanke på framtida?
– Eg uttrykkjer meg kanskje ikkje
så optimistisk. Men eg ser faktisk
nokre svært interessante reaksjonar,
svarer Berardi. – Først og fremst kan
ein sjå til det som hender i Nord-Afrika. Kven kunne vel gjetta at det i dei
arabiske landa fanst ein ny generasjon
intellektuelle som hadde kompetanse
til å krevja noko anna enn diktaturet, og
som går inn for å skapa eit demokratisk
samfunn basert på fordelinga av rikdom? Eg meiner at me har mykje å
læra av dette. Overalt i Europa må me
gjera som dei egyptiske og tunisiske
unge.
– Reaksjonane me har sett hjå studentar i Europa er òg av det gode, held
han fram, og konsentrerer seg på nytt
om den komande demonstrasjonen i
bankane.

Korleis arrangementet vil gå er stadig uvisst når denne publikasjonen går
i trykken. Den konkrete effekten er då
heller ikkje det viktige. Berardi veit at
endring tek tid, og at endring i seg sjølv
kan opplevast som ein utopi.
Det viktige er at engasjementet
finst, og at det med jamne mellomrom
kjem ytringar frå menneske med ynske
om forandring. Og det er her det kunstnarlege og menneskelege ansvaret er
viktig.
– Den samfunnsutviklinga me ser
kan leia til elende og vald, seier han. –
Derfor meiner eg at det beste ein kan
gje dei unge i dag er høvet til å sjå at
etablerte normer ikkje nødvendigvis er
sanne.
IDA HABBESTAD

KAFCA sin demonstrasjon kan følgjast på
http://www.edu-factory.org/wp/kafca/
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Fra videoen «Cut outs» av Goro Tronsmo

KUNST I KONGRESS
Regissør Goro Tronsmo er
en av flere kunstnere som
vil bidra på Kunstløftets
kongress «Vi prøver å
planlegge det helt per
fekt». Presentasjon av
flere av kunstnerne kan
leses på Kunstløftet.no.

H

vordan vil du selv beskrive
kunstprosjektet ditt – hvilke
spørsmål interesserer du deg for
akkurat nå?
– Jeg er opptatt av det som skjer i
møtet mellom forestillingen og publikummet. I arbeidsprosessen er «en
koreo
grafert virkelighet» et stikkord:
Jeg prøver å skape en situasjon der tilskueren blir utsatt for og deltar i verket

på premisser som ikke er knyttet til en
autonom verksforståelse.
– Hvilke tanker har du om relas
jonen mellom kunst og vitenskap?
– Jeg mener de akademiske kunst
fagene er avgjørende som ballspillere
tilbake til kunstnerne, akkurat som
symbioseforholdet kunstner/kunstkritiker. Innenfor f.eks. biologisk forsk
ning går jo vitenskapen foran produkt
utviklingen i matindustrien, men i
kunst går vitenskapen til en viss grad
etter praksisen. Forholdet mellom kritiker/kunstner kan hjelpe kunstneren til
å arbeide i et bredere perspektiv, og på
denne måten tror jeg den akademiske
forskningen er fundamental for kunstneren direkte.
– Hva med relasjonen kunst og ut
dannelse?
– Jeg er opptatt av at utdannelse
burde velges ut ifra hva som skal oppnås. En akademistruktur på kunstutdannelser synes jeg i utgangspunktet er

veldig riktig for å skape kunstnere som
er samfunnsaktører. Der er kunstnerne
i en setting hvor de forholder seg til
forholdet mellom konseptualitet, verktøy og form basert på hvordan de er
opptatt av at verket skal treffe. Jeg er
absolutt ikke imot håndtverksutdannelser, men jeg er kritisk til at elever i eksempelvis teaterutdannelser ikke blir
tvunget til å ta valg knyttet til hvorfor
de skal lære seg et håndverk, og hvorfor de skal benytte seg av de ulike
håndverkene til forskjellige ting. Valget kommer ofte bare som konsekvens
av å følge en tradisjon, og ikke som
svar på den konseptuelle løsningen.
Slik får, oftest ubevisst, konserveringen av tradisjonen den høyeste posi
sjonen i hierarkiet av virkemidler.
– Ser du noen sentrale utfordringer
innenfor det kultur- og kunstpolitiske
feltet i tiden som kommer?
– Hvis ikke støtteapparatet for enkeltkompaniene styrkes, vil Norge

bruke lang tid på å forvare den
kunnskapen som produksjonsstøttesystemet i Norge faktisk utvikler. Og det
er nokså bortkastede ressurser: Man
legger penger i forskning, for så å arkivere og glemme bort rapporten. Hvis
tilsvarende midler som går til f.eks. et
institusjonsteater hadde blitt plassert i
et produksjonsapparat for den utforskende scenekunsten kunne kunnskapen forvaltes og spres mer effektivt.
Den kulturelle skolesekken har et
fantastisk potensial til å påvirke den
kommende scenekunsten. Hvis skole
sekken fylles av prosjekter som er konseptuelt utformet i forhold til kontekst
vil ungene læres opp i en samtidig kunstdiskurs, og dermed vil de potensielt
kunne takke nei til formmessig utdatert
kunst senere i livet.
ANETTE TH. PETTERSEN

Tegning: Liva Vadstein Holden
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«Oh, granny, your teeth are tremendous in size! They’re to eat you! and he ate her.» Rødhette og ulven av Gustave Doré.

DET FINNES INGENTING QUEER I EN QUEERTEORI SOM ALLE ELSKER
I dagens samfunn er det da skje med vårt syn på både mennes
en fare for at man er så ker og dyr?
opptatt av å finne ut av
hvem man selv er at man Fra artsforskjeller til
ikke lærer grunnleggende generasjonsskiller
– Du har jo forsket mye på seksual
sosiale ferdigheter, fryk
ter sosialantropolog Don itet, men også på maktstrukturer og på
forhold mellom institusjoner og enkelt
Kulick.

I

sitt nyeste forskningsprosjekt undersøker sosialantropolog Don Kulick
hvilke holdninger Danmark og Sverige har til handikappede mennesker
og sex. Et av hovedspørsmålene her
er hvorvidt sex er en menneskerett. På
Kunstløftets kongress i juni er det derimot seksualitet og dyr som er tema for
Kulicks foredrag. Nærmere bestemt:
hvordan vi presenterer dyrs seksualitet
i vår kultur.
– Det overordnede temaet her er
hvorfor vi mennesker anser det som så
viktig å opprettholde en så sterk grense
mellom mennesker og dyr. I kunst og
litteratur hender det at skillene mellom
artene problematiseres eller hviskes ut.
Vi ser det blant annet i historier som
«Skjønnheten og udyret» og «Lady og
landstrykeren». Jeg er blant dem som
syns vi behandler dyr på en måte som
er grusom: Vi låser dem inn i bur og i
dyreparker, og vi slakter millioner av
dyr hvert år under fullstendig nedrige
forhold. Og vi kan gjøre det nettopp
fordi vi hele tiden fastslår at dyr er
svært forskjellige fra mennesker: dyr
har ikke utpreget intelligens, sier vi, de
har ikke språk og de kjenner ikke
smerte på samme måte som mennesker.
Slike grensesettinger gjør det lettere
for oss å godta en grusomhet som ikke
bare er uakseptabel – den er egentlig
fullstendig sjokkerende. Tenk om
grensen mellom artene ikke er så fast
og bestemt som mange tror? Hva skulle

individ. Skolen er muligens den insti
tusjonen den oppvoksende genera
sjonen forholder seg mest til. Hvis man
tenker på skolen som et sted hvor man
forholder seg til norm, til forskjeller og
ulikheter, altså skolen som en dan
nelsesramme: Hva slags rolle kan sko
len spille i unges liv i forhold til disse
tingene? Har skolen et ansvar for å
legge bedre til rette for ulikheter?
– Det enkle svaret her vil være:
selvsagt. Men det større spørsmålet vi
burde stille oss her er hvilken effekt
dette har på de unge? Jeg syns at vi
dessverre har skapt en narsissistisk kultur som fokuserer på utvikling av
identitet: all energi skal brukes til å
tenke på hvem en er. Problemet med
det enorme fokuset på «identitets
spørsmål» er at «sosiale spørsmål»
kommer i bakgrunnen. Selvsagt burde
man, og spesielt unge mennesker, få all
tenkelig støtte til å utvikle seg. Men
hva med relasjoner til andre? At vi ikke
kun skal utvikle oss selv, men også ta
hensyn til andre – det syns jeg er et aspekt vi mislykkes stadig mer i å for
midle. På sett og vis har oppmuntringen til å «finne seg selv» blitt forvandlet
til en oppfordring om å gi blaffen i andre.

Nye strømninger innenfor
queerteorien

– Dette er jo lettere paradoksalt –
store deler av kjønnsteorien, deriblant
queerteorien, har fokusert på nettopp

individuelle forskjeller. Du har selv
forsket mye på dette området, ser du et
radikalt potensial i queerteorien i dag?
– Queerteori er jo nå mer enn 20 år
gammel. Man kan i dag se hvordan den
i USA har forblitt innenfor akademia,
og det er der kun en relativt liten gruppe
mennesker som kjenner til den. I Sverige har det motsatte skjedd – queer
teorien har nærmest blitt allemannseie
og omtales bredt i media. Den utviklingen er positiv på mange måter, men
samtidig har dette vært mulig delvis
fordi den svenske versjonen av queer
teori har blitt veldig svensk – den har
ofte blitt presentert og tatt imot som en
litt hippere versjon av feminisme. Det
ligger noe i det, men samtidig er det
viktig å huske at queerteori ble utviklet
innenfor en spenningsfull og til dels
antagonistisk relasjon till feminisme.
Queer er mer enn en liten hipp sub
kategori av feminisme.
– Men er ikke teorien egentlig ment
å skulle utforske maktstrukturer, ligger
det fortsatt et potensial her?
– Det finns ingenting queer i en
queerteori som alle elsker. Queerteori
skal tvert i mot være vanskelig å elske.
Den skal insistere på å diskutere
fenomen som man vanligvis unngår
fordi de reiser vanskelige og
ubekvemme spørsmål. Et fenomen
queerteoretikere i USA skriver mye om
nå er hvordan homoseksualitet har blitt
et våpen som benyttes for å undertrykke ikke-vestlige mennesker. Ulike
politiske representanter rettferdiggjør
og oppfordrer til rasisme mot muslimer
delvis gjennom å påstå at muslimer er
homofobe – som om homofobi var noe
spesifikt muslimsk som ikke eksisterer
i Vesten. Et annet fenomen som diskuteres er kategorien «sexforbrytere» –
hvordan kategorien er i ferd med å eks

panderes for å omfatte flere.
Handikappede menneskers rett eller
ikke-rett til sex – som jeg selv studerer
nå – er et annet område der queerteori
utvikles, en retning som har blitt døpt
«cripteori». Så det ligger absolutt fortsatt potensial i queerteorien.
– Hva med queerteori og kunstkon
tekst?
– Teorien kommer jo opprinnelig
fra litteraturteori og filosofi. Dette har
vist seg å være både en styrke og en
svakhet. En styrke fordi både litteraturteori og filosofi er utrolig kreative områder. Men fagene er samtidig svært
sjargongtunge og kan dedikere mye tid
og energi til spørsmål som iblant kan
kjennes temmelig trivielle eller ir
relevante i forhold til problemene som
folk kjemper med i sine liv og trenger
løsninger på.
ANETTE TH. PETTERSEN

Don Kulick er professor i sosialantropologi
ved University of Chicago i USA. Han har
også arbeidet mange år i Sverige, og har
lingvistisk antropologi og kjønnsstudier
som sine fordypningsfelt.

Queerteorien er en retning innenfor
kritisk teori, med opprinnelse innenfor
litteraturteori og filosofi. Den undersøker
seksualitetens rolle i samfunnet og stiller
spørsmål ved såkalte naturlige katego
rier som «heteroseksualitet», «mann» og
«kvinne».
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KUNSTEN Å FORMIDLE

SANSELIGE STRATEGIER

I avhandlingen «Kampen
om blikket» har Venke
Aure intervjuet 20 barn om
kunst gjennom en treårs
periode.

Kunst- og
performanceteoretiker
Boel Christensen-Scheel
etterlyser et mer romlig
kunstsyn som åpner
opp for flere sanser.

I

avhandlingen
din tar du ut
gangspunkt i
barn og unges
møter med kunst,
og spør hvordan
møtene kan for
ankres teoretisk i
forhold til kunst
didaktiske per
spektiv. Vil du
utdype hva dette

betyr?
– Formidlingssituasjoner er komplekse. De krever at det reflekteres
over relasjonen mellom formidler, betraktere og kunstverk. Under arbeidet
med intervjumaterialet oppfattet jeg at
den etablerte formidlingsteorien ikke
hadde noe godt begrepsapparat for situasjonene hvor barn og unge møter
kunst. Det blir produsert forskningsbasert teori både innen kunst- og didaktikkfeltet, men koblingen mellom feltene er lite utviklet. I avhandlingen
ønsket jeg derfor å binde sammen
kunst- og didaktikkperspektiver. Jeg
har problematisert formidling av kunst
i forhold til ulike didaktiske til
nærminger som er forankret i ulike
erkjennelsesteoretiske posisjoner.
–
Utgangspunktet
ditt
var
spørsmålet om hvordan barn og unges
erfaringer fra møter med kunst kan
bidra til å utvikle kunnskap og for
ståelse om formidling til målgruppen.
Kom du fram til noen konklusjoner?
– Jeg har vanskelig for å forholde
meg til ordet «konklusjoner». Men
svarene fra de unge viser at vi må
strebe mot en større refleksivitet rundt
hva vi gjør når vi arbeider med formidling for målgruppen. For jeg fikk
svært tankevekkende svar, mer tankevekkende enn jeg i utgangspunktet
kunne forestille meg. I de 70 intervjuene kom det frem et tydelig mønster.
Informantene etterlyste større innflytelse i formidlingssituasjonen. De ville
være med å bestemme i forhold til
hvilke og hvor mange bilder en skulle
se. Dessuten etterspurte de en reell dialog.
– Du intervjuet barn i forhold til
Kulturrådets prosjekt Pilotgalleriet,
der institusjoner var invitert til å vise
kunst for barn på ulike måter. Intervju
ene viste at opplevelsene i møtet med
kunst hang tett sammen med formidlin
gen. Hvor viktig er formidleren i denne
situasjonen?
– Svarmønsteret viser at formidlerrollen er avgjørende for de unges utbytte. To ulike formidlere arbeidet i det
ene pilotgalleriet de to årene jeg fulgte
prosjektet, og informantene beskrev erfaringene svært forskjellig. Det første
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året uttrykte barna frustrasjon over
formidlingssituasjonen. De mente at
formidleren brukte for mange og vanskelige ord, presenterte for mange
bilder, og la for stor vekt på faktakunnskaper. Året etter beskrev den
samme elevgruppen det å gå på kunstutstilling som morsomt, fordi formidleren integrerte faktakunnskaper
med historier tilknyttet bildene. Han
gikk ikke gjennom like mange bilder,
brukte forståelige ord og la opp til en
reell dialog.
– I det andre pilotprosjektet gjen
nomførte kunstnere workshops med
barna på skolen. Heller ikke her var
barna helt fornøyde. Blant annet forsto
de ikke alltid intensjonen med virksom
heten. Hva sier materialet fra denne
delen av undersøkelsen?
– Materialet sier mye av det samme
som i det andre pilotprosjektet. Infor
mantene beskrev formidlingssituasjoner der kunstverket i seg selv ble vektlagt så sterkt at formidlingen ikke ble
opplevd som elevforankret og derfor
heller ikke relevant. Dette innebar at de
voksne styrte fremfor å la elevene være
medbestemmende. Situasjonen var
preget av enetale heller enn dialog, og
formidlerne hadde i stor grad forhåndsbestemt mengden bilder som skulle ses
og hvordan tiden ble disponert under
omvisningen. De unge ønsket seg gjennomgående en større mulighet til å påvirke situasjonen.
– I prosjektets andre fase viste du
bilder for ungdommer, og fikk frem
klare preferanser på stil. De fleste var
mer interessert i graffiti og samtids
kunst enn i nasjonalromantikk. Hva
tenker du om det?
– I fase 2 var informantene 18 år,
og fra svarene deres var det tydelig at
de ønsket at kunstformidlingen inklu
derte spørsmål med betydning for
deres eget ungdomsliv. Ungdommene
viste en positiv innstilling til å bli utfordret i møtet med kunst. De ønsket at
kunst skulle berøre eksistensielt, være
utfordrende og at det skulle være rom
for deres egen tolkning. Svarene sammenfaller med deler av samtidens kunstfaglige teori som vektlegger verkenes
kontekst og det relasjonelle møtet mellom verk, betrakter og formidler.
– Gitt at formidlerrollen er så vik
tig; hvorfor har vi så lite forskning på
den?
– Det har vært tradisjon for at kunsten og samlingen er vektlagt i kunstteoretisk forsking. De siste årene er
kuratering som fenomen også trukket
frem. Selve formidlingen av kunst har
ikke hatt samme teoretiske status innen
kunstteori, og pedagogene har ikke før
i senere tid beskjeftiget seg med museer og gallerier som formidlingsarena.
Det finnes heller ingen kunstpedagogisk utdanning i Norge.
– Hva er dagens situasjon; har vi
gode nok formidlere?

– I boka «Konsten som lärande
resurs» ser jeg og to andre nordiske
forskere på pedagogiske strategier i de
statlige kunstmuseene i nordiske land.
Jeg fulgte formidlere på Nasjonalmuseet og erfarte at det ble utført formidling basert på ulike læringssyn og
pedagogiske strategier. Resultatene fra
de andre nordiske museene viser
lignende funn. Ulike læringssyn og
pedagogiske strategier kan leve godt
side om side. Men jeg mener at en åpen
diskusjon rundt disse aspektene er nødvendig for å utvikle det jeg kaller en
kunstdidaktisk kompetanse. Jeg ser ellers en tendens innen museene til at
formidlingsaspektet blir sterkere vektlagt. Nasjonalmuseet arrangerte for eksempel flere store formidlings
konferanser i 2010, og arrangerer kurs
og seminarer for formidlere. I Astrup
Fearnleys satsning, Ung Kunstarena,
får ungdom møte kunstnere og kura-

torer, samtale, bruke nettet og produsere utstilling.
– Avhandlingen din har fått navnet
«Kampen om blikket». Hvem er disse
som kjemper?
– Det er kunstinstitusjonens ritualiserte blikk, kalt modernismens etablerte doxa, som i avhandlingen utfordres av ungdommen som legger en
samtidsforankret og relasjonell orientering til grunn for sitt blikk.
IDA HABBESTAD
Venke Aure er førsteamanuensis ved
avdeling for estetiske fag ved Høgskolen
i Oslo. Hun har avlagt sin doktorgrad ved
Universitetet i Stockholm innen emnet
didaktikk.

Tegning: Jonatan Hoffmann Hanssen

I

din avhandling
skriver
du
blant annet om
sosiokulturelle
k u n s t p ro s j e k 
ter, og glidende
overganger mel
lom kunsten og
øvrig liv. Det er
mye som tyder
på at mange
barn og unge
foretrekker deltagerbasert, prosessuell
kunst. At det sosiale eller relasjonelle
aspektet blir stadig viktigere.

Hva tenker du om det?
– Det sosiale aspektet ved kunsten
er noe samtidsteorien har tatt inn over
seg. Det sosiale er et vesentlig aspekt i
forståelsen av kunsten, både som del av
kommunikasjonsprosessen og i me
ningsdannelsen. Historisk har dette
vært veldig sentralt innenfor avantgardekunsten i de siste hundre årene –
men det er ikke egentlig særegent for
vår tid. For eksempel var det sosiale og
rituelle tett sammenvevd i den performative kunsten i antikken, men det
er først i nyere kunstteori at det formuleres mer eksplisitt. Også kunstnerne jobber etter hvert mer eksplisitt
med ulike kommunikasjonsstrategier,
både de mellommenneskelige og det
politiske. Tino Seghals utstilling på
Kunstnernes Hus nå nylig er et eksempel på en kunstner som jobber i det
mellommenneskelige, og hvor dette
spiller inn på bearbeidelse av mening.

– Stiller denne kunsten også andre
krav til publikum?
– På sett og vis, og det blir også lett
et paradoks. Det er omtrent ti år siden
kunsthistorikeren Claire Bishop gikk ut
med kritikk av den relasjonelle estetikken, av hvordan betrakteren dras inn i
et kunstverk mot sin vilje og beveger
seg fra rollen som distansert betrakter
til å være underlagt kunstnerens makt.
Et annet aspekt er bruken av innfor
ståtthet, hvor graden av forkunnskap
og hvor aktiv du er som tilskuer har
mye å si for produksjon av mening – og
da ender man lett opp med å favorisere
deler av publikum. Hvis intensjonen er
å være inkluderende og åpen, men mekanismene som utløses i stedet virker
ytterligere ekskluderende ender vi opp
i et paradoks.
Men kunstscenen stiller i dag også
nye krav til kunstneren. Vedkommende
må beherske stadig mer, innta flere
roller – være både objektsprodusent og
prosjektleder – slik at det sosiale pro
sjektet kan være vanskelig å unnslippe.
Samtidig ser vi flere andre
pågående tendenser. Blant annet ser vi
igjen et renere objektfokus, en tilbakevending til den todimensjonale for
midlingsflaten. Dette kan anses som en
motreaksjon til det sosiale: et ønske om
å forenkle og komme tilbake til håndverket. Som publikummer er det jo litt
en selvfølge at man ønsker å være i en
kommunikasjonssituasjon som er åpen.
Når man henvender seg til publikum
gjennom inkludering, er mer vennlig,
så er det ikke så overraskende at det
foretrekkes. Den åpne strukturen tillater publikum å delta som seg selv, og
ikke utelukkende på kunstens premisser. Det er også mulig å lage ulike formidlingsstrategier i forhold til dette.
Det didaktiske går mer inn i samtids
kunsten, formidlingen ligger ikke lenger bare utenpå – det dreier seg om mer
helhetlig tenkning.

Glidende skiller mellom
kunst og pedagogikk

– Skillet mellom pedagogikk og
kunst ser ut til å være mindre rigid enn
tidligere. Kan det være at strategiene
de benytter ikke er så ulike? Altså at
kunsten låner like mye fra pedagogik
ken som omvendt?
– Skillet mellom pedagogikken og
kunsten kan oppheves toveis, ved at
pedagogikken kan inkluderes i selve
kunsten, og omvendt. Åpne strukturer
gjør at folk får delta med sine perspektiver med likere premisser.
– Hvordan da, tenker du?
– Seghal fulgte i sin siste utstilling
hver enkelt tilskuer rundt, noe som
krever mye organisatorisk – og en slik
modell vil ikke være bærekraftig innenfor alle institusjoner. Men det er
stor kunnskap om dette, blant mange
aktører på feltet. I flere sosiale kunstprosjekter har man en utforskning av
det sosiale, som biogass-prosjektet til
det danske kunstfellesskapet Superflex

hvor de gjenvinner kumøkk for å skape
energi. Da er det en sosial intervensjon,
men også en kjemisk og vitenskaplig
utvikling. Slik overskrides grensene
mellom kunst og pedagogikk, og be
veger seg mot forskning og generell
utforskning.

Romlig kunstsyn

– Hvilken rolle spiller skolesystem
et innenfor dette – hvor tilpasset er det
norske utdanningssystemet et slikt
kunstsyn?
– Noe av utgangspunktet for pro
sjektet med min avhandling er at jeg vil
utvide det sanselige, se på hva som er
estetikk. På 1990-tallet var det et nesten ensidig fokus på visualitet, på
bekostning av et mer romlig kunstsyn
hvor hele kroppen og alle sansene er
engasjert. Noen av disse prosjektene
som jobber bredere klarer å bruke alle
sanser, de benytter flere sanselige
strate
gier. Jeg har ønsket å se på
hvordan man kan tenke sanselighet og
læring og opplevelse, gjennom utvidete
strukturer. Jeg tror man trenger et utvidet syn på kunst i skolen. Da må man
tenke estetiske strukturer som noe
bredere, som en inngang til læring på
flere felter. I læreplanene, også for
kunst og håndverk, vektlegges «grunnleggende ferdigheter». Men hva vil det
si å lese, skrive eller regne i estetikk?
Hva kan kunst tilføre? Jeg etterlyser en
grunnleggende måte å tenke sanselig
het på, også på andre fagfelt enn de
som normalt inkluderes i estetikken.
– Hvordan ville dette fungert rent
praktisk?
– Prosjektskoler er ett eksempel,
hvor man jobber med problemløsning
gjennom for eksempel tematisk læring.
Mye forskning, særlig innenfor EU, er
knyttet til temaer som miljø, helse,
havforsking og oppvekst. Undervisningen knyttes opp til en tematikk og elevene jobber tverrfaglig og spesifikt opp
mot tema på en mer prosjektbasert
måte. Slik kan man samtenke ulike
perspektiver. Det viktige her er at man
åpner for det enkelte individ, og slik
kan også skolen åpne for at det finnes
flere løsninger.
ANETTE TH. PETTERSEN

Boel Christensen-Scheel har en Ph.D.
i nyere kunst- og performanceteori..
Avhandlingen hennes ble avlagt våren
2009 ved Universitetet i Oslo: «Mobile
Homes – Perspectives on Situatedness
and De-Situatedness in Contemporary
Performative Practice and Theory».
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Hvor står kunst i offentligheten om 20-30 år? Hva er din visjon for rollen og betydningen av kunst for barn og unge i framtida?

Jeg mener at originalitet er en viktig – og sårbar – størrelse. Dette tror jeg
barn vet mye om. Det originale har
alltid hatt en utsatt posisjon. I et slikt
bilde blir det vesentlig å sikre at barn
får utfolde sin originalitet, ved å
beskytte og oppmuntre det som er annerledes. Vår tids teknologi skaper
fantastiske muligheter, og er samtidig
utfordrende. Her har utdannings
institusjonene en viktig oppgave.
I utdanningen av kunstnere er be
visstgjøringen på hva man arbeider
med, ansvaret man har for den kommende generasjonen, nesten like viktig
som den faglige kompetansen deres.
Også vi som produserer kunst i dag har
her et stort ansvar – for å stimulere til at
kunsten og prosessene med å lage
kunst fremdeles vil ha en sterk kontakt
med intellektuelle og emosjonelle verdier. For meg er det viktig at kunsten
også i fremtiden vil romme nysgjerrighet og originalitet, og at den har evnen
til å bringe mennesker sammen.

de grupper den er tenkt for. I min visjon stiller både barn og voksne flere
kritiske spørsmål om 30 år.

billedkunstner
Jeg ønsker heller å fokusere på betydningen av kunst i samfunnet generelt. Hvis kunst, kunstneriske prosesser
18
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Kunst for barn og ungdommer plasseres ofte i en dannelses- og oppdragelsesramme. Hva gjør det med kunsten og kunstneren?

apotekene får du filmer, bøker, illustrasjoner og musikk for barn på blå resept. Barn har sin egen kulturformidler
tilgjengelig på mobilen. Og på betal-tv
vil klassikere for barn være gratis. Kort
sagt: Pengene vil være på bordet. Barn
vil bli sett og satset på.

trakt ned i halsen på og tvangsfore med
det vi bedrevitere mener vil gjøre dem
feite rent intellektuelt og følelsesmessig langt mer modne.

tikviteter!». Det som engang var tegn
på fattigdom, er nå tegn på god (og dyr)
smak.

er jo av Mikkel Rev og Pappa har en
flosshatt – man lærer noe av det meste.
Det spesielle med barnekultur er at
barn i liten grad velger. Som regel er
det mediene, tv-stasjonene, teatrene,
foreldre, skoler etc. som tar valgene. I
praksis selger man alltid til noen andre
enn barna.

forfatter

Martin Slaatto
skuespiller
Jeg er en enkel sjel som er veldig
øyeblikksorientert. Jeg forsøker å være
tilstede hos min eldre mor og mine små
barn. Men jeg har en grunnleggende tro
på at kunst spiller en viktig rolle for
mennesker i alle aldre og til alle tider. I
min egen kunstproduksjon har jeg de
siste årene hatt turning fifty – preparing
for eighty… som undertittel. I det ligger det vel en skrekkblandet fryd over
det som skal komme, men samtidig en
tro på at det i hvert fall er en framtid
der, og det kan vel også oppsummere
spørsmålet.

regissør

Viel Bjerkeset Andersen

eller møtet med kunst for unge mennesker. Spalten endret
seg fra 2009 til 2010, og vi har her valgt å dele noen av svarene
på ett spørsmål fra hvert år. Fra dannelsesramme i 2009 til
visjon i 2010, ikke helt ulikt Kunstløftet.nos egen endring av
kurs nå i prosjektets siste år.

Tor Åge Bringsværd

Kjell Moberg
Min visjon er at barn og ungdom i
fremtiden skal være en aktiv del av alle
norske kunstinstitusjoner, underforstått
alle som skaper kunst. Altså ikke som
et passivt tall som fyller krav til publikumsvolum, men en levende masse
som krever og vil, og som blir hørt og
tatt på alvor i uoverskuelig fremtid. Jeg
tror det er viktig å stille spørsmål om
det som eksisterer til en hver tid. Den
absolutt største aktøren i formidling til
barn og ungdom i dag er Den kulturelle
skolesekken. Omtalt av ABM-utvikling
som en unik størrelse som mangler
sidestykke i resten av den kjente verden. Jeg tror det er viktig å se på de
roller for eksempel denne ordningen
innehar, og om det er slik at denne ordningen fremmer en virkelig dialog med

Gjennom de siste to årene har Kunstløftet.no invitert ulike
aktører innenfor kunst- og kulturfeltet til å tenke høyt
omkring kunst og unge. Spalten Månedens Vektløfter har vi
sett på som en månedlig sonde som er sendt ut for å undersøke
hva de ulike tenker, erfarer eller opplever i utøvelsen av

Lars Mæhle
forfatter
Kunst for barn og unge bør innen
den tid ha blitt en naturlig del av undervisning og samfunnstilbud, det være
seg store byer så vel som små steder.
Og politikere i 2040 forstår naturligvis
at kunstneriske opplevelser og tilbud
for barn har like forebyggende og
helsebringende effekt som idrett. På

Lars Kjemphol
billedkunstner
I dag er mange designere like gode
som kunstnerne til å lage bilder.
Arkitektene går mer og mer bort fra
funksjonelle bygg og nærmer seg formalistisk skulptur. Alle de skapende
fagfeltene nærmer seg billedkunsten,
mens kunstnerne på sin side jobber
med musikk, lager filmer, setter opp
teater og skriver bøker.
Kunstens største styrke i dag er friheten den innehar. Muligheten til å
tenke nytt. I kunsten kan man forholde
seg til egne premisser for godt og dårlig, stygt og pent.
Kunstnere interesserer seg ofte for
en rekke forskjellige temaer, og danner
seg et eget verdensbilde ut ifra dette.
En kunstnerisk tilnærming til livet betyr å tilegne seg et større spillerom for
å finne ut hva en selv ønsker å se i verden. Så kan man velge å handle deretter.
Man trenger ikke kalle seg kunstner
for å gjøre dette. Om kunst kan være
med på å spre en slik holdning, og om
det kan etableres allerede i unge mennesker, vil kunsten ha oppnådd mye.

Her er det greit å svare med et sitat
av den spanske forfatteren og nobelprisvinneren Juan Ramón Jimenéz.
Han sa: «Hvis noen gir deg linjert papir, så skriv på tvers!»
Når først det er sagt, så har vel ingen direkte vondt av hverken dannelse
eller oppdragelse. Men hvorfor snakker vi bare om barn i den forbindelsen?
Voksne trenger det da minst like mye?
Jeg går som vanlig ut fra mitt eget fag
og påstår: Bøker hjelper oss å tenke.
De hjelper oss til å forstå verden. De
viser oss idealer og verdier. Gjennom
bøker finner vi ut hvem vi vil være og
hvem vi ikke vil være. Så visst trenger
vi bøker! Ikke bare når vi er barn, men
hele livet. Om vi blir BEDRE mennesker, vet jeg ikke. Men vi blir i hvert
fall MER mennesker! For gjennom
bøker lærer vi å se ting fra flere sider.
En god bok gir oss nemlig muligheten
til – for en kort stund – å være en helt
annen enn oss selv, leve et helt annet liv
– et helt annet sted! Den som leser (eller skriver!), kan når som helst skifte
alder, hudfarve og kjønn! Og bøkene er
magiske hester og kameler, som på et
blunk tar oss dit vi vil – hvor som helst
i hele verden! Da jeg var barn, husker
jeg at det var dette som var selve eventyret: Å kunne la meg oppsluke av en
bok, nærmest forsvinne inn i den og
liksom leve sammen med de personene
jeg møtte der.
Hva er forfatterens/kunstnerens
situasjon? Hun er som en radiostasjon.
Hun håper at mange har apparetet slått
på. Hun håper de har stilt inn på riktig
bølgelengde. Mer kan ingen av oss
gjøre. Vi kan tilby, stille oss til disposisjon, men det er også alt vi kan. Publikum er ikke gjess vi kan stikke en

Gunnar Danbolt
professor i kunsthistorie
ved UiB
Jeg tror ikke det er særlig lurt, fordi
da blir møtet med kunsten altfor lik
skolens undervisning. Derfor bør leken
komme sterkere inn, for kunst og barns
lek har mange fellestrekk. Begge er
formålsløse – man utfører dem «bare
for det», som vi sier i Bergen, ikke «for
å». Det er vel derfor man ofte på dagens museer får barn til å tegne, for
tegning er for barn en fortellende lek
hvor ord og handling løper parallelt.
Når barn uttrykker sine reaksjoner
på for eksempel Munchs «Skrik» gjennom tegning, får de gitt uttrykk for alle
de tanker og følelser dette bildet vekker. Og det er sjelden sørgelige tanker,
fordi akkurat dette bildet vanligvis er
en favoritt hos barna. Som et barn sa
det til én av mine kollegaer på
Nasjonalgalleriet: «Piken på bildet hyler av glede og gleden forplanter seg til
alle de glade fargene». Dette er
naturligvis ingen korrekt reaksjon, slik
vi voksne ser det, for er ikke dette et
bilde som skal formidle fremmed
gjørelsen i det moderne? Jo, slik tolkes
det gjerne, og er vel også historisk sett
korrekt. Men tegn endrer betydning.
Jeg besøkte for mange, mange år
siden den fattige fiskerens hjem i Skagen sammen med min yngste sønn, og
fortalte ham om all fattigdommen.
Men det ville han ikke tro på, for som
han sa: «De hadde nå råd til an-

Aslak Borgersrud
Gatas Parlament

Lære noe gjør man uansett. Som
oppdrager synes jeg det er det viktig å
gi ungene mine tilgang på ting man kan
lære noe bra av. Allmenndannelsen i
Norge består av Knutsen & Ludvigsen,
noe jeg er glad for. Alle unger mottar et
mangfold av kulturuttrykk og det er
viktig at man oppdager forskjellige
ting. Men tv-program som «Young
Einsteins», animasjon om barn som
rei
ser rundt i verden og dreper edderkopper med Mozart – det er noe av
det flaueste jeg har sett. Det er det flaueste bidraget til oppdragelse jeg vet
om. Det er ikke noe i veien med å lære
noe om Mozart, men jeg synes kanskje
det er viktigere å lære om hvordan det
er å være narkoman i Oslo når man
tross alt vokser opp her.
Dannelse og oppdragelse er vide
begrep. I musikken vår bedriver vi også
dannelse – vi forteller historier som vi
er hypp på at folk skal høre. Men vi kan
ikke styre hvordan lytterne reagerer. Vi
vil fortelle historier som betyr noe for
folk, og da lærer man noe. Men å lære
alfabetet gjennom sanger på Sesam
Stasjon tror jeg er et resultat av hva
man kan få solgt inn hos en tv-stasjon.
Jeg synes det er helt greit med «Telle til
tolv»-sanger og Lekestue (om hvordan
det er å jobbe på fabrikk etc) – jeg er
ikke kategorisk på dette. Men du lærer
noe av alle kulturuttrykkene du inntar.
Og jeg synes det er viktigst å gjøre
disse mest mulig intelligente. Man lær-

Elisabeth Sørheim
Norske Billedkunstnere
Til en kulltegning av Gunnar Aune,
Kirkebenker, skrev Kari, 11-år: «En
kvinne døde på den benken en gang.
Siden har ingen tort å sitte der». Gunnar Aunes høyloftede ark, enkle rom og
sorte kullstrek gav en respons som er
nokså konsis, i hvert fall for Kari 11 år.
Hennes tanker har del i de store
spørsmålene, og kunstverket løste det
ut. Ellers er ikke døden hverdagskost.
Jeg er glad for den fornyelsen som
ligger implisitt i samtidskunsten. Og
for at språket kunstneren bruker ofte
har nær kontakt med barn og unges
vokabular. Jeg tenker da på bruk av
film, reklame, tegneserie, nettbasert informasjon, ukunstneriske materialer og
aktuelle temaer.

©

Mary Miller
operasjef ved Den Nye Opera

og ulike kunstuttrykk, blir ansett som
en naturlig del av et kulturelt og åpent
samfunn, vil det automatisk også bli en
viktig del av barn og unges liv. Det betyr at man må se verdien av kunst,
ytringer og uttrykk som umiddelbart
ikke omsettes for penger, men som
deri
mot kan skape diskusjoner, forbitrelse og glede. Man må godta at
kunsten er både lokal og internasjonal,
og vokser på å være åpen. Når noen
forfekter at man kun skal hegne om
«norske verdier» er det forferdelig
sneversynt og bakstreversk. Det må aksepteres at kunst er en profesjon, også
den kunsten man blir provosert av og
ikke forstår, og en viktig del av et nødvendig mangfold i et samfunn. Og at
kunsten ikke nødvendigvis skal være et
middel for å løse et problem.
Men uten profesjonelle kunstnere
som tør å satse, blir det heller ingen
grobunn for underskogen, det frivillige
og amatørkunsten. Og da blir det også
smått med kunst for barn og unge.
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Spalten kan leses i sin hel
het på kunstløftet.no.
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Idékonkurranse

Norsk kulturråd har initiert en IDÉKONKURRANSE Om arkitekter/designere til å inngå kompaniskap og utvikle
kunstarenaer for unge. Norsk kulturråd har ønsket idéskisser til arenaer for profesjonell kunst for barn/
å utfordre og invitere kunstnere/kuratorer og ungdommer. Kulturrådet spør:
En framtidsrettet, attraktiv og relevant kunstarena for unge
•
hva inneholder den?
•
hvordan ser den ut?
•
hvilke kunstuttrykk og hva slags kunstpraksis favner den?
•
hvordan relaterer den seg til unge menneskers liv og samtid?
•
hvordan involverer den målgruppen i kunstnerisk innhold og praksis?
•
hvordan plasserer den seg i en internasjonal kontekst?
Og hvordan forholder den seg til rom, sted og omgivelser, og til miljø
og økologi?
•
en globalisert verden?
•
kommunikasjon, digitale verktøy og sosiale medier?
•
tid, endring og varighet?
Konkurransens hovedformål er
•
å få fram hittil usette, utenkte og forskjelligartede ideer til attraktive
kunstarenaer for unge mennesker
•
stimulere til brytninger mellom ulike fagtradisjoner og disipliner
•
å skape debatt og refleksjon i offentligheten omkring tematikken

Inntil 5 prosjekter velges ut og får kr 250 000 hver til videreutvikling og
utforming av presentasjonsmateriale (parallelloppdrag). De utvalgte prosjektene presenteres for offentligheten i løpet av november/desember 2011.
Jury: Sune Nordgren, Kjetil Trædal Thorsen, Bentein Baardson, Helene Illeris, Thorbjørn Gabrielsen, Erling Dokk Holm, Grete Jarmund, Nicholas
Møllerhaug.
Prosjektet er et initiativ satt i gang i samarbeid mellom Kulturrådets fag
områder Barne- og ungdomskultur/Kunstløftet og Rom for kunst.
Søknadsfrist var 1. april 2011 og Norsk kulturråd har mottatt 50 søknader fra
et bredt spekter av konstellasjoner og ideer. Juryens avgjørelse kunngjøres
på www.norskkulturråd.no i uke 19/20. Det legges opp til omtale og debatt
på www.kunstløftet.no fram til presentasjon/visning av de ulike vinnerarbeidene

