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Det råder en febril aktivitet i den norska konstnären 
Bjarne Melgaards magnifika ateljé i Brooklyn. I den 
flera hundra kvadratmeter stora lokalen jobbar tjugo 
assistenter koncentrerat med ett femtiotal stora 
målningar samtidigt. Det är som att kliva in i  …  s.14

Vandaler, Muhammedkarikatyrer och dokusåpor. Vi 
lämnar ett händelserikt konstdecennium bakom oss. 
Men vad pågår i konstvärlden just nu, och vad händer 
under tiotalet? Blir det nya decenniet konservativt 
eller provokativt? Reaktionärt eller … s.24  

Hur kultursidorna mår är ständigt ett ämne för 
diskussion. Kontroversen under nollnolltalet har dels 
gällt bevakningsutrymmet för kultur respektive nöje, 
som stått på varsin sida av skranket. Dels huruvida 
det ökade bruset av medier påverkat … s.32

Det brukar hävdas att konsten upphört att 
provocera. Att den samtida människan har sett för 
mycket, är för vidsynt och tolerant för att uppröras 
av konst. Men en snabb blick i backspegeln visar 
på motsatsen – det svenska nollnolltalet … s.38

›  J a g  s e r  m i n a  t a v l o r  s o m  g r i s a r  ‹



LEDARE
Den fjärde statsmakten. 

En bjöRn i nEw YoRk
Bjarne Melgaard berättar varför 
hans tavlor är slampor. 

nYHETER
Kommersiella korståg, tyg och 
förlorare finanser.

näRpRoDucERAD konsT
Konsten växer upp med rötterna nedåt. 

TiLL viLDingARnAs LAnD
Helena Granström vill ha konst som ger röst åt 
kroppens undanträngda lidande. 

konsTEn äR DET nYA svARTA
Konservativt eller provokativt? Reaktionärt 
eller experimentellt? Fattigt eller lyxigt? Vi 
samtalar om konstens framtid. 

sE på mig! jAg äR konsTnäR 
Robert Stasinski finner vår tids konst-
närsdefinition på Google.

kRis?
Snuttifiering, tabloidisering 
och kommersialisering. Är 
konstkritiken dödsdömd?

gLAssAx
Eva Nyström Rittsel berättar om en fantastisk tång.  

vEm minns noLLnoLLTALET? 
Konstkupper, nynazister och rondellhundar. Vi sammanfattar ett dramatiskt 
konstdecennium. 

DEbATT 
Politiker hotar yttrandefriheten!
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den fJärde
statsmakten

Kanske började det när Ernst Billgren under nittiotalet bestämde 
sig för att ställa upp i tv-programmet Fångarna på Fortet? Svenska 
konstnärer brukade inte synas i lekprogram, och definitivt inte 
utanför public service-sfären. Naturligtvis väckte det känslor. 
Kunde verkligen en konstnär synas i Se & Hör och samtidigt 
räknas som en angelägen konstnär? Tveksamt!

Ett ovanligt mediecentrerat decennium senare vet vi svaret: Det 
går utmärkt! 

Det Billgren gjorde var egentligen inte något nytt i en internatio-
nell kontext. Han traskade i Marcel Duchamps, Salvador Dalís och 
Andy Warhols väl upptrampade fotspår. Jeff Koons, Damien Hirst 
och Terence Koh är några samtida kollegor på röda mattan. 

Men mycket har hänt bara sedan Ernst Billgren hängde med 
Fader Fourah. Det här numrets tillbakablick på nollnolltalet visar 
tydligt hur konsten har blivit en medial angelägenhet av rang. Pål 
Hollender, Joanna Rytel, Dror och Gunilla Sköld-Feiler, Lars Vilks, 
NUG och Anna Odell har alla under nollnolltalet skapat konst som 
nått landets löpsedlar – och i vissa fall rönt internationell uppmärk-
samhet (upprördhet). Det är denna konst som kommer att leva kvar 
i det allmänna medvetandet. 

Nu är naturligtvis inte en löpsedel på något sätt en garanti för 
bra eller ens intressant konst. Det går dock inte att undgå att se att 
någonting betydelsefullt har uppstått i samspelet mellan media och 
konst. Förr bevakades konst i media – i dag pågår den i allt högre 
grad i media. Det har skett en allt tydligare uppdelning mellan 
konst som bevakas på kultursidor, och konst lever i symbios med – 
eller rentav uppstår i – media. 

Det är knappast av ekonomiska skäl som konstnärer har låtit 
media bli deras galleri, ingen av ovan nämnda konstnärer från noll-
nolltalet har tjänat många kronor på sin konst. 

Det är snarare i den snabbt förändrade medieutvecklingen vi ska 
söka förklaringen. Bara de senaste tio åren har vi sett en massiv 
medial fragmentisering. Morgontidningarnas kultursidor är inte 
längre konstsamtalets naturliga epicentrum. I numret stora repor-
tage Kris? framgår det hur den kostsamma och ambitiösa bevak-
ningen av kultur i de traditionella medierna undergrävs av allt 
lägre budgetar. 

Nollnolltalet var först och främst amatörernas decennium. I 
princip varje omtalat internetprojekt har tagit makt från eliten och 
satt den i händerna på amatörerna. Med Wikipedia skriver vi vår 
egen encyklopedi, med Blogger vår egen tidning och med Youtube 
sänder vi vår egen tevekanal. 

Robert Stasinski pekar i en essä i det här numret på att det nya 
överflödet av information tvingar konstnärer att vårda sina digitala 
varumärken – vare sig de vill det eller inte. 

Tiden då en konstnärs framtid låg i händerna på en handfull 
konstkritiker i DN-skrapan tillhör redan det förflutna. Du blir inte 
längre utvald – du väljer. Makten och möjligheten att bli sedd och 
uppmärksammad är allt mer upp till dig själv. Det är en i grunden 
positiv utveckling. 

Det är därför inte förvånande att allt fler konstnärer istället för att 
göra »reklam« för sin konst går direkt på kärnan och gör konst av 
»reklamen«. I det här numrets rundabordsamtal frågar konstnären 
Linda Nordfors om inte konsten allt mer ersätter en journalistik 
som »övergivit sina ideal«. Att Anna Odell bara gör detsamma som 
Günter Wallraff en gång gjorde? Kanske ser vi ett nytt gränsland 
uppstå mellan konst och journalistik. Konst som den fjärde stats-
makten? Det vore någonting!
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Debatt /  REgionALisERingEn Av kuLTuRmEDLEn HoTAR YTTRAnDEfRiHETEn, mEnAR kARin wiLLén 
ocH guniLLA kiHLgREn-svARTsTRöm. sTATEn måsTE sTäRkA sin posiTion gEnTEmoT REgionER, LAnDs-
Ting ocH kommunER på kuLTuRomRåDET.

Den 10 december applåderades Herta Müller när hon 
tog emot Nobelpriset i litteratur för sina skildringar från 
Ceausescus Rumänien och sin kamp för yttrandefrihet. 
Samtidigt visade Kulturnyheternas reportage samma dag 
att 38 procent av kulturpolitikerna på Gotland är beredda 
att begränsa yttrandefriheten.

Denna inställning tyder på en historielöshet kring vad 
som har hänt i länder där makthavarna fått dikterat vill-
koren för kulturen. Det fria ordet och den fria konstens 
uppgift är att skildra, ifrågasätta och kommentera samti-
den. I en väl fungerande demokrati har alla rätt att fritt 
uttrycka sina åsikter, tankar och känslor. Konstens 
uppgift är att roa och oroa, vara bekväm och obekväm. 
Yttrandefriheten är grundlagfäst. Politiker ska inte agera 
vare sig åklagare eller domare. För dessa uppgifter finns 
det ett rättsväsende. Politiker ska skapa förutsättningar för 
det fria ordet och den fria konsten, inte begränsa den. 

De senaste åren har konst i Sverige flera gånger ifrå-
gasatts av representanter för makten, med olika resultat. 
Israels ambassadör Zvi Mazel vandaliserade Dror Feiler 
och Gunilla Sköld-Feilers konstverk Snövit och sanning-
ens vansinne år 2004. Utställningen fortsatte trots ambas-
sadörens protester. Och år 2007 kapades det kommunala 
stödet till Kulturföreningen Södra Fot i Skarpnäck utanför 
Stockholm därför att de styrande inte var nöjda med den 
politiska inriktningen på föreningens verksamhet. I en 
stark demokrati ska ingen behöva vara rädd för att vara 
obekväm. 

Sverige befinner sig i ett kulturatmosfäriskt lågtryck 
med få soltimmar, där kulturpolitiken riskerar att försva-
gas och splittras. Detta ökar vår oro för att flytta över 
ansvaret för den nationella kulturpolitiken till regional 
nivå. Vi ser stora skillnader över landet vad gäller insikten 
om konstens roll och position i förhållande till den poli-
tiska makten.

61 procent av kulturpolitikerna har i en enkät som 
SVT presenterade den 11 december svarat att de anser 
att regionens kulturmedel ska stärka den ekonomiska 
tillväxten i regionen. Det innebär att konsten på regional 
nivå kommer att instrumentaliseras och kommersialiseras 
ännu mer. Bild- och formkonstnärer verkar redan på en 
marknad som till stor del är kommersiell. Konstutövare 
och kulturverksamheter måste anpassa sig till markna-
dens förväntningar, och det begränsar den konstnärliga 
friheten. För att konsten ska vara fri krävs att den inte 
måste svara mot marknadens krav. Vi ser en risk för att 

regionaliseringen av de nationella kulturmedlen försäm-
rar livsbetingelserna för den ickekommersiella konsten. I 
och med detta hotas också yttrandefriheten.

Ambitionen från Regeringen att bredda konsten och 
kulturen är riktig, men metoden är fel. Regioner och 
kommuner lägger redan stora summor på kulturverksam-
het. Det är från den statliga nivån vi vill få ett erkännande 
av hur viktig kulturen är för att bibehålla ett öppet, demo-
kratiskt och tolerant samhälle. 

Vi oroar oss också för att regeringen hastar igenom regio-
naliseringen av kulturmedlen. Den 28 januari 2009 skrev 
alliansens partiledare i en debattartikelpå DN debatt: »Vi 
vill betona att noggrannhet måste prioriteras framför en 
snabb behandling när det handlar om förändringar som 
så tydligt kommer att påverka för medborgarna viktiga 
verksamheter.«

Detta verkar inte vara lika viktigt när det gäller regio-
naliseringen av kulturmedlen. Här kan man driva igenom 
omfattande strukturförändringar utan att ha kartlagt 
konsekvenserna för vare sig publiken eller de yrkesverk-
samma konstnärerna. 

Slutsatsen är att staten inte får abdikera från ansvaret 
för kulturpolitiken, utan tvärtom måste stärka sin position 
gentemot regioner, landsting och kommuner för att garan-
tera yttrandefriheten.

k AR in w iL L é n 

RiksoRDföRAnDE konsTnäRERnAs RiksoRgAnisATion, kRo 

guniL L A k iHLgR E n - s vAR T s T R ö m

 oRDföRAnDE föR svERigEs konsTHAnTvERkARE ocH  

inDusTRifoRmgivARE, kif

Politiker Hotar
YttrandefriHeten

kARin wiLLén

guniLLA kiHLgREn-svARTsTRöm
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I en debattartikel i KONSTNÄREN 3/2009 säger 
Karin Willén (KW) och Gunilla Kihlgren-Svartström 
(GK-S) »nej tack till portföljmodellen« och hävdar att 
de flesta professionella kulturutövare är emot den. Ett 
påstående som kanske är sant om man tror att de flesta 
professionella konstutövare finns i Stockholm. Men 
de finns även i övriga landet. Och vi har inte samma 
uppfattning, utan välkomnar portföljmodellen som ett 
sätt att bryta Kulturrådets alltför ensidiga stöd till de 
Stockholmsbaserade konstutövarna.

KW och GK-S tror att »den nationellt och interna-
tionellt intressanta konsten och kulturen riskerar att 
marginaliseras runtom i landet och leda till en ännu 
större centralisering av kulturutbudet«.  Denna mening 
antyder att det pågår en centralisering av kulturutbu-
det, och det med dagens modell! Tanken med portfölj-
modellen är ju den motsatta, att bryta Kulturrådets 
»monopol« och möjliggöra en större geografisk sprid-
ning av kulturutbudet. 

Sverige är till ytan ett relativt stort land med en mång-
fald av konstmuseer, konsthallar, gallerier, eldsjälar 
och konstnärer som är verksamma utanför storstadsre-
gionerna och som sällan eller aldrig uppmärksammas 
av riksmedia eller av Kulturrådets bidrag. Trots detta 
visar eller skapar vi både nationellt och internationellt 
intressant konst. Med den regionala portföljen får vi 
betydligt större möjlighet att komma i åtnjutande av 
statliga anslag och därmed ytterligare höja vår kvali-
tet och vitalisera kulturlivet. Kompetensen finns ute 
i landet, att tro något annat är en grov underskattning 
och förolämpning av vår förmåga. Kulturrådet är en 
alltför Stockholmsbaserad institution som inte bör ha 
ensamrätt på kompetens. 

KW:s och GK-S:s aversion mot portföljmodellen 
tycks vara ännu ett uttryck för att storstadsregionerna 
ska förlora en bit av bidragskakan!  I Kulturrådets 
verksamhetsbeskrivning kan man bland annat läsa att 
»kulturpolitiken skall främja ett rikt kulturutbud i hela 

landet«. Något man inte alltid varit så framgångsrika 
med. Det framgår ganska tydligt vid en granskning av 
konstanslagens geografiska spridning. 

Jag tror och hoppas att portföljmodellen är en bra 
möjlighet för alla professionella konstutövare som 
verkar ute i landet att komma lite närmare besluten, 
och därmed också få ett bättre statligt stöd.

p o n T u s L j un gbE R g

konsTnäR, ARkiTEkT

musEicHEf LjungbERgmusEET

Kommuner och landsting bidrar redan med mer än nio 
miljarder kronor till kulturen. Det är strålande! Vid en 
regionalisering av de statliga kulturpengarna finns det 
en princip som är viktig att värna om. Det är principen 
om armlängds avstånd. Den innebär att beslut med 
konstnärligt innehåll fattas av oberoende konstnärliga 
experter, till exempel konstnärer och konstnärligt utbil-
dade tjänstemän, och inte av politiker. Tanken är att 
politikerna som beslutar om pengarna inte ska besluta 
vem som ska få dem och därför finnas på just armlängds 
avstånd. 

Principen är bra därför att den hanterar två kultur-
politiska dilemman: dels hur det offentliga ska bedöma 
kvalitet, dels hur det offentliga ska kunna stödja 
konsten utan att styra den. Principen om armlängds 
avstånd är en garant för en fri konst med integritet.

För att denna princip ska fortsätta att gälla efter en 
regionalisering av drygt en miljard statliga kultur-
pengar krävs att den här typen att oberoende refe-
rensgrupper, som i dag finns på statlig nivå, inrättas 
också ute i kommuner och regioner. På vissa håll finns 
de redan. En process, som vi tror kommer att fördyra 
administrationen av pengarna, jämfört med dagens 
system. Om inte mer pengar skjuts till blir det mindre 
pengar över till konsten och konstnärerna. 

I vårt remissvar till Kulturutredningen skrev vi att 
vi ser en risk med att de regionala pengarna främst 
kommer att satsas på konst som är av regionalt intresse, 
eftersom vi är rädda för att regionala politiker ser den 
regionala tillväxten som överordnad en nationell kultur-
politik. Vi kan inte annat än hoppas att vi har fel.

Det vore värdefullt om effekten av portföljen blir att 

konst- och konstnärspolitiken förstärks. Men KRO och 
KIF är fortsatt kritiska och granskande tills vi sett att 
inte mindre pengar går till själva konsten och kultu-
ren som en effekt av regionaliseringen. Vi fortsätter att 
poängtera vikten av integritet och kunskap i besluts-
processer kring vår nya nationella kulturpolitik, som 
nu kommer att effektueras av regionalpolitiker. När 
regionaliseringen av kulturen tar fart, är det fortsatt 
viktigt att peka på de svagheter modellen har och hur 
man ska komma tillrätta med dem. 

k AR in w iL L é n 

RiksoRDföRAnDE konsTnäRERnAs RiksoRgAnisATion, kRo 

guniL L A k iHLgR E n - s vAR T s T R ö m
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Portföl Jmodellen
är bra!

Debattreplik /  kompETEnsEn ATT föRmEDLA kuLTuRbiDRAgEn REgionALT finns uTE i LAnDET. ATT TRo någoT AnnAT äR En gRov unDER-
skATTning ocH föRoLämpning, DET mEnAR ponTus LjungbERg. musEicHEf viD LjungbERgmusEET. 

SVar Direkt /  kARin wiLLén ocH guniLLA kiHLgREn-svARTsTRöm svARAR på ponTus LjungbERgs kRiTik.

beHåll PrinciPen om  
armlängds avstånd!
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Det kommersiella 
korståget
kommERsiALism äR bRA! konsTnäREn 

ocH EnTREpREnöREn LinDA 

noRDfoRs viLL AvLivA mYTERnA om 

kommERsiALismEns nEgATivA vERkningAR.

s to c k H o l m  Det är sällan man hör konstnärer ropa 
efter en ökad kommersialisering av konstlivet. Linda 
Nordfors är undantaget. Hon drog nyligen igång uppro-
pet Det kommersiella korståget, som bland annat vill låta 
»kommersialismen befria konsten!«. 2001 grundade 
Nordfors Sveriges första konstbyrå för att skapa konst 
åt och för företag. Sedan dess har hon samarbetat med 
bland andra JC, Bianco Footwear och Armani. 

Linda, vad är det kommersiella korståget?
– Det kommersiella korståget är ett upprop för att 

öka kommersialismen i konst- och kultursverige. Det 
övergripande målet är att stärka konstens oberoende. 
Det kan bara ske om valet av finansieringssätt av konst-
verket eller konstprojektet kan fattas av konstnären 
själv. För att nå dit vill vi öka konstnärers kommersiella 
kompetens och uppmärksamma kommersialismens 
positiva verkningar genom att fördjupa och nyansera hur 
ett kommersiellt samarbete kan ha för effekt, både för 
den enskilda konstnären och för konsten som helhet. 

Varför började du intressera dig för frågan?
– Det kom som en reaktion på att beskrivningen av 

verkligheten var snedvriden. När väldigt många infly-
telserika institutioner säger att »stipendier och bidrag 
är fint, kommersiella tankesätt är fult«, då undrade jag 
»varför säger de så?«. Det är extremt viktigt att ibland 
fråga sig »vem vinner på det här?«. Och jag kom fram 
till att varken konsten eller konstnären vinner på att den 
gamla idékulturen ska få fortsätta regera oemotsagd.

Du talar om positiva kommersiella verkningar i 
ditt upprop. Vad är en positiv verkning?

– En positiv kommersiell verkning är helt enkelt att 
en konstnär kan förverkliga sina visioner. Tidigare, när 
jag bara levde i den »traditionella« konstvärlden fick 
jag ofta höra att jag var tvungen att specialisera mig, 
var jag målare eller skulptör, tillhörde jag den eller den 
ism-en. Genom konstbyrån kan jag vara så bred i mitt 
konstnärskap som jag faktiskt är. Genom den har jag 
funnit min konstnärliga frihet, vilket är en mycket posi-
tiv verkning för mig. 

Vilka är de vanligaste myterna om att samar-
beta med företag tycker du?

– De vanligaste myterna är att man behöver kompro-
missa, att företag lägger sig i på fel sätt och att man får 
för lite betalt. Det sistnämnda har man själv som konst-
när ansvar över, anser jag. För det är konstnären själv 
som sätter priset, och det är konstnärens eget uppdrag 
att kunna motivera det. Jag har aldrig varit med om 
dåliga kompromisser eller oinbjuden inblandning från 
mina uppdragsgivare. Snarare möter jag ofta en väldigt 
stor respekt och ett stort mod från mina kunder.

Hur ser ett idealt samarbete mellan företag och 
konstnär ut?

– Det viktigaste är att det utgår från både företagets 
verklighet och konstnärens egen drivkraft. Att konst-
nären medvetet väljer sina kunder. Just nu arbetar 
jag med Sensus studieförbund. Det är helt fantastiskt! 
Förutom att samarbetet präglas av stor tillit och fantasi 
så är deras hjärtefrågor också något som berör mig 
djupt. De arbetar med livsfrågor, globala frågor och 
mångfald. Kan det bli mer angeläget än så?

Målet att kulturen ska motverka kommer-
sialismens negativa verkningar togs bort ur 
Kulturutredningen. Går vi enligt ditt sätt att se 
på det mot bättre tider? 

– Ja, kanske. Men bara om man samtidigt ger konst-
närerna de redskap de behöver för att kunna agera på 
den kommersiella arenan. 

Vad är det för redskap?
– Det handlar om kompetens att kunna göra affärer, 

att kunna sälja sig själv på ett sätt som känns bra hela 
vägen. Jag tycker inte att vi konstnärer ska avsäga oss 
den affärsmässiga delen av vår verksamhet till någon 
annan. Gör vi det ger vi också bort en del av vår själv-
ständighet. Så länge vi inte är lotto-miljonärer så är 
ekonomin en del av konstnärskapets livsvillkor. Och 
då är den för viktig för att inte ta hand om själv. 

Vem stödjer det »Kommersiella korståget«? Är 
det ett ensamt korståg?

– Hittills har jag fått störst stöd från andra enskilda 
konstnärer som hör av sig till mig och hejar på, och från 
konststuderande som säger att de saknar det jag talar 
om i sin egen utbildning, så jag är inte ensam. Jag har 
också en bra dialog med KRO. Men det finns också 
många institutioner som jag försöker få dialog med vars 
strategi verkar vara att göra det till en icke-fråga, att 
helt enkelt inte prata om saken. Låt oss komma ihåg att 
det jag vill förändra har varit statiskt i många årtionden 
så det kommer inte att gå i en handvändning...

AnD E R s R Y D E L L

Ny kassalag
nu bEHövER Du HA ETT cERTifiERAT 

kAssAREgisTER föR ATT få TA EmoT 

konTAnTbETALningAR övER ETT vissT 

bELopp. mEn inTE om Du AnvänDER så 

kALLADE konTAnTfAkTuRoR. 

s to c k H o l m  Den 1 januari 2010 infördes den nya 
kassaregisterlagen fullt ut. Den nya lagen säger att alla 
företag som säljer varor och tjänster mot kontant betal-

ning från och med årsskiftet måste ha ett certifierat 
kassaregister. Det är ett samlingsnamn för olika slags 
kassaapparater. 

Syftet med den nya lagen är att »skydda seriösa före-
tagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens« 
genom att göra det omöjligt att manipulera inkomst-
uppgifter. Lagen ökar Skatteverkets möjligheter till 
kontroll över kontanthandeln. Totalt berörs ungefär 
200 000 näringsidkare av lagen. 

Den nya lagen kommer att påverka de av KRO:s och 
KIF:s medlemmar som driver någon form av butik, 
eller har ett fast försäljningsställe där den mesta försälj-
ningen sker mot kontant betalning. 

Men det kommer bara att krävas ett certifierat kassa-
register om försäljningen uppgår till minst 169 600 
kronor per år. Ligger försäljningen under den summan 
så är företaget automatiskt undantaget den nya lagen. 
Inte heller den som säljer sina alster mot att kunden 
betalar in på plusgiro eller bankgiro efter att de har fått 

en faktura omfattas av lagen. Den fakturerade försälj-
ningen behöver inte registreras i ett kassaregister. I 
dessa fall måste dock fakturorna uppfylla bokföringsla-
gens krav på verifikationer.

Ett sätt att slippa skaffa ett certifierat kassaregister är 
att upprätta en faktura vid själva försäljningstillfället, 
samtidigt som kunden betalar kontant. Fakturan kallas 
då »kontantfaktura«. Sådan kontantbetalning kräver 
dock att fakturan följer bokföringslagens krav på veri-
fikationer. Med andra ord uppgifter om när fakturan 
har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, 
vad fakturan avser, vilket belopp den gäller och vilken 
motpart den berör. Kontantfakturan bör enligt bokfö-
ringslagens mening bokföras senast dagen efter affären. 
Om du tillhör dem som måste skaffa ett kassaregister, 
så ska detta numera anmälas till Skatteverket. 
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inget åtal mot nug

s t o c k H o l m  Polisen lägger ner brottsutred-
ningen mot graffitikonstnären NUG eftersom 
det inte går att bevisa vem som stod för 
skadegörelsen i hans omtalade installations-
konstverk Territorial Pissing. NUG har erkänt 
att det var han som filmade installationen, 
men vägrat uttala sig om vem det var som 
vandaliserade den tunnelbanevagn som 
förekommer i videon. 

»Vi struntar i om eleven inte är vandalen. 
Det är hans projekt och han har erkänt delak-
tighet genom att filma och även fått filmkopior 
sålda under utställningar. Självklart kommer vi 
inte ge oss förrän vi fått ersättning«, sa SL:s 
orförande Christer G Wennerholm till Metro 
i januari. 

Verket kostade SL drygt 100 000 i reparations- 
och saneringskostnader. Det är andra gången 
som brottsmisstankar mot NUG läggs ner.

klassisk konst vinner 
över modern

l o n d o n  Finanstidningen Bloomberg rappor-
terade nyligen att verk av samtidskonstnärer 
som Damien Hirst och Jeff Koons nu bara är 
värda hälften av vad de var 2005. Tidningen 
spår att det kommer ta minst tio år innan 
priserna på samtidskonst återhämtar sig till 
samma nivåer som före finanskrisen. Förkla-
ringen är att konstköparna nu istället köper 
äldre konst, som är en säkrare investering. 

I februari ropade en anonym budgivare in 
Alberto Giacomettis skulptur L’homme qui 
marche I för 65 miljoner pund, motsvarande 
750 miljoner svenska kronor. Därmed slogs 
det tidigare rekordet för världens dyraste 
konstverk, Pablo Picassos Garcon a la Pipe.

Giacomettis skulptur var ett of fer för 
finanskrisen, den hade tillhört den kollapsade 
Dresdner Bank. Den nuvarande ägaren 
Commerzbank har lovat att skänka försälj-
ningssumman till välgörenhet. 

succéår för 
konstmuseerna

s v e r i g e  Besöksstatistiken för 2009 visar på 
en tydlig trend, det är kö till landets konst-
museer. Konstmuseet i Göteborg är årets 
vinnare, med nästan 90 000 fler besökare 
än 2008. Dragplåstren var Ivar Arosenius 
och utställningen Annan Konst – som visade 
amatörkonst. 

Även Moderna Museet gjorde publiksuccé, 
och drog totalt 562 916 besökare under 
året. Det var mycket tack vare Salvador Dalí-
utställningen, inte sedan Picassoutställningen 
1988 har en utställning lockat lika många. 
Museets Malmöfilial öppnade först på annan-
dagen, men hann ändå locka 10 000 besökare 
på drygt en vecka. Även Malmö Konsthall 
ökade med 70 000 besökare 2009 jämfört 
med 2008. 

Nationalmuseum och Dunkers kulturhus 
gick däremot mot trenden och minskade. 

 

vandalorum börJar 
bYggas

v ä r n a m o  Den 16 januari togs de första spad-
tagen till Vandalorum i Värnamo efter mer än 
ett decenniums diskussioner. Stiftelsen för att 
skapa ett konstcentrum i Småland startades 
1998, men bygget har försenats av finan-
sieringsproblem och interna motsättningar. 
Konstcentret kommer nu att färdigställas i flera 
etapper, där den första består av fem (av totalt 
11) byggnader som invigas påsken 2011. 
Byggnaderna är ritade av den italienska 
arkitekten Renzo Piano, som ritade Centre 
Pompidou i Paris tillsammans med Richard 
Rogers. 

Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse i Jönkö-
ping och sponsorer från det lokala näringslivet 
står för finansieringen av den första etappen, 
som beräknas kosta 50 miljoner kronor. 
Vandalorum ska hysa tillfälliga och permanenta 
utställningar av konst och design, bland annat 
från Smålands Konstarkiv.

lars nittve avgår i Höst 

s t o c k H o l m  Den 31 oktober avgår Lars Nittve 
som chef för Moderna Museet, en tjänst han 
haft sedan 2001 då han ersatte David Elliott. 
Under Nittves tjänst har 150 utställningar ägt 
rum på museet. Enligt ett pressmeddelande 
från Moderna har Nittve bland annat lyckats 
fördubbla antalet besökare under sin tjänst, 
från drygt 250 000 till 500 000 per år. 

Lars Nittve har även framgångsrikt startat 
exklusiva stödgrupper till museet. Bland andra 
stödgruppen 100 vänner och den USA-
baserade föreningen The American Friends 
of the Moderna Museet Inc. Sammanlagt har 
museet under Nittves period mottagit 400 
miljoner i konst och pengar. 

Det är ännu inte klart vem som efterträder 
Lars Nittve. Enligt Expressen har bland annat 
Leif Pagrotsky intresserat sig för tjänsten. Det 
har även ryktats om Daniel Birnbaum som en 
trolig efterträdare. 

studio för  
Performance Prisas

m a l m ö  Konstnärerna Elin Lundgren och Petter 
Pettersson tilldelades i december Sveriges 
bildkonstnärsfonds Dynamostipendium på 
100 000 kronor. 

Elin Lundgren och Petter Pettersson leder 
tillsammans sedan 2007 Lilith Performance 
Studio i Malmö, som är Europas första 
renodlade produktionsstudio för perfor-
mance. De får priset för att de »skapat 
en mötesplats och en unik scen för den 
internationella performance-konsten.« Lilith 
Performance Studio har gästats av konstnärer 
från bland annat USA, Japan, Indien och Kina.  
Dynamostipendiet delas ut för att »uppmärk-
samma kreativa personer som skapat person-
liga och positiva förutsättningar för bild- och 
formkonstnärer att producera och visa sina 
verk för en större publik.«

kulturrådet delar ut en 
milJard

s t o c k H o l m  Anslagen som Kulturrådet förde-
lar till landets kulturinstitutioner under 2010 
blir närmare 1 miljard. För att vara exakt 970 
miljoner kronor, vilket betyder en höjning med 
ungefär 3,5 procent gentemot föregående år 
för institutionerna. Huvuddelen, nästan 800 
miljoner, går till landets musik- och teatersce-
ner. Drygt 140 miljoner kronor fördelas till 27 
regionala museer. Bland dem som får höjda 
bidrag finns Gotlands museum och Norrbot-
tens museum. Pengarna ska bidra till museer-
nas arbete med den samtida konsten. 

Om Kulturutredningens föreslagna portfölj-
modell godkänns, kan det vara sista gången 
Kulturrådet fördelar de regionala stöden. 

Polis, Polis, Potatismos 
blir konst

m a l m ö  konsthall har bjudit in ett tiotal 
konstnärer för att skildra Maj Sjöwalls och 
Per Wahlöös klassiska deckarroman Polis, 
polis, potatismos från 1970. Utställningen ska 
enligt initiativtagaren Jacob Fabricius, som är 
chef för konsthallen, pågå på offentliga platser 
runt om i Malmö som är med i boken. Bland 
annat på Savoy hotel där boken inleds med 
att en direktör mördas mitt under en middag. 
Utställningen planeras pågå under tio dagar i 
juli. Malmö konsthall har ännu inte sagt vilka 
konstnärer som deltar. 

konsten frYser i 
göteborg 

g ö t e b o r g  Värdefull konst kan ha skadats på 
Göteborgs konstmuseum till följd av den kalla 
vintern. Det är museets klimatanläggning som 
inte klarat av den ihållande kylan. »Efter så 
lång tid med kyla har själva fastigheten blivit 
nedkyld. Det blir som ett omvänt element 
vilket gör att fukten kommer ut«, sa chefen 
för Göteborgs konstmuseum till Göteborgs-
posten. Det är museets sjätte våning som 
drabbats, och nu stängts för allmänheten 
medan experter under undersöker om tavlor 
av bland andra Claude Monet, Paul Gauguin, 
Ernst Josephson, Carl Larsson och Anders 
Zorn har tagit skada av fukt.

ricHard WrigHt vann 
turnerPriset

l o n d o n  I december fick konstnären Richard 
Wright motta Storbritanniens mest prestige-
fulla konstpris, Turnerpriset. Wright, född i 
London, har blivit mycket uppmärksammad 
för sina väggfresker, där han använder samma 
teknik som mästarnas från renässansen. Fres-
kerna görs direkt på väggen, och det ingår 
i verket att det målas över och förstörs när 
utställningen är över. 

Turnerpriset delas ut av Tate Gallery till brit-
tiska konstnärer under femtio år. Prissumman 
är på 25 000 pund. 

konstens amazon Har 
öPPnat

l o n d o n  CultureLabel heter webb-butiken 
som har kallats konstens motsvarighet till 
internetbokhandeln Amazon. Butikens 
affärsidé är att sälja föremål från världens 
stora museishoppar. Med andra ord allt från 
t-shirts med Damiens Hirst döskalletryck, 
Andy Warhols magiska kuber till broscher 
formade efter Salvador Dalís mustasch. På 
sidan kan man köpa konstrelaterade föremål 
från 75 museibutiker över hela världen. Besök 
på culturelabel.com.

bok om 
kulturutredningen

g ö t e b o r g  2008 hoppade idéhistorikern 
David Karlsson av från arbetet med Kultur-
utredningen. Anledningen var en konflikt 
med utredningsgruppens huvudsekreterare 
Keith Wijkander. Nu ger Karlsson ut boken 
En kulturutredning – pengar, konst och politik 
där han ger sin förklaring till varför att utred-
ningen, i hans ögon, havererade. I en intervju 
i Göteborgsposten sade Karlsson såhär om 
utredningens resultat: 

– Alla stora frågor sköts på framtiden, för 
vidare utredningar, och i princip slogs bara fast 
att Kulturrådet inte längre ska utreda sig självt. 
Därutöver innehåller ju proppen bara ett par 
huvudlösa förslag om att ta bort inkomstga-
rantin för ett antal konstnärer i landet och att 
förändra stödet till kulturtidskrifterna, vilket de 
sedan fick backa på. 

Boken En kulturutredning – pengar, konst och 
politik ges ut av Glänta Produktion.

HelikoPterrånare även 
bakom konstkuPP

s t o c k H o l m  En 30-årig man som gripits 
i Dominikanska republiken misstänkt för 
delaktighet i det spektakulära helikopterrånet 
i Västberga var även inblandad i konstkuppen 
mot Nationalmuseum 2000. Precis som i 
Västberga var det grova rånet på Nationalmu-
seum mycket spektakulärt, då rånarna tände 
eld på bilar utanför Grand Hôtel och flydde 
i en motorbåt. Rånarna stal Rembrandtmål-
ningen Självporträtt och två Renoirtavlor. 

Den 30-åriga mannen dömdes till ett års 
fängelse för att bland annat ha stulit bilarna 
som sattes i brand. 

Även i helikopterrånet misstänks mannen 
för medhjälp. 

rättelse i konstnären 
3/2009

I artikeln Konst som säljer av Devi Brunson 
förekom en rad graverande fel i socialantropo-
logen Raoul Gallis citat. Konstnären ber den 
intervjuade om ursäkt. Rättningarna finns nu 
införda i texten, som går att ladda ner i pdf 
på www.kro.se.
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textilkoNstNärer 
till aktioN! 
DEn TExTiLA konsTEn HAR LängE vARiT 

mARginALisERAD på konsTAREnAn. 

oRgAnisATionEn noRDic TExTiLE ART 

nu TAR TiLL LobbYvERksAmHET föR ATT 

föRänDRA konsTväRLDEn. 

b o r å s  »Nästan ingen konstform har en så lång 
och fast förankrad tradition som den textila konsten i 
Sverige. En tradition av vävar, gobelänger och bruksva-
ror, som samtidigt representerar en kvinnokonst. Ändå 
tycks textilkonsten inte ha sin självklara plats i konst-
sverige. Få gallerier ställer ut den och de stora peng-
arna finns egentligen enbart i den offentligbeställda 
textilkonsten. Beror detta på att det gått slentrian i 
svensk textilkonst, att den inte förmår att vara djärv 
och nyskapande?«

Konstnärens tidigare redaktör Birgitta Gustafson 
formulerade ovanstående i nummer tre 1989. Hur mycket 
har egentligen hänt under de senaste tjugo åren? 

Röhsska museet har tidigare varit en återkommande 
utställare av textilkonst, men museets nuvarande chef 
Ted Hesselbom tycker inte att textilkonsten varit särkilt 
relevant de senaste decennierna. 

– Som jag ser det levde textilkonst i slutet av 1900-
talet kvar i en förlegad tid och hade då inte utvecklats 
mycket sedan sjuttiotalet då den var dynamisk, nytän-
kande och angelägen... fram tills idag har jag upplevt 
den som ett gäng omotiverat arga formgivare som 
vägrade införliva sig med övrig formgivning samtidigt 
som den aldrig riktigt fick komma in i det dåtida finrum-
met; Konst. De fanns mitt emellan och ingenstans. 

NTA (Nordic Textile Art) är en ideell förening som 
vänder sig till professionellt utövande textilkonstnärer 

i Skandinavien och kämpar för att textilkonsten ska få 
ta ett större utrymme. Man har bland annat som mål 
att »främja textilkonstens position i samtidskonsten«. 
Enligt Elsa Agélii, som sitter i NTA:s styrelse, starta-
des organisationen som en direkt följd av att Röhsska 
ändrade sina prioriteringar. 

– Röhsska Museet fick ändrat uppdrag 1997, och 
skulle plötsligt bara ansvara för »design och konst-
hantverk av brukskaraktär.« Därmed förlorade den fria 
textila konsten sin viktigaste offentliga visningsmöj-
lighet. För övrigt finns fortfarande för få institutioner 
som tar sig an den textila konsten med kunskap och 
engagemang. Var skulle de unga, cirka 20 nya textila 
förmågorna, som utexamineras från högskolorna varje 
år, kunna visa och få gehör för sin konst?  

Hon menar även att intresset från media för den 
textila konsten är svagt. 

– De skribenter som behärskar och intresserar sig 
för textilt baserad konst är mycket få. Den nationella 
pressen skulle inte kunna finna någon konstvetare, 
som är tillräckligt insatt, även om de skulle vilja det. 
För curatorer eller konstkritiker idag förblir vi därför 
okända. När konsthallar och konsttidskrifter söker 
konstnärer för utställning eller intervjuer, kommer vi 
sällan i fråga.

Nordic Textile Art bildades 2006 och har idag 
drygt 260 medlemmar i hela norden. Som ett led i att 
uppmärksamma textilkonsten producerar man utställ-
ningar, anordnar seminarier och workshops för textil-
konstnärer i Skandinavien. 

– Det finns inga elaka konsthallar som ignorerar textil-
konst. Däremot hamnar textilkonst mellan stolarna – det 
är en konstform som har sina rötter i hantverket och en 
egen utbildning som inte ligger under konsthögskolan 
utan under designutbildningarna. När man arbetar inom 
»bruksfunktionen«, alltså med en konstnärlig kommu-
nikation i sina verk så passar man inte in på designsidan 
och man är okänd på konstsidan, berättar textilkonstnä-
ren Malena Karlsson som arbetar med NTA. 

– Textilkonstnärer försvinner i historieskrivningen 
som kvinnliga konstnärer gjort i alla år. Vår förhopp-
ning är att den textila konsten skall synas och doku-
menteras. När någon i framtiden forskar kan det ju se 
ut som om det inte fanns textilkonstnärer på 40 år!

Ni tar upp jämställdhetsaspekten. Anser ni att 
textilkonsten är extra drabbat av ojämställdhe-
ten inom konstlivet eftersom ni har huvudsakligen 
kvinnor som utövare?

– Textilutbildning attraherar till största delen kvin-
nor. Utövarna av textil konst är kvinnor. Precis som 
inom andra kvinnliga yrkesområden anses vi mindre 
viktiga och intressanta. Inom konstvetenskapen envi-
sas man med att inordna den fritt uttryckande textila 
konsten under begreppet konsthantverk, det vill säga 
konst med en bruksfunktion. I vår praktik känner vi 
inte igen oss i den beskrivningen, säger Elsa Agélii. 

Genusvetaren och journalisten Vanja Hermele menar 
att textilkonstens låga status i konstvärlden handlar om 
att de flesta utövare är kvinnor. 

– Det finns inget i materialet eller uttrycksformen 
som kan förklara en lägre status inom textil konst mot 
andra konstformer. Vad kvinnor gör, nedvärderas. 
Kvinnor som tar sig in på mansdominerade områden 
blir ofta nedvärderade och negativt bemötta. Män som 
däremot tar sig in på kvinnodominerade områden, 
blir uppmuntrade och uppmärksammade. Männen är 
banbrytande i positiv bemärkelse.

Elsa Agélii upplever dock inte bara att genu-
saspekten är ett problem, utan även attityden från 
konstnärskollegor. 

– Det hela bottnar i ointresse och okunskap. Kanske 
inte illvilja. Man har inte försökt sätta sig in i textila 
konstnärskap. Man säger att »Textil är inte ett konst-
närligt medium, det är ett hantverk.« Vi ska vara 
medlemmar i våra fackorganisationer, KIF och KRO, 
men där försvinner vår identitet som textilt verksamma. 
Alltså vi ville fylla det tomrum som gör att vi inte har 
kunnat agera gemensamt för en bättre ordning.                                                                                                                                   

Framöver ska NTA:s strategi rikta sig ännu mer åt 
lobbyverksamhet för att direkt påverka aktörer på 
konstscenen. Det kan bland annat handla om att och 
få museum och konsthallar att uppmärksamma den 
textila konsten. Idag har man bland annat ett samar-
bete med Textilmuseet i Borås. 

– Det kommer även ingå att få kontakt med konstveten-
skapen, duktiga skribenter och uppvakta konsthallar. 

Målet är att få den textila konsten att uppmärksam-
mas, men ändå behålla dess särart. Man eftersträvar 
inte en fullständig assimilering med samtidskonsten. 

– Att den textila konsten är unik beror just på att den 
är materialbaserad, något som jag befarar skulle gå förlo-
rat under konsthögskolan. Textil konst måste få finnas 
och uppmärksammas i sin egen rätt, säger Agélii.
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3 000 föreNiNgs
hus mister 
koNstbiDrag
sAmLingsLokALoRgAnisATionERnA 

fåR unDER 2010 siTT sTATLigA biDRAg 

föR konsTinköp kRAfTigT minskAT. 

unDER 2011 RiskERAR DET ATT HELT 

föRsvinnA.

s to c k H o l m  Det statliga anslaget till Folkets Hus 
och Parker, Bygdegårdarna och Våra Gårdar för inköp 
av samtidskonst minskar från 3,5 miljoner förra året 
till 1,5 miljoner för 2010. Anslaget riskerar att helt 
försvinna år 2011. Beskedet kom utan förvarning i 
början av januari från Kulturdepartementet. 

  Folket Hus och Parker, Bygdegårdarna och Våra 
Gårdar har sedan slutet av sjuttiotalet, med statligt 
anslag, bedrivit inköpsverksamhet av samtidskonst 
och konstnärlig gestaltning till sina samlingslokaler. 
Man köper medvetet och strategiskt in konst av yrkes-
verksamma konstnärer i Sverige. Fokus har legat på att 
skapa aktiva nätverk i hela landet; att nå ut till förorter 
och tätorter, städer och landsbygd. 

Samlingslokalorganisationerna ser sig som en själv-
klar arena för samtidskonst med sina nästan 3 000 
föreningshus och miljontals årliga besökare. Man har 
hittills köpt in ungefär 250 nya konstverk per år, men 
organisationen går nu en oviss framtid till mötes.

– Att detta skulle ske hade vi inte den blekaste 
aning om. Ramanslaget för det som heter »Konstnärlig 
gestaltning av den gemensamma miljön« har plöts-
ligt mer än halverats. Man har plockat bort två miljo-
ner kronor. Vi har inte fått något information om att 
anslaget är ifrågasatt. Vi tycker att det är oförskämt 
och fruktansvärt dåligt hanterat, säger Gunno Sandahl, 
kulturchef på Folkets Hus och Parker.

 Beslutet uppfattas som ogenomtänkt och 
motsägelsefullt.

– Man pratar om tillgänglighet och att nå ut till nya 
grupper. Och det är precis det vi gör varje dag med den 
verksamhet vi bedriver. Å ena sidan säger man att man 
ska nå de här grupperna, å andra sidan drar man ett 
streck utan någon motivering, säger Paula Hoffmann, 
konstansvarig på Folkets Hus och Parker.

Vad innebär detta i praktiken?
– Att vi måste ställa in de flesta konstinköpsutställ-

ningar som är planerade. Det är mellan sju och nio 
utställningar planerade. Nu kommer vi antagligen 
kunna göra en. Om vi normalt har köpt in 250 konst-
verk per år så kommer vi kanske kunna köpa mellan 20 
och 50 verk nu. Det är svårt att säga. Med en nollbud-
get för 2011 får vi lägga ner vår verksamhet, sluta göra 
konstinköp och sluta dela ut uppdrag för konstnärlig 

gestaltning. Vi är helt beroende av de statliga peng-
arna, säger Gunno Sandahl.

– Det handlar om en infrastruktur som man klipper 
banden till. Många av de här platserna där vi visar konst 
har inga konsthallar och inga museer. Det pratar ju 
mycket om att satsa på förorten och på de mångkulturella 
områdena. Man frågar sig hur man når den publiken. Det 
gör man inte genom ett tillfälligt projekt. Det gör man 
genom att bygga ett förtroende med människor genom en 
kontinuitet i verksamheten. Då kan vi på ett helt annat 
sätt jobba med samtidskonsten. Jag känner att det är en 
slags rättvisefråga att ha rätt att ta del av den samtids-
konst som finns ute i landet, säger Paula Hoffmann.

Hur drabbas konstnärerna?
– Man pratar mycket om arbetslinjen och det handlar 

ju om att konstnärer ska få uppdrag och kunna sälja sin 
konst. Nu minskar efterfrågan på konstnärernas arbete, 
både när det gäller konstnärlig gestaltning och inköp av 
konst. Det försämrar påtagligt situationen för konstnä-
rerna, säger Gunno Sandahl.

Gestaltningsprojekten och inköpsutställningarna har 
haft en viktigt plats i konstsverige, och fått en positiv 
respons från medverkande konstnärer. Många gånger 
har ett projekt som finansierats med statligt anslag 
spunnit vidare efter det ursprungliga samarbetet. För 
konstnärerna har det inneburit ytterligare inkomster i 
form av inköp och uppdrag.

Varför tror ni att de har gjort den här ned -
skärningen?

– Min spekulation är att man i brist på kunskap i en 
stressad situation valde att stryka detta. Jag tror inte att 
man har någon djupare analys kring det hela. Man är 
inte insatt i vad verksamheten sysslar med. Det enda vi 
fått till svar är att det är ett kärvt budgetläge, att man 
har varit tvungen att prioritera. Det verkar vara något 
man strök i sista stund, säger Gunno Dandahl.

På Kulturdepartementet förnekar man att det är så 
det gått till.

– Den här regeringen har tre prioriteringar för kultur-
aktivitet. Barn och unga är en av de viktigaste. Vi har 
inte tagit bort några pengar ur kulturbudgeten och 
möjligheten att få betalt för sitt arbete kvarstår. Men vi 
har gjort en rad omprioriteringar för att satsa på, bland 
annat, Skapande Skola. De här pengarna går alltså till 
att få in professionell kultur i skolan. Det är bakgrun-
den till omprioriteringen. Hur det blir nästa år vet vi 
inte förrän i oktober, säger Marcus Hartmann, politiskt 
sakkunnig på Kulturdepartementet.

Organisationerna känner att de har blivit 
informerade om detta väldigt sent.

– Det är riktigt. Där får vi helt enkelt 
skylla på den mänskliga faktorn. De infor-
merades sent och det är vi medvetna om. 
Vi har bett om ursäkt för det.

Paula Hoffmann, konst-
ansvarig på Folkets Hus och 
Parker, ställer sig frågande 
till Kulturdepartementets 
omprioritering. 

– Barn och unga är ett prio-
riterat område också för samlings-
lokalerna i Sverige. För oss är det en 
målsättning att barn, oavsett om man bor i 
Hammarkullen eller Bureå, ska ha tillgång till 
bildkonst. Frågan är om de omfördelade pengarna 
nu kommer de yrkesverksamma konstnärerna till 
del överhuvudtaget, frågar Paula Hoffmann.
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n e W  Yo r k  Finanskrisen har satt sitt avtryck på konst-
världen. I New York med dess utpräglade gallerisystem 
och förmögna konstsamlare märks detta extra tydligt. 
Marknaden dräneras på pengar och köpkraften sinar – 
men krisen är samtidigt en källa till inspiration. Bland 
Brooklyns många konstnärer uppfinns nya och kreativa 
sätt att finansiera konstprojekt, där publiken mer och mer 
tar över rollen som finansiär och beställare. En roll som 
traditionellt sett har varit reserverad för de rika.

Den lilla organisationen Feast (Funding Emerging 
Artists with Sustainable Tactics) baserad i norra Brooklyn 
är ett exempel på denna trend. Sedan starten i början av 
2009 har man finansierat femton lokala konstprojekt, utan 
att ha någon egentlig budget. 

Feast inspirerades av trenden med lokalt producerad 
mat och de konsumentstödda jordbrukskooperativen 
(Consumer Supported Agriculture) som blir allt vanligare 

i USA. De funderade på om det gick att ta dessa hållbara 
produktionssystem och applicera dem på konst istället. 
Målet var att kunna finansiera och skapa konst på ett 
lokalt, kollektivt och hållbart sätt.

I källaren till The Church of Messiah i Greenpoint 
dukar Feasts volontärer varje månad upp en stor middag 
för 200 till 500 personer. Råvarorna kommer från närlig-
gande gårdar och ölen skänks av Brooklyn Brewery. Under 
middagen, som kostar mellan 75 och 145 kronor, presen-
terar tio konstnärer varsitt konstprojekt och sedan är det 
upp till middagsgästerna att rösta på det projekt de gillar 
bäst. Den som fått flest röster tar hem hela potten med 
inträdespengar i form av ett stipendium. Vid nästa middag 
visar vinnaren sedan upp vad man åstadkommit. 

– Det är en väldigt enkel idé men den fungerar. Vi är 
ofta förvånade över hur mycket pengar vi fått ihop efter en 
kväll som mest känts som en rolig fest, säger Jeff Hnilicka, 

närProducerad 

konst

Vad kan konstmecenater lära av  

ekologiska jordbrukskooperativ?  

I New York har en innovativ gräsrörelse 

gödslat konstvärlden med närprodu-

cerad, ekologisk och mikrofinansierad 

konst. Snart gror den även i Sverige. 
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en av grundarna till Feast.
Han ser sådana här kollektiva lösningar som ett nytt 

sätt för konstnärer att överleva och skapa konst på ett mer 
kostnadseffektivt och hållbart sätt.

– De flesta av oss har inte råd att stödja en konstnär 
till att göra ett helt konstprojekt, men kollektivt kan vi få 
saker att hända. Jag tror att detta är ett radikalt nytt sätt att 
se på saker, snarare ett väldigt gammalt sätt, som det finns 
anledning att återgå till. 

Feast, som nu arbetar aktivt med att starta systerorga-
nisationer i andra städer i USA, vill gärna lyfta fram den 
lokala dimensionen i sitt koncept. En del av tanken med 
Feast är att undersöka hur närproducerad kulturproduk-
tion kan se ut.

– Ser man till miljön så finns det en tydlig poäng att äta 
närodlat. Drar man paralleller till konstvärlden är den 
ofta representerad på internationella biennaler och stora 
konstmässor. Vad händer om man tar resurserna som krävs 
för att göra dessa event och istället investerar dem i lokala 
kulturprojekt? Jag tror att vi skulle få en mycket starkare 
och intressantare konstscen. 

Hnilicka menar att många företag och stora konstsam-
lare ser på konstverk som rena investeringar istället för 
estetiska kulturobjekt, och att den traditionella konst-
marknaden därför blir sårbar i ekonomiskt dåliga tider.

– Det vi gör är väldigt annorlunda mot hur New Yorks 
konstvärld fungerar. Projekten vi finansierar har ofta en 

naturlig samhällsanknytning och en inverkan på vårt 
lokalområde. Men det jag verkligen gillar med Feast är 
att vi ofta finansierar projekt som inte många andra skulle 
ge pengar till.

Hot dog – hot dog är ett exempel på ett sådant projekt. 
Konstnären Joseph Zvejnieks tillbringade en helg i en 
park i Brooklyn där han försökte få barn att reflektera över 
värdet av konst i näromgivningen. Han erbjöd barnen 
att välja mellan att få en gratis varmkorv som det tar två 
minuter att äta upp en gratis teckning på en korv, som man 
kan sätta upp på väggen hemma och kanske även berätta 
för sina kompisar om. 

– Egentligen en helt galen idé. Det flesta institutioner 
skulle nog ställa sig skeptiska till att ge en konstnär 5000 
kronor att köpa varmkorv för. Men likväl är det ett fantas-
tiskt projekt.

I en annan del av Brooklyn bor Benjamin Ford Asriel. 
Som nyinflyttad och okänd koreograf drömde han om att 
sätta upp en dansföreställning i New York. Han insåg dock 
att det skulle bli svårt att hitta finansiering via de vanliga 
kanalerna utan att ha vare sig ett namn eller kontaktnät. 
Därför lanserade han Project Paper Trail som går ut på att 
dokumentera hela den kreativa processen online, som ett 
led i att få fram pengar. 

Benjamin byggde en hemsida och kontaktade fyra 
dansare. Han publicerade deras repetitionsschema online 
och har sedan dess via hemsidan försökt hitta sponsorer 
till alla enstaka dansrepetitioner. En repetition à fyra 
timmar kostar 1500 kronor, två timmar 750 kronor och så 
vidare. Hittills har han fått in dryga 65 000 kronor från 80 
olika sponsorer. I gengäld får de sina namn publicerade på 
hemsidan, och en länk till en videofilm från den repetition 
de varit med om att sponsra. 

– Att be om pengar utan att ge något tillbaka tycker jag 
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är respektlöst. För mig är det viktigt att ha något konkret 
att erbjuda folk. Kanske för att dans är en så ogripbar 
konstform. Det vi gör är ju egentligen galet, vi går in i ett 
rum där det inte finns något, sen jobbar vi och sliter och 
när vi går därifrån finns det fortfarande inget!

Benjamins ambition är att vara så tydlig som möjligt 
med hur mycket det kostar att sätta upp en dansföreställ-
ning och hur han arbetar. Project Paper Trail är på så sätt 
till lika stor del en dokumentation av finansieringspro-
cessen som ett sätt att åskådliggöra den kreativa process 
som koreografen och dansarna går igenom. Alla repeti-
tioner videofilmas och Benjamin och de fyra dansarna för 
även dagbok över vad som hänt under repetitionen och de 
tankar som dykt upp efteråt. Videofilmer och bilder på de 
handskrivna dagboksinläggen läggs sedan ut på hemsidan 
efter varje repetition. 

Benjamin tror att liknande dokumentation kommer att 
bli allt viktigare nu, i takt med att fler konstnärer har börjat 
rikta sig till individuella sponsorer. Och för de som ägnar 
sig åt tidsbaserad och processdriven konst som dans är det 
särskilt viktigt att kunna visa upp vad pengarna faktiskt 
kommer att användas till. 

– Istället för att bara donera pengar märker jag att 
investerare vill känna sig delaktiga. Man ger inte pengar 
på måfå utan vill ha något tillbaka, som en konstnärlig 
transaktion. Att engagera folk på ett personligt plan och 
inkludera dem så mycket som möjligt i processen tror jag 
alla tjänar på. Det får folk att bry sig om vad du håller på 
med och därmed ökar också viljan att ge. 

Ett annat exempel på en ny form av mikrofinansiering är 
Kickstarter.com. Det är en internetbaserad finansierings-
plattform som använder sig av nätet för att matcha ihop 

kreativa människor och idéer med folk som gillar konst 
och är beredda att donera en slant. 

Konstnären och fotografen Emily Grenader la upp en 
videofilm på Kickstarter där hon presenterade sitt måle-
riprojekt Giant Crowd Painting, en gigantisk oljemålning 
över en folksamling. Hon förklarade hur mycket pengar 
som behövdes, hur de skulle användas och satte upp en 
tidsram för insamlingen, vilket Kickstarter kräver av alla 
projekt.

– Mitt mål var att samla in 15 000 kronor på två måna-
der, men de sista dagarna rasslade det till ordentligt och 

» måLE T vAR  AT T  kunnA 

finAnsiER A ocH sk ApA 

kons T på E T T  Lok ALT, 

koLLEk Tiv T ocH 

HåLLbAR T säT T «

siDAn 12siDAn 12



jag blev riktigt förvånad när det visade sig att jag fått in 
mycket mer, drygt 22 500 kronor.

Kickstarter lanserades i april 2009 och har redan fått ett 
stort genomslag. Genom att besökare går in på sajten och 
klickar runt bland de olika projektförslagen, och donerar 
pengar till de idéer de tycker om och vill se förverkligas, har 
drygt 3,5 miljoner kronor samlats in till 500 olika projekt. 

Yancey Strickler, som även han bor i Brooklyn, är en 
av grundarna av Kickstarter. Tanken var att skapa en ny 
sorts villkorligt finansieringssystem där människor, idéer 
och publik möts. 

– Vi ser oss som en kreativ och konstnärlig marknads-
plats där man kan uttrycka vad man vill göra och förhopp-
ningsvis hitta support, säger Yancey Strickler.

Bara om projektet lyckas bli finansierat till hundra 
procent inom slutdatumet för insamlingen dras pengarna 
från givarnas konto. Misslyckas man händer ingenting och 
de får behålla sina pengar. Ungefär 45 procent av projek-
ten som postas på Kickstarter når sina finansieringsmål, 
och det har blivit något av praxis att man får en belöning 
om man varit med om att finansiera ett projekt som blir av. 

– Vi poängterar värdet av belöningar, om man ger 
pengar till någon ska man få något tillbaka, säger Yancey 
Strickler. 

I samband med att Emily Grenader la upp sitt projekt 
Giant Crowd Painting på Kickstarter erbjöd hon sina 
supportrar olika former av belöningar. För 216 kronor 
blev man förevigad i den gigantiska tavlan, och för 720 

kronor fick man dessutom ett litet handmålat porträtt samt 
ett fotografi av tavlan. Alla som gav minst 15 kronor fick 
följa hennes arbete med tavlan online. 

Sådana här projekt är typiska för Kickstarter. Känslan 
av att vara delaktig under processen och att få ta del av det 
färdiga resultatet är en stor del av lockelsen när besökare 
bestämmer sig för att donera pengar. 

– En del är verkligen intresserade av att se hur det går 
till att måla en så här stor tavla. Det kan ge alla människor, 
även icke-konstnärer, en relation till tavlan eftersom de 
fått vara med från början till slutet. Även om det är mitt 
projekt och jag bestämmer så är folk ändå involverade 
som observatörer. Hade jag istället fått ett vanligt stipen-
dium hade ingen sett tavlan förrän den var klar, menar 
Emily Grenader.

Yancey Strickler håller med. 
– Jag ger pengar till ganska många projekt och jag kan 

inte komma på något annat sammanhang där man har 
liknande möjligheter att interagera i själva skapelsepro-
cessen och även ta del av det färdiga resultatet. I stället 
för att lägga 150 kr på ett museibesök så kan man på 
Kickstarter för samma peng vara med och skapa konsten. 

En svensk version av Kickstarter håller på att utvecklas 
av mångsysslaren och entreprenören Jonas Eklund. I sann 
Kickstarter-anda kan du donera pengar till projektet på 
kickstarter.se. 

T E x T:  mAR iA w in T E R s T R iD 
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d e t r å d er en f eb r il aktivitet i den norska konstnären b jA R nE 

mE LgA A R D s magnifika ateljé i Brooklyn. I den flera hundra 
kvadratmeter stora lokalen jobbar tjugo assistenter koncentrerat 
med ett femtiotal stora målningar samtidigt. Det är som att kliva 
in i Tomtefars fabrik, fylld av stora lådor med penslar, färg och 
annat konstnärsmaterial.

Bjarne Melgaard är numera en eftertraktad konstnär, som 
de senaste åren nått toppen i internationella sammanhang. Och 
flera soloutställningar är redan inplanerade. När vi träffas är 
Bjarne i full färd med att sammanställa den stora retrospektiva 
utställningen Jealous, som pågår till den 25 april på Astrup 
Fearnley Museet i Olso. Där visar han både nya och äldre verk. 

Bjarne Melgaard är i mångas ögon en av vår tids mest 
provocerande och kontroversiella konstnärer. Det har varit 
en hel del turbulens kring honom, särskilt här i Sverige. I 
sina konstverk tar han sig an tabubelagda ämnen som pedo-
fili, incest, död och sadomasochism, och det har orsakat flera 
mindre folkstormar. Under Kulturhuvudstadsåret i Stockholm 
1998 organiserade Bjarne en utställning på Historiska Museet 
med D o n A L D  m A D E R s fotografier av nakna pojkar, som många 
uppfattade som mycket provocerande. Utställningen utsattes 
för attacker av nynazister och en het debatt rasade om huruvida 
utställningen var barnpornografisk. 

År 2000 polisanmäldes Melgaards videoverk All Gym 
Queens Deserve To Die när det ställdes ut på Moderna Museet.  
En åklagare vid Tingsrätten ansåg att videoverket, där en vuxen 
man som sög på en bebisarm, var pornografiskt. Men inget åtal 
väcktes. År 2004 ställde Bjarne ut på Lars Bohman med en 
utställning på temat snuff movies, en filmgenre där människor 
dör på riktigt. 

Vi sätter oss i en soffa i ateljén.
Bjarne Melgaards verk kretsar ofta kring det mest 

förbjudna. Med flera kontroversiella utställningar och media-
stormar i ryggen skulle han lätt kunna titulera sig skandal-
konstnär. Mediabilden som målats upp av Bjarne Melgaard, 
framförallt i Sverige och Norge, visar en människa som är ute 
för att provocera för sakens skull. Men det är tydligt att den 
bilden irriterar honom. 
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sER Du Dig som En skAnDALkonsTnäR? 

– Det handlar ju om vad folk vill ta in 
för information. Jag står hundra procent 
bakom filmen (All Gym Queens Deserve 
To Die) och har inte något problem med 
den alls. Men jag har ju gjort så många 
andra saker så jag föredrar när folk 
intresserar sig för dem. Jag känner inte 
att jag har något behov av att rentvå 
mig. När man jobbar som konstnär 
så upplever man inte sina egna verk 
som provocerande. Jag har personli-
gen inget problem med något så kallat 
rykte. Vad folk vill ta in är upp till dem. 
Nuförtiden är jag mest upptagen med 
att förhålla mig till mitt måleri och inte 
vad folk tycker och tänker. Reaktionerna 
kring filmen var inte alls väntade eller 
planerade. 

 i svERigE HAR DinA konsTvERk 

möTT kRiTik näsTAn vARjE gång 

Du HAfT uTsTäLLning HäR. äR vi 

svEnskAR så LibERALA i våR sYn på 

konsT som vi sägER oss ATT vARA?

– Det är svårt att sätta fingret på det. 
Jag ställer ut en soloshow hos L AR s bo HmAn 
i januari 2011, men sen så curerar jag 
också en utställning där i maj. Så det blir 
intressant att se hur människor reagerar 
på den (skrattar). Jag har ju många svens-
ka kompisar och många svenska institu-
tioner har varit mycket stöttande mot mig, 
exempelvis Malmö Konstmuseum. Så det 
har inte varit så farligt faktiskt, även fast 
jag haft en del problem i Sverige. Jag har 
inget emot att folk kritiserar mig. Jag gillar 
det faktiskt!

vAD HAR Du föR RELATion TiLL 

sTockHoLm iDAg?

– Jag har ju jobbat med Lars Bohman 
i många år. Lars har varit väldigt stöt-
tande, även i perioder då ingen annan 
varit det. Stockholm är inte världens mest 
spännande kulturstad, men jag tycker om 
den mest på grund av Lars. Jag känner 
också m A R iE - Lo u i sE E k m A n. Jag tycker 
att hon är helt fantastisk. Sedan gillar 
jag målare som To R s T E n A n D E R s s o n, jA n 

in gvA R s s o n och H A n s w i gE R T. 

på viLkET säTT AnvänDER Du  

mEDiA ocH pREss, nu näR Du  

   bLiviT så känD?

 – Jag tror att jag mer ser pressen 
som en informationskanal så att jag kan 
kommunicera det jag jobbar med till 
människor utanför. Oavsett, så är jag 
personligen inte så bra på att kommuni-
cera det jag gör. Jag har inte någon sådan 
superstar-status att jag kan nyttja pressen 
som ett maktmedel. 

 
Bjarne Melgaard föddes i Sydney 1967.  
Under sextiotalet kunde norska medbor-
gare immigrera till Australien för en 
krona, och få sitt uppehälle där betalt 
under ett år. Så Bjarnes föräldrar bodde 
där tills sonen var fem år, då de flyttade 
hem igen. Han växte upp i Norge, men 
har levt utomlands större delen av sitt 
vuxna liv. 

vARföR vALDE Du ATT bLi konsTnäR? 

– Jag ville egentligen inte bli konst-
när men ville gärna gå på en konsthög-
skola. Det var min stora ambition att 
komma in på en konsthögskola, men jag 
kunde inte se hur jag någonsin skulle 
kunna försörja mig som konstnär efter 
det. Sedan slog det mig att det kunde jag 
ju visst.  

vAR DET LäTT ELLER svåRT ATT bLi 

konsTnäR i noRgE? 

– Jag gick min magisterutbild-
ning på två olika konsthögskolor i 
Nederländerna, Rijkacademie och Jan 
van Eyck Academie. Så jag fick nog 
mer vad man skulle kunna kalla en 
europeisk start än en norsk start. Och 
i Norge är det ju så att om man lyckas 
på utsidan av landet gillar de en mer på 
insidan.

näR kom DiTT gEnombRoTT? 

– Jag vet inte, jag har aldrig haft 
något genombrott (gapskratt). Nej, jag 
vet faktiskt inte, kanske på nittiotalet när 
jag började göra internationella utställ-
ningar, och nu de senaste två åren med 
min flytt till usA.  

»  J a g  s e r 

a l l a  miN a 

m å l NiNg a r  s om 

s l a mp or.  J a g 

s e r  miN a  tav lor 

s om  gri s a r  «
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mångA Av DinA TiDigARE vERk 

HAnDLAR om noRsk kuLTuR, 

TiLL ExEmpEL DEATH mETAL. äR 

DET någoT Du sYssLAR mED 

foRTfARAnDE?

– Jag jobbar ständigt med den 
norska identiteten. I mina nya verk 
målar jag bilder av min mor och far. Vi i 
Skandinavien har en så neurotisk syn på 
saker. Jag märker det tydligt när jag sitter 
här i New York och känner att jag bara 
måste se Viskningar och rop av in gm A R 

bE R gm A n. Det är väldigt märkligt hur 
jag blivit så intresserad av Skandinavien 
genom att vara i New York. Det känns lite 
konfliktfyllt. Jag har ju inte bott i Norge 
under de senaste femton åren. Jag har 
en lägenhet där så nu reser jag lite fram 
och tillbaka. I Oslo jag har min familj. 
Jag försöker följa med i vad som händer 
i Norges konstliv så gott jag kan, men 
känner ibland att det inte är bra nog.  

vARföR HAR DEn noRskA 

DöDsmETALLmusikEn bLiviT DEn mEsT 

ExTREmA i väRLDEn? TRoR Du ATT DET LiggER 

i DEn noRskA iDEnTiTETEn på någoT vis? 

– Ja, jag tror definitivt att det är 
en del av den norska traditionen som 
härstammar från mytologin om Oden och 
Tor. I Norge finns det en slags vikinga-
kultur som är sammankopplad med våld 
och andra extrema företeelser, men som 
på samma gång är väldigt sentimental. 
Man ser sig själv som en del av det norska 
landskapet och naturen. Det kan ha att 
göra med att Norge alltid varit ett ganska 
isolerat land. Mer isolerat än Sverige. 
Så jag tror att människor i det norska 
samhället känner mer press än i Sverige. 
De svenska dödsmetallbanden är inte i 
närheten så extrema som de norska. De 
har inte samma bakgrund och låter inte 
heller likadant. 

mångA Av DinA konsTvERk 

pRobLEmATisERAR moRALiskA 

väRDERingAR ocH gängsE 

noRmER. AnsER Du ATT konsTEn 

kAn föRänDRA sAmHäLLET? 

 – Nej, men jag tror omvänt att 
samhället förändrar konsten. Vilken 
verklighet vi provar att slippa undan. 

Bjarne har bott i New York i ett och ett 
halvt år nu och representeras av det 
prestigefyllda galleriet Greene Naftali. 
Han samarbetar även med det mer avant-
gardistiska galleriet Reena Spaulings. 
Han har två ateljéer. En mer representativ 
del i galleritäta Chelsea på Manhattan, 
och så den här ateljén som mest liknar en 
fabrik. De tjugo assistenterna arbetar efter 
Bjarnes instruktioner med underarbetet på 
tavlorna. Sedan lägger han på den slutli-
ga finishen själv. På veckodagarna jobbar 
assistenterna och sedan går Bjarne dit på 
helgerna när han kan vara helt själv. 

vARföR HAR Du så mångA 

AssisTEnTER som måLAR åT Dig?

– Att stå och måla bild efter bild är 
väldigt tidskrävande. Jag ville göra något 
som är kontextuellt och mitt sätt att måla 
är väldigt New York-inspirerat, det funkar 
inte att stå och måla som jag gjorde i 
Berlin. I Skandinavien är det viktigt 
att måla själv, allt ska vara så innerligt 
och äkta. Det ska vara akademiskt och 
välartikulerat. Det är stor skillnad mot 
New York. Jag jobbar med assistenter i 
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min ateljé här i Brooklyn. Jag väljer ut 
vissa bilder som de målar i realistisk stil, 
och sedan målar jag över dem i min stil. 
Måleriet tematiserar nya bilder av mig 
själv, min familj, mina gamla verk. 

På väg mot konstens stjärnhimmel har 
Bjarne ett helt maskineri av gallerister 
och assistenter omkring sig. Och appara-
ten har vuxit i och med flytten till USA. 
Bjarne berättar att det är en stor lättnad 
att lämna Europa, där han flyttat runt 
de senaste 15 åren och bott i bland annat 
Amsterdam, Barcelona och Berlin. 

äR DET skiLLnAD mELLAn ATT ARbETA 

som konsTnäR i nEw YoRk ocH i 

EuRopA, TYckER Du?

– Ja, det tycker jag. Man har ett 
annat sätt att se på saker här i Amerika. I 
Skandinavien tar man allt så bokstavligt, 
antingen så är man provocerande eller 
så är man akademisk. Allt måste vara så 
explicit och förklarande. Här i New York 
så är det mer komplext. Kontexten i mina 
verk har blivit mer komplex i och med 
flytten till u s A . 

 
Bjarne har en väldigt avslappnad stil. 
Med en muskulös kropp iklädd kamoufla-
gebyxor och en sportig t-shirt ger han inte 
intryck av att vara en intellektuell snobb. 
Men han är blyg för kameran och vill 
helst inte bli fotograferad.

LEvER Du ETT fLAmboYAnT gAYLiv 

HäR i nEw YoRk?

– Absolut inte. Nej, det gör jag inte. 
Men jag går ut mycket på klubbar. Då 
går jag ut helt ensam och snackar med 
folk jag inte känner.  Jag går ut fredagar, 
lördagar och söndagar. Då har jag speci-
ella ställen jag går till. Jag gör en del 
research på sexklubbar i New York och 
pratar med folk där. Jag är intresserad 
av sexuella kulturer, som swingerkultu-
ren. Tidningar som Screw Magazine och 
Treat intresserar mig. Det finns galna 
sexklubblokaler att se här i New York. Så 
det gör jag! Jag hatar män med mustasch. 
Goofy, nördiga killar – New Yorks 

hipsters. Sådana ställen går jag inte till. 
Det är det värsta som finns. 

på viLkET säTT äR sExkLubbAR i nEw 

YoRk oLikA DE EuRopEiskA? 

– Jag tror definitivt att sexklubbar 
i New York har en totalt annorlunda 
historia än de europeiska. New York var 
ju huvudstaden för sexklubbar innan A iD s 
kom, och var då kulturellt sammankopp-
lade med ett avståndstagande från det 
normativa samhället. Jag är intresserad 
av hur hela den världen förändrades när 
A iD s kom till Amerika. Men jag tycker att 
de europeiska klubbarna är mer liberala, 
särskilt i Tyskland. Klubbarna i New 
York är konventionella. 

HuR sER DiTT Liv vARDAgsLiv uT?

– Jag bor i Chelsea. Jag lever väldigt 
sunt och går på gym och tränar två 
timmar dagligen. Jag har en teori om att 
kroppens styrka påverkar måleriet. Att 
måla är en väldigt fysisk företeelse. Det är 
klart att den form kroppen är i påverkar 
bilderna. Jag tränar musklerna i underar-
marna för att kontrollera penselföringen. 
Jag gillar att göra fysiska saker, som att 
träna. Sedan har jag två hundar, Trine 
och Gro. Jag har väldigt mycket att göra. 
På fredagar, lördagar och söndagar åker 
jag och målar i min Chelsea-ateljé. Jag 
lever inte världens mest spännande liv. 

HängER Du mED AnDRA 

konsTnäRER i nEw YoRk?

– Ja det gör jag. Jag är väldigt bra vän 
med m A R iLY n  min T E R . Hon är min favorit-
vän i New York. Hon är fantastisk. Hon 
är också med i utställningen i maj på 
Lars Bohman.  

HuR sTåR DET TiLL mED 

konsTscEnEn i nEw YoRk i 

finAnskRisEns spåR?

– Jag måste säga att jag inte har 
märkt av någon tung finanskris. Jag tror 
att de människor som lidit mest av krisen 
är mindre oberoende gallerier, men de 
större gallerierna expanderar faktiskt. 
Jag har inte känt av något, men jag har ju 

»  s t or a  tav lor 

ä r  e t t  vä lDig t 

he t e ro s e x ue l lt 

form at  at t 

a rbe ta  i .  

t oN v i s  meD 

fä rg  oc h  s t or a 

t ube r  «



bara bott här i ett och ett halvt år så jag 
har inte någon djupare insyn i konstvärl-
den här. 

jAg HAR HöRT ATT Du äR En 

HARDcoRE-fEminisT?

 – (Gapskratt). Jag vet inte om jag är 
en hardcore-feminist men jag identifierar 
mig helt klart mer med kvinnor rent käns-
lomässigt. Jag gillar filmer med glamo-
rösa och promiskuösa kvinnor från sjut-
tiotalet, som D i A nE k E ATo n i Looking for 
Mr. Goodbar. Jag gillar att läsa böcker om 
feminism. Till exempel A n D R E A D w o R k in 
som menar att all penetration är våldtäkt. 
Jag tycker att feminism är intressant. Jag 
blir väldigt trött på all maskulin kultur i 
u s A . Jag är inte intresserad av att vara en 
sådan man och har aldrig varit det heller. 
Att män kallar varandra för »bro« och 
så vidare. Jag bara avskyr det! Män med 
helskägg och mustasch som dricker öl! 
Jag orkar inte det! 

vAD ARbETAR Du på nu?

– Jag arbetar med soloutställningen 
på Astrup Fearnley Museet i Olso. Sedan 
ställer mitt alterego Rod Bianco ut på 
De Appel Museet i Amsterdam . Efter 
det har jag en soloutställning på Greene 
Naftali i New York i maj, och så curerar 
jag på Lars Bohman samma månad.

HuR ARbETAR Du mED 

uTsTäLLningEn på LARs boHmAn?

 – Jag har valt ut olika konstnärer 
som till exempel E D vA R D  m u n c H, DAv i s 

H A mm E L s , E miLY su nD bL A D och R i c H A R D 

H Aw k in s. Utställningen kommer att heta 
Don Juan in the Village och bygger på en 
novell av jA nE D E LY nn från åttiotalet. Den 
handlar hur hon befinner sig mitt i konst-
världen och beter sig som en slampa. Jag 
är väldigt intresserad av idén om konst-
nären som en slampa. Och även av en 
målning som en slampa. Jag ser alla mina 
målningar som slampor. Jag är intres-
serad av grismålningar, »Pig paintings«. 
Jag ser mina tavlor som grisar. Sexuellt. 
Idén om konstnären som en gris kommer 
ur idén att måla på ett sätt som inte är en 

del utav en intellektuell diskurs utan mer 
utav en emotionell handling; rätt halvdan 
med inslag och smuts och stök.  

HAR Du ALLTiD känT så ELLER HAR 

DET EskALERAT på sisTonE?

– Jag tror att det har att göra med 
mitt nya arbete med måleri. Mina tavlor 
är enorma i storleken. Stora tavlor är ett 
väldigt heterosexuellt format att arbeta 
i. Tonvis med färg och stora tuber. Jag är 
väldigt intresserad att som homosexu-
ell konstnär anamma ett heterosexuellt 
format. Homosexuella konstnärer gör 
oftast konst som är liten, söt och käns-
losam. Jag vill att min konst ska ta en 
annan riktning. Jag vill också se konsten 
som en blandning mellan professionellt 
och praktiskt, men också smutsigt. Ett 
smutsigt sätt att göra saker helt enkelt. 

Från att ha sysslat med film, teckningar 
och installationer ägnar sig Bjarne nu 
åt färgstarkt och textrikt måleri. Jag får 
associationer till Basquiat och graffiti. 

ARbETAR Du bARA mED måLERi nu, 

ELLER i AnDRA mEDiA också? jAg 

vET TiLL ExEmpEL ATT Du gjoRT En 

möbELkoLLEkTion föRuT.

– Jag håller på med en serie stora 
skulpturer. På utställningen som öppnar 
just nu på Astrup Fearnley Museum i 
Olso har jag gjort en stor installation där 
jag har omarbetat några av mina gamla 
verk. Jag arbetar i flera olika media. Jag 
har filmplaner och jag ska tillverka leksa-
ker tillsammans med ett japanskt företag. 
Leksakerna bygger på de figurer som jag 
målar. Sedan gör jag en tidning också. Så 
ja, jag gör massor med grejer. 

TExT:  mADELEinE noRLing  

foTo: jEnnY möRTsELL

 

»  i  Norge  f iNN s 

De t  e N  s l a g s 

v ik iNg a k ult ur 

s om  ä r 

s a mm a Nk op p l a D 

meD  vå lD  oc h 

a NDr a  e x t re m a 

före t e e l s e r  «

siDAn 20 – INTERVJU



INTERVJU – siDAn 21



till
v

ild
in

g
a

r
n

a
s

l
a

n
d

Är konstens främsta syfte att förmedla en idé? Konstens ansikte är 
dubbelt, dels den sinnliga upplevelsens, dels konceptgestaltning-
ens. Oenigheten om vilken av dessa aspekter som är viktigast var 
kärnan i förra årets debatt kring utställningen Figurationer. 

Det idéburna konstverket talar i första hand till betraktarens 
medvetna, medan den konst som är orienterad mot känslomässig 
erfarelse kan utgöra en kraft som försätter andra, djupare, skikt av 
människan i gungning. Upplevelsecentrerad konst är en dialog 
mellan konstnärens flerfärgade, onåbara röst och betraktarens 
omedvetna. Eller en dialog mellan olika röster inne i betraktaren 
– kanske är det en polyfoni av stämmor som inte talar till varandra 
men enas i ett gemensamt omkväde i vilket ingen av dem känner 
nästa ton. 

Denna sinnliga aspekt av konsten och upplevelsen av den låter 
sig svårligen förmedlas språkligt, i kritiska texter eller akademisk 
analys. Den dimension som istället framhålls i dessa fora – vilket 
också återspeglas i den konst som skapas – är de koncept eller 
idéer som konstverket är, eller tycks vara, avsett att förmedla. 
Då en konceptorienterad syn tar över konstbegreppet reduceras 
konsten till bruksvara, och berövas därmed det som mest av allt 
skänker den angelägenhet: förmågan att låta människan ana ett 
värde bortom det instrumentella. 

Avsaknaden av känslighet för sådana värden är kanske det som 
mest kännetecknar den dominerande kulturen. Här ska varje exis-
tens berättigas i termer av funktion och effektivitet. Här är djuren 
kött, vinden energikälla, människan arbetskraft. Här talar vi inte 
om naturen, utan om naturreservat och naturresurser. Och det är 
kanske just i samhällets syn på naturen – inre och yttre – som 
denna åskådning tydligast kommer till uttryck. Bilden av naturen 
som någonting som saknar värde utöver det instrumentella är en 
aspekt av ett förhållningssätt till världen som filosofen T. W. Adorno 
beskrev som naturbehärskande. Den för civilisationen tongivande 
tanken att människan i kraft av rationalitet och förnuft är höjd över 

sin icke-mänskliga omgivning och i grunden oberoende av den, 
fri att kontrollera och nyttja den som hon vill. I den mån konsten 
förmår förmedla känslan av ett syfte större än det nyttoorienterade 
skulle den, genom analogi, kunna vidga det mänskliga sinnet till 
att rymma en sådan känsla också inför naturen. 

I avhandlingen Att uttrycka det undanträngda (Glänta, 2009) 
diskuterar estetikdoktoranden Camilla Flodin den roll som konsten 
intar i Adornos tänkande, som enande kraft mellan kulturmän-
niska och natur. Adorno förstår det konstsköna som en brygga mot 
det natursköna i betydelsen natur befriad från nyttoperspektiv; 
i själva verket tror han att detta indirekta sätt att erfara naturens 
skönhet är det enda som vi har att tillgå. Det sköna i naturen som 
konsten kan bidra till att framhäva är alltså inte skönt i landskaps-
arkitekturens tillrättalagda mening, inte heller i romantikens 
bildestetiska. Adornos natursköna kan i någon mening sägas vara 
naturen i sig: skönhet som är lyftandet av en slöja från vår blick, ett 
plötsligt möjliggjort djupseende. Om denna upplevelse av blottad 
storhet hos det förmodat avsjälade för den civiliserade människans 
tanke till det över- eller bortomnaturliga är detta en konsekvens av 
hennes naturbegrepp. Det bortomnaturliga är egentligen ingenting 
annat än det som befinner sig bortom samtidens snäva syn på natu-
ren. Naturskönhet är natur som frigjord från ideologisk dualism 
tillåts framträda i all sin materiella andlighet. 

Medvetenhet om de aspekter av naturen som undertrycks av den 
förhärskande kulturen innebär också en sorg. Konsten blir en plats 
där denna sorg kan vidkännas och utforskas, där människan tillåts 
närma sig det lidande som hon som kulturvarelse åsamkar också 
sig själv. Det som genom det konstskönas friläggande av naturskön-
heten blir tydligt är vilka betydande offer som en naturbehärskande 
civilisation kräver av oss – mer än att vara en påminnelse om förlo-
rad naturskönhet är den en påminnelse om människans förlorade 
förmåga att erfara skönheten direkt. Adorno förstår konsten som en 
bevarare av minnet av förlustens smärta, minnet av naturbehärsk-
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bildestetiska. Adornos natursköna kan i någon mening sägas vara 
naturen i sig: skönhet som är lyftandet av en slöja från vår blick, ett 
plötsligt möjliggjort djupseende. Om denna upplevelse av blottad 
storhet hos det förmodat avsjälade för den civiliserade människans 
tanke till det över- eller bortomnaturliga är detta en konsekvens av 
hennes naturbegrepp. Det bortomnaturliga är egentligen ingenting 
annat än det som befinner sig bortom samtidens snäva syn på natu-
ren. Naturskönhet är natur som frigjord från ideologisk dualism 
tillåts framträda i all sin materiella andlighet. 

Medvetenhet om de aspekter av naturen som undertrycks av den 
förhärskande kulturen innebär också en sorg. Konsten blir en plats 
där denna sorg kan vidkännas och utforskas, där människan tillåts 
närma sig det lidande som hon som kulturvarelse åsamkar också 
sig själv. Det som genom det konstskönas friläggande av naturskön-
heten blir tydligt är vilka betydande offer som en naturbehärskande 
civilisation kräver av oss – mer än att vara en påminnelse om förlo-
rad naturskönhet är den en påminnelse om människans förlorade 
förmåga att erfara skönheten direkt. Adorno förstår konsten som en 
bevarare av minnet av förlustens smärta, minnet av naturbehärsk-
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ningens baksida, han skriver: »Behovet av att låta lidandet komma 
till uttryck är förutsättningen för all sanning.« Och i detta har han 
rätt: upplevelsen av förlust förutsätter upplevelsen av att någonting 
har gått förlorat. Att minnas och uttrycka är avgörande. 

Vilken typ av konst är det då som förmår etablera en länk mellan 
kultur och natur, som kan leda fram till en försoning mellan männis-
kan och den natur mot vilken hon hela tiden brottas? Den tradition 
inom vilken en sådan ambition är mest uttalad är den romantiska, 
vars framställning av naturen ju tydligt präglas av upplevelsen 
av en förlorad tidigare enhet, av en längtan till någonting mer 
ursprungligt eller vilt. Adorno menar dock att romantikens ifrå-
gasättande av den naturbehärskningen enbart är skenbar, att den 
romantiska konstens egentliga verkan är motsatt. Dess omsorgsfulla 
upprättande av en estetisk vildhet är i sig ett sätt att utöva kontroll 
över naturen, att förneka dess närvaro inom det egna jaget och att 
stängsla in den med kulturellt dragna gränser. Den konst som, likt 
romantikens, söker närma sig naturens »mer« enbart genom att låta 
den sätta sin prägel på dess innehåll kommer med nödvändighet att 
medverka till rationalitetens behärskning av naturen. 

Vad som istället måste till är en konst som i sitt formspråk vill 
utforska det vilda och som i detta bejakar en förlust av kontroll. 
Vidare är konstens självreflekterande drag centralt för Adorno; 
för att ett konstverk – någonting i grunden mänskligt skapat – ska 
kunna fungera som ett ifrågasättande av den kultur som vill göra 
hela världen till mänsklig konstruktion, krävs att den avslöjar sig 
själv som konstruerad. Konsten, som med nödvändighet verkar 
inom ramen för en tradition, kan utmana denna tradition enbart 
genom självmedvetenhet. Skälet, tycks Adorno mena, till att 
romantiken är lögnaktig, är att den förtiger sin egen artificialitet. 

Hur ska man då tänka sig en konst som genom sitt formspråk 
förmår sätta människan i förbund med en natur som hon genom 
ekonomiskt, filosofiskt och vetenskapligt maskineri så länge fjär-
mat sig ifrån? Den huvudsakliga uppgiften för en i denna mening 

Den konceptorien-

terade konstsynen 

reducerar konsten 

till en bruksvara 

och mister förmå-

gan att ana ett 

värde bortom det 

instrumentella. 

Konstens verkliga 

roll är att upprätta 

en länk mellan  

kultur och natur,  

menar poeten 

Helena Granström. 

förmänskligande konst måste vara att påminna människan om den 
oändliga sårbarhet som hennes existens som biologisk varelse inne-
bär. Enbart genom att avslöja den fiktion om kroppsligt oberoende 
som på ett så avgörande sätt utgör kulturens kärna kan konsten 
ingjuta mod i människan att inträda i den snåriga vildmark som är 
hennes egen kropp. Konsten måste förkroppsligas och därigenom 
förkroppsliga betraktaren. Och det är här som konstupplevelsen 
som sinnesrörelse blir central. Den konst som förmedlar ett ifrå-
gasättande av naturbehärskningen på ett enbart intellektuellt plan 
befäster den samtidigt – genom att bekräfta kulturmänniskans 
bild av sig själv som icke-kroppsligt subjekt. För att förkroppsliga 
måste konsten sätta kroppen i rörelse. Det lidande som konsten 
enligt Adorno är förmögen att ge röst, är den undanträngda krop-
pens lidande. 

Flodin nämner i sitt förord hur Adorno motsatte sig en filosofi 
som går att återge; han eftersträvade en tankevärld omöjlig att reka-
pitulera. Kanske kan detta avvisande förstås som resultatet av en 
insikt om betydelsen av det ordlösa som även omfattar konstupp-
levelsen så väl som naturupplevelsen. Så läst botar Adorno också 
den pessimism som kommer till uttryck i hans påstående att vi, 
i vårt nuvarande alienerade tillstånd, enbart kan erfara naturen 
i förmedlad form. Han tycks i detta glömma att orden i bästa fall 
kan förmedla verkligheten eller aspekter av den, men att de aldrig 
kan vara vad som konstituerar den. Att det ordlösa inte blir mindre 
verkligt för att det är ordlöst, utan att orsaken till att någonting inte 
kan uttryckas språkligt tvärtom är att det äger en verklighet större 
än språkets. 

HE L E nA gR An s T R ö m

 äR föRfATTARE ocH fiL.Lic. i mATEmATik.

 HEnnEs TExTER pubLicERAs bLAnD AnnAT i svD, DivAn, gLänTA ocH oRD&biLD. 

HEnnEs sEnAsTE bok OsäkERHETsRELATIONEN uTkom i jAnuARi på nATuR&kuLTuR.

siDAn 23



JoHan lundberg äR kuLTuRskRibEnT, cHEfREDAkTöR föR AxEss mAgAsin 

ocH DocEnT i LiTTERATuRvETEnskAp. unDER 2009 vAR HAn TiLLsAmmAns 

mED cHRisTopHER RåDLunD cuRAToR föR DEn uppmäRksAmmADE 

uTsTäLLningEn FIgURATIONER på EDsviks konsTHALL. 

linda nordfors äR konsTnäR, föRELäsARE ocH EnTREpREnöR. 

åR 2001 gRunDADE Hon svERigEs föRsTA konsTbYRå, 

REfLEcTion compAnY, mED AffäRsiDén ATT skApA vARumäRkEs-

bYggAnDE konsT. nu DRivER Hon pRojEkTET DET kOmmERsIELLA 
kORsTågET, föR ATT ökA kommERsiALismEn i konsTväRLDEn. 



Vandaler, Muhammedkarikatyrer och dokusåpor. Vi lämnar ett händelserikt konstdecennium 
bakom oss. Men vad pågår i konstvärlden just nu, och vad händer under tiotalet? Blir det nya 
decenniet konservativt eller provokativt? Reaktionärt eller experimentellt? Fattigt eller lyxigt? 
ko n s T näR E n samlade galleristen mAR inA sc Hip TjE nko , kulturskribenten j o HAn LunD bE R g , konstnären  
LinDA noRDf oR s och konstkritikern nATALiA k A zmiER sk A för ta tempen på samtiden. 

…  K O N S T  F Ü R  A L L E  …

carl JoHan de geer äR konsTnäR, 

föRfATTARE, DEsignER, musikER, 

fiLmskApARE, kuLTuRjouRnALisT 

ocH skåDEspELARE bLAnD AnnAT. 

2008 uTkom HAn mED sjäLvbio-

gRAfin jAkTEn moT noLLpunkTEn. 

En RomAn om mig sjäLv DäR HAn 

bEskRivER siTT missLYckAnDE som 

EnTREpREnöR.  

natalia kazmierska äR jouRnALisT ocH konsTkRiTikER. 

Hon HAR skRiviT föR bLAnD AnDRA ExpREssEn, konsTnäREn 

ocH bon. iDAg äR Hon REpoRTER på sTockHoLm ciTY. 

marina scHiPtJenko äR gALLERisT ocH musikER. 

sEDAn 1991 HAR Hon DRiviT gALLERiET AnDRéHn-

scHipTjEnko i sTockHoLm TiLLsAmmAns mED ciLénE 

AnDRéHn. mARinA scHipTjEnko HAR TiDigARE vARiT 

oRDföRAnDE i svEnskA gALLERiföRbunDET.

sAmTALET – siDAn 25



a nd ers ryd ell:  vä l ko mn a ! f ö r at t b ö r Ja 

n åg o ns ta ns ,  tä nk t e Jag ta av s ta mP i 

n o l l n o l lta l e t.  va d va r d e t e g en t l i -

gen s o m f ö r ä nd r a d e s ,  o c H va d ta r v i 

med o s s in i  t i ota l e t ? f ö r t i o å r seda n 

väck t e s o n Y s sP o nsr in g  På m o d er n a 

musee t r a m a sk r i .  skul l e d e t kunn a 

H ä nda idag?

Linda Nordfors: I dag blir folk 
förbannade om de tar emot sponsring 
och tar för lite betalt för det. Det är ju det 
folk blir upprörda över; »vadå, de säljer 
Modernas varumärke för bara 50 000?!« 

a nd ers :  m o d er n a sk i ck a d e H ä ro m -

dagen u t e t t Pr e s smed d el a nd e o m l a r s 

ni t t v e s b ed r if t er .  d e t va r t Y d l i g t at t 

d e t r en t a d minis t r at i va väg d e t Y n gs t, 

at t H a n d r agi t in 40 0 mil J o ner k ro n o r 

i  sP o nsr in g. ä r d e t va d s o m k r äv s av 

kult urcHef er i  dag?

Johan Lundberg: Det förefaller vara 
det absolut viktigaste i dag, att man som 
museichef håller en budget, mer än vad 
man har för visioner 

Linda: En intressant fråga är vem 
som ska ha rollen att fixa budgeten? Den 
som traditionellt var »visionären« är den 

som i dag drar in pengarna. Är det någon 
annan då som står för visionerna, eller är 
de lagda åt sidan?

a nd ers :  H a r d e t ta l e t t t il l s ä mr e 

u t s tä l l nin ga r t Yck er ni? 

Johan: Visst, ett alltför ekonomiskt 
tänkande riskerar att generera ett väldigt 
fegt beteende. Rent ekonomiskt kan det 
ju i många fall vara kontraproduktivt att 
hålla hårt i plånboken. Om man måste ha 
täckning för varenda liten utgift, då vågar 
man ju till slut inte ta några risker, eller 
hur? 

Marina: Jag är helt övertygad om 
att det påverkar kvaliteten. Och att man 
måste tänka på block-busters hela tiden. 
Som Dalí-utställningen på Moderna. 

Johan: Dalí är typexemplet på det 
där. Den vinklingen var ju den kanske 
minst intressanta på hans konstnärskap i 
dagsläget. Ur ett intellektuellt och este-
tisk perspektiv. Vi känner till allt det där 

ända sedan Warhols dagar. Men det är 
klart, det appellerar kanske till många 
presumtiva museibesökare? Det är enkelt 
att fatta vad det handlar om. Det är 
reklam, medialt genomslag …

Marina: Problemet är att institutioner 
idag, på grund av extremt låga anslag,  
måste tänka blockbuster-utställningar för 
att klara sig. Minst en om året. Just nu 
gäller en traditionell konstsyn där det inte 
ska vara för krångligt och svårt. 

Johan: Jag tror att det finns två gene-
rella problem när det gäller museiverk-

samheten överlag. Det första är, som sagt, 
att budgetarna ska hållas. Den som inte 
håller en budget åker ut omedelbart. Det 
andra är att kulturcheferna får politiska 
direktiv, att det ska vara politiskt korrekta 
utställningar, det ska vara multikultura-
lism hit, queer dit. Politikerna ger ökade 
anslag om man uppfyller de här kraven. 
Men problemet är att ingetdera har 
någonting med konst att göra. 

Marina: Som gallerist måste jag 
säga att med det tänket så skulle man 
skapa ett grymt ointressant galleri. Om 
man hade budgetuppföljning på varenda 
utställning, då skulle man ju utan tvekan 
segregera bort en väldigt stor grupp 
konstnärer. 

a nd ers :  n ä r  v i  ta l a r  eko n o mi , 

d e t Pr ata s m Yck e t o m ko ns t n ä -

r en s o m en t r ePr en ö r . va d  t ro r 

ni ko mmer  at t H ä nda f r a m öv er? 

gen o m gå r  ko ns t n ä r sro l l en en sl ags 

Pro f e s si o n a l iser in g? 

Linda: Det är så himla lätt att 
drämma ord som entreprenör i huvudet 
på konstnärer. Det är extremt hög egen-
företagarfrekvens hos konstnärer redan i 
dag. Problemet är bara att de inte tjänar 
pengar, för det får de inte lära sig. Och 
jag undrar vilka konstnärskap, verk och 
sammanhang vi som samhälle går miste 
på grund av detta. Det finns ett ständigt 
tyst bortfall. Jag tror att det här kommer 

… Om K a r in m a mm a a nder ssOn pru  t ta r u t e t t  l i t e t  bl a d n ågOns ta ns så bl ir de t en a rt iK el
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man ju till slut inte ta några risker, eller 
hur? 

Marina: Jag är helt övertygad om 
att det påverkar kvaliteten. Och att man 
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att fatta vad det handlar om. Det är 
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idag, på grund av extremt låga anslag,  
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att klara sig. Minst en om året. Just nu 
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Johan: Jag tror att det finns två gene-
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andra är att kulturcheferna får politiska 
direktiv, att det ska vara politiskt korrekta 
utställningar, det ska vara multikultura-
lism hit, queer dit. Politikerna ger ökade 
anslag om man uppfyller de här kraven. 
Men problemet är att ingetdera har 
någonting med konst att göra. 

Marina: Som gallerist måste jag 
säga att med det tänket så skulle man 
skapa ett grymt ointressant galleri. Om 
man hade budgetuppföljning på varenda 
utställning, då skulle man ju utan tvekan 
segregera bort en väldigt stor grupp 
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Linda: Det är så himla lätt att 
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på konstnärer. Det är extremt hög egen-
företagarfrekvens hos konstnärer redan i 
dag. Problemet är bara att de inte tjänar 
pengar, för det får de inte lära sig. Och 
jag undrar vilka konstnärskap, verk och 
sammanhang vi som samhälle går miste 
på grund av detta. Det finns ett ständigt 
tyst bortfall. Jag tror att det här kommer 
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leda till en kris förr eller senare.
a nd ers :  va d f ö r k r is?

Linda: Jag är inte säker på att den 
kommer under tiotalet. Kanske snarare 
2022 eller något sånt. Men jag tror att 
den kommer att drabba konstskolorna, 
när eleverna tröttnar eftersom de inte 
fått verktygen de behöver för att kunna 
försörja sig på sin konst. 

Som utbildningarna ser ut i dag 
lägger de en grogrund för en väldigt nega-
tiv kommersialism, eftersom studenterna 
som kläcks ut är väldigt oskuldsfulla och 

kommer ut utan att veta vad de har för 
rättigheter eller möjligheter. Man har inte 
kunskap nog att kliva in i kommersiella 
samarbeten på schyssta villkor för man 
är helt oförberedd. Det här är förbjudet 
att tala om på skolorna. Jag har blivit 
tillfrågad av studenterna att komma till 
Konstfack utan att lärarna och ledningen 
visste att jag var där. Så förbjudet är det. 
Jag skulle komma på natten och hålla en 
föreläsning. 

a nd ers :  men gå r v i  in t e åt r ät t H å l l , 

m å n ga ko ns t n ä r er  s a m a r b e ta r  Ju med 

f ö r e tag?

Linda: Ja, men bara när man går upp 
några trappsteg till creme de la creme i 
det svenska konstlivet. För Karin Mamma 
Andersson och de konstnärerna finns 
det inte någon motsättning. För dem är 
det ingen skillnad att göra ett uppdrag 
för Konstnärsnämnden eller för sE b. Det 
är väldigt intressant att det är bland de 
breda lagren av konstnärer som hjärn-
spökena om vad kommersialism skulle 
innebära lever kvar.

Marina: Det där är allmän psykologi, 
det går liksom att applicera på vad som 
helst. Är du redan framgångsrik så är du 
friare att gå ifrån din läst.

a nd ers :  d e t ta l a s m Yck e t nu o m en 

n Y ko nservat i v våg. f inns d e t en s å da n , 

o cH Hur t Yck er ni i  s å fa l l d en ta r si g 

u t t rYck?

Marina: Ja, det syns bland annat 
i medieövervakningen, där är det figu-
rativt måleri som bevakas. Ta Tobias 
Bernstrup, han ställer ut på stora tunga 
internationella institutioner som Palais 
de Tokyo. Men vad gör han? Han gör 
performances. Men om Karin Mamma 
Andersson, jag har jättestor respekt för 
henne det är inte det som det handlar om, 
pruttar ut ett litet blad någonstans så blir 
det en artikel. 

Johan: Fast det har väl inget med 
nykonservatism att göra? Det ligger väl 

snarare i medias natur – att det är svårt 
att göra rättvisa åt performances i exem-
pelvis en tidning? Och att fler människor 
uppskattar Karin Mamma Andersson än 
performances.

Marina: Måleriet kom ju tillbaka 
väldigt starkt förra decenniet och har 
fått ett fäste. Och det där man märker 
också på publiken, så fort det är förestäl-
lande så kommer de. Jag tror det finns en 
trygghet i det. Jag är förvånad över att det 
kommit tillbaka så starkt, den här läng-
tan hos publiken efter något som redan är 
vedertaget och bekräftat. 

Johan: Ja, men jag tror att om man är 
intresserad av konst så är det helt natur-
ligt, man är intresserad av färg och form 
– teknisk skicklighet och seende snarare 
än av idéer. Men att utvecklingen gått mot 
det idébaserade hänger väl delvis också 
samman med kulturrelativismen – idén 
om att vad som helst kan vara konst. Man 
är konstnär om man är hårfrisörska och 
om man designar IKEA-möbler. Alla är 
vi konstnärer, det finns inget motmedel. 

Marina: Jag fattar inte det alls. 
Linda: Jag tycker inte alltid att skil-

jelinjen är tydlig, var idén börjar och var 
formen börjar.

a nd ers :  H a nd l a r d e t o m e t t f ö r n Y-

at in t r e s se f ö r H a n t v er k? i  min a ö g o n 

t Yck s d e t va r a en b r ed t r end. un ga sk a 

g ö r a sur d e gsb rö d o cH m å l a i  o l Ja . 

Linda: Framförallt så tror jag att 
gränsen mellan konst och konsthantverk 
mer och mer suddas ut. Jag tror att den 
kommer att luckras upp totalt. Ibland 
när jag ser en konsthantverksutställning 
upplever jag det som väldigt konceptuell 
konst. Det drivs till sin spets, men det 
görs genom ett konsthantverksmedium. 
Medan ibland går man och tittar på konst 
och det är en jättevacker tavla, men det 
finns ingen tydlig idé. 

Johan: Jag tror att det beror på att 
man inom konceptuell konst ofta kommer 

i kontakt med en idé i andra eller tredje 
hand. Som Foucaults maktkritik. Är man 
intresserad av sånt, kan man väl läsa 
Foucault istället? Det är oftast väldigt 
enkelt att genomskåda vad den idémäs-
siga poängen är med dagens konst. Man 
tittar några minuter och sen är det klart. 
Det finns inget mysterium.

Marina: Det där stämmer inte. 
Idébaserad konst i dag utgår ofta från en 
väldigt privat upplevelse som man försö-
ker höja upp till något allmängiltigt. Det 
är också en tendens som bubblar upp 
mer och mer nu, för mig är Anna Odells 
konst konceptuell. Det där med att läsa 
Foucault, det gjorde man på åttiotalet och 
gjorde en grunka av det. Vi har ju kommit 
så vansinnigt mycket längre än det i dag. 
Jag finner det väldigt konstigt att publi-
ken fortfarande är mer intresserad av 
Evert Lundquist. 

a nd ers :  ä r  d e t v ik t i ga r e  i  dag  at t 

ko ns t n ä r en g ö r  ko ns t s o m ä r  r el at e -

r a d t il l en Per s o nl i g  uPPl e v el se ? s o m 

H o s a nn a  o d el l? d e t s Jä lv b i o gr a f isk a 

H a r Ju va r i t en b e t Y da nd e  t r end  in o m 

l i t t er at ur en d e  sen a s t e  å r en . 
Natalia: Personligen tycker jag det 

tog udden av Odells verk eftersom det 
bara kändes som personlig terapi. Det 
blev ointressant för det allmängiltiga i 
hennes verk försvann. Det blev platt. Det 
blev ingenting. Hon ville arbeta enligt 

… Om K a r in m a mm a a nder ssOn pru  t ta r u t e t t  l i t e t  bl a d n ågOns ta ns så bl ir de t en a r t iK el

leda till en kris förr eller senare.
a nd ers : va d f ö r k r is?

Linda: Jag är inte säker på att den 
kommer under tiotalet. Kanske snarare 
2022 eller något sånt. Men jag tror att 
den kommer att drabba konstskolorna, 
när eleverna tröttnar eftersom de inte 
fått verktygen de behöver för att kunna 
försörja sig på sin konst. 

Som utbildningarna ser ut i dag 
lägger de en grogrund för en väldigt nega-
tiv kommersialism, eftersom studenterna 
som kläcks ut är väldigt oskuldsfulla och 

kommer ut utan att veta vad de har för 
rättigheter eller möjligheter. Man har inte 
kunskap nog att kliva in i kommersiella 
samarbeten på schyssta villkor för man 
är helt oförberedd. Det här är förbjudet 
att tala om på skolorna. Jag har blivit 
tillfrågad av studenterna att komma till 
Konstfack utan att lärarna och ledningen 
visste att jag var där. Så förbjudet är det. 
Jag skulle komma på natten och hålla en 
föreläsning. 

a nd ers : men gå r v i  in t e åt r ät t H å l l , 

m å n ga ko ns t n ä r er  s a m a r b e ta r  Ju med 

f ö r e tag?

Linda: Ja, men bara när man går upp 
några trappsteg till creme de la creme i 
det svenska konstlivet. För Karin Mamma 
Andersson och de konstnärerna finns 
det inte någon motsättning. För dem är 
det ingen skillnad att göra ett uppdrag 
för Konstnärsnämnden eller för sE b. Det 
är väldigt intressant att det är bland de 
breda lagren av konstnärer som hjärn-
spökena om vad kommersialism skulle 
innebära lever kvar.

Marina: Det där är allmän psykologi, 
det går liksom att applicera på vad som 
helst. Är du redan framgångsrik så är du 
friare att gå ifrån din läst.

a nd ers : d e t ta l a s m Yck e t nu o m en 

n Y ko nservat i v våg. f inns d e t en s å da n , 

o cH Hur t Yck er ni i  s å fa l l d en ta r si g 

u t t rYck?

Marina: Ja, det syns bland annat 
i medieövervakningen, där är det figu-
rativt måleri som bevakas. Ta Tobias 
Bernstrup, han ställer ut på stora tunga 
internationella institutioner som Palais 
de Tokyo. Men vad gör han? Han gör 
performances. Men om Karin Mamma 
Andersson, jag har jättestor respekt för 
henne det är inte det som det handlar om, 
pruttar ut ett litet blad någonstans så blir 
det en artikel. 

Johan: Fast det har väl inget med 
nykonservatism att göra? Det ligger väl 

snarare i medias natur – att det är svårt 
att göra rättvisa åt performances i exem-
pelvis en tidning? Och att fler människor 
uppskattar Karin Mamma Andersson än 
performances.

Marina: Måleriet kom ju tillbaka 
väldigt starkt förra decenniet och har 
fått ett fäste. Och det där man märker 
också på publiken, så fort det är förestäl-
lande så kommer de. Jag tror det finns en 
trygghet i det. Jag är förvånad över att det 
kommit tillbaka så starkt, den här läng-
tan hos publiken efter något som redan är 
vedertaget och bekräftat. 

Johan: Ja, men jag tror att om man är 
intresserad av konst så är det helt natur-intresserad av konst så är det helt natur-intresserad av konst så är det helt natur
ligt, man är intresserad av färg och form 
– teknisk skicklighet och seende snarare 
än av idéer. Men att utvecklingen gått mot 
det idébaserade hänger väl delvis också 
samman med kulturrelativismen – idén 
om att vad som helst kan vara konst. Man 
är konstnär om man är hårfrisörska och 
om man designar IKEA-möbler. Alla är 
vi konstnärer, det finns inget motmedel. 

Marina: Jag fattar inte det alls. 
Linda: Jag tycker inte alltid att skil-

jelinjen är tydlig, var idén börjar och var 
formen börjar.

a nd ers :  H a nd l a r d e t o m e t t f ö r n Y-

at in t r e s se f ö r H a n t v er k? i  min a ö g o n 

t Yck s d e t va r a en b r ed t r end. un ga sk a 

g ö r a sur d e gsb rö d o cH m å l a i  o l Ja . 

Linda: Framförallt så tror jag att 
gränsen mellan konst och konsthantverk 
mer och mer suddas ut. Jag tror att den 
kommer att luckras upp totalt. Ibland 
när jag ser en konsthantverksutställning 
upplever jag det som väldigt konceptuell 
konst. Det drivs till sin spets, men det 
görs genom ett konsthantverksmedium. 
Medan ibland går man och tittar på konst 
och det är en jättevacker tavla, men det 
finns ingen tydlig idé. 

Johan: Jag tror att det beror på att 
man inom konceptuell konst ofta kommer 

i kontakt med en idé i andra eller tredje 
hand. Som Foucaults maktkritik. Är man 
intresserad av sånt, kan man väl läsa 
Foucault istället? Det är oftast väldigt 
enkelt att genomskåda vad den idémäs-
siga poängen är med dagens konst. Man 
tittar några minuter och sen är det klart. 
Det finns inget mysterium.

Marina: Det där stämmer inte. 
Idébaserad konst i dag utgår ofta från en 
väldigt privat upplevelse som man försö-
ker höja upp till något allmängiltigt. Det 
är också en tendens som bubblar upp 
mer och mer nu, för mig är Anna Odells 
konst konceptuell. Det där med att läsa 
Foucault, det gjorde man på åttiotalet och 
gjorde en grunka av det. Vi har ju kommit 
så vansinnigt mycket längre än det i dag. 
Jag finner det väldigt konstigt att publi-
ken fortfarande är mer intresserad av 
Evert Lundquist. 

a nd ers : ä r  d e t v ik t i ga r e  i  dag  at t 

ko ns t n ä r en g ö r  ko ns t s o m ä r  r el at e -

r a d t il l en Per s o nl i g  uPPl e v el se ? s o m 

H o s a nn a  o d el l? d e t s Jä lv b i o gr a f isk a 

H a r Ju va r i t en b e t Y da nd e  t r end  in o m 

l i t t er at ur en d e  sen a s t e  å r en .

Natalia: Personligen tycker jag det 
tog udden av Odells verk eftersom det 
bara kändes som personlig terapi. Det 
blev ointressant för det allmängiltiga i 
hennes verk försvann. Det blev platt. Det 
blev ingenting. Hon ville arbeta enligt 

n pru  t ta r u t e t t  l i t e t  bl a d n ågOns ta ns så bl ir de t en a r t iK el
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någon slags journalistisk metod, och det 
kan man ju se att många konstnärer vill 
göra i dag. Jag tycker att de flesta miss-
lyckas. Det fungerar inte eftersom de ju 
inte är journalister...

Johan: Nej, precis, de är ju inte fors-
kare heller. 

 Natalia: Det är som om man försöker 
vara något annat än konstnär hela tiden, 
som journalist eller forskare – men det 
resulterar bara i att man blir en lite sämre 
forskare. 

Linda: Jag vet inte om jag håller 
med. Jag läste ett reportage av Wallraff 
och det kändes mer som om jag läste ett 
verk av en konstnär, inte en journalist. 
Kanske finns det en känsla av att jour-
nalistiken har övergivit sina ideal, eller 
sin roll. Folk tror inte riktigt längre på 
media, det finns en sorts mättnad. Och 
så kommer en konstnär och ställer sig i 
hörnet som tredje statsmakten, det ger ett 
otroligt genomslag.

Marina: Sådant väcker upp otroligt 
mycket känslor. 

Linda: Konstnärer är vana vid att 
granska utifrån andra premisser. Jag tror 
att konsten kommer att bli mycket mer 
granskande, jag tror att det är en trend. 
För Odell och debatten kring det kommer 
inte att gå obemärkt förbi, verkligen inte. 

a nd ers :  at t ko ns t n ä r er f Y l l er en 

ro l l s o m J o ur n a l is t er H a r  l ä mn at ?

Linda: Jag tror vi kommer att se en 
förändring, och sen vet jag inte om det är 
bra eller dåligt. Men jag tror vi kommer 
att se mer av det. Det kommer att hända.

Johan: Det är ju finare att wallraffa 
som konstnär än att wallraffa som journa-
list. Det är finare att forska som konstnär 
än som psykolog eller biolog...

Linda: Vem säger det?
Johan: Det är ju högre värderat. Om 

du skriver en doktorsavhandling inom 
biologi så kan den slumpas bort för 50 
kronor. Men om du är utbildad på konst-
högskola och presenterar dina »veten-
skapliga« idéer på ett galleri kan du få 
250 000, även om de då inte ens har 
något vetenskapligt värde.

Linda: Jag vet inte jag om den 

liknelsen håller. De flesta journalister 
och biologer tjänar mer än vad konstnärer 
generellt gör. 

a nd ers :  d en H ä r u t v e ck l in gen , 

b e t Y d er d en o ck s å at t med ier n a mer 

o cH mer b l ir a r en a n f ö r ko ns t en? 

Linda: Att använda media och att 
låta sig bli använd av media, det tror jag 
är jättenära varandra i dag. 

Marina: Tänk när Ernst Billgren 
flyttade till Stockholm och hur han 
använde media för att slå igenom. Han 
blev ju väldigt kritiserad och avskydd för 
det i vissa konstkretsar. Men då använde 
han media på ett helt annat sätt. Det 
var när dokusåpornas slog igenom och 
det sågs som väldigt, väldigt störande. I 
dag är ju media en annan sorts arena för 
konstnärerna. 

a nd ers :  ä r sk il l n a d en at t 

b il lgr en g J o r d e ko ns t o cH sen 

g J o r d e H a n r ek l a m f ö r ko ns t en . men 

idag Pågå r ko ns t v er k e t mer i  s Jä lva 

med ier a PP o r t er in gen? 

Marina: Precis, det är infiltrerat. Det 
är manipulerat på ett helt annat sätt.

a nd ers :  t Yck er ni at t f ö r H å l l a nd e t 

t il l ko ns t H a r f ö r ä nd r at s H o s a l l m ä n -

He t en d e sen a s t e å r en? f ö r r a å r e t s 

ko ns t H ä nd el ser väck t e Ju n ä s ta n e t t 

sl ags H at 
Natalia: Ja, fast man blev ju väldigt 

engagerad 
Linda: Nu när man åker taxi så kan 

man diskutera Odell med taxichauffören. 
Konstdebatten har tagit sig ut på ett annat 
sätt, folk diskuterar konst. 

Marina: Jag upplever också att det 
har uppstått ett större intresse för konst 
rent generellt. 

Natalia: Det tror jag blir den stora 
trenden framöver; att det inte kommer 
att vara finkultur längre, den gränsen 
kommer på något sätt luckras upp, det 
kommer bli populärt. 

Marina: Konst kommer förhopp-
ningsvis kännas mer angeläget, och 
vara ett intresse för en bredare grupp i 
samhället. 

Natalia: Jag håller helt med dig. Jag 
tror att den yngre generationen kommer 

att kunna använda konst på ett iden-
titetsskapande sätt precis som musik 
eller mode. Att man har ett galleri man 
hänger på. Så har det ju också blivit lite 
i Stockholm. Jag såg någon auktion i u s A 

där stjärnorna från »The Hills« var och 
köpte konst. De är ju tonårsidoler och de 
hänger på utställningar, det tror jag är 
extremt talande. 

Marina: Ja, man märker tydligt att 
konsten börjar bli en angelägenhet för 
många. Det är som du säger, kids som 
tidigare gick på modevisningar kommer 
nu på vernissager. Och att det liksom är 
den nya grejen, det är det nya svarta. 

Linda: Folkbildningsinstitutet borde 
jubla. 

a nd ers :  va d  ä r  d e t s o m lo ck a r  då? 

va r f ö r s ö k er  si g  un ga t il l ko ns t ?

Linda: Konst berör, konst är fortfaran-
de är något man kan bli förbannad på...

Marina: Jag tror inte bara att det 
är det, jag tror det har lite att göra med 
glamour också.

Johan: Det är kanske bra att konst 
kan bli en livsstilsmarkör igen, men man 
måste ändå hålla isär saker här. Vad är 
livsstilsmarkörer och vad är bra konst? 
Det är två helt olika saker, det går liksom 
inte att jämföra med varandra. Det är stor 
skillnad mellan vad ett popband eller 
Marcel Proust kan förmedla, de befinner 
sig på två helt olika planeter alltså.

Natalia: Men om man går till 
Nationalmuseum på en lördag, det är ju 
fucking Ullared där. Det är så mycket 
människor, och det tyder väl på att 
människor även vill ha den typen av 
konst som du pratar om? Man får vänta 
en timme på att köpa en biljett, och så ser 
det ut i hela Europa.

Johan: Absolut. Men det gör man 
ju inte för att Caspar David Friedrich är 
så jävla hipp utan för att man faktiskt 
känner något när man står inför de där 
tavlorna. Känner mer än tänker. 

Natalia: Men då är det ju folkligt att 
gilla den typen av konst. Om folk trängs 
för att få se »Prerafaeliterna«, då är den 
ju inte marginaliserad någonstans.

a nd ers :  o m ko ns t in t r e s se t nu 
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någon slags journalistisk metod, och det 
kan man ju se att många konstnärer vill 
göra i dag. Jag tycker att de flesta miss-
lyckas. Det fungerar inte eftersom de ju 
inte är journalister...

Johan: Nej, precis, de är ju inte fors-
kare heller. 

Natalia: Det är som om man försöker 
vara något annat än konstnär hela tiden, 
som journalist eller forskare – men det 
resulterar bara i att man blir en lite sämre 
forskare.

Linda: Jag vet inte om jag håller 
med. Jag läste ett reportage av Wallraff 
och det kändes mer som om jag läste ett 
verk av en konstnär, inte en journalist. 
Kanske finns det en känsla av att jour-Kanske finns det en känsla av att jour-Kanske finns det en känsla av att jour
nalistiken har övergivit sina ideal, eller 
sin roll. Folk tror inte riktigt längre på 
media, det finns en sorts mättnad. Och 
så kommer en konstnär och ställer sig i 
hörnet som tredje statsmakten, det ger ett 
otroligt genomslag.

Marina: Sådant väcker upp otroligt 
mycket känslor. 

Linda: Konstnärer är vana vid att 
granska utifrån andra premisser. Jag tror 
att konsten kommer att bli mycket mer 
granskande, jag tror att det är en trend. 
För Odell och debatten kring det kommer 
inte att gå obemärkt förbi, verkligen inte. 

a nd ers : at t ko ns t n ä r er f Y l l er en 

ro l l s o m J o ur n a l is t er H a r l ä mn at ?

Linda: Jag tror vi kommer att se en 
förändring, och sen vet jag inte om det är 
bra eller dåligt. Men jag tror vi kommer 
att se mer av det. Det kommer att hända.

Johan: Det är ju finare att wallraffa 
som konstnär än att wallraffa som journa-
list. Det är finare att forska som konstnär 
än som psykolog eller biolog...

Linda: Vem säger det?
Johan: Det är ju högre värderat. Om 

du skriver en doktorsavhandling inom 
biologi så kan den slumpas bort för 50 
kronor. Men om du är utbildad på konst-
högskola och presenterar dina »veten-
skapliga« idéer på ett galleri kan du få 
250 000, även om de då inte ens har 
något vetenskapligt värde.

Linda: Jag vet inte jag om den 

liknelsen håller. De flesta journalister 
och biologer tjänar mer än vad konstnärer 
generellt gör. 

a nd ers : d en H ä r u t v e ck l in gen , 

b e t Y d er d en o ck s å at t med ier n a mer 

o cH  mer b l ir a r en a n f ö r ko ns t en? 

Linda: Att använda media och att 
låta sig bli använd av media, det tror jag 
är jättenära varandra i dag. 

Marina: Tänk när Ernst Billgren 
flyttade till Stockholm och hur han 
använde media för att slå igenom. Han 
blev ju väldigt kritiserad och avskydd för 
det i vissa konstkretsar. Men då använde 
han media på ett helt annat sätt. Det 
var när dokusåpornas slog igenom och 
det sågs som väldigt, väldigt störande. I 
dag är ju media en annan sorts arena för 
konstnärerna. 

a nd ers : ä r sk il l n a d en at t 

b il lgr en g J o r d e ko ns t o cH sen 

g J o r d e H a n r ek l a m f ö r ko ns t en . men 

idag Pågå r ko ns t v er k e t mer i  s Jä lva 

med ier a PP o r t er in gen? 

Marina: Precis, det är infiltrerat. Det 
är manipulerat på ett helt annat sätt.

a nd ers : t Yck er ni at t f ö r H å l l a nd e t 

t il l ko ns t H a r f ö r ä nd r at s H o s a l l m ä n -

He t en d e sen a s t e å r en? f ö r r a å r e t s 

ko ns t H ä nd el ser väck t e Ju n ä s ta n e t t 

sl ags H at

Natalia: Ja, fast man blev ju väldigt 
engagerad

Linda: Nu när man åker taxi så kan 
man diskutera Odell med taxichauffören. 
Konstdebatten har tagit sig ut på ett annat 
sätt, folk diskuterar konst. 

Marina: Jag upplever också att det 
har uppstått ett större intresse för konst 
rent generellt. 

Natalia: Det tror jag blir den stora 
trenden framöver; att det inte kommer 
att vara finkultur längre, den gränsen 
kommer på något sätt luckras upp, det 
kommer bli populärt. 

Marina: Konst kommer förhopp-
ningsvis kännas mer angeläget, och 
vara ett intresse för en bredare grupp i 
samhället. 

Natalia: Jag håller helt med dig. Jag 
tror att den yngre generationen kommer 

att kunna använda konst på ett iden-
titetsskapande sätt precis som musik 
eller mode. Att man har ett galleri man 
hänger på. Så har det ju också blivit lite 
i Stockholm. Jag såg någon auktion i u s A 

där stjärnorna från »The Hills« var och 
köpte konst. De är ju tonårsidoler och de 
hänger på utställningar, det tror jag är 
extremt talande. 

Marina: Ja, man märker tydligt att 
konsten börjar bli en angelägenhet för 
många. Det är som du säger, kids som 
tidigare gick på modevisningar kommer 
nu på vernissager. Och att det liksom är 
den nya grejen, det är det nya svarta. 

Linda: Folkbildningsinstitutet borde 
jubla. 

a nd ers : va d  ä r  d e t s o m lo ck a r  då? 

va r f ö r s ö k er  si g  un ga t il l ko ns t ?

Linda: Konst berör, konst är fortfaran-
de är något man kan bli förbannad på...

Marina: Jag tror inte bara att det 
är det, jag tror det har lite att göra med 
glamour också.

Johan: Det är kanske bra att konst 
kan bli en livsstilsmarkör igen, men man 
måste ändå hålla isär saker här. Vad är 
livsstilsmarkörer och vad är bra konst? 
Det är två helt olika saker, det går liksom 
inte att jämföra med varandra. Det är stor 
skillnad mellan vad ett popband eller 
Marcel Proust kan förmedla, de befinner 
sig på två helt olika planeter alltså.

Natalia: Men om man går till 
Nationalmuseum på en lördag, det är ju 
fucking Ullared där. Det är så mycket 
människor, och det tyder väl på att 
människor även vill ha den typen av 
konst som du pratar om? Man får vänta 
en timme på att köpa en biljett, och så ser 
det ut i hela Europa.

Johan: Absolut. Men det gör man 
ju inte för att Caspar David Friedrich är 
så jävla hipp utan för att man faktiskt 
känner något när man står inför de där 
tavlorna. Känner mer än tänker.

Natalia: Men då är det ju folkligt att 
gilla den typen av konst. Om folk trängs 
för att få se »Prerafaeliterna«, då är den 
ju inte marginaliserad någonstans.

a nd ers : o m ko ns t in t r e s se t nu 
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ö k a r , t ro r ni at t d e t ko mmer f ö l Ja s 

uPP av en s tö r r e o cH mer ser i ö s b e va k-

nin g av ko ns t en? 

Natalia: Det är svårt att säga, men 
jag tror att det kommer ges större utrym-
me för konsten i media. Sedan vet jag 
inte om det är konstkritik i den verkliga 
meningen att någon ska stå och känna 
hur det känns att se ett på verk. Den 
typen av konstbevakning tror jag inte på. 
Däremot tror jag att det kommer skapas 

ett större intresse runt konstnärer som 
personer, det kommer skapas myter igen. 
Det kommer bli en stor berättartrend.

Marina: De blir lite mer som kändi-
sar. Det ser man internationellt, att 
konstnärer håller på att bli riktigt stora 
kändisar. 

Natalia: Ta en tidning som Vice, de 
kan ju skriva om konst fast det egentligen 
handlar om helt andra grejer. De kan ha 
en serietecknare eller graffitikonstnär som 
de gör ett porträtt på fast på sitt eget sätt. 

Johan: Smakdomaren har försvun-
nit, det är inga kritiker som i dag har 
samma ställning som Ulf Linde hade för 
30 år sedan. Kritiker som kommer in på 
en riktigt etablerad konstnärs utställning 

och säger att »detta är bara skit«, och att 
det skulle förändra konstnärens status; 
det skulle inte kunna hända i dag. 

Marina: Behöver vi dem då?
Johan: Jag tror att vi behöver en 

mer tänkande, reflekterande och sant 
maktkritisk kritik, så att inte konstbe-
vakningen blir som i modemagasinen där 
man gör hemma-hos-reportage, slänger 
in lite läckra bilder, några nakna krop-
par och en »skön« snubbe. Se på Svenska 

Dagbladet, där är det mer och mer sånt. 
Marina: Det skulle ju vara roligt om 

bildkonsten fick lika mycket utrymme 
som litteraturen. Det är väl ett område 
som en större mängd människor har en 
relation till, men det tror jag kommer 
förändras.

a nd ers :  men a r ni at t ko ns t b e va k-

nin gen ko mmer at t f lY t ta s f r å n kult ur 

t il l n ö Je i  t id nin gen?

Marina: Där är den redan.
Natalia: Mer och mer i varje fall. Jag 

önskar att konstbevakningen blir som 
sportbevakningen, där det finns analys, 
tabeller och referat. Konstjournalistik 
kan också vara allting det här, porträtt, 
recensioner, kommentarer och intervjuer.

Linda: Topplistor...
Johan: Ja, det går dessvärre åt det 

hållet.
Natalia: Jag tror inte att det kommer 

utesluta analyser och tänkande. Innan 
har det varit så att Ingela Lind har stått 
och tittat på en tavla jättelänge och 
liksom tolkar den utifrån vad hon känner, 
det kommer inte finnas. 

a nd ers :  ko mmer  v i  at t se  ko ns t b il a -

g o r med k vä l l s t id nin ga r n a?

Natalia: I hope so...
Marina: Det vore ju fantastiskt.
Johan: Jo, men det blir de kommer-

siella krafterna som kommer att styra det 
där, vilket riskerar leda till pajaseri. Se 
på bevakningen av »kultur« i TV4.

Anders: Jag tycker liknelsen med 
sporten är intressant. Där hyllar man ju 
eliten, varför beskylls konsten alltid för 
att vara elitistisk?

Johan: Jag tror inte att folk är så 
skeptiska mot konsten egentligen. Men 
ta Anna Odell-debatten. Jag tror att folk 
helt enkelt upprörs över att konstnärer 
sysslar med sådant som man känner att 
man själv inte har något som helst utbyte 
av. Och man tänker att om jag inte har 

…  den KOncep t uel l a KOns t en KOmmer at t  gå under

ö k a r , t ro r ni at t d e t ko mmer f ö l Ja s 
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Natalia: Det är svårt att säga, men 
jag tror att det kommer ges större utrym-
me för konsten i media. Sedan vet jag 
inte om det är konstkritik i den verkliga 
meningen att någon ska stå och känna 
hur det känns att se ett på verk. Den 
typen av konstbevakning tror jag inte på. 
Däremot tror jag att det kommer skapas 

ett större intresse runt konstnärer som 
personer, det kommer skapas myter igen. 
Det kommer bli en stor berättartrend.

Marina: De blir lite mer som kändi-
sar. Det ser man internationellt, att 
konstnärer håller på att bli riktigt stora 
kändisar. 

Natalia: Ta en tidning som Vice, de 
kan ju skriva om konst fast det egentligen 
handlar om helt andra grejer. De kan ha 
en serietecknare eller graffitikonstnär som 
de gör ett porträtt på fast på sitt eget sätt. 

Johan: Smakdomaren har försvun-
nit, det är inga kritiker som i dag har 
samma ställning som Ulf Linde hade för 
30 år sedan. Kritiker som kommer in på 
en riktigt etablerad konstnärs utställning 

och säger att »detta är bara skit«, och att 
det skulle förändra konstnärens status; 
det skulle inte kunna hända i dag. 

Marina: Behöver vi dem då?
Johan: Jag tror att vi behöver en 

mer tänkande, reflekterande och sant 
maktkritisk kritik, så att inte konstbe-
vakningen blir som i modemagasinen där 
man gör hemma-hos-reportage, slänger 
in lite läckra bilder, några nakna krop-
par och en »skön« snubbe. Se på Svenska 

Dagbladet, där är det mer och mer sånt. 
Marina: Det skulle ju vara roligt om 

bildkonsten fick lika mycket utrymme 
som litteraturen. Det är väl ett område 
som en större mängd människor har en 
relation till, men det tror jag kommer 
förändras.

a nd ers :  men a r ni at t ko ns t b e va k-

nin gen ko mmer at t f lY t ta s f r å n kult ur 

t il l n ö Je i  t id nin gen?

Marina: Där är den redan.
Natalia: Mer och mer i varje fall. Jag 

önskar att konstbevakningen blir som 
sportbevakningen, där det finns analys, 
tabeller och referat. Konstjournalistik 
kan också vara allting det här, porträtt, 
recensioner, kommentarer och intervjuer.

Linda: Topplistor...
Johan: Ja, det går dessvärre åt det 

hållet.
Natalia: Jag tror inte att det kommer 

utesluta analyser och tänkande. Innan 
har det varit så att Ingela Lind har stått 
och tittat på en tavla jättelänge och 
liksom tolkar den utifrån vad hon känner, 
det kommer inte finnas. 

a nd ers : ko mmer  v i  at t se  ko ns t b il a -

g o r med k vä l l s t id nin ga r n a?

Natalia: I hope so...
Marina: Det vore ju fantastiskt.
Johan: Jo, men det blir de kommer- Jo, men det blir de kommer- Jo, men det blir de kommer

siella krafterna som kommer att styra det 
där, vilket riskerar leda till pajaseri. Se 
på bevakningen av »kultur« i TV4.

Anders: Jag tycker liknelsen med 
sporten är intressant. Där hyllar man ju 
eliten, varför beskylls konsten alltid för 
att vara elitistisk?

Johan: Jag tror inte att folk är så 
skeptiska mot konsten egentligen. Men 
ta Anna Odell-debatten. Jag tror att folk 
helt enkelt upprörs över att konstnärer 
sysslar med sådant som man känner att 
man själv inte har något som helst utbyte 
av. Och man tänker att om jag inte har 
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något som helst utbyte av det här så vill 
jag fan inte betala några skattepengar till 
det heller. 

Natalia: Jag kan inte hoppa höjd-
hopp men jag uppskattar ändå Kajsa 
Bergqvist. 

Johan: Men då uppskattar du det. 
Men om konstnärer gjorde sådant som 
fler människor kände beundran inför så 
kanske folk inte skulle ha något emot att 
betala för det. En annan aspekt är hur 
den offentliga konsten har fungerat, att 
makten kommer och påtvingar människor 
en vis sorts konst. Folk är förbannade, 
och jag tycker att de kan vara det med 
rätta. Nu ska vi hylla Astrid Lindgren och 
då ska det vara någon mystisk grunka 
som är konceptuell istället för en byst som 
föreställer personen Astrid Lindgren. 

Marina: Ska vi bo i hus med stam-

pade jordgolv fortfarande också? Du 
(Natalia) en drog sportparallell, och jag 
vill bestämt hävda att kulturen anses vara 
för de bildade få. Sport ses som demokra-
tiskt, en sund själ i en sund kropp. Det är 

djupt förankrat i vårt land, att kultur inte 
är viktigt. Att det inte är till för alla. 

Natalia: Det är ändå lite konstigt att 
man tycker att bidrag till konstnärer är 
fel, men tycker det är välanvända pengar 
att lägga 40 miljoner på en ny hockey-
rink. Ingen säger till hockey-knattarna att 
ni får tjäna ihop till er en egen rink. Men 
just när det gäller konst, då ska allt ske 
med privata medel. 

Marina: Det är just det här djupt 
rotade kulturföraktet. Vi är ingenjörsäls-
kande bönder. 

a nd ers :  d in u t s tä l l nin g 

Fi gur ati o ner  J o H a n H a r väck t m Yck e t 

d eb at t i  kult urvä r l d en . ser v i  en ö k a d 

ko nf l ik t mel l a n en t r a d i t i o nel l o cH 

en m o d er nis t isk ko ns t t r a d i t i o n? 

Johan: Nej, det tror jag är att formu-
lera frågan fel. Jag tror att problemet 

ytterst har att göra med just det imma-
nenta värdet i konstverket. Att så länge 
som konstens värde inte knyts till este-
tiska kvaliteter i verket som sådant, så 
kommer det att skapas en bubbla som 

sedan kommer att spricka. Men det kan 
ta tio år eller tjugo år. Men den konceptu-
ella konsten kommer att gå under och vi 
kommer att gå tillbaka till ett mer hant-
verks- och skicklighetsbaserat konstbe-
grepp på sikt.

Natalia: Jag tror det kommer att 
finnas både konst som man njuter av och 

konst man diskuterar vid kaffebordet. Det 
ena behöver väl inte utesluta det andra? 

Johan: Men man kan diskutera 
även njutbar konst, vars kvaliteter finns i 
verket snarare än i de idéer som omgär-
dar verket. 

a nd ers :  Jag  H a r  l ä n g e  H o PPat s 

På at t en n Y ko ns t sk a uPP s tå i  m öt e t 

mel l a n ko ns t o cH n at urv e t ensk a P. 

i  dag ser v i  b å d e  Hur  d e  d i gi ta l a o c H 

b i o lo gisk a mil J ö er n a  u t v e ck l a s 

vä l d i g t f o r t.  men ko ns t en v er k a r 

s ä l l a n va r a dä r ,  el l er?

Johan: Hela den humanistiska sfären 
har varit väldigt fokuserad på konstruk-
tionism, att allt är en social konstruktion. 
Därför är man ofta extremt ointresserad 
av nya tekniska, biologiska och överhu-
vudtaget naturvetenskapliga rön. 

Marina: Så är det inte. 
Johan: Jo, områdena blir ju mer och 

mer avgränsade på grund av att huma-
nister och esteter ser ner på naturve-
tare. Och åt andra hållet också såklart. 
Men en gång i tiden så fanns ju faktiskt 
ett fruktbart utbyte mellan konst och 
naturvetenskap.

Linda: Det är ju intressant, nu är 
man antingen bra på form eller på siffror. 

Johan: Se på Swedenborg, det var 
andra grejer det. 

Natalia: Jag skulle snarare säga 
klyftan beror på att vi i dag har två 
kriterier för bra konst. Den ska vara anti-
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något som helst utbyte av det här så vill 
jag fan inte betala några skattepengar till 
det heller. 

Natalia: Jag kan inte hoppa höjd-
hopp men jag uppskattar ändå Kajsa 
Bergqvist. 

Johan: Men då uppskattar du det. 
Men om konstnärer gjorde sådant som 
fler människor kände beundran inför så 
kanske folk inte skulle ha något emot att 
betala för det. En annan aspekt är hur 
den offentliga konsten har fungerat, att 
makten kommer och påtvingar människor 
en vis sorts konst. Folk är förbannade, 
och jag tycker att de kan vara det med 
rätta. Nu ska vi hylla Astrid Lindgren och 
då ska det vara någon mystisk grunka 
som är konceptuell istället för en byst som 
föreställer personen Astrid Lindgren. 

Marina: Ska vi bo i hus med stam-

pade jordgolv fortfarande också? Du 
(Natalia) en drog sportparallell, och jag 
vill bestämt hävda att kulturen anses vara 
för de bildade få. Sport ses som demokra-
tiskt, en sund själ i en sund kropp. Det är 

djupt förankrat i vårt land, att kultur inte 
är viktigt. Att det inte är till för alla. 

Natalia: Det är ändå lite konstigt att 
man tycker att bidrag till konstnärer är 
fel, men tycker det är välanvända pengar 
att lägga 40 miljoner på en ny hockey-
rink. Ingen säger till hockey-knattarna att 
ni får tjäna ihop till er en egen rink. Men 
just när det gäller konst, då ska allt ske 
med privata medel.

Marina: Det är just det här djupt 
rotade kulturföraktet. Vi är ingenjörsäls-
kande bönder. 

a nd ers : d in u t s tä l l nin g 

Fi gur ati o ner  J o H a n H a r väck t m Yck e t 

d eb at t i  kult urvä r l d en . ser v i  en ö k a d 

ko nf l ik t mel l a n en t r a d i t i o nel l o cH

en m o d er nis t isk ko ns t t r a d i t i o n? 

Johan: Nej, det tror jag är att formu-
lera frågan fel. Jag tror att problemet 

ytterst har att göra med just det imma-
nenta värdet i konstverket. Att så länge 
som konstens värde inte knyts till este-
tiska kvaliteter i verket som sådant, så 
kommer det att skapas en bubbla som 

sedan kommer att spricka. Men det kan 
ta tio år eller tjugo år. Men den konceptu-
ella konsten kommer att gå under och vi 
kommer att gå tillbaka till ett mer hant-
verks- och skicklighetsbaserat konstbe-
grepp på sikt.

Natalia: Jag tror det kommer att 
finnas både konst som man njuter av och 

konst man diskuterar vid kaffebordet. Det 
ena behöver väl inte utesluta det andra? 

Johan: Men man kan diskutera 
även njutbar konst, vars kvaliteter finns i 
verket snarare än i de idéer som omgär-verket snarare än i de idéer som omgär-verket snarare än i de idéer som omgär
dar verket. 

a nd ers :  Jag  H a r  l ä n g e  H o PPat s 

På at t en n Y ko ns t sk a uPP s tå i  m öt e t 

mel l a n ko ns t o cH n at urv e t ensk a P. 

i  dag ser v i  b å d e  Hur  d e  d i gi ta l a o c H

b i o lo gisk a mil J ö er n a  u t v e ck l a s 

vä l d i g t f o r t.  men ko ns t en v er k a r 

s ä l l a n va r a dä r ,  el l er?

Johan: Hela den humanistiska sfären 
har varit väldigt fokuserad på konstruk-
tionism, att allt är en social konstruktion. 
Därför är man ofta extremt ointresserad 
av nya tekniska, biologiska och överhu-
vudtaget naturvetenskapliga rön. 

Marina: Så är det inte. 
Johan: Jo, områdena blir ju mer och 

mer avgränsade på grund av att huma-
nister och esteter ser ner på naturve-
tare. Och åt andra hållet också såklart. 
Men en gång i tiden så fanns ju faktiskt 
ett fruktbart utbyte mellan konst och 
naturvetenskap.

Linda: Det är ju intressant, nu är 
man antingen bra på form eller på siffror. 

Johan: Se på Swedenborg, det var 
andra grejer det. 

Natalia: Jag skulle snarare säga 
klyftan beror på att vi i dag har två 
kriterier för bra konst. Den ska vara anti-
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auktoritär; man vill inte att det kommer 
en vetenskapsman och berättar hur det 
funkar. Det känns som att det går helt 
mot konstens natur. Det andra är att 
konsten är en idéskapande rörelse. Man 
ska komma på nya idéer och då blir idéer 
som andra redan har kommit på ganska 
tråkiga. Så jag tror inte riktigt på den typ 

av konst som går vetenskapens ärenden. 
Johan: Nej, jag menar inte att 

konsten därför ska gå några andras 
ärenden. Tvärtom. Konst är konst och inte 
forskning. Ändå kan det finnas ett frukt-
bart utbyte, det skadar inte. Det är till 
exempel intressant att det har kommit ut 
en rad nya böcker som talar om bildkon-

sten och skönlitteraturen från ett darwi-
nistiskt perspektiv. Vilket naturligtvis är 
väldigt provocerande för dem som omfat-
tar den institutionella konstteorin, där 
man ser konstbegreppen som helt igenom 

elastiskt och icke-statiskt. Att konsten 
kan vara vad som helst och utvecklas 
hur som helst. Utifrån det biologiska 
perspektivet kan man däremot se hur viss 
konst tillfredsställer vissa fundamentala 
mänskliga behov.  

Linda: Att konsten fyller ett behov 
som skulle vara biologiskt rotat hos oss?

Johan: Alltså det behöver inte vara 
biologiskt. I den mänskliga utvecklings-
processen har vi behövt kultur och olika 
konstformer för att orientera oss i världen, 
för att till exempel se oss själva i rela-
tion till andra människor. Konsten och 
konstens utveckling svarar mot funda-
mentala mänskliga behov. 

Marina: Just därför så tror jag att 
vi människor inte kan nöja oss med 
föreställande måleri utan måste titta på 
till exempel videokonst. Tänk på hur 
perception har förändrats bara de senaste 

femtio åren. Jag hade släktingar i gamla 
Sovjet. När vi äntligen fick ut min faster, 
som kom till Paris i början på åttiotalet, 
svimmade hon inne på Printemps. Det 
var så mycket intryck att hon trodde hon 
skulle dö. Vi lär oss så mycket under ett 
liv, att sålla information snabbare och 
snabbare och snabbare. Därför har jag 

otroligt svårt att tro att vi skulle stanna på 
ett stadie där vi bara kan uppskatta något 
som direkt föreställande. 

Johan: Man menar naturligtvis inte 
att konstbegreppet därmed skulle vara 
helt igenom statiskt, en gång för alla 
givet. Människan behöver olika sorters 
konst vid olika utvecklingsstadier. Vilket 
inte betyder att konst kan vara vad som 
helst. Man behöver till exempel en viss 
typ av fiktiva berättelser, eller vissa 
sorters visuella gestaltningar. Det har 
genom historiens gång visat sig vara bra 
för människan.

Marina: När vår perception ändras 
så ändras även den visuella gestaltning-
en. Jag tror att den yngre generationen 
har lättare att läsa ett videoverk än vad 
den äldre generationen har. Därför att 
man tittar på rörlig bild hela tiden och 
man söker inte det narrativa från början 
till slut. Utan man ser tecken, stämningar 
och känslor. 

Linda: Barn som växer upp och 
spelar Bolibompa-spel på datorn kommer 
att ta till sig digital konst på ett helt annat 
sätt än min mamma, som tycker att det är 
jättestressande att mejla. Men det finns 
väl även en motrörelse, som kanske måle-
riet utgör. Att man kan vila i en statisk 
bild, en målning. Och den långsamma 
processen i sig är något man värdesätter.

Natalia: Yoga-konsten  Den kommer 
på tiotalet. 

TExT:  AnDERs RYDELL

iLLusTRATion:  bEnDik kALTEnboRn
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en vetenskapsman och berättar hur det 
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ska komma på nya idéer och då blir idéer 
som andra redan har kommit på ganska 
tråkiga. Så jag tror inte riktigt på den typ 

av konst som går vetenskapens ärenden. 
Johan: Nej, jag menar inte att 

konsten därför ska gå några andras 
ärenden. Tvärtom. Konst är konst och inte 
forskning. Ändå kan det finnas ett frukt-
bart utbyte, det skadar inte. Det är till 
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sten och skönlitteraturen från ett darwi-
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man ser konstbegreppen som helt igenom 

elastiskt och icke-statiskt. Att konsten 
kan vara vad som helst och utvecklas 
hur som helst. Utifrån det biologiska 
perspektivet kan man däremot se hur viss 
konst tillfredsställer vissa fundamentala 
mänskliga behov.  

Linda: Att konsten fyller ett behov 
som skulle vara biologiskt rotat hos oss?

Johan: Alltså det behöver inte vara 
biologiskt. I den mänskliga utvecklings-
processen har vi behövt kultur och olika 
konstformer för att orientera oss i världen, 
för att till exempel se oss själva i rela-
tion till andra människor. Konsten och 
konstens utveckling svarar mot funda-
mentala mänskliga behov. 

Marina: Just därför så tror jag att 
vi människor inte kan nöja oss med 
föreställande måleri utan måste titta på 
till exempel videokonst. Tänk på hur 
perception har förändrats bara de senaste 

femtio åren. Jag hade släktingar i gamla 
Sovjet. När vi äntligen fick ut min faster, 
som kom till Paris i början på åttiotalet, 
svimmade hon inne på Printemps. Det 
var så mycket intryck att hon trodde hon 
skulle dö. Vi lär oss så mycket under ett 
liv, att sålla information snabbare och 
snabbare och snabbare. Därför har jag 

otroligt svårt att tro att vi skulle stanna på 
ett stadie där vi bara kan uppskatta något 
som direkt föreställande. 

Johan: Man menar naturligtvis inte 
att konstbegreppet därmed skulle vara 
helt igenom statiskt, en gång för alla 
givet. Människan behöver olika sorters 
konst vid olika utvecklingsstadier. Vilket 
inte betyder att konst kan vara vad som 
helst. Man behöver till exempel en viss 
typ av fiktiva berättelser, eller vissa 
sorters visuella gestaltningar. Det har 
genom historiens gång visat sig vara bra 
för människan.

Marina: När vår perception ändras 
så ändras även den visuella gestaltning-
en. Jag tror att den yngre generationen 
har lättare att läsa ett videoverk än vad 
den äldre generationen har. Därför att 
man tittar på rörlig bild hela tiden och 
man söker inte det narrativa från början 
till slut. Utan man ser tecken, stämningar 
och känslor. 

Linda: Barn som växer upp och 
spelar Bolibompa-spel på datorn kommer 
att ta till sig digital konst på ett helt annat 
sätt än min mamma, som tycker att det är 
jättestressande att mejla. Men det finns 
väl även en motrörelse, som kanske måle-
riet utgör. Att man kan vila i en statisk 
bild, en målning. Och den långsamma 
processen i sig är något man värdesätter.

Natalia: Yoga-konsten  Den kommer 
på tiotalet. 

TExT:  AnDERs RYDELL

iLLusTRATion:  bEnDik kALTEnboRn

r inte   r iK t igt  l ä ngr e på medi a ,  de t  F inns  en  sOr t s m ät t n a d.

na l museum på en lördag,    de t är ju FucK ing ul l ared …
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e t  n Ya  f ö r s l ag e t om kulturtid-
skriftsstöd kan dock komma att 
slå ut vissa kulturtidskrifter under 
tiotalet. Regeringen föreslår, i en 
promemoria som sänts på remiss, 

att begreppet kulturtidskrift ska bli snävare genom 
att enbart tidskrifter »som med sitt huvudsakliga 
innehåll vänder sig till en allmän publik med 
kulturdebatt i vid mening, eller som huvudsakli-
gen ger utrymme för analys och presentation inom 
kultur och konstarter« får stöd. Tidskrifter »som 
även ger utrymme för samhällsdebatt« kan få stöd, 
men anger också »vissa tidskrifter som uppbär 
stöd blir svårare att kategorisera som möjliga 
bidragsmottagare«.

Resultatet blir att tidskrifter som Bang och 
Scoop riskerar att falla ur medan vissa nättidskrifter 
kommer att få pengar. Karin Becker tycker att det 
är ett märkligt förslag och samtidigt en paradoxal 
utveckling, som går emot de tydliga tendenserna till 
en allt bredare kulturdebatt kring samhällsfrågor.

– Det blir en fara om förslaget ger ett smalare 

kulturbegrepp och leder till en mer avskuren debatt, 
menar Becker.

A R nE R u T H, tidigare kulturchef för Dagens 
Nyheter, använder hårdare ordalag.

– Detta är mycket allvarligt, och ett flagrant 
exempel på hur en regering vill begränsa debatten. 
Man får se det som en blandning av okunnighet och 
politisk styrning. Jag hoppas att det finns tillräck-
ligt många i regeringens omgivning som förstår att 
kulturdebatt är något annat än det som bara handlar 
om konstarterna, säger Arne Ruth.

Även om motrösterna är i majoritet finns det de 
som hyllar förslaget. Tidningskonsulten o L L E  L iD b o m, 
som gör medieanalyser på egna bloggen Vassa 
Eggen, säger i en kulturartikel i Expressen att han 
tror att 2010 blir »året då kulturjournalistiken på 
allvar demokratiseras«. 

– De tidskrifter som kommer att bli av med 
stödet är de som är mer samhällstidskrifter än 
kulturtidskrifter, till exempel Södra Afrika, 
Fältbiologen och Afghanistan-nytt. De som blir av 
med stödet och inte kommer att saknas bland sina 

ur kult ur sid o r n a mår är stän-
digt ett ämne för diskussion. 
Kontroversen under nollnolltalet 
har dels gällt bevakningsutrymmet 
för kultur respektive nöje, som stått 

på varsin sida av skranket. Dels huruvida det ökade 
bruset av medier påverkat kulturdiskussionen till det 
bättre eller sämre. 

En annan fråga har varit den hårdnande 
konkurrensen mellan medier, och om den har 
försämrat möjligheten till en stark kulturdebatt. 

Mediesektorn växte under förra decenniet, och 
kommer att fortsätta växa framöver. Men fler medier 
ger en varierande kvalitet, menar k A R in bE c k E R , 
professor i kommunikations- och medievetenskap vid 

j mk på Stockholms universitet.
– Kvaliteten skiftar när det byggs på fler medier 

under- och ovanifrån. Ändå måste man komma ihåg 
att det finns mer kulturjournalistik i dag än tidigare, 
säger Karin Becker.

Hon nämner den snabba förändringen på nätet 
och nya tidskrifter och kulturprogram såsom Kobra 
och Babel, som dessutom läggs på bästa sändnings-
tid. Hon tror också att den medieteknik som finns i 
dag kommer att ge helt nya forum som kan få kultur-
journalistiken att, till och med, blomstra. 

– När det gäller till exempel bildkonsten kan 
man sprida bilder av hög kvalitet och kommentera 
materialet. Se bara på hur New York Times lägger ut 
bildreportage på sin nätsida, säger Karin Becker.

snuTTifiERing, TAbLoiDisERing ocH kommERsiALisERing. vAD HänDER 

mED kuLTuR- ocH konsTbEvAkningEn näR DE TRADiTionELLA mEDiERnA 

kRisAR? äR DEn TongivAnDE konsTkRiTikEn DöD ELLER sER vi TEckEn 

på En åTERuppsTånDELsE? konsTnäREn gRAnskAR mEDiAgEggAn.
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t t med iel a nd sk a Pe t snabbt har 
ändrat utseende under de senaste tio 
åren är väl känt. Den mest iögonfal-
lande utvecklingen är fragmenti-
seringen. Vem som helst kan i dag 

starta en tv-kanal, sajt, blogg eller webbtidning på 
nätet. Nackdelen är bruset, menar Arne Ruth, som 
ser hur diskursen i samhället blir mer diffus. Det 
finns inte längre det centrum som behövs för att en 
kulturdebatt ska få fäste.

– Vi har tappat den breda samlade offentlighe-
ten, där en eller ett par frågor tas upp till nationell 
diskurs och tvingar fram en dialog, men också ett 
ställningstagande, säger Arne Ruth.

Vissa slagkraftiga debattämnen letar sig ändå 
upp till ytan. Till exempel den välkända artikeln 
om organstöld i Aftonbladet och publiceringen av 
Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten. 

Anledningen till den uteblivna kulturdebatten 
är enligt Arne Ruth »konsensuskulturen« på kultur-
redaktionerna. Men han kan inte förklara vilken 
konsensus det handlar om – vad exakt man är 
överens om.

– Laddningen i värdekonflikter världen över är 
större än tidigare. Därför är det obegripligt att debat-
ten uteblir, säger han.

Arne Ruth tror att konsensusklimatet beror på 
en större försiktighet bland kulturredaktörerna, 
och att det i sin tur beror på att självförtroendet 
har minskat. Kulturjournalistik handlar om att ha 

mod, menar han. 
– Kulturredaktionerna har tappat i status. 

Tidningarnas försämrade ekonomi är en viktig 
faktor.

Frågan är om det handlar om ett generationsskif-
te mellan traditionella och nya medier. Ett gytter av 
många pågående dialoger, och nya sätt att uttrycka 
dessa på i chattar, interaktiva forum och bloggar, 
har måhända gjort att kulturdebatten sker i de små 
samtalen?

– Nätet ökar bredden i samtalet, men det är till-
fälligheter som gör att man blir indragen. Fördelen 
med nätet är mångfalden och att personer med egna 
initiativ kan bestämma vad som skrivs. Vad du 
tappar däremot är det breda genomslaget som gör att 
debatten färgar av sig på politiken, säger Arne Ruth. 
Han nämner m Ac iE j  z A R E mbA s artiklar om tvångsste-
rilisering som publicerades i Dagens Nyheter 1997; 
det slutade med att regeringen gav ersättning till de 
drabbade. 

En sak är säker. Jämte den traditionella debatten 
på kultursidorna har en ny vuxit fram i medier som 
Newsmill, en tendens som Arne Ruth tror kommer 
att bli starkare. Här får man betalt för kulturdebat-
ten, men han är inte särskilt positiv till utkomsten.

– Newsmill har gjort business av att upprätt-
hålla diskussionsforum. De skapar ett kommersiellt 
forum för debatt där målsättningen mer är att väcka 
uppseende än att driva viktiga ämnen. De letar efter 
motsättningar, säger Ruth.

läsare försvinner, säger Olle Lidbom. 
På detta sätt blir kulturjournalistiken av högre kvali-
tet enligt hans mening. Det enkla svaret är pengar: 
i och med att webbtidskrifter kan få stöd går färre 
kronor till tryck och distribution, och mer pengar till 
skribenterna och kreatörerna.

– Det kommer också att förskjuta dagstid-
ningarnas hegemoni över hur kulturjournalistiken 
definieras. I dag är kulturjournalistik detsamma 
som det som bedrivs på dagstidningarna, och det 
är i mina ögon en alldeles för snäv definition, säger 
Olle Lidbom.

b r i s t  

p å  

m o D  
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ult ur J o ur n a l is t ik ens baksidor 
och kritikens kris har det skrivits 
spaltmeter om. Den danske kultur-
skribenten A n D R E A s H A R b smE iE R 
gjorde för två år sedan en genom-

lysning i Göteborgsposten av de fem största svenska 
kultursidorna. Han såg hur den bittra kulturkampen 
var borta, hur kultursidorna förvandlats till varuka-
taloger och hur självbelåtet tråkig svensk kulturjo-
urnalistik hade blivit. Strax före jul kom tidningen 
00-tal med ett nummer på samma tema där röster 

som A A sE bE R g, H o R Ac E E n gDA HL och m AT s gE L L E R f E LT 
talar om förflackning, tabloidisering av kritiken och 
tyckargyttja. 

Men alla instämmer inte i den ensidiga kritiken. 
s o p HiE A L Lgå R D H, chefredaktör för tidningen Paletten 
och konstkritiker i Svenska Dagbladet, anser att den 
svenska konstkritiken under nollnolltalet var både 
mångsidig och vital. 

– Här fanns institutionskritikern, flanörkriti-
kern, inlevelsekritikern och teoretikern sida vid sida. 
Det fanns också kritiker med en uttalad genuskri-
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e b ä s ta k r i t ik er n a i dag har enligt 
Sophie Allgårdh ett eget språk med 
litterära ambitioner och utvecklar 
kritiken i miniessäer och längre 
texter. Många i den yngre generatio-

nen satte under nollnolltalet sitt hopp till de digitala 
medierna. 

– Bloggen har i dag mindre betydelse och 
används framförallt som ett komplement till publi-
cering i dagstidningar och kulturtidskrifter. Det 
har visat sig att kultursidorna i dagstidningarna 
med sin rikedom på kontrasterande material från 
olika kulturområden och sina ekonomiska resurser 
på många sätt är överlägsna de digitala medierna, 
menar Allgårdh.

En anledning till den dåliga klangen kring nätet 
är troligen de stora konstskandalerna förra våren då 
nätet hade stor betydelse för spridningen av informa-
tion, skvaller och kommentarer. Vem som helst hade 
möjlighet att föra fram sin ocensurerade åsikt.

– Problemet var att fakta kunde vara felaktiga 
och många påståenden djupt kränkande för enskil-
da. På en dagstidning redigeras materialet, fakta 
kontrolleras och den ansvarige utgivaren garanterar 

att man följer god publicistisk sed. Konstmaterialet 
i en dagstidning spelar dessutom med artiklar om 
helt andra ämnesområden, vilket skapar friktion och 
dynamik, säger Allgårdh.

Hon tycker i dag att fördjupningen och diskus-
sionen kring konst sker i konsttidskrifterna, som 
enligt hennes mening ofta publicerar material som 
inte alls dyker upp i dagstidningarna. 

Utöver dessa finns nättidskrifterna konsten.net 
och omkonst.com som bedriver recensionsverksam-
het. På omkonst.com finns su s A nn A sLö ö R , konstkri-
tiker och en av två redaktionsmedlemmar, som har 
den enkla men ändå svåra uppgiften att följa hela 
konstscenen.

– Vi kände oss bekymrade över att så många 
uttryck under begreppet konst, som vuxit så 
enormt, helt försvann i bevakningen i andra medier. 
Traditionella uttryck som måleri bevakades inte alls. 
Vi låter därför våra frilansskribenter i princip välja 
fritt vad de vill skriva om och sedan bevakar vi själva 
resten så att det blir bredd, säger hon.

Den redaktionella basen med både journalistisk 
och konstnärlig bakgrund är viktig, och står tillsam-
mans med etiska regler för en god bevakning, menar 

tisk hållning. Medan somligt är bländande håller 
annat en mer ojämn nivå. Det förhållandet är inte 
skäl nog att ifrågasätta ett helt skrå. Men precis som 
bland konstnärer, eller vilken annan yrkesgrupp 
som helst, finns det variationer. Någon konstkriti-
kens kris existerade inte. Den var fabricerad, säger 
Allgårdh, som också sitter i styrelsen för Svenska 
konstkritikersamfundet.

Enligt Allgårdh var det oftast gallerister, musei-
folk och konstnärer som talade om kris, människor 
som kanske inte kände att de fick den uppbackning 
av kritikerna som de hade hoppats på. 

– Djupt därinne kanske de också kände en 
saknad efter den auktoritära rösten, en kritiker med 
trygg fadersröst eller tordönsstämma som sa var 
skåpet skulle stå, säger Sophie Allgårdh.

Hon ser hur en ny generation kvinnliga kritiker 
klev in på fältet, och som enligt henne har andra 
ambitioner än att fixera sin makt eller bli språkrör för 
en viss ideologi. 

– När kvinnor på kort tid, och utan positiv särbe-
handling eller kvotering, för egen maskin tar sig in i 
en, som man trodde, garanterad manlig bastion blir 
en del människor nervösa. Det heter att kvaliteten 
blir sämre. Vi känner igen tongångarna från andra 

håll i samhället, säger Allgårdh.
Samtidigt håller hon med om konstkritiken 

har stora problem. I Paletten nr 2/09 diskuteras 
nya möjligheter för konstkritiken och hur den ska 
bli bättre. Konstkritik har enligt Sophie Allgårdh 
blivit ett vagare begrepp och det gör att fler anser 
sig kunna ägna sig åt det. Hon anser att dagstid-
ningarna har abdikerat från sitt ansvar, vilket 
blir tydligt när journalister i dag fördelar de 
konstkritiska uppdragen jämfört med konstkri-
tikerna som tidigare sovrade och bestämde över 
konstmaterialet.

 – Det handlar inte nödvändigtvis om ett 
skifte i kvalitet men i genre. Kritikerna har gjort 
sitt återtåg från redaktionerna – och troligen för 
gott. Det finns en risk att tidningens bevaknings-
uppdrag på grund av brist på djupare insikter i 
och kunskaper om konsthistoria, konstteori och 
konstfilosofi tunnas ut. Vi kommer kanske inte att 
märka av det på en gång, men på sikt. Samtidigt 
är det lätt att glorifiera historien. Den konstkritik 
som skrevs kunde ibland dra åt det pompösa, den 
kunde vara stel, auktoritetsbunden och akademiskt 
livlös. Den typen av texter är inte lika gångbar 
idag, säger Sophie Allgårdh.
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hon. Susanna Slöör hoppas på en debatt kring värdet 
av ett redaktionellt filtrerat material före »ett allmänt 
tyckande« på bloggar.

Behövs det då mer av journalistiska kunskaper 
bland skribenter i tider när kultur- och konstbegrep-
pet breddas alltmer och tar upp samhällsfrågor? 

Susanna Slöör anser det. Artikeln om organstöld i 
Aftonbladet visade till exempel på brister i källkritik 
och faktakoll. 

– Etiska regler och andra journalistiska princi-
per är lika viktiga för oss. Det finns en tradition som 
är en hjälp i arbetet, säger Susanna Slöör.

n av d e f r ä m s ta förklaringarna 
till de problem som uppstått inom 
kulturjournalistiken och kritiken är 
ekonomin hos dagspress och andra 
medier. Krympande budgetar för 

kulturredaktioner, nedbantade frilansarvoden och 
anorektiska redaktioner med få anställda kulturjo-
urnalister, som arbetar under stor tidspress, är väl 
kända omständigheter.

– Det finns ett institutionaliserat slaveri där man 
utnyttjar frilansjournalister. Nivån när det gäller 
ersättningar, det man får betalt nu för en kulturar-
tikel, är densamma som under mitten av nittiotalet. 
Det finns ytterst få fasta skribenter, säger Arne Ruth.

Ett exempel är att Dagens Nyheter nyligen gick 
ut med att årsbudgeten för frilansarvoden skulle 
halveras, från 40 till 20 miljoner kronor. Den dåliga 
lönsamheten för papperstidningar resulterar bland 
annat i att bilden får allt mer utrymme på kultursi-
dorna. Det kan också förklaras av tabloidiseringen 
– recensionerna blir färre och mer fokus läggs på 
snabbskrivet material. Många som Konstnären talar 
med gissar att den dåliga tidningsekonomin kommer 
att kvarstå. Förändringen i tidningstoppen där 
ekonomer, så kallade publishers, tagit över makten 
från publicisterna är ännu ett symptom på att den 

ekonomiska faktorn väger tungt. 
s T E fA n E k Lu nD, kulturchef för Svenska 

Dagbladet, håller med om att de dåliga arvodena för 
kulturskribenter är ett stort problem. Nivåerna har 
legat still på tidningen i många år.

– Detta är ett klart hot mot verksamheten, säger 
Eklund.

Samtidigt tycker han att diskussionen om 
kvalitetsförsvagning av kulturmaterialet är »lite av 
en svartmålning« och nämner att tidningen ändå 
behållit sin dagliga essä Under strecket samt satsar 
på djupgående artikelserier. Han tror att papperstid-
ningen kommer att tappa lite till av läsarna på mark-
naden. Han är övertygad om att papperstidningen 
kommer att behålla en stark ställning just för att den 
har trovärdighet, för att den bygger på kvalitetsjour-
nalistik, men erkänner också hur paradoxalt det låter 
när arvodena ligger lågt.

– Det är motsägelsefullt, jag vet, eftersom kriti-
ker oftast inte kan leva på sitt yrke längre, säger han.

 Vad ska du göra åt de låga arvodena?
– Jag hoppas att på längre sikt kunna göra 

någonting åt dem, förstås. Men visst, med tanke på 
de ekonomiska villkoren för massmedia i dag är 
frågan inte så enkel, säger Eklund.
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o mmer si a l iser in gen av journalis-
tiken har också lett till exempelvis 
»listjournalistik« där journalisterna 
är i händerna på det senast släppta, 
det mest lästa och det sensationella. 

Kulturmedierna kommer troligen i framtiden anpas-
sa sig till annonsörerna allt mer genom långtgående 
samarbeten, som vissa modemagasin och annan 
press.

– Mycket talar för en sådan utveckling, eftersom 
vi i hög grad lever i en kommersiell kultur och vi 
vet att även personliga bloggar på nätet inte sällan 
kan vara sponsrade av olika intressen, påpekar 
L E nn A R T w E ibu L L, professor i journalistik vid j m g på 
Göteborgs universitet.

En annan förändring som fått mycket kritik 
är att nöjes- och underhållningsbranschen fått en 
plats i kulturmedierna. Stefan Eklund tycker att den 
absolut hör hemma där och att den måste utsättas för 
samma kritik som övrigt utbud. Den får inte heller ta 
utrymme från det djupa kulturmaterialet. Allt detta 
försöker han hantera på tidningens kultursidor. En 
orsak till kritikens kris tror han är att kulturen blev 
för elitistisk när den uteslöt populära deckargenrer 
och dito filmtitlar.

– Tidigare avskärmade sig medierna från det 
som folk läste. Om vi skriver kritiskt och på ett intel-
ligent sätt är detta lika viktigt material. Den kritik 
som gör sig för fin för att skriva om så kallad folklig 
kultur är inte hållbar, säger Eklund.
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a r s o er i c s s o n anser att dagens 
konstkritik brister, något som 
kan vara till men för konstens 
utveckling.

– Vissa konstnärer kan ha behov 
av att föra en dialog med någon initierad person, och 
en kritiker kan i vissa fall genom sin journalistik 
fungera som ett slags dialogpartner, säger Ericsson.

Framför allt är sämre konst- och kulturkritik till 
nackdel för publiken.

– Konstkritiken är ju en viktig förmedlande länk 
till den konstintresserade allmänheten, fortsätter 
han.

Lars O Ericsson arbetade länge som konstkri-
tiker för D n och kunde leva på sitt skrivande, men 
ser hur de flesta andra inte klarar sig på den låga 
ersättningen. Han tycker därför inte att man ska 
lägga skulden för konstkritikens försämrade kvalitet 
på kulturskribenterna. De ekonomiska förutsättning-
arna är det ena problemet, det andra är det minskade 
redaktionella utrymmet; textlängden för en normal-
recension har halverats.

Även om Lars O Ericsson i grunden är väldigt 
positiv till utvecklingen på internet beklagar han att 
tidningarnas kulturbevakning härmar de sajter som 
bedriver kortfattat kulturmaterial i »Twitter-stil«. Det 
kommer, menar han, att få allvarliga konsekvenser 
för läsarna.

– En stor grupp nöjer sig med detta. En tydlig 
trend är att kulturklyftorna kommer att öka, säger 
Lars O Ericsson.

 När Konstnären till sist ber om en konstnärs syn 
på medierna blir det återigen ett nedslående svar. 
A n D R E A s R ibbu n g, som är med och driver nyskapande 
Candyland och Hammarby ArtPort, anser att journa-
listiken är snuttifierad.

– Det är ofta rätt lätt att förutsäga vad som får 
uppmärksamhet. En utställning måste ha ett nyhets-
värde eller vara av allmänintresse, till exempel ta 
upp ett aktuellt ämne, vara sensationell eller visa 

en konstnär som redan är uppmärksammad. Jag vill 
inte bara läsa notiser om att en konstnär har sålt ett 
verk för x antal kronor, säger Ribbung. Framför allt 
är det enligt honom bevakningen av bildkonsten 
som skjuts undan i medierna; de enda som lyckas 
att bevaka med bredd och ambition är konsten.net 
och omkonst.com. För Candylands del resulterar ofta 
bevakningen i form av en »blänkare«. Han anar att 
prioriteringen på redaktionerna är traditionell, de 
stora institutionerna går före, därefter internationella 
dito, kända gallerier och till sist de övriga.

– Det räcker inte till, så klart. I dag finns det 
ett större utbud av konst och kultur samtidigt som 
bevakningen minskar. Men det handlar främst om 
vad man bestämmer sig för: om en konstform får 
större utrymme i medierna ökar intresset, vilket 
är ett argument för att den ska få större utrymme, 
säger Ribbung.

 

T E x T:  AgnE TA bo R gs T R ö m 

Arne Ruth ser sig som medskyldig till denna 
kulturens nya kompassriktning när han för många 
år sedan införde vinjetten Kultur/Nöje i Dagens 
Nyheter. Förlagan var amerikanska Village Voice 
som skrev kritiskt om nöjesbranschen. I dag tycker 
han att han gjorde fel eftersom han märkte att 
Dagens Nyheters bevakning blev alltför anpassad 
till kommersiell produktlansering. Även konstkriti-
kern L A R s o  E R i c s s o n, docent i praktisk filosofi vid 

Stockholms universitet, anser att tidningen gått fel 
väg. Själv skriver han i dag konstkrönikor i Svenska 
Dagbladet.

– Nöjesjournalistiken får inte bli en gökunge som 
tillåts breda ut sig på den seriösa kulturbevakning-
ens bekostnad. Det är suicidalt att tro att pappers-
tidningen kan konkurrera och få nya läsare när de 
metrofierar materialet och låter lättviktigt material ta 
utrymme från det tyngre, säger Lars O Ericsson.

k r i s ?
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d e t b ruk a r H äv da s att konsten upphört 
att provocera. Att den samtida männis-
kan har sett för mycket, är för vidsynt 
och tolerant för att uppröras av konst. 
Men en snabb blick i backspegeln visar 
på motsatsen – det svenska nollnolltalet 
kantades av debatter och skandaler i en 
omfattning som är svår att förstå ens för 
oss som var med. Var det verkligen så 
turbulent? Eller är det bara skandalerna 
man minns?

– Skandalerna är det man ser i 
media, men det har inte särskilt mycket 
med själva konsten att göra. Konsten har 
blivit allt mer inblandad i media, det 
började med att E R n s T biL LgR E n var med 
i Fångarna på Fortet och på L H o L L E nD E R 

i Robinsson, säger konstkritikern D E nni s 

DA HLq v i s T. 
Mannen bakom några av de mest 

uppmärksammade konstskandalerna 
i början av nollnolltalet var Moderna 
Museets chef DAv iD E L L i oT T. Han polis-
anmäldes flera gånger. Dels efter utställ-
ningen Wounds, där zebrafinkar ställdes 
ut i burar som enligt djurskyddsorga-
nisationer inte höll måttet. Dels sedan 
museet visat b jA R nE mE LgA A R D s film All 
Gym Queens Deserve to Die, där en man 

suger på ett spädbarns arm. I januari 
2001 testade David Elliott ännu en gång 
gränserna för vad den svenska museipu-
bliken tålde. Han hade gjort en deal med 
elektronikföretaget Sony, som under en 
helg erbjöd Stockholmarna gratis inträde 
på Moderna. I utbyte fick Sony visa upp 
sina produkter bland konsten på museet. 
Se där, en liten stereoanläggning bred-
vid Ani sH k Ap o o R s Mother as a Void 
och en platt-tv  bredvid k AR in mAmmA 

AnD E R s s o n s Stairway to the Stars. 
Reaktionerna blev omedelbara. Att 
man skulle kunna köpa sig in i konstens 
finrum var fortfarande häpnadsväckande 
under nollnolltalets första år. Som en 
direkt protest mot »Sonyaffären« lämna-
de R o bE R T w E iL, mAR iE - Lo u i sE E k mAn och 
DAn wo LgE R s Moderna Museets styrelse. 
Nollnolltalets första huvud hade rullat, 
och det skulle bli fler. 

»Jag vet inte om det här är 
Konstfacks nya giv. Att elever spelar 
psyksjuka och sedan det här. Vad blir 
nästa grej? Att tända på ett hus och se 
hur brandkåren reagerar?«, sa kultur-
minister L E nA AD E L so Hn L iL jE R oT H till 
Aftonbladet efter att hon sett nu g :s 
konstverk Territorial Pissing på Market 

bLoD, sEx ocH oLjA. 

psYkosER, HoRoR 

ocH bRiLLoboxAR. 

konsTkuppER, nYnAzisTER 

ocH RonDELLHunDAR. 

vEm sA ATT konsTEn inTE 

LängRE bERöR? 

konsTnäREn sAmmAn-

fATTAR ETT mäRkLigT 

konsTDEcEnnium. 

v e m 

miNN s 

NollNolltale t?  
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2009. Man kan till viss del förstå henne. 
Nollnolltalets sista år var minst sagt 
omtumlande. Inte nog med att AnnA o D E L L s 
numera välkända examensarbete Okänd, 
kvinna 2009-349701 väckte ramaskri, 
vi hade också en ik E A-utställning på 
Liljevalchs, bråket om utställningen 
Figurationer och slutligen g ö R An 

Häg gLunD s debattinlägg »Verklighetens 
folk«. »Sveriges radikala elit har blivit den 
nya överheten«, skanderade Hägglund. 
Och satte därmed fingret på något som 
kanske förklarar varför konsten på noll-
nolltalet var så skandalomsusad: folklig-
heten. Nollnolltalet var årtiondet då alla 
kunde göra allt; vem som helst kunde bli 
popstjärna (Idol), vem som helst kunde 
bli konstnär (c AR o L inA gY nnin g) och vem  
som helst kunde bli journalist (bloggen) 
eller författare (Vulkan förlag). Det fanns 
helt enkelt ett sug efter ett folkligt sätt att 
även betrakta konsten. 

I en intervju i Värmlands Folkblad 
varnade m å n s  w R A n gE, rektor för 
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, 
för att kulturskandaler har börjat 
användas av politiker som vill fånga 
röster, precis som i Italien, Österrike 
och Danmark: »Kristdemokraten 

Göran Hägglunds utspel om 
’verklighetens folk’ är inte 

någon slump, utan en 

genomtänkt strategi 
som polariserar ’oss, de 
vanliga’ mot de konstiga 
kulturarbetarna«.

Men även inom konst-
världen fördes en besk 
debatt om konstelitism. 
j o H A n Lu nD bE R g, 
chefredaktör på 
Axess och författare 
till boken Figurationer 
som gavs ut i samband 
med den uppmärksam-
made och kritiserade 
utställningen med samma 
namn på Edsvik Konsthall, 
anklagade det svenska 
konstetablissemanget för att 
frysa ut de konstnärer som 
ville syssla med figurativ konst. 
»Vad har hänt med skönhe-
ten inom konsten« undrade 
Lundberg och gjorde program-
met Skönhetens återkomst på 
temat. En påtagligt irriterad 
j o H A n s coT T, professor 
vid Konsthögskolan 
i Stockholm, fick 
försvara skolans 

bristande 
undervisning 
i klassiska 
måleritekniker. 

Axess bjöd också in till en 
debatt om »konst, kitsch 

och kritik« där de kriti-
ker som sågat utställ-

ningen Figurationer 
fick sina fiskar 

varma. Att debat-
ten uppstod just 

då kanske var 
en slump, 
men att 

kulturkon-
servatismen fick 

ett uppsving under 
nollnolltalet står helt 

klart. 
Decenniets sista 

stora konsthändelser – 

Kulturutredningen och 
avskaffandet av konstnärs-
lönerna – visar att vi kommit en 
lång väg sedan David Elliotts Sony-
sponsrade helg på Moderna museet. Det 
här decenniet får vi kanske vänja oss 
vid att konsten ska bidra till »ekono-
misk hållbar utveckling« som det står i 
Kulturutredningen. Jag misstänker att vi 
har fler riviga debatter och skandaler att 
se fram emot på tiotalet. 

röster, precis som i Italien, Österrike 
och Danmark: »Kristdemokraten 

Göran Hägglunds utspel om 
’verklighetens folk’ är inte 

någon slump, utan en 
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nATionALmusEum, 2000

DeN stora koNstkuppeN
Strax före jul år 2000 utsattes Nationalmuseum i 

Stockholm för ett spektakulärt rån. Tre rånare utrus-

tade med k-pistar stormade museet strax före stängning 

och kom över tre mycket värdefulla tavlor, bland annat 

Rembrandts självporträtt som var värderat till 200 

miljoner. Rånarna hade gått mycket grundligt till väga; 

satt eld på två bilar i närheten av museet och kastat 

ut en spikmatta för att försvåra polisens jakt. Själva 

försvann rånarna med båt.  

– Hela kuppen är absurd. Tavlorna kommer så 

småningom tillbaka till museet eftersom det inte finns 

någon marknad för dem, sa konstprofessorn THomAs 

HALL till Aftonbladet efter kuppen. Han fick rätt. År 

2005 hade alla tavlor återförts och huvudmannen 

bakom rånet dömts till åtta års fängelse.

ERnsT biLLgREn, 2000 

koNstNäreN iNtar alistaN
Ernst Billgren har alltid haft ett gott öga till media. 

Förutom att delta i Fångarna på Fortet regisserade 

han 2005 dramaserien AK3, baserad på hans bok 

Kommittén som handlar om kotterier och konspiratio-

ner i konstvärlden. Men Billgrens mest mediala projekt 

iscensatte han i samband med sin retrospektiva utställ-

ning på Liljevalchs 2000. Billgren gav sig attan på att 

bli Sveriges mest omskriva person och under ett par 

månader syntes han överallt; i tv-soffor, på mingel och 

i intervjuer. Experimentet lyckades och Ernst Billgren 

puttade ner g ö R A n  pE R sson till andraplatsen på 

listan över de mest omskrivna personerna i Sverige.  

pippi E x AmpLEs, 2001

palle torssoN kräNker  
pippi låNgstrump
»Betraktarens blick har sexualiserats« var Palle 

Torssons budskap när han 2001 släppte filmen 

Pippi Examples med ihopklippta sekvenser ur Pippi 

Långstrumpfilmer där Annika visar trosorna och Pippi 

särar på benen. Barnfilmsklassikern hade genom några 

klippningar förvandlats från idyll till snusk. A sTRiD 

LinDgREn blev bestört och sf, som äger rättigheterna 

till Pippifilmerna, drog igång en process mot Torsson 

om upphovsrätten. Det hela slutade med att Palle 

Torsson blev tvungen att förstöra alla kopior av filmen. 

»Om vi skulle få möjlighet att sitta ner och prata om 

problemet, som jag vill belysa med min film om Pippi, 

är jag övertygad om att vi skulle ha samma åsikt«, sa 

Palle Torsson om Astrid Lindgrens reaktion i en inter-

vju i Aftonbladet.

göTEboRgs fiLmfEsTivAL, 2001

buy bye beauty
»Vi kränker letterna både ekonomiskt och kroppsligt« 

sa Pål Hollender i samband med att hans film Buy Bye 

Beauty visades på Göteborgs filmfestival 2001. Filmen, 

som visar när konstnären har sex med prostituerade, var 

en protest mot hur rika länder exploaterar arbetskraft 

och kvinnor i fattiga länder. Filmen startade en debatt 

om vad man egentligen får göra i konstens namn. Var 

inte Hollender själv i allra högsta grad delaktig i den 

exploatering han ville motverka?

fRökEn svERigE-gAL An, 2001

frökeN sverige stormas
2001 fick svenska folket bekanta sig med ett nytt ord: 

Gubbslem. Det stod det nämligen på den banderoll 

som dåvarande Konstfackeleverna joAnnA RY TEL och 

fiA-sTinA sAnDLunD hade med 

sig när de stormade Fröken 

Sverige-finalen. Tävlingen 

hade varit på väg ut 

ur svensk tv redan 

året innan när T v4, 

Folkhälsoinstitutet 

och Veckorevyn 

hoppade av eventet. Fröken 

Sverige ignoreras numera av de stora 

medierna. En framgång för den feministiska 

konsten.

kosTA boDA, 2003

bJörN kJelltoft vs.  
ulrica hyDmaNvallieN
Björn Kjelltoft var konstnären bakom 

flera uppmärksammade verk kring 

millennieskiftet. 1999 hade han som 

förstaårselev på Konstfack pissat i 

mARcEL DucHAmps verk Fountain 

på Moderna museet i Stockholm och 

våren 2003 gjorde han pE T-flaskor med 

u L Rik A  H Y Dm A n  vA L L iE n-inspirerade 

motiv. Syftet var att väcka frågor om kön, till-

hörighet, identitet, klass och visst blev 

det debatt, men kanske inte på det sätt 

Kjelltoft tänkt sig. Ulrika Hydman 

Vallien kontrade nämligen och gjorde 

i sin tur kopior av Kjelltofts flaskor – 

men i glas. Tack Björn kanske inte 

blev Kosta Bodas storsäljare, 

men Ulrika Hydman Vallien 

drog längsta strået. 

vaD häNDe egeNtligeN? koNstNäreN listar: 
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konsTnäRskLubbEn, 2003

koNstNärsklubbeN avslöJas
Fia-Stina Sandlund stod också bakom ett annat 

uppmärksammat konstverk under nollnolltalet, Artist 

Club – as one big happy family. Genom att spela in 

samtal med medlemmar ur Konstnärsklubben blott-

lade hon vilka könsstereotypa värderingar sällskapet 

står för. Reportaget blev nominerat till Stora radiopriset 

i kategorin »årets reportage, public service«. 

wE T TERLing gALLERY, 2003

DJurplågeri! 
nATALiA EDEnmonT s utställning Still Life med bilder 

på döda husdjur på Wetterling gallery i Stockholm 

2003 fick de djurälskande svenskarna att gå man ur 

huse för att protestera mot konstnärens brist på moral. 

Edenmont besvarade kritiken med att peka på kriti-

kernas dubbelmoral; vem bryr sig om de djur som varje 

dag dödas för att bli mat och kläder? Av Aftonbladet 

kallades Edenmont på klassiskt kvällstidningsmanér 

för »skandalkonstnären«, och det dröjde inte länge 

innan ett gäng nynazister attackerade konsten på 

galleriet. Söta djur ansågs uppenbarligen mer värda än 

människor av »fel« ras.

HisToRisk A musEE T, 2004

bloDbaD
Utställningen Making Differences på Historiska museet 

20 04 måste ha haft decenniets mest händelserika 

vernissage. Inte nog med att Israels ambassadör zvi 

m A z E L  kortslöt konstverket 

Snövit och sanningens vansinne av DRoR fEiLER och 

guniLLA sköLD -fEiLER. THomA s noRDAnsTAD, 

som var utställningsansvarig, blev attackerad av en 

man som försökte knuffa ned honom för en trappa. Att 

verket skulle glorifiera självmordsbombare tillbakavi-

sades av konstnärerna och museets ledning, som trots 

högljudda protester lät verket stå kvar. 

DAgEns nYHE TER, 2004

meJlskaNDaleN
Ett litet mejl kan göra stor skada, det fick Dn:s konst-

kritiker LARs o ERic sson erfara sedan han skickat ett 

argt sådant till den nya ledningen för Tensta Konsthall 

där han kallade dem svartfötter. Mejlet ledde till en 

konflikt med Dn:s kulturchef mARiA scHoT TEnius. 

Och det hela eskalerade när Lars O Ericsson kriti-

serade sin arbetsgivare offentligt under en debatt på 

Moderna Museet. »För Dagens Nyheter trovärdighet är 

det väsentligt att våra kritiker inte använder sin position 

på tidningen för privat maktutövning«, sa Schottenius 

i ett uttalande i Journalisten, och därmed hade Lars O 

Ericsson skrivit sin sista artikel för Dn. 2009 gjorde 

Sveriges meste konstkritiker återkomst på Svenska 

Dagbladet. 

boR ås, 2005

piNocchio blir mobbaD
»Vad har en sagofigur i Borås att göra?« undrade 

upprörda Boråsbor när det stod klart att j im  Din E 

fått i uppdrag att gestalta en nio meter hög 

Pinocchioskulptur till staden. Ett intrång i det 

offentliga rummet menade kritikerna, som dock 

tystnade när skulpturen väl kom på plats. Att verket 

inte finansierats med skattepengar, utan privata medel, 

bidrog till att stormen sedermera blåste över. Över 1 

500 personer närvarade när den nio meter höga skulp-

turen invigdes med konstnären på plats. 

kONcEpTDEsIgN på nATionALmusEum, 2005

DesigN älskar koNst
Konst och design var nollnolltalets 

snyggaste par. Det var då grän-

serna mellan design och konst 

började suddas ut med hjälp 

av design/konstgrupper som 

Uglycute och Front, utställ-

ningar som Konceptdesign 

på Nationalmuseum och 

Ikeautställningen på Liljevalchs. 

Framgångar för internationella 

stjärnor som Studio Job och mässan Design Miami 

banade väg för en värld där design inte nödvändigtvis 

behöver tillverkas för att brukas.

wHYRED ART pRojEc T s, 2006

Jockums kalsoNger
Att klädmärket Whyred engagerar sig i konst är kanske 

inte så konstigt. Grundaren RoLAnD HjoRT s morfar 

svEn x:E T ERiksson har ju gett företaget dess namn 

(X:et lär ha svarat »red« på frågan om vad som är hans 

favoritfärg, varpå intervjuaren frågade: »why red?«). 

Whyred Art Projects lanserades 2006 med kalsonger 

av Jockum Nordström och följdes upp av j o nA s 

nobEL (accessoarer), RogER AnDER sson (väskor) 

och ig oR  z im m E R m A n n , f R oDE  f j E R Dings TA D 

och m A R cus  pA L m q v is T (film). Nollnolltalet bjöd 

också på motstånd mot Sveriges bärbara modeimage, 

när avantgardedesigner som sAnDRA bAckLunD och 

HELEnA HöR sTEDT slog igenom internationellt.

mALmö, 2006 ocH 2009

rooseum Dör. och återuppstår.
2006 stängde konsthallen Rooseum i Malmö på grund 

av en arvstvist efter grundaren fREDRik Roos död. 

Konstsverige sörjde vad som varit en viktig utställ-

ningslokal för konst i Skåne, men mot slutet av decen-

Fia-Stina Sandlund stod också bakom ett annat 

 kortslöt konstverket 

Snövit och sanningens vansinne av DRoR fEiLER och 

omA s noRDAnsTAD, 

som var utställningsansvarig, blev attackerad av en 

fått i uppdrag att gestalta en nio meter hög 

Pinocchioskulptur till staden. Ett intrång i det 

offentliga rummet menade kritikerna, som dock 

tystnade när skulpturen väl kom på plats. Att verket 

inte finansierats med skattepengar, utan privata medel, 

bidrog till att stormen sedermera blåste över. Över 

500 personer närvarade när den nio meter höga skulp

turen invigdes med konstnären på plats. 
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serna mellan design och konst 

började suddas ut med hjälp 

av design/konstgrupper som 

Uglycute och Front, utställ

ningar som 

på Nationalmuseum och 

stjärnor som Studio Job och mässan Design Miami 
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niet fick Malmöborna en glädjande nyhet. På annan-

dagen 2009 öppnade Moderna Museet en Malmöfilial 

i Rooseums gamla lokaler – och snodde med sig geten 

från Stockholm. 

kuLTuREn i LunD, 2007

sexskaNDaleN i luND
Med kofötter och en yxa i högsta hugg stormade fyra 

unga män i oktober 2007 Kulturen i Lund och förstörde 

flera fotografier på AnDRE s sERRAnos utställning A 

History of Sex. Efter sig lämnade de flygblad: »Mot 

dekadens och för en sundare kultur«. Men proffspro-

vokatören Serrano var van, hans verk väcker ofta avsky. 

Året efter var han aktuell med Shit på Yvonne Lambert 

i New York. En utställning så grov att konstnären själv 

sa sig vara provocerad av den.

 
moDERnA musEE T, 2007

brillobluffeN 
p o n T u s  H u LT é n s  gloria fick sig en liten törn 

när det 2007 uppdagades att de Brilloboxar som 

museet har i sin ägo inte tillverkats i samband med 

Warholutställningen på museet 1968, utan först 1990. 

Utan överseende av AnDY wARHoL som då varit död i 

fyra år. Att Pontus Hultén dessutom påstods ha sålt flera 

av boxarna med falska äkthetsbevis gjorde skandalen 

till ett faktum. 100 Brilloboxar som sålts på respek-

terade auktionshus var falska. “Dessa boxar är inte 

auktoriserade av konstnären och bör tas bort 

i den officiella förteckningen över Andy 

Warhols Brilloboxar«, skrev Moderna i 

sin utredning. Lustigt nog handlar debat-

ten om kärnan i Warhols konstnärskap – att 

testa gränserna för vad som anses vara konst 

och inte.

vAnADispL An, 2007

stockholms chelsea 
I februari 2007 rapporterade Svenska 

Dagbladet att Stockholm hade fått sitt 

eget Chelsea. Vid Vanadisplan fanns 

en stor koncentration av konstgallerier 

(Brändström och Stene, Natalia Goldin 

gallery, Christian Larsen, Nordenhake samt 

Andréhn-Schiptjenko) som trots det avoga 

läget trodde på en lysande framtid för den svenska 

samtidskonsten. Arkitekten R AgnA R  ö s T bE R gs 

tegelbyggnad på Hudiksvallsgatan där de flesta galle-

rierna fanns inhysta, blev »konstborgen« i folkmun. 

Men när finanskrisen slog till med full kraft gick luften 

ur borgen och flera gallerier flyttade ut. Nu är andra 

gallerier på väg in, till exempel Crystal Palace, men 

flykten från borgen påminde oss om att Stockholm inte 

är New York, hur gärna vi än skulle vilja det.

nERikEs ALLEHAnDA, 2007

lars vilks roNDellhuND
När Jyllands-posten den 30 september 2005 

publicerade 12 skämtsamma teckningar av 

profeten Muhammed kunde man inte 

ana vilket blåsväder man skulle 

hamna i. Publiceringen följ-

des av mordhot och bojkott 

av danska varor världen över, 

men det skrämde inte LAR s viLk s 

som 2007 gjorde en karikatyr av 

Muhammed som rondellhund, vilken 

bland annat publicerades i Nerikes 

Allehanda. Självklart kom även mord-

hot till Vilks som ett brev på posten, 

men det rörde honom inte i ryggen. 

Han började istället planera en musi-

kal om rondellhunden Muhammed. 

»Tänk bara på Jesus Christ Superstar, 

Mohammed är också en superstar i 

modern mening«, sa Vilks i en inter-

vju i Dn. Musikalen Dogs (en blink-

ning till Cats) hade premiär i novem-

ber 2008. 

fäRgfAbRikEn, 2008

JaN åmaN gör eN 
»tobleroNe«

»Lyxshoppade för kulturbidrag« 

löd löpsedlarna när det avslöjades att Färgfabrikens 

chef Jan Åman använt konsthallens pengar till resor 

med familjen till New York och Rivieran, krogbesök, 

matvaror, dvd-filmer, datorer, mp3-spelare och kläds-

hopping. En intern utredning visade att det handlade 

om »småsummor« (exakt hur mycket ville ingen inblan-

dad tala om), pengar som Åman betalade tillbaka till 

Färgfabriken. Hans förtroende ansågs dock förverkat 

och Jan Åman blev tvungen att lämna Färgfabriken efter 

13 år i tjänsten. 

1932 - 2008 R.i.p.

kJartaN Dör
Den svenska konstvärlden blev en profil fattigare när 

k jA R TA n  s L E T T E m A R k  dog i december 2008. Den 

norsk-svenske konstnären orsakade rubriker på sextio- 

och sjuttio-talen för sin politiska konst. Mest känd är 

han för att ha rest jorden runt med en bild på Nixon i 

sitt pass och för att han lämnade in sig själv – utklädd 

till pudel – till Liljevalchs Vårsalong. Konstsverige 

sörjde en av sina mest egensinniga konstnärer.

LiL jEHoLmsbRon, 2009

okäND kviNNa 2009349701
Konstfackstudenten A n nA  oDE L L  hamnade mitt i 

ett mediedrev när det avslöjades att hennes kollaps 

på Liljeholmsbron i Stockholm inte var en psykos 

utan examensarbetet Okänd, kvinna 2009-349701. 

Vårdanställda, politiker, poliser och allmänhet 

anklagade Odell för att slösa med samhällets resur-

ser, och chefen på vårdavdelningen som Anna Odell 

förts till polisanmälde henne för våldsamt motstånd 

Warholutställningen på museet 1968, utan först 1990. 

Utan överseende av AnDY wARHoL som då varit död i 

fyra år. Att Pontus Hultén dessutom påstods ha sålt flera 

av boxarna med falska äkthetsbevis gjorde skandalen 

till ett faktum. 100 Brilloboxar som sålts på respek-

terade auktionshus var falska. “Dessa boxar är inte 

ur borgen och flera gallerier flyttade ut. Nu är andra 

gallerier på väg in, till exempel Crystal Palace, men 

flykten från borgen påminde oss om att Stockholm inte 

är New York, hur gärna vi än skulle vilja det.

nERikEs ALLEHAnDA, 2007

lars vilks roNDellhu
När Jyllands-posten den 

publicerade 12 skämtsamma teckningar av 

profeten Muhammed kunde man inte 

ana vilket blåsväder man skulle 

hamna i. Publiceringen följ

des av mordhot och bojkott 

av danska varor världen över, 

men det skrämde inte 

som 2007 gjorde en karikatyr av 

Muhammed som rondellhund, vilken 

bland annat publicerades i Nerikes 

Allehanda. Självklart kom även mord

hot till Vilks som ett brev på posten, 

men det rörde honom inte i ryggen. 

Han började istället planera en musi

kal om rondellhunden Muhammed. 

»Tänk bara på 

Mohammed är också en superstar i 

modern mening«, sa Vilks i en inter

vju i Dn. Musikalen 

ning till Cats

ber 2008. 
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och falskt alarm. Odell fälldes för oredligt förfarande, 

men påföljden blev låg, bara 50 dagsböter, för att 

rätten ansåg att Odell inte haft brottsligt uppsåt. Tyvärr 

hamnade den fråga Odell velat belysa, psykvårdens 

brister, i skymundan för en debatt om vad man får göra 

i konstens namn. Anna Odell blev i alla fall årtiondets 

främsta stjärnskott och spås en lysande framtid. 

mARkE T, 2009

kulturmiNisterN receNserar 
»Otroligt provocerande. Graffiti är till sin natur ille-

galt. Det här är inte konst«, sa kulturministern LEnA 

A DE L soH n  L iL j E R oT H till Dn efter att hon besökt 

konstmässan Market 2009 och sett före detta konst-

fackstudenten n u g :s examensarbete Territorial 

Pissing. s L krävde konstnären på 100 000 

kronor i skadestånd för den förstörda vagnen, 

men åtalet för grov skadegö-

relse lades ner eftersom 

polisen inte ansåg sig 

ha tillräckligt med 

bevis. 

kuLTuRuTREDningEn, 2009

kulturhat
“När jag hör ordet kultur osäkrar 

jag min revolver« lär H E R m A n 

göRing ha sagt. Och dessa beving-

ade ord blev aktuella igen när den 

nya kulturutredningen presenterades 

i början av 2009. Aftonbladets kultur-

chef å sA  L in DE R boR g kallade den »ett 

skott i hjärtat« och anklagade regeringen 

för en fientlig kulturpolitik, där kulturen ska 

bidra till »en ekonomiskt hållbar utveck-

ling« och leva på ideellt arbete och 

sponsring istället för bidrag. När 

kulturpropositionen, som baseras 

på kulturutredningen, offentlig-

gjordes i september samma år 

fanns formuleringen »motverka 

kommersialismens negativa verk-

ningar inom kulturområdet« inte 

längre med. Den hade ersatts av »det 

finns ingen given motsättning mellan 

kommersiell bärkraft och konstnärlig 

kvalitet eller frihet«. Propositionen slog 

också fast att den så kallade konstnärslö-

nen som gett flera etablerade konstnärer 

en ekonomisk trygghet på ålderns höst 

avskaffas från och med 2010. Istället 

ska regeringen instifta stipendier 

på 1,5 miljoner per år (de 157 

konstnärslönerna kostar 

staten 17 miljoner årli-

gen). Reaktionerna från 

konstvärlden var som 

väntat mycket negativa.

YsTADs sALT sjöbAD, 2009

DokusåpakoNst
Egentligen skulle man kunna 

säga att hela c A R o L i n A 

gY n nin gs  liv är en enda 

stor performance. Ingen 

har som hon kunnat vända 

nederlag till framgång på 

rekordkort tid. 

Följaktligen blev det brak-

succé när Gynning bestämde sig för att 

lägga bimboimagen på hyllan och satsa på 

sin konst istället. På hotellet Ystads Saltsjöbad sålde de 

15 tavlorna slut på en halvtimme och Carolina kunde 

stolt titulera sig konstnär. Men när Aftonbladet kallade 

hennes tavlor för »dokusåpakonst« gick Gynning i 

taket. »Jag kommer aldrig ge en intervju till den skit-

tidningen igen«, sa hon senare.

»figuR ATionER«, 2009

kulturkoNservatism
Det har pratats länge om måleriets återkomst i konsten, 

men det var inte förrän tidskriften Axess chefredak-

tör j oH A n  Lu n DbE R g  kom ut som det figurativa 

måleriets försvarare, bland annat genom programmet 

»Skönhetens återkomst« och boken Figurationer – 

romantik och realism i norskt samtidsmåleri, som en 

riktig debatt tog fart. Kritiker på landets stora dagstid-

ningar skrev ner utställningen, som de uppfattade som 

reaktionär. Och Johan Lundberg försvarade sig med att 

anklaga etablissemanget för att mobba konstnärer som 

ville måla föreställande. 

TExT:  sAnDRA noLgREn 

iLLusTRATion:  bEATA boucHT

YsTAD

Dokusåpako
Egentligen skulle man kunna 

säga att hela 

gY

stor performance. Ingen 

har som hon kunnat vända 

nederlag till framgång på 

polisen inte ansåg sig 

ha tillräckligt med 

“När jag hör ordet kultur osäkrar 
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sE på mig!
jAg äR

konsTnäR

v 
ad är en konstnär? Kanhända en banal fråga, men i 
varje ny epok som konsthistorien träder in i skiftar 
betydelsen: renässansens multikonstnär byggde sin 
existens på klassicistiska ideal som förverkligades 
inom måleri, skulptur och arkitektur. Under realis-

mens 1800-tal skulle demokratiska, jordnära värden demaskeras 
av målare och skulptörer och när popkonstens sextiotal blomst-
rade blev konstnären en populärkulturell figur, som uppkäftigt men 
borgerligt blev språkrör för nya idéer om mode, film, politik och 
ekonomi i konsumtionssamhället.

Vilken roll ska vi då tillskriva dagens konstnärer, i en era då 
globaliseringen totalt har förändrat förutsättningarna för hastighet 
och geografi? Är det verkligen ens möjligt att tala om »konstnärer« 
som en enhet när många skaffar sig utbildning i ett land, galle-
rist i ett annat och bor och arbetar i ett tredje? Visst kan »konst-
när« sammanfattas som summan av alla delar av konstvärlden: 
samlarna, museerna, medierna, gallerierna, kulturpolitikerna, 
konstskolorna, bloggarna, curatorerna – och alla dessas inbördes 
relationer. Men det leder inte oss till mer kunskap om hur vi i dag 
värderar konstnärens roll kulturellt.  Frågan vi kanske egentligen 
vill ställa är: Var befinner sig det konstnärliga avantgardet i dag?

 Begreppet »avantgarde« är så utnött i den samtida konstdis-
kussionen att vi hela tiden förutsätter dess latenta närvaro, endast 
ihågkommet när vi talar om konsthistoria, även om begreppet där 
sedan många år devalverats. Vi säger kort och gott »samtida konst«, 
tack vare den postmoderna teorins upplösande av sådant som fram-
åtskridandet, lineariteten och den autentiska upplevelsen. Men 
faktum är att den konstekonomi som byggdes kring konstnärens 
respektive grad av »avantgardism« eller »kitschighet« (deras 
förmåga att provocera och klampa över gränser och tabun) i dag 
har kompletterats och ersatts av en massmedial synlighetsekonomi 
där den mest lysande stjärnan blir den slutgiltiga vinnaren.

Att ögna igenom de otaliga listor, krönikor och sammanfattningar 
som nyligen skrivits om nollnolltalets mest centrala konsthän-
delser, i Sverige och internationellt, blir just en sådan upplevelse 
av medial spektakelekonomi: Vilks rondellhundar, Dror Feiler 
och Gunilla Sköld-Feilers installation Snövit och sanningens 
vansinne på Historiska Museet i Stockholm, Anna Odells psykper-
formance, David Cerný’s EU-installation Entropa och de danska 
Muhammed-teckningarna, för att nämna några. Dessa konstens 
megaspektakel har nu både i bloggosfären liksom i traditionell 
media fått en central plats när samtidshistorien ska skrivas. Det 
skapar en konflikt gentemot konstvärldens konserverande system 
av historieförfattande. Traditionellt sett har dylika mediefenomen 
eller kontroverser ofta ignorerats av konst- och kulturhistoriker. Det 
som ansetts kulturellt signifikant har inte nödvändigtvis samman-
fallit med det medialt signifikanta (se exempelvis alla sågningarna 
av paret Feilers Snövit). Konsthistorieskrivningen har på så vis 
bevarat polariseringen mellan den breda massans smak och elitens 
visionära insikter. Mediahoror lämnas därhän.

 Men här missar man två viktiga perspektiv på samtida media, 
det första: Medias betydelse har exploderat.

Om det fanns två stora dagstidningar i Sverige i mitten av förra 
seklet med mycket utrymme för konst och kultur, så finns i dag 
istället tusentals tidskrifter, tidningar, bloggar och nyhetsbrev. 
Skillnaden är att vi snabbt och i stor skala kan kommentera, hylla 

Hur definierar man 

ett konstnärskap i 

en global och stän-

digt uppkopplad 

värld? Svaret finns 

på Google. Robert 

Stasinski berättar 

hur den massme-

diala synlighets-

ekonomin omvälver 

konstnärsrollen.  

och såga nya utställningar, konstnärer och projekt – en enorm 
ökning i kvantitet. Med denna möjlighet till snabbare informa-
tionsflöde och spridning kommer den omvända effekten av att vi 
inte hinner läsa lika långa och utförliga texter och analyser – vi 
accepterar därför en lägre kvalitet. Om man tidigare lyfte fram ett 
hundratal utställningar under ett helt år att reflektera över i dåti-
dens media, kan man idag läsa något om årets alla utställningar. 

Det andra perspektivet är: Konstverk = media. 
Det är svårt att dra upp skiljelinjer mellan medias (förment) 

kritiska och kvalitativa urval och den konstnärliga autonoma 
processen när många konstverk själva aktiveras och utgår från 
just media. I dag kan konstverk med ett enkelt knapptryck få en 
global räckvidd omfattandes miljontals webbsidor, texter, videos 
eller radioprogram – som i slutändan omfattas i tolkningen av 
verket. (Prova att googla på Anna Odells verk Okänd kvinna 2009-
349701). Att diskutera och dissekera ett konstverk offentligt är 
legio sedan konstkritikens födelse. Men sedan åttiotalet har det 
utvecklats en mängd strategier för att spela med media konstnär-
ligt: Ernst Billgren, Lars Vilks och Magdalena Dziurlikowska i 
Sverige och Jeff Koons, Gilbert och George samt Tino Sehgal inter-
nationellt är alla exempel på detta.

 Så oavsett om dagens konstkritiker och curatorer avfärdar 
mediaspektakel och konstskandaler med stort medieutrymme 
som »ointressant konst«, har samma media blivit en sådan själv-
klar del av produktion, presentation och reception av konst att 
varken gemene man eller konsthistoriker kan avfärda dem. För 
att inte nämna vilken effekt mediaexponering kommer att få på 
dagens politiska konst när dess effekter på samhällskroppen ska 
granskas.

Informationsåldern rymmer ett sådant massivt överflöd av infor-
mation att traditionella idéer om kulturell kanon har flippat 360 
grader och plötsligt blivit viktigt att diskutera igen, hur mycket 
postmodern teori vi än inmundigar. Ekonomer talar i dag istället 
om en synlighetsekonomi eller uppmärksamhetsekonomi; mäng-
den information omkring oss tvingar fram tjänster där informatio-
nen är ordnad och utvald åt oss. Om man kan få tag på substantiell 
information om alla världens konstutställningar och konstnärer, 
måste vi medvetet eller omedvetet ta ställning till vad vi väljer att 
lägga tid på. Google är ju en karakteristisk tjänst som vi använ-
der för att lättare rangordna och välja ut vilken information som (i 
enlighet med några hundra hemliga sökkriterier) ska anses rele-
vant. I själva verket är hela list-hysterin ett lysande exempel på att 
vi vill ha information i koncentrerad form, förpackad så att vi kan 
navigera oss fram till det några kallar kunskap, andra visdom och 
ytterligare andra kapital eller affärsidéer. Konstnärer tvingas nu att 
forma sina konstnärskap genom att förhålla sig till en yttre pr-bild 
av sig själva. Oavsett om den bygger på ett systematiskt formerat 
varumärke eller tabuhatande, massbloggad gräsrotskonst. Så det 
skrämmande svaret på frågan om vad en konstnär är i dag, är nog 
inte längre bort än en simpel googling. 

R o bE R T s TA sin sk i 

pAppALEDig fRån TjänsTEn som pRojEkTLEDARE på iAspis. HAn äR ävEn konsTkRiTikER 

mED uppDRAg föR bLAnD AnDRA fLAsH ART, gLänTA ocH uppsALA nYA TiDning. 
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ad är en konstnär? Kanhända en banal fråga, men i 
varje ny epok som konsthistorien träder in i skiftar 
betydelsen: renässansens multikonstnär byggde sin 
existens på klassicistiska ideal som förverkligades 
inom måleri, skulptur och arkitektur. Under realis-

mens 1800-tal skulle demokratiska, jordnära värden demaskeras 
av målare och skulptörer och när popkonstens sextiotal blomst-
rade blev konstnären en populärkulturell figur, som uppkäftigt men 
borgerligt blev språkrör för nya idéer om mode, film, politik och 
ekonomi i konsumtionssamhället.

Vilken roll ska vi då tillskriva dagens konstnärer, i en era då 
globaliseringen totalt har förändrat förutsättningarna för hastighet 
och geografi? Är det verkligen ens möjligt att tala om »konstnärer« 
som en enhet när många skaffar sig utbildning i ett land, galle-
rist i ett annat och bor och arbetar i ett tredje? Visst kan »konst-
när« sammanfattas som summan av alla delar av konstvärlden: 
samlarna, museerna, medierna, gallerierna, kulturpolitikerna, 
konstskolorna, bloggarna, curatorerna – och alla dessas inbördes 
relationer. Men det leder inte oss till mer kunskap om hur vi i dag 
värderar konstnärens roll kulturellt.  Frågan vi kanske egentligen 
vill ställa är: Var befinner sig det konstnärliga avantgardet i dag?

Begreppet »avantgarde« är så utnött i den samtida konstdis-
kussionen att vi hela tiden förutsätter dess latenta närvaro, endast 
ihågkommet när vi talar om konsthistoria, även om begreppet där 
sedan många år devalverats. Vi säger kort och gott »samtida konst«, 
tack vare den postmoderna teorins upplösande av sådant som fram-
åtskridandet, lineariteten och den autentiska upplevelsen. Men 
faktum är att den konstekonomi som byggdes kring konstnärens 
respektive grad av »avantgardism« eller »kitschighet« (deras 
förmåga att provocera och klampa över gränser och tabun) i dag 
har kompletterats och ersatts av en massmedial synlighetsekonomi 
där den mest lysande stjärnan blir den slutgiltiga vinnaren.

Att ögna igenom de otaliga listor, krönikor och sammanfattningar 
som nyligen skrivits om nollnolltalets mest centrala konsthän-
delser, i Sverige och internationellt, blir just en sådan upplevelse 
av medial spektakelekonomi: Vilks rondellhundar, Dror Feiler 
och Gunilla Sköld-Feilers installation Snövit och sanningens 
vansinne på Historiska Museet i Stockholm, Anna Odells psykper-på Historiska Museet i Stockholm, Anna Odells psykper-på Historiska Museet i Stockholm, Anna Odells psykper
formance, David Cerný’s EU-installation Entropa och de danska 
Muhammed-teckningarna, för att nämna några. Dessa konstens 
megaspektakel har nu både i bloggosfären liksom i traditionell 
media fått en central plats när samtidshistorien ska skrivas. Det 
skapar en konflikt gentemot konstvärldens konserverande system 
av historieförfattande. Traditionellt sett har dylika mediefenomen 
eller kontroverser ofta ignorerats av konst- och kulturhistoriker. Det 
som ansetts kulturellt signifikant har inte nödvändigtvis samman-
fallit med det medialt signifikanta (se exempelvis alla sågningarna 
av paret Feilers Snövit). Konsthistorieskrivningen har på så vis 
bevarat polariseringen mellan den breda massans smak och elitens 
visionära insikter. Mediahoror lämnas därhän.

Men här missar man två viktiga perspektiv på samtida media, 
det första: Medias betydelse har exploderat.

Om det fanns två stora dagstidningar i Sverige i mitten av förra 
seklet med mycket utrymme för konst och kultur, så finns i dag 
istället tusentals tidskrifter, tidningar, bloggar och nyhetsbrev. 
Skillnaden är att vi snabbt och i stor skala kan kommentera, hylla 
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och såga nya utställningar, konstnärer och projekt – en enorm 
ökning i kvantitet. Med denna möjlighet till snabbare informa-
tionsflöde och spridning kommer den omvända effekten av att vi 
inte hinner läsa lika långa och utförliga texter och analyser – vi 
accepterar därför en lägre kvalitet. Om man tidigare lyfte fram ett 
hundratal utställningar under ett helt år att reflektera över i dåti-
dens media, kan man idag läsa något om årets alla utställningar.

Det andra perspektivet är: Konstverk = media. 
Det är svårt att dra upp skiljelinjer mellan medias (förment) 

kritiska och kvalitativa urval och den konstnärliga autonoma 
processen när många konstverk själva aktiveras och utgår från 
just media. I dag kan konstverk med ett enkelt knapptryck få en 
global räckvidd omfattandes miljontals webbsidor, texter, videos 
eller radioprogram – som i slutändan omfattas i tolkningen av 
verket. (Prova att googla på Anna Odells verk Okänd kvinna 2009-
349701). Att diskutera och dissekera ett konstverk offentligt är 
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Så oavsett om dagens konstkritiker och curatorer avfärdar 
mediaspektakel och konstskandaler med stort medieutrymme 
som »ointressant konst«, har samma media blivit en sådan själv-
klar del av produktion, presentation och reception av konst att 
varken gemene man eller konsthistoriker kan avfärda dem. För 
att inte nämna vilken effekt mediaexponering kommer att få på 
dagens politiska konst när dess effekter på samhällskroppen ska 
granskas.

Informationsåldern rymmer ett sådant massivt överflöd av infor-
mation att traditionella idéer om kulturell kanon har flippat 360 
grader och plötsligt blivit viktigt att diskutera igen, hur mycket 
postmodern teori vi än inmundigar. Ekonomer talar i dag istället 
om en synlighetsekonomi eller uppmärksamhetsekonomi; mäng-
den information omkring oss tvingar fram tjänster där informatio-
nen är ordnad och utvald åt oss. Om man kan få tag på substantiell 
information om alla världens konstutställningar och konstnärer, 
måste vi medvetet eller omedvetet ta ställning till vad vi väljer att 
lägga tid på. Google är ju en karakteristisk tjänst som vi använ-
der för att lättare rangordna och välja ut vilken information som (i 
enlighet med några hundra hemliga sökkriterier) ska anses rele-
vant. I själva verket är hela list-hysterin ett lysande exempel på att 
vi vill ha information i koncentrerad form, förpackad så att vi kan 
navigera oss fram till det några kallar kunskap, andra visdom och 
ytterligare andra kapital eller affärsidéer. Konstnärer tvingas nu att 
forma sina konstnärskap genom att förhålla sig till en yttre pr-bild 
av sig själva. Oavsett om den bygger på ett systematiskt formerat 
varumärke eller tabuhatande, massbloggad gräsrotskonst. Så det 
skrämmande svaret på frågan om vad en konstnär är i dag, är nog 
inte längre bort än en simpel googling. 

R o bE R T s TA sin sk i 

pAppALEDig fRån TjänsTEn som pRojEkTLEDARE på iAspis. HAn äR ävEn konsTkRiTikER

mED uppDRAg föR bLAnD AnDRA fLAsH ART, gLänTA ocH uppsALA nYA TiDning. 
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f oTo: ER ik wåHL s T R öm

 g L A s s A x

vAD HETER Du? EvA nYsTRöm RiTTsEL

vAD äR DET föR någoT Du HAR vALT?  min oumbäRLigA gLAssAx. DET HETER EgEnTLigEn fjäDERTång – mEn DET äR ju En sAx.  . 

vAR HAR Du köpT DEn?  Hos min gLAsgRossisT EDAb i sTRängnäs. DEn äR TiLLvERkAD i TAiwAn. jAg HiTTADE DEn 1995 ocH   

 DET vAR som ATT få En juLkLApp – DEn bäsTA EfTER min sjäLvsmöRjAnDE gLAsskäRARE fRån 1980. 

vAD kosTADE DEn? cA 600 kR.

vARföR köpTE Du jusT DEn?  EfTER ATT HA TEsTAT DEn insåg jAg ATT min sLiTnA AvbiTARTång kunDE ARkivERAs. jAg såg nYTTAn DiREkT. 

 ocH jAg HAR fAkTiskT köpT DEn åT fLERA Av minA fRAnskA gLAskompisAR. föR DEn finns inTE 

 i fRAnkRikE DäR jAg boR fLERA månADER vARjE åR i En LiTEn pRovEncALsk bERgsbY.

HuR AnvänDER Du DEn? i sTäLLET föR TimmAR viD sLipmAskinEn bEskickAR jAg miTT gLAs mED någRA väLRikTADE kLipp. jAg  

 AnvänDER DEn också näR jAg kApAR miTT REsTgLAs TiLL minDRE gLAsbiTAR – föR ATT göRA pATé  

 vERRE ELLER föR ATT gjuTA. ocH näR jAg göRA minA ängLAR – som äR min sToRA vARDAgspRoDukT – 

 spARAR jAg mAssoR Av TiD mED någRA väL inpRövADE kLipp. 
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HÖGA KUSTEN-stipendium

Höga Kustenstipendiet 
utdelas av Kramfors 
kommun.
Stipendiet består av ett kontantbidrag på 

10.000 kr och 2 veckors logi i Höga Kusten Höga 

Kustenstipendiet kan sökas av verksam nordisk 

bildkonstnär. Stipendiaten erbjuds möjlighet 

efter vistelsen i Höga Kusten ha utställning i 

Kramfors konsthall.

Ansökningsblankett kan rekvireras:

tel 0612-80 252

ninni.mellander@kramfors.se

www.kramfors.se

Sista ansökningsdag är 12 mars 2010



Landskrona Konstförening inbjuder alla i Sverige bosatta konstnärer 
till den 14:e teckningstriennalen i Landskrona Konsthall under tiden 
24 april – 6 juni 2010.
Utställningen är jurybedömd. Konstföreningen delar ut ett stipendium 
på 10.000 kr.
Anmälningsavgiften på 400 kr skall vara insänd senast den 28 februari 
2010 till Landskrona Konstförening. Postgiro 140736-0. Anmälan och 
fotografier av originalkonstverken skall vara oss tillhanda senast den 
10 mars 2010. Landskrona Konstförening, Box 53, 261 22 Landskrona. 
Regler för deltagande och anmälningsblanketter rekvireras från vår 
hemsida: www.landskronakonstforening.se

INBJUDAN

Danderydsgatan 14
114 26 Stockholm

tel 08 440 54 40 
fax 08 678 29 20
info@gefvert.se
www.gefvert.se

www.goranssonarena.se

ÖPPEN KONSTTÄVLING
De Göranssonska Stiftelserna har uppfört en stor inomhusarena, Göransson Arena, i Sandviken. 
2009 donerades arenan till Sandvikens kommun. Enligt gåvovillkoren ska arenan skapa förutsättningar 
för ökade ungdomsaktiviteter men också vara en träffpunkt för alla Sandvikenbor.

Göransson Arena har en arbetsgrupp som ansvarar för den konstnärliga utsmyckningen av lokalerna. 
Denna grupp inbjuder nu till en konsttävling för att i arenans entréhall uppmärksamma stiftelserna 
och deras grundare. Tävlingen är öppen för alla yrkesverksamma konstnärer, gärna med lokal/regional 
anknytning. Tävlingsförslag, idé och koncept, senast den 19 april 2010. Välkommen med förslag!

Ytterligare förutsättningar och information om tävlingen:
Lars Westerman, 026-24 14 18 eller lars.westerman@sandviken.se.
Om arenan: www.goranssonarena.se Tävlingsregler: www.sandviken.se/konsthallen

Grundsunda kulturstipendium
Stipendiet består av ett 
belopp på 15 000 kronor 
och fri bostad i en stuga vid 
Prästsjön, Grundunda-
vallen, Örnsköldsviks 
kommun. Alla kategorier 
av kulturarbetare kan söka 
stipendiet. Verksamhetsom-
råde är ej i förväg utsatt. 

Huvudman för stipendiet 
är en kommitté utsedd av 
Grundsunda Hembygds-
förening - dess beslut kan 
ej överklagas. Stipendiets 
avsikt är att ge kulturarbe-
tare några veckors vistelse 
i naturskön miljö. Presta-
tionskrav ställs ej. 

med anSökan bifogas 4 st 
färgdia av arbeten eller 4 st 
förbilder till påsikt

SiSta anSökningSdag 
30/3 2010

I början av maj meddelas 
beslut om årets stipendiat. 

Skriftlig 
anSökan 

till:

Stipendiekommittén

Sture ForSberg, ordF

HuSbyn 156
890 35 HuSum

upplySningar:
0663-101 74



Gör inköp av konst avdragsgill!
Idag är inköp av inredning avdragsgillt men inte inköp av konst. 
KRO och KIF anser att det är djupt orättvist och missgynnar 
Konstnärerna. Håller du med oss? Klipp ut den här annonsen 
och skicka den till: Finansminister, Anders Borg, Regerings-
kansliet, Drottninggatan 21, 103 33 Stockholm
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Läs mer om KRO/KIF arbete för avdragsrätt på www.kro.se/avdragsratt



19–21 februari 
KULTURHUSET
         våning 3 och 5

www.supermarketartfair.com

DEN INTERNATIONELLA 
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Utställare på SUPERMARKET 2010:
00130Gallery Helsinki, Helsingfors, Finland   

Galleri 54, Göteborg, Sverige
Galleri 69, Oslo, Norge 

Alpineum Produzentengalerie, Luzern, Schweiz        
A.M.180 Collective, Prag, Tjeckien

Art On Armitage, Chicago, USA
Art Video Screening, Örebro, Sverige

Articule, Montréal, Kanada
Artillerie, Berlin, Tyskland

ArtMobile, Västerås, Sverige
Biro Beograd, Belgrad, Serbien
Brickworks, Stockholm, Sverige
Candyland, Stockholm, Sverige
Caravansarai, Istanbul, Turkiet

CFF, Stockholm, Sverige
Cirkulationscentralen, Malmö, Sverige

Gallery Crymo, Reykjavík, Island
   De Service Garage, Amsterdam, Nederländerna

Fiberartsweden, Stockholm, Sverige
FIT, Berlin, Tyskland

FixC Cooperative, Helsingfors, Finland
Formverk, Eskilstuna, Sverige
Fylkingen, Stockholm, Sverige

Global Stone Workshop, Stockholm, Sverige
Harrington Mill Studios, Nottingham, Storbritannien

Galleria Huuto, Helsingfors, Finland
ID:I Galleri, Stockholm, Sverige
Inquietart, Mallorca, Spanien
Kilen Art Group, Luleå, Sverige

Galleri Konstepidemin, Göteborg, Sverige
Konsthall ö, Borgholm, Sverige

Konstnärshuset, Stockholm, Sverige
Kultivator, Dyestad, Sverige

Kultur am Nauener Platz, Berlin, Tyskland
Malt, Reykjavik, Island

Microwesten, Berlin, Tyskland
MUU Gallery, Helsingfors, Finland

Nationalgalleriet, Stockholm, Sverige
Nest, den Haag, Nederländerna

Plan3, Kristianstad, Sverige
Project Dice, Hamburg, Tyskland

Project Space 1646, den Haag, Nederländerna
Qwerty, Odense, Danmark

Gallery Rajatila, Tampere, Finland
R.E.P., Kiev, Ukraina

Seven Seven, London, Storbritannien
Skånes Konstförening, Malmö, Sverige

Studio 44, Stockholm, Sverige
Galleri Syster, Luleå, Sverige
Tegen 2, Stockholm, Sverige
Titanik Gallery, Åbo, Finland
Transit, Marseille, Frankrike

V8 Plattform , Karlsruhe, Tyskland
Velcome, Antwerpen/Moskva, Belgien/Ryssland

wip:sthlm, Stockholm, Sverige
Galeria Wschodnia, Lodz, Polen
X-ray, London, Storbritannien

Dessutom:
Biondi Books, Hjärnstorm, 

KRO/KIF/Konstnären, 
Konstperspektiv, Paletten, 

        NKF, [the] Evidence (London) 
och V.art (Värnamo)



Öppet: tor 11 – 19, fre – sÖn 11 – 17 / Inträde: 40/30 kr – frI entré under 20 år
teL +46 8 545 680 40 / www.magasIn3.com / Buss 1 eLLer 76 tILL frIhamnen

Välkommen till en av europas ledande institutioner för samtida konst.

NEW ART
FAR OUT

STILL GREAT

27 jan – 4 apr Projektioner Manon de Boer, Teresa Hubbard & Alexander Birchler, Ursula Mayer, Guido van der 

Werve,  Artur Zmijewski  25 feb – 20 jun Tomas Saraceno 14 apr – 20 jun Runaway Train

Tack till Clarion Hotel Sign

Torsg 19. Ons-fre 12-19, lör-sön 12-17 
www.bonnierskonsthall.se

_BK_Konstnären_jan10.indd   1 10-01-21   08.54.16
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Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och 
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och 
Industriformgivare (KIF) bevakar konstnä-
rens intressen genom att driva politiska 
frågor med målet att förstärka medlem-
marnas sociala och ekonomiska trygghet 
och därmed göra det möjligt för konstnärer 
att vara yrkesverksamma inom sina respe-
ktive områden. 
Läs mer på kro.se/blimedlem

Genom BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) 
får bildupphovsmannen ersättning när konstverk 
nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. 
Vi underlättar användning och säkerställer att 
relevanta tillstånd ges. Våra medlemmar är bild-
konstnärer oavsett uttryckssätt, målare, skulptörer, 
grafiker, illustratörer, performers, videokonstnärer, 
konsthantverkare, designers med flera. 
Läs mer på www.bus.se

Din trygghet

Din rätt



LEDARE KRO
KARIN WILLÉN

Som en lavin väller beskeden fram om 
förändringar på bildkonstområdet. Konst-
scenen är under hot att kraftigt minskas av 
den rådande kulturpolitiken och pågående 
privatiseringar. 
   Jag talar förstås om den förestående 
regionaliseringen av den nationella kul-
turpolitiken och hur den inspirerar kom-
muner, landsting och regioner till radikala 
förändringar utan grund i kunskap eller 
konsekvensanalyser. Från att kulturen har 
varit ett område där alla partier kunnat nå 
samsyn, politiseras nu kulturpolitiken och 
blir ett slagfält fullt med ideologiska käp-
phästar. Avskaffandet av inkomstgarantin 
är en sådan, med avsändaradress det allra 
blåaste Timbro. 

Jag ska ge er två till exempel på vad som 
sker just nu.

» Exempel 1. Riksutställningar
Bildkonstens regionala struktur är svag, 
det har varit känt länge. Länsmuseerna har 
ett vagt formulerat uppdrag att arbeta med 
samtidskonst men är i första hand institu-
tioner som arbetar med kulturarv. Därför 
skapades Riksutställningar i syfte att sa-
marbeta med länsmuseerna kring bildkonst 
och skapa nya utställningsformer, ofta an-
passade för att vandra runt. Nu försvinner 
Riksutställningar från bildkonstscenen. 
Man frågar sig – har den regionala struk-
turen för bildkonsten stärkts på något sätt 
som gör att Riksutställningar inte längre 
behövs för bildkonsten? Nej, blir det enkla 
svaret. Inte heller har man adresserat prob-
lemet med bildkonstens svaga och speciella 
struktur genom att anslå medel till området 
för andra insatser. En minskning av bild-
konstscenen alltså.

» Exempel 2. Stockholm
Den offentliga bildkonstscenen har haft en 
stark ställning med ena foten i en offentlig 
ekonomi på nationell, regional och kom-

munal nivå, och den andra foten stabilt 
förankrad i byggindustrin och ett privat 
näringsliv. Konstnärerna är nu som tidigare 
oftast företagare – entreprenörer om man 
så vill – och har som sådana gått ut på en 
marknad för offentlig konst där uppdrags-
givarna och pengarna kommit från såväl 
privata som offentliga aktörer.  
   Principen att en del av bygg- och/eller 
ombyggnadskostnader, oftast 1 procent, ska 
användas till offentlig konst är vitt spridd 
bland kommuner och landsting. Men under 
privatiseringsvågen av sjukhus och vård-
centraler har det inte beaktats att miljön 
och den offentliga konsten är en del av den 
verksamhet man säljer. Omsorg och intres-
se för att driva hela verksamheten vidare 
inklusive detta viktiga kulturuppdrag, har 
inte varit avgörande när avknoppningar ge-
nomförts. Det är i skenet av detta man kan 
se ett aktuellt förslag till nya regler kring 
den offentliga konsten som Stockholms läns 
landsting har tagit fram. Det är uppenbart 
att konstkontoret på landstinget har up-
ptäckt problemet med de nya ägarstruktur-
erna och nu försöker se till att konsten inte 
ska skingras. Men faktum kvarstår. Från 
att Stockholms läns landsting har haft en 
helhetssyn kring miljögestaltningen inom 
vården och sett till att samtliga lokaler – 
öppna som slutna – haft offentlig konst, är 
det nu så att stockholmaren som väljer sin 
vård inte kan räkna med att som förut få en 
kulturupplevelse i samband med sitt besök. 
Den här utvecklingen finns självklart över 
hela landet och naturligtvis bör kommuner 
och landsting vid alla privatiseringar och 
avknoppningar avtala om ansvarsfull och 
aktiv miljögestaltning. Men just nu, har in-
gen koll och de som privatiserar undandrar 
sig ansvaret för den offentliga konsten. Re-
sultat: bildkonstscenen minskar.

Jag kan se en viktig sak som skulle kunna 
styra utvecklingen åt rätt håll eller hejda 
den. Fler utvärderingar och analyser på 

bildkonstområdet behövs i form av utred-
ningar: Den offentliga konstscenen måste 
kartläggas i sina privata som offentliga 
delar och därmed synliggöras. Den flora 
av pilotprojekt som förekommit de senaste 
10-20 åren måste utvärderas för att da-
gens satsningar ska kunna skapa hållbara 
lösningar för kreativa näringar – inklusive 
de konstnärliga näringarna. Vi saknar 
fortfarande en bred tillämpning av nya 
beräkningsmodeller som kan åskådliggöra 
även den fria konstens viktiga funktion som 
laboratorium för de kreativa näringarna och 
samhället i stort. Vidare är den kommersi-
ella marknaden för bildkonsten viktig som 
den som bestämmer status och pris och i 
slutändan också tillgängligheten till konst 
på galleriscenen. Här måste en kartläggn-
ing av relationen mellan konstnär och gal-
lerist/auktionshus ske och inte minst bör 
omfånget av marknaden och dess mekanis-
mer studeras. 

Men vem ska ansvara för detta nödvändiga 
kunskapslyft? KRO och KIF gör sin del och 
vill gärna göra mer med stöd från medlem-
marna och i samarbete med exempelvis 
konstkonsulenterna eller andra aktörer. 
Men tunga breda utredningar blir bäst och 
får mest tyngd om de utförs av den som har 
- än så länge – det övergripande ansvaret: 
staten. Och det ansvaret bör delas av flera 
departement och myndigheter: Näringsde-
partementet och tillväxtverket, kulturde-
partementet, konstnärsnämnden och kul-
turrådet samt den nya analysmyndigheten.  

Karin Willén
Riksordförande KRO

Läs ledaren i sin helhet, med ytterligare ex-
empel på åtgärder som krymper konstscenen, 
på kro.se/ledaren 

Bildkonstscenen
krymper!

Inblick KRO OCH KIFKRO.SE

Inblick KRO OCH KIFKRO.SE

Regionalisering, Offentlig konst, Privatisering, KartläggningSÖKORD



KRO och KIF bjuder in alla aktörer 
på konstscenen till tre Open Space 
för att diskutera, vrida och vända på 
och hitta nya vägar för att arbeta med 
en ökad genusmedvetenhet på konst-
scenen i Sverige.  
  Open Space technology (OST) är en 
mötesform/tankesmedja/verkstad där 
deltagarna själva sätter agendan för 
dagen. Du som är intresserad av ökad 
jämställdhet på din konsthall, konst-
skola, galleri, myndighet eller i din 
konstnärsorganisation är välkommen 
att delta. 
  Tillsammans bildar vi ett nätverk 
där vi lyfter diskussionen och arbetar 
för att nå gemensamt resultat. 
Se kalendariet för datum i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. 
Anmäl dig på kro.se/openspace

Under Supermarket arrangerar KRO 
och KIF en paneldiskussion kring 
konstnärens lön och arbetsvillkor. På 
vem vilar ansvaret att konstnären ska 
få en skälig lön för sitt arbete? Är det 
Konstnären själv som ska bli bättre 
på att förhandla eller handlar det om 
ett nytt sätt att se på arbets- och upp-
dragsgivarrollen? Vem ska betala för 
att Konstnären ska få en acceptabel 
lön och sluta subventionera konst-
scenens övriga anställda då vi går in i 
ett nytt decennium.

 Fredag 19 februari, 18.30 på Kul-
turhuset, Stockholm

Karin Willén  
Konstnär och riksordförande Konst-
närernas Riksorganisation

Arne Leeb 
Projektledare för MU-kampanjen

Sture Nordh 
Ordförande TCO

Mårten Castenfors 
Chef för Liljevalchs och Stockholm 
konst

Emma Stenström  
Ek dr Handelshögskolan, gästprofes-
sor Konstfack

Päivi Ernkvist
Konstnär

Ann Larsson
Chef Konstnärsnämnden

Samtalsledare 
Anders Rydell
Chefredaktör Tidningen Konstnären

OPEN SPACE

KONSTEN ATT FÅ BETALT

Spännande valår med 
ny politisk plattform
Konstnärens arbete, Konstnärens lön, 
Konstnärens verk och Konstnärens 
lärande är de fyra områdena som KROs 
och KIFs nya politiska plattform ut-
går ifrån. Inom varje område drivs en 
aktuell politisk fråga med fokus på att 
stärka konstnärens sociala och ekono-
miska trygghet. 

2009 har varit ett intensivt politiskt år för 
KRO och KIF. Organisationerna har med-
verkat på politiska kongresser, bevakat 
kulturutredningen och den efterföljande 
kulturpropositionen samt träffat en rad 
tjänstemän och politiker som arbetar med 
våra frågor, däribland kulturministern. 

Vi har talat yttrandefrihet, skattefrågor 
och avdragsrätt. Vi har drivit jämställdhet-
sprojekt, utbildat och informerat om MU-
avtalet, deltagit på Supermarket, Alme-
dalen och Bokmässan för att nämna några 
av aktiviteterna. Totalt sett har KRO och 
KIF närmare femtio frågor som organisa-
tionerna bevakar med krav på förbättringar 
inom bild- och formområdet. För att det 
ska bli tydligt hur KRO och KIF prioriterar 
bland dessa frågor har riksstyrelserna och 
kansliet under hösten arbetat fram en ny 
modell för det politiska arbetet. Under 
valåret kommer vi att fokusera på följande 
frågor:

» KONSTNÄRENS ARBETE

Fråga: Skapa regionala Resurscentrum för 
konstnärer
Konstnärliga företagare drivs inte som större 
delen av näringslivet huvudsakligen av vin-
stintresse. Deras kostnader är stora och de-
ras inkomster ojämna och låga. Trots detta 
bidrar de konstnärliga företagarna ofta till 
tillväxt genom att deras konst, design eller 
hantverk genererar arbete åt andra i senare 
led. Vi ser utvecklingen av resurscentrum 
inriktade mot de konstnärliga företagarna 
som viktigt, såväl för ökad trygghet och rät-
tvisa för konstnärerna som för att ta tillvara 
på områdets tillväxtpotential.

I ett resurscentrum vill vi samla råd-
givning, kompetensutveckling, före-
tagsstöd, icke vinstdrivande uppdrags-
förmedling samt annan specialkompetens 
kring konstnärers frågor. Ett resurscentrum 
ska även fungera som en mötesplats för 
såväl uppdragsgivare som konstnärer och 
som en plattform för konstnärlig utveckling.

» KONSTNÄRENS VERK

Fråga: Följ MU-avtalet i alla kommuner och 
landsting
Konstnärer och konsthantverkare som 
ställer ut ska få skäligt betalt och schysta 
villkor för sitt arbete och visande av verk.  
MU-avtalet hjälper till att motverka det fak-
tum att konstnärerna många gånger är de 
största sponsorerna av kulturen. 79 konst-
hallar och museum följer MU-avtalet redan 
idag. Listan byggs på löpande och finns i 
sin helhet på kro.se/mukampanjen.

Under våren kommer mukampanjen att 
fortsätta utbilda konstnärer och arrangörer 
över landet. Parallellt driver KRO och 
KIF ett påverkansarbete för att kommuner 
och regioner/landsting ska ansluta sig till 
avtalet. Under punkten; Hallå Där? Kan du 
läsa om lokalföreningen i Sjuhärad som fick 
Borås kommun att skriva under avtalet. 

» KONSTNÄRENS LÖN

Fråga: Inför avdragsrätt för företag vid 
förstagångsinköp av konst
En sådan avdragsrätt skulle vidga 
marknaden för konstnärerna och bidra till 
att människor skulle få mer konst på arbet-
splatsen. Ett KUL-avdrag, kan på samma 
sätt som ROT- och RUT-avdragen stimulera 
den privata marknaden att köpa konstnär-
liga tjänster. KRO och KIF vill införa båda 
avdragen för att stimulera marknaden för 
samtidskonsten.

Läs artikeln om avdragsrätt på nästa 
uppslag där Lena Adelsohn Liljeroth själv 
föreslog avdragsrätt så sent som 2005.

» KONSTNÄRENS LÄRANDE

Fråga: Bevara och utveckla estetämnena i 
grundskola och gymnasium 
2010 stryks de estetiska ämnena på gym-
nasial nivå enligt regeringens beslut. KRO 
och KIF anser att det är ett stort misstag. 
Möjligheten till fritt skapande är viktig för 
individens utveckling under hela livet och 
inte minst under de viktiga år som gym-
nasiet innebär. KRO och KIF förespråkar 
att man inom skolans område i ännu högre 
utsträckning använder det konstnärliga 
kunnandet för att hjälpa elever att gestalta 
och uttrycka sin kreativitet. 

Utöver dessa frågor arbetar KRO och KIF 
vidare med jämställdhet och upphovsrätts-
frågan under kommande året. 

Alla skrivelser och politiska rapporter hit-
tar du på kro.se/politik

Vill du arbeta med dessa frågor? Bli 
medlem och starta en arbetsgrupp! Kon-
takta kansliet för mer info.

» MEDVERKANDE
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Som ett resultat av kulturutredningen får 
vi numera ”motverka kommersialismens 
negativa verkningar” på egen hand utan 
stöd i de statliga kulturpolitiska målen. 
Det innebär att vi får  berätta vårt livs 
historia för att sälja en kopp, alternativt 
ta till marknadsföringstricket story-telling 
och dikta upp en intressant bakgrund. Det 
känns avlägset och oäkta eftersom många 
konsthantverkare utgår ifrån sitt eget liv i 
sitt skapande. 

Marknadsföringens baksidor är många. Hur 
många gånger har vi inte blivit ombedda 
att göra utställningar eller hålla föredrag 
utan ersättning med motiveringen att vi blir 
marknadsförda, ofta med tillägget att en 
köpstark publik kommer att närvara? Att 
jobba gratis för att kanske få ett betalt up-
pdrag senare eller eventuellt sälja något är  
inte bra för självförtroendet. Respekten för 
sitt eget arbete upprätthåller man genom att 
tala om vad det kostar. Det är ju då man 
bestämmer värdet av det man erbjuder! 

Att som konsthantverkare klara sig på den 
råa kapitalismens marknad är en minst lika 
stor utmaning som att söka stipendier. Vem 
baxnar inte inför marknadsvillkoret att allt 
du gör påverkar ditt varumärke? Som kon-
sthantverkare vill man att själva verken ska 
bedömas, inte hur man själv agerar eller ser 
ut. Verkligheten är förstås mer komplex och 
det är vår publik också. Konsthantverket 
har en stor och entusiastisk publik, då kon-
sthantverksutställningar arrangeras sätts 
ofta publikrekord av en mycket sammansatt 
åskådarskara, bland annat av kursdeltagare 
som vi själva utbildat.

Med det nya utställningsavtalet, MU, att 
luta oss emot får vi förhoppningsvis fler 
tillfällen att tacka ja till utställningar, förut-
satt att MU-avtalet fortsätter att antas av 
fler regioner och kommuner. Eftersom den 

så kallade portföljmodellen, kulturutred-
ningens förslag att regionerna ska fördela 
de statliga kulturmedlen själva, ser ut att 
bli verklighet är det mycket viktigt att MU-
avtalet framhålls som en bra åtgärd för bild- 
och formområdet. 

Från regionerna hörs röster att portföljpen-
garna ska leda till ökad tillväxt, men en 
satsning på kultur leder alltid till ökad till-
växt, frågan är bara var. Ett problem är att 
om en summa pengar ska fördelas av tjugo 
aktörer istället för en så leder det antagli-
gen till ökad administration. Det är inte 
inom administrationsområdet tillväxten ska 
ske. Utövarna är redan vana vid att admin-
istrationen slukar mer pengar än vad som 
satsas på dem som ska utföra utställningar 
och andra projekt. När det gäller konst-
hantverk så är frågan om det verkligen går 
att regionalisera för det handlar om så lite 
pengar att det inte skulle bli något kvar för 
verksamhet. 

Konsthantverkare och konstnärer är ofta 
själva arrangörer och utgivare och har 
därmed en viktig uppgift att jobba för justa 
villkor som att se till att en utställnings- 
eller projektbudget omfattar ersättningar 
till deltagare, att bilder i böcker och kata-
loger som ska ges ut ersätts enligt BUS 
normer och avtal. När det gäller BUS så 
förekommer det missuppfattningar som 
att man inte blir publicerad om man ta-
lar om att man är medlem i BUS. BUS 
har licensavtal med exempelvis tidningar 
som betalar en klumpsumma för den li-
censen och sedan är det BUS som räknar 
av vilka konstnärer som ska ha ersättning 
för publicerade bilder. Det spelar alltså 
ingen roll för tidningen om konstnären är 
medlem i BUS eller inte, tidningen har ju 
redan betalat. Det enda som händer är att 
konstnären blir utan ersättning. Samma typ 

av klumpersättningsavtal har BUS tecknat 
med museer, konsthallar, kommuner och 
konstföreningar för olika typer av nyttjan-
den, och det är den typen av avtal som BUS 
i framtiden strävar efter att teckna inom så 
många områden som möjligt. 

Med bra avtal och justa utställningsvillkor 
skulle många konsthantverkares verksam-
heter kunna utvecklas och vi skulle slippa 
mötas av frågan: Är du keramiker, kan man 
försörja sig på det?

Åsa Berntsson
Styrelseledamot KIF

Gunilla Kihlgren Svartström
Ordförande KIF

Story-telling, Kapitalism, MU-avtal, Portföljepengar, Regionalisering, BUSSÖKORD

Att verka 
på marknadens villkor

LEDARE KIF
ÅSA BERNTSSON
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Kulturministerns vallöfte 
om avdragsrätt
Kulturministern ville se över skat-
tereglerna för företags inköp av konst 
när hon satt i opposition. Vart tog de 
tankegångarna vägen?

En av KROs och KIFs prioriterade frågor är 
att införa avdragsrätt för förstagångsinköp 
av konst. En sådan avdragsrätt skulle vidga 
marknaden för konsten. Att införa den här 
typen av avdragsrätt skulle också innebära 
en ökad tillgänglighet till konst för många 
ute på deras arbetsplatser. Dagens lagstift-
ning ger utrymme för avdrag av konst om 
man kan garantera att värdet inte ökar, ett 
moment 22, eftersom det är svårt att spå 
i framtida värdestegring oavsett om det 
handlar om aktier eller konst. Det är bara 
en mycket liten del av konsten som stiger 
i värde och att begränsa avdragsrätten till 
konst som köps för första gången begränsar 
kraftigt möjligheterna till att avdragsgillt 
spekulera i konst.

Svensk skattelagstiftning undviker den här 
typen av undantag vilket är ett av de huvud-
skäl som har använts från Finansdeparte-
mentets sida under årens lopp. Detta trots 
att Lena Adelsohn Liljeroth tillsammans 

med flera tongivande moderater så sent som 
2005 i en motion till Riksdagen ansåg att 
dagens skatteregler för företags inköp av 
konst borde ses över och att företag borde 
uppmanas att följa enprocentsregeln. Då 
satt moderaterna i opposition, men deras 
motion har inte omvandlats till konkret 
politik sedan de fick makten 2006. Så här 
skrev de i motionen: 

”Dagens skatteregler hämmar också företa-
gens konstinköp. Många, även etablerade, 
konstnärer har därför svårt att kunna leva 
enbart på sitt yrke. De flesta bildkonstnärer 
får sina inkomster i första hand från s.k. 
brödjobb och i andra hand från sitt kon-
stnärskap. Inriktningen på statens insat-
ser för de professionella konstnärerna skall 
vara att de kan basera sin ersättning för ut-
fört konstnärligt arbete. Därför bör dagens 
skatteregler för företags inköp av nutida 
konst ses över.

Nuvarande skatteregler leder till att före-
tag drar sig för att köpa samtidskonst. Det 
borde vara lika naturligt för staten att un-
derlätta för och rekommendera företag att 
följa enprocentsregeln som man rekom-

menderar kommuner att göra. Ecklesias-
tikminister Wennerberg sade på sin tid att 
”konst är ingen lyxartikel för ett fåtal”. Vi 
delar den uppfattningen.

Frankrike har ett system för avdragsrätt där 
aktiva konstnärer gynnas. Där finns också 
möjligheter för företag att anställa konst-
närer för konstnärligt arbete och där lönen 
för detta arbete är avdragsgill. Vi anser att 
dessa modeller är intressanta och bör kun-
na prövas även i Sverige. 
Dessa åtgärder ökar på ett påtagligt sätt 
möjligheten för konstnärer att få en inkomst 
som gör det möjligt leva på konstnärska-
pet.”

Vi kunde inte ha sagt det bättre själva! 
Därför uppmanar vi kulturministern att 
återuppliva dessa tankegångar och att som 
ett av flera vallöften lova att avdragsrätt på 
förstagångsinköp av konst om alliansen får 
förnyat förtroende i höst.

Hallå där?
Hallå där Per-Åke Magnusson, ord-
förande i KRO Sjuhärad, som har 
fått Borås kommun att ta beslut om 
att Borås Konstmuseum ska följa MU-
avtalet.

Hur gjorde ni?
Det var inte så svårt, konstmuseets chef 
Hasse Persson, som själv är fotograf, var 
väldigt positiv och uppmuntrade oss att 
göra en påtryckning. Vi skickade en skriv-
else till Kulturnämnden där vi föreslog dem 
att besluta att de konstnärer som ställer 
ut på Borås Konstmuseum ska följa MU-
avtalet. Kulturnämnden tog beslutet den 8 
oktober.

Har ni märkt någon skillnad?
Nej, ännu vågar jag inte säga något. Man 
vet ju aldrig i längden om det blir pengar 

till det eller inte. Jag hade själv utställning 
på museet i oktober och fick då utställn-
ingsersättning enligt MU-avtalet, men inte 
timersättning, men det var innan beslutet 
var taget.

Vad är nästa steg inom KRO Sjuhärad?
Jag har börjat fundera lite på hur det går 
till när de regionala anslagen fördelas. På 
Västra Götalandsregionens hemsida finns 
massor av ord om prioriterade områden: 
barn och ungas kultur, lust att lära, näring-
slivsutveckling av kultursektorn med mera 
och för varje sådant område en handling-
splan med massor av ord. Det finns en stor 
risk att det är kulturbyråkraterna som styr 
in verksamheten i vissa fållor, under vissa 
begrepp. Frågan är om det är kulturby-
råkraterna som ska styra på det viset?

Varför är du medlem i KRO?
Vi är ju så svaga ensamma. Den enda chan-
sen att påverka är att vi jobbar tillsammans 
i en organisation. Sedan är det ju lite snett 
att man bara tror att man ska verka på rik-
splanet. 

Vilket vallöfte skulle du vilja att poli-
tikerna ger i valet 2010?
Ge ekonomiska förutsättningar för att följa 
MU-avtalet på alla nivåer, stat, landsting 
och kommun och mer pengar till visning-
sersättningen.
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KRO och KIF 
startar nytt samar-
bete i Norrland

Konst och kultur är heta ämnen i Norrland 
just nu, dels genom Kulturhuvudstadsåret 
som tilldelades Umeå 2014 och dels genom 
den storregion som politikerna planerar för. 
Det har lett till att arbetet med att se över 
och förbättra infrastrukturen för konsten i 
de nordligaste länen aktualiserats. Med 
bakgrund av detta träffade KRO och KIF 
de fyra konstkonsulenterna i norr, KC Nord, 
länsmuseet i Västerbotten samt ett antal 
fria aktörer på konstscenen för att diskutera 
gemensamma strategier. Mötet resulterade 
i en ny samverkansgrupp med syfte att 
fungera som samtalspart med länen i deras 
arbete mot en ny storregion. 

Samverkansgruppen presenterades sedan 
för Anna Lassinanti, Chef för Landstinget 
Västerbottens regionala utveckling och 
Erik Bergkvist, socialdemokratiskt land-
stingspolitiker och ordförande för den ar-
betsgrupp kring kultur som varit en del av 
planeringen inför en storregion Norrland. 
Samtidigt presenterade KRO och KIF sina 
reflektioner på det arbetet som gjorts av ar-
betsgruppen (se skrivelse till norrstyrelse 
på webben).
   - Vi behöver samtalspartners. Har vi en 
tydlig samtalspart är det mycket lättare att 
förhandla, sa Erik Bergkvist, han öppnade 
även upp för en diskussion kring Resur-
scentrum. Umeå har sedan länge drivit 
olika projektverksamheter för att stärka det 
konstnärliga företagandet, först Arciv och 
nu Krenova. Från landstingets sida finns 
ett intresse att utveckla incubator verksam-
heten och förbättra förutsättningarna för de 
konstnärliga företagarna. KRO och KIF ser 
fram emot en fortsatt dialog med storregion 
norr genom den nya samverkansgruppen.

Delegationen träffade även Fredrik Linde-
gren, kulturchef i Umeå kommun och gen-
eral för Kulturhuvudstadsåret 2014 för att 
samtala om bildkonstens och konsthantver-
kets roll under huvudstadsåret. Han berät-
tade att man inför 2014 lägger stor vikt 
kring samarbeten mellan konstarter men att 

det är staden och regionen som står i cen-
trum. Kulturbegreppet tolkas brett i sam-
manhanget och man pratar om kultur som 
något universellt i samhället där det finns 
olika typer av konstuttryck. För att använda 
pengarna på rätt sett har man studerat tidi-
gare kulturhuvudstäder och lärt från deras 
misstag.
   - Vi vill inte administrera bort en stor del 
av pengarna som andra har gjort. Därför 
jobbar vi i samverkan med andra institu-
tioner, berättade Fredrik Lindegren.
Han uttryckte att ju fler smala uttryck som 
kan nå ut till människor desto bättre eft-
ersom kulturpolitik är fördelningspolitik. 
Samtidigt var han tydlig med att det inte 
var utövarna som stod i fokus.
  - Men det är viktigt att också utövarna 
efteråt tycker att 2014 var ett år som ledde 
framåt, att de nådde ut med sina budskap, 
sa Fredrik Lindegren.
KROs riksstyrelserepresentant Tina 
Fredriksson Eriksson har suttit med i en 
referensgrupp som arbetat med konstnär-
ernas roll under kulturhuvudstadsåret och 
enligt Fredrik Lindegren ska det arbetet 
fortsätta. Under mötet poängterade vi från 
KRO och KIF bland annat vikten av att ge 
konstnärer rimliga ersättningar för deras 
arbete och att Umeå stad bör skriva under 
MU-avtalet inför arbetet med kulturhuvud-
stadsåret. Vi diskuterade också infrastruk-
turen för konstnärer och påpekade att atel-
jéhusen som är under diskussion i Umeå 
bör stå kvar eller ersättas med likvärdiga 
lokaler och hyror. 

I januari åkte Karin Willén, Hanna Isaksson och Malin Åberg Aas från rikskansliet 
till Umeå under två dagar för att möta politiker, medlemmar och konststuderande. 
Det resulterade bland annat i en ny samverkansgrupp för konstens infrastruktur i 
Norrland.

Fyra mil från Hongkong ligger Shenzhen, 
en stad som för tretti år sen hade cirka 
80.000 invånare, och som idag hyser mer 
än tolv miljoner.  För många kineser in-
tresserade av världens sevärdheter räcker 
det med en resa till Shenzhen. I stadens 
centrum finns nämligen välgjorda kopior 
av Eiffeltornet, Partenontemplets fasad, 
Iwo Jima-monumentet med de amerikanska 
marinsoldaterna, och många andra kopior 
från kända turistmål. 
  I ett särskilt område, Dafen Oil Paint-
ing Village, bor och arbetar omkring tre-
tusen professionella konstnärer. Här finns 
en koncentration av ram- och konsthant-
verkare, gallerier, grafisk industri, till-
verkning av konstnärsmaterial m.m. Ett 
förlag som specialiserat sig på vackra kon-
stböcker, reproduktioner och utställning-
skataloger har bortåt sjuhundra anställda. 
Allt detta gör idag Shenzhen till ett cen-
trum för Kinas ”kulturindustri”.  Mycket 
av den konst som produceras håller hög 
kvalitet och säljs på den inhemska och 
asiatiska marknaden, men mycket hamnar 
också i Europa och USA. Containrar med 
högklassig originalkonst liksom välgjorda 
kopior och reproduktioner av välkända 
västerländska konstnärer kan skeppas ut 
på världsmarknaden. Med upp till hundra-
procentiga påslag finns goda förtjänster att 
hämta för smarta konsthandlare som, enligt 
vad franska kolleger som slagit larm har 
berättat, nu översvämmar Frankrikes turis-
torter och utställningssalonger med import-
erad, massproducerad konst. Det är inte 
enbart hötorgskonstnärerna som känner av 
konkurrensen. 
   IAA (International Association of Art) 
har länge haft fokus på rätten att fritt kunna 
göra utställningar utomlands utan att be-
höva betala tull. Mot synsättet att betrakta 
konstverk som vilken annan handelsvara 
som helst har IAA betonat konstens imma-
teriella värde och försvarat principen om 
”free flow of art”. 
   På samma sätt som musiker och poeter 
kan transportera sina verk över nations-
gränserna utan att betala tull, de transport-
erar ju sina verk så att säga i minnet, så 
skall bildkonstnärerna ha samma rätt att 
tullfritt föra ut sina verk. Accepterandet 
av den principen har gjort att det idag bli-
vit lättare att skicka utställningar till andra 
länder i Europa (Schweiz utgör ett undan-
tag), men också lättare och mera lukrativt 
att importera massproducerad konst från 
Asien och sälja den i Europa.  Hur detta 
skall bemötas är en fråga som nu sysselsät-
ter franska konstnärskolleger. 
   Det lär kanske bli anledning att diskutera 
fenomenet också i de nordiska länderna.    
– Men, frågar sig kanske någon, gäller det 
inte i första hand att försvara det kreativa 
försprånget om och när epigonerna nafsar 
oss i hälarna …?  Så skulle jag själv vilja 
se på saken.

Anders Lidén, Svenska IAA-kommittén

APROPÅ “FREE FLOW OF ART“

a
International Association of Art
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Kalendarium
Paneldebatt ”Konsten att få betalt” 
19 feb kl. 18.30-20.00 
Supermarket på Kulturhuset, Stockholm

Party under Supermarket
KRO och KIF, tillsammans med klubb Vårsalongen bjuder in till mingel och fest under Supermarket
Gäst-DJ: Anna Odell, 19 feb kl. 22-01
F12 Salongen, Stockholm 

Performance med W.I.S.P. i samarbete med KRO/KIF
20 feb kl. 9-17  
Supermarket, Stockholm

Konstnären på Market  
21 feb kl. 12-18 
Konstakademiens högtidssal, Stockholm

MU-workshop   
22 feb kl. 9-17 
Skövde kulturhus, Skövde

MU-workshop   
25 feb, 3 mars, 10 mars kl. 9-17   
Moderna Museet Stockholm

Luleå BD lokalförening årsmöte  
27 feb kl. 11.00  
Kulturhuset, Luleå

Studiecirkel om MU-avtalet
3 mars kl. 18-20  
Walmstedska Gården, Uppsala

Föreläsning om MU-avtalet  
15 mars kl. 10-15  
Östersund, se kro.se för lokal

MU-workshop
25 mars kl. 9-17  
Gerlesborgsskolan, Hamburgssund

Open Space - Kom med och arbeta för en mer jämställd konstscen!
9 mars, Göteborg, 9-16, se kro.se för lokal 
15 mars, Stockholm, 9-16, Konstnärshuset
29 mars, Malmö, 9-16, Moderna Museet Malmö

KIF årsmöte  
Den 14 april bjuder vi in alla KIF medlemmar till årsmöte som genomförs i Stockholm. 
Håll utkik efter mer information på hemsidan! Motioner skickas till kif@kif.se senast 25 mars.
Valberedningen består av Gertrud Båge och Irina Lindqvist, lämna förslag till gertrudbage@home.se 
senast 25 mars.

Hur står det till med jämställdheten på konstscenen?  
Tre dagar med seminarier på temat: Härskartekniker, Manliga nätverk och Jämställdhet på kulturscenen. 
19, 20, 21 april, Konstnärshuset, Stockholm 

Regionmöte
SYD: Styrelseval, 2 maj kl 17.00, Loftet, Lilla Torg 9, Malmö
ÖST: Styrelseval, 8 maj, Walmstedska Gården, Uppsala
VÄST: Styrelseval, 8 maj, Konstepidemin, Göteborg

VÅREN 2010 För info och anmälan samt tillkommande aktiviteter se www.kro.se

Man får gå många år tillbaka i tiden 
för att hitta så höga siffror på det ju-
rerade invalet. Anledningen är att 
rekordmånga ansökningar har kom-
mit in. 
  -Vi har fått in nästan dubbelt så 
många ansökningar denna höst än 
vad som är vanligt, säger Hanna 
Isaksson, verksamhetschef. 

Två anledningar är troligen MU-
kampanjens framfart och jämställd-
hetsprojektet som har gjort att KRO 
och KIF synts runt om i hela landet.
   - Jag vill välkomna alla nya med-
lemmar till oss och ser fram emot att 
jobba tillsammans under 2010 då vi 
har en viktig valrörelse framför oss, 
säger Karin Willén, riksordförande 
i KRO. I juryn 2009 satt: Christer 
Svanberg, Tom Boogard och Annica 
Einarson

Nu finns det en lista på webben över 
alla museer och konsthallar där MU-
avtalet tillämpas. 79 st arrangörer lig-
ger uppe och fler tillkommer löpande. 
Avtalet omfattar statliga konsthallar, 
institutioner som får statliga bidrag 
samt konsthallar och museum inom 
regioner, kommuner och landsting 
som har valt att följa MU-avtalet. 
Hela listan kan du läsa på 
www.mukampanjen.se  

Nya utökade telefontider
Tveka inte att kontakta oss på kan-
sliet, vi hjälper gärna till. 
Telefon: 08 - 5454 20 80

Juridisk rådgivning 
Måndag - Onsdag       9.00 - 11.30
Torsdagar       9.00 - 11.30, 
13.00 - 15.00

Kansliväxeln 
Måndag - Fredag       9.00 - 14.00 
Torsdagar       9.00 - 15.00
Lunchstängt      12.00 - 13.00

REKORD

MU-AVTALET

NYA ÖPPETTIDER

Inblick KRO OCH KIFKIF.SEInblick KRO OCH KIF

Inblick KRO OCH KIFKIF.SEInblick KRO OCH KIF

Redaktör KRO & KIF
Hanna Isaksson

Grafisk Form KRO & KIF
Markus Larsson
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BUS - BILDKONST UPPHOVSRÄTT I SVERIGE

ÅRSTAÄNGSVÄGEN 5B 7TR, 117 43 STOCKHOLM 

TEL: 08-545 533 80, FAx: 08-545 533 98, E-POST: BUS@BUS.SE, WEBB: WWW.BUS.SE

Nya stipeNdier

I höstas lanserade BUS en ny möjlighet till att stödja bildkonstnärers verk-
samhet genom BUS Kollektiva Upphovsrättsnämnd, förkortad KUN. 
Tanken är att understödja de insatser som gör kollektiv nytta för bild-
konstnärer, i motsats kan man tänka till det individuella. Det är en skenbar 
motsättning eftersom de kollektiva projekten syftar till och förväntas göra 
nytta även för den enskilda bildkonstnären. Den kollektiva inriktningen 
handlar snarare om att ge verksamheten en klar inriktning. 

Sammanfattande kan man säga att det gäller projekt som fångar upp 
strategiska och viktiga idéer som är till stöd för hela konstnärskåren och 
där blir KUN ett viktigt komplement till andra stipendiefonder som inte 
prioriterar dessa kriterier. Det är viktigt att kåren ökar sin kompetens och 
att bra tankar fångas upp och utvecklas. Vi behöver förbättra den enskilda 
bildkonstnärens villkor på ett brett plan samt förbättra strukturen bildkonst-
närer lever och verkar i. Det är BUS uppgift att medverka till det och det är 
glädjande att vi genom skapandet av KUN fått ytterligare en struktur som 
kan medföra förbättrade villkor.

Bakgrunden till bildandet av KUN finns i att BUS tidigare stipendieverk-
samhet BUF, Bildkonstnärernas upphovsrättsfond, upphörde i och med 
att vi tillsammans med övriga bildorganisationer skapade den individuella 
reprografiersättningen, IR. Ett utredningsarbete startade samtidigt som 
den gamla stipendieordningen lades ned, vi visste att en lagändring skulle 
ge möjlighet till ökad kollektiv fördelning av preskriberade följerättsersätt-
ningar. Efter några års arbete presenterades KUN på årsstämman i maj 
2009 och förslaget antogs. 

Verksamheten i KUN har en stark förankring i de fackliga organisatio-
nerna vilka har en bred överblick över vad som händer i konstvärlden och 
en oberoende ledamot är också utsedd för att ge impulser och bredd. BUS 
har inga egna ledamöter men sköter dess administration. Mer information 
finns på www.kun.nu 

V ykortsk ampaNj för förhaNdliNgsr ätt

BUS initierade i höstas en vykortskampanj riktad till kulturministern, 
kortet uttryckte bildkonstnärers förväntan om ett förslag till riksdagen 
som innebär att bildkonstnärer tillerkänns en förhandlingsrätt för den 
individuella visningsersättningen. 

Som ni kanske kommer ihåg beslöt Riksdagen 2006, när kulturmi-
nister Lena Adelsohn Liljeroth var oppositionell politiker och ledamot i 
kulturutskottet, att ge regeringen i uppdrag att utreda bildkonstnärernas 
rätt till förhandling beträffande den individuella visningsersättningen. 

Som kulturminister har nu Lena Adelsohn Liljeroth möjlighet att 
genomföra det hon ville som riksdagsledamot. Det är därför väldigt bra 
att vykortskampanjen fick ett lyckat resultat, 3 000 kort skickades in, det 
visar på ett starkt engagemang i frågan vilket tydliggör för ministern att 
bildkonstnärer delar hennes vilja att genomföra förhandlingsrätten.

Glädjande är också att ersättningen för 2010 räknats upp med 1,5 mil-
joner kronor, nära fem procent. Det är förstås inte en lika stor uppräkning 
som för 2009 men det är värt att notera att regeringen höjt anslaget två 
år i rad och på så sätt visat att de värdesätter den individuella visningser-
sättningen. Det är också en signal om än blygsam att bildkonstnärer ska 
ersättas och kompenseras för utfört arbete som det länge politiskt pratats 
om. Det må tyckas som små, små steg men de ökar ändå bildkonstnärers 
försörjningsmöjligheter. 

C-Stefan ahleniuS

Ordförande för BuS 

Januari 2010

Kollektiva åtgärder 
stärker den  
individuella  
upphovsmannen

»Tanken är att 
understödja de 
insatser som gör 
kollektiv nytta för 
bildkonstnärer …«

koNtrolluppgift

BUS sänder inte ut någon kontrolluppgift som 
sammanställer de utbetalningar du fått under 
året. 

I samband med varje utbetalning får du en 
redovisning som specificerar vad utbetalningen 
avser, dessa sparar du löpande och använder 
som kontrolluppgift till deklarationen. När ut-
betalningen görs redovisas de till Skatteverket 
och det totala beloppet ska finnas förtryckt på 
din deklaration.

du som har f-sk attsedel

Om du har f-skattsedel behöver BUS en kopia 
av detta. Du behöver dock inte skicka ny varje 
år utan endast om någon förändring i bolaget 
skett.

aktuella uppgifter? 

e-postadress?

Glöm inte att adressändra till BUS om du flyt-
tar. Meddela även nya kontonummer och nya 
e-postadresser. BUS skickar numera ut digitala 
nyhetsbrev till alla som har e-postadresser, så 
se till att meddela dina korrekta uppgifter till 
oss – om du inte redan gjort det.

korrekt moms

När BUS betalar ut reproduktionsersättningar 
till dig som upphovsman utgår vi alltid ifrån att 
du bedriver någon form av näringsverksamhet. 
Det innebär att vi lägger på 6% i kulturmoms på 
utbetalningen. Om detta inte gäller för dig, utan 
ditt konstnärskap bedrivs som hobby, vänligen 
meddela BUS detta så att din ersättning blir 
korrekt.

Observera att detta bara gäller levande 
upphovsmän och inte rättighetshavare.
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Ersättning för 
brukskonst i 
TV.

Om dina brukskonstföremål ingår i bakgrunden 
i arrangerade studiomiljöer eller som rekvisita 
i tv-program såsom morgon-tv eller liknande 
soffprogram, har du rätt till ersättning genom 
BUS. Det kan till exempel vara en vas som 
återkommande finns med och visas som en 
del av studiomiljön. BUS behöver en rapport 
där du anger i vilka program dina verk varit med 
och i vilken omfattning de visats. Du kan lämna 
in rapporten löpande under året, vi samlar 
ihop dem och gör en fördelning vid utgången 
av varje år. Visningen ska ha ägt rum i Sveriges 
Television. Pengarna som fördelas kommer 
från bildorganisationernas avtal med Sveriges 
Television.

En särskilt blankett kan hämtas på www.bus.

se eller beställas från BUS kansli på telefon 08-
545 533 80 eller via e-mail bus@bus.se. Du kan 
även göra en egen rapport. Vi vill ha uppgift om 
vilket föremål som visats, programmets namn, 
antalet sändningstillfällen samt sändningsdatum. 
Ange även konto som ersättningen ska sättas 
in på och bifoga kopia av eventuell f-skattsedel 
(ange om du är momspliktig eller ej). 

Ersättningen som fördelas gäller inte er-
sättning för visning av föremål som utgör pro-
grammets eller inslagets huvudsakliga innehåll. 
Dessa visningar ersätts på annat sätt, förutsatt att 
visningen inte ägde rum i samband med en dags-
aktuell händelse, som till exempel en pågående 
utställning. Ersättningens nivå bestäm i ett avtal 
mellan bildorganisationerna (BUS, KRO, KIF, 

Svenska Tecknare och Fotografernas förbund) 
och genom så kallad avtalslicensverkan gäller 
avtalet inte bara för organisationernas medlem-
mar utan även för utanförstående konstnärer. 
Sveriges Television kan därför, utan ett uttryckligt 
tillstånd från den berörda konstnären, visa den-
nes verk i tv-sändning. Ersättning avseende BUS 
medlemmar redovisas till BUS. 

Om en direkt visning av ditt verk har ägt 
rum utan att ersättning betalats via BUS eller 
SVT kan du kontakta BUS för hjälp, vänd dig till 
Fredrik Reining på fredrik@bus.se. Kom ihåg att 
du måste kunna ge oss uppgifter om när och var 
ditt verk återgavs, datum, kanal och program.

MatS lindBerg

International 
Author’s 
Forum, IAF

Det pågår en strid om upphovsrätten. Den 
förs på många olika plan: nationellt, interna-
tionellt, mellan konsumentgrupper och skiv- 
och filmproducenter, mellan bokförlag och 
konsumentgrupper, mellan upphovsmän och 
producenter, den märks i politiken och i den 
intellektuella diskussionen. Den handlar om 
digitaliseringen och dess följder. Ofta används 
beteckningarna pirater och anti-pirater för att 
beskriva de stridande.

Digitaliseringen är en av flera förändringar 
och pågående processer som leder mot en allt 
mer internationaliserad värld. Möjligheterna och 
problemen blir gemensamma, mer komplice-
rade och angelägna att lösa. 

Medan skiv- och filmproducenter samt 
förläggare och utgivare har ett mycket väl fung-
erande internationellt samarbete har upphovs-
männen i stort sett saknat egna renodlade inter-
nationella organisationer som talar för dem. 

Ifrro, International Federation of Reproduction 
Rights Organisations, har skapats av nationella 
Reproduction Rights Organizations. Dessa är 
bildade gemensamt av upphovsmanna- och ut-

givarorganisationers (till exempel svenska Bonus 
Presskopia) och har dessas bästa för ögonen, vilket 
bland annat innebär att de ofta har starka inslag 
av förläggarintressen. Även CISAC har en bred 
internationell räckvidd, men också här är förläg-
garna, i form av musikförlagen, en dominerande 
part samtidigt som CISAC främst arbetar för de 
nationella förvaltningsorganisationerna på musik-
området (till exempel svenska STIM).

Det har sedan länge funnit behov av och 
efterlysts en internationell organisation som age-
rar utifrån ett entydigt upphovsmannaintresse 
och som agerar för samtliga upphovsmän och 
utövare oavsett uttrycksform.

Den 20 oktober 2009 hade International 
Author’s Forum, IAF, sin första konferens i Oslo. 
Där diskuterades de problem upphovsmän och 
utövare i hela världen möter i form av avtal som 
ensidigt gynnar beställare, utgivare och producen-
ter och som ställer upphovsmän/utövare i en svag 
position. I Sverige har vi sett det senaste exem-
plet på oskäliga avtal i form av det »erbjudande« 
Bonnier gett »sina« upphovsmän där man vill 
binda upp dem till mycket låga ersättningsnivåer. 

IAF:s Oslokonferens var en stor framgång, 
ett sjuttiotal representanter från drygt fyrtio 
organisationer deltog, ett nätverk av upphovs-
manna- och utövarorganisationer etablerades 
och fröet till en världsorganisation är planterat. 
Konferensen antog ett uttalande: »Authors of 
the world: co-operate now!«. 

BUS har varit starkt engagerade i att få 
igång verksamheten och kommer att vara 
engagerade i att initiativet förs vidare och kan 
ges en mer etablerad form. Lyckas det kom-
mer upphovsmännen och utövarna att få en 
egen röst som kan tala för dem i gemensamma 
världsomspännande frågor. Genom att också 
upphovsmännens och utövarnas synpunkter 
kommer in i den internationella processen och 
upphovsrättsdebatten kan vi påverka den politis-
ka och juridiska utvecklingen. Den internationella 
upphovsrättsdebatten sätter ofta de ramar inom 
vilken vi sedan nationellt har att anpassa oss, det 
gäller att dessa ramar passar upphovsmännen 
och deras intressen.

MatS lindBerg

Nationell  
strategi för 
digitalisering, 
elektronisk  
tillgång och 
digitalt  
bevarande

Äntligen! är det kända utropet när kungörandet 
av vem som får nobelpriset i litteratur görs, el-
ler ska vi säga – bättre sent än aldrig. Nu har 
regeringen (läs kulturdepartementet) samlat sig 
till att få fart på den nödvändiga samordningen 
för att digitalisera det svenska kulturarvet.

Vid en konferens den 17 december förklara-
de kulturministern att uppdrag lämnats till ett antal 
kulturinstitutioner att komma med förslag till hur 
den digitaliseringsstrategin ska utformas. Några 
hållpunkter är att samlingarna ska göras tillgängliga 
för allmänheten samt för forsknings- och utbild-
ningsändamål. Det är viktigt att göra kulturarvet 
relevant särskilt för unga. En gemensam ingång till 
samlingarna efterlystes eftersom det ska vara lätt 
att finna det man söker. Både kommersiella och 
ideella tjänster kan rymmas inom det som erbjuds 
allmänheten. Det europeiska perspektivet med 
Europeana i centrum är förstås viktigt eftersom 
Europeana syftar till att samla det europeiska kul-
turarvet till en gemensam portal. Kulturministern 

betonade att digitaliseringen och verksamheten 
ska ske med beaktande av att upphovsrätten är 
grundläggande, både mot bakgrund av de upp-
hovsrättigheter som finns inom institutionerna 
och de som till exempel bildkonstnärerna och 
författarna innehar. Ministern pekade på behovet 
av en dialog mellan institutionerna och rättighets-
havarnas organisationer och att institutionerna 
tillvaratar kunskapen hos förvaltningsorganisatio-
nerna till exempel BUS. 

I den efterföljande diskussionen framhöll de 
danska och norska deltagarna hur avgörande det 
varit för deras del att de haft en lagstiftning som 
möjliggjort breda avtal samt att de haft att göra 
med professionella företrädare för upphovsmän-
nen genom deras organisationer. Man menade 
från våra nordiska grannländer att en utbyggd 
avtalslicens-lagstiftning möjliggjorde att man 
kunde träffa effektiva avtal med upphovsmän-
nen och andra rättighetshavare. På det sättet 
har Danmarks Radio, alltså motsvarigheten till 

SVT, fått möjlighet att göra alla sina program i 
sina arkiv tillgängliga för sina tittare och på lik-
nande sätt har det norska nationalbiblioteket 
kunnat lägga ut all sin litteratur från 1780-talet, 
1880-talet och 1990-talet på internet. Det sista 
som kallas för www.bokhylla.no är än så länge 
ett försöksprojekt, men syftet är att tillgängliggöra 
alla nationalbibliotekets böcker på internet.

Det är intressant att kulturministern ger 
dessa två signaler – att kulturskatterna ska digita-
liseras för att bli tillgängliga för befolkningen samt 
att det ska ske under full respekt för upphovsrät-
ten. Det är dessa två klara besked som möjliggör 
att kulturskatterna kommer befolkningen till del 
på kort och lång sikt.

Vi återkommer med rapporter allt eftersom 
arbetet fortskrider.

MatS lindBerg

För att titta på kulturskatter genom Europeana 
gå  till www.europeana.eu/portal.
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Som bekant träffades för ett år sedan en överenskommelse 
i USA gällande Google book search. Google hade börjat 
skanna in miljontals böcker i samarbete med de större uni-
versitetsbiblioteken i USA och har nu skannat in tio miljoner 
titlar. Författarförbundet Author’s Guild stämde Google för 
upphovsrättsintrång och efter att även förlagen stämt Google 
och en så kallad »grupptalan« påbörjats, var Google redo att 
göra upp i godo. Det avtal som träffades mellan Google, förfat-
tarna och förläggarna måste dock godkännas av den domstol 
dit stämningarna först lämnats, för att få det skydd som en 
grupptalan innebär. Innebörden av att en grupptalan godkänns 
av domstol är att avtalet därmed täcker alla som berörs av det 
och som inte valt att säja nej (så kallad opt out). Läs mer om 
Google avtalet på www.bus.se under rubriken Aktuellt/Unikt 
avtal med Google.

Det var planerat att den domstolsprocess som skulle leda till 
att grupptalan godkändes eller avvisades skulle vara klar i slutet av 
hösten 2009. Genom interventioner från en rad kritiska grupper 
har processen skjutits på framtiden och också förändrats. 

Det är flera inflytelserika grupper som reagerat på olika 
saker. Europeiska förläggare (som även i flera fall fått med sig 
författarna) har protesterat mot att europeiska boktitlar funnits 
med i det som skannats in, i vissa fall rör det sig om huvuddelen 
av europeiska förlags utgivning. Dessa har hävdat att det är ett 
gigantiskt intrång i deras rättigheter som de inte kan acceptera 
och en möjlighet till opt out anser man inte tillräcklig (skälen till 
varför är oklara). På denna inställning har man fått med sig några 
regeringar och till exempel Tyskland har starkt engagerat sig mot 
Google-överenskommelsen.

Amerikanska intressenter av olika slag har varnat för att 
Google är en monopolist och att de får en stark position på mark-
naden med alla dessa böcker som de kan föra ut på alla möjliga 
marknader i konkurrens med bokhandel, de ursprungliga förla-
gen, andra sökmotorer och så vidare. Här finner vi naturligt nog 
Amazon – bokhandlaren på nätet - som vill vara en stark aktör 
både gällande online försäljning av fysiska bokexemplar och den 
framtida och nu växande marknaden för onlineböcker (som kan 
läsas i mobiltelefon eller särskilda läsplattor, i datorn och så vidare) 
samt marknaden för audiofiler online (digitala talböcker). 

I den amerikanska protestgruppen finns också starka kon-
sumentförespråkare som varnat för monopolisering. En annan 
riktning i USA har pekat på att en grupptalan inte ska användas på 
det sätt som är aktuellt i Google-fallet, eftersom det innebär att 
man egentligen inte tillämpar existerande utan skapar ny lag. Man 
har jämfört överenskommelsen med det nordiska avtalslicens-
systemet och – korrekt – sagt att en sån lösning skulle ge samma 
effekt. Slutsatsen är att ett sådant resultat ska nås via en normal 
lagstiftningsprocess och inte via en stämning eller en grupptalan. 
Resultatet av alla dessa reaktioner blev att det amerikanska jus-
titiedepartementet lämnade ett eget yttrande till domstolen där 
man anför både konkurrensaspekten och lagstiftningsaspekten 
på Google-uppgörelsen.

Efter kritiken uppmanade domstolen parterna (Google, 
författarna, förläggarna) att ta del av denna och anpassa avtalet 
för att återkomma till domstolen med ett nytt avtal som kan möta 
bredare acceptans. Förhandlingar har pågått och ett nytt förslag 
har lämnats vilket bland annat innebär att endast textböcker från 
engelskspråkiga länder kommer att ingå i förlikningen. Domstolen 

har ännu inte tagit beslut om avtalet i sin nya form men alla utgår 
från att domstolen kommer att godkänna avtalet vid sin så kallade 
fairness hearing den 18 februari. Många bedömare tror att det 
efter domstolens godkännande kommer att lämnas in ett antal 
överklaganden vilket innebär att avtalet inte blir giltigt förrän de 
rättsliga processerna är färdiga.

Google-överenskommelsen slog ned som en bomb i en 
fortfarande ganska stabil värld av pappersböcker med traditio-
nella distributionsformer och med vissa planer på att utveckla 
verksamheten mot den digitala världen. Många förlag kände sig 
hotade av uppgörelsen. Man visste att Google hade makt att 
göra det man sa sig vilja, det har bevisats ett antal gånger och det 
var därför man valde att försöka slå tillbaka, vilket resulterat i en 
temporär seger.

Från bildupphovsmännens perspektiv kan vi göra två no-
teringar. Bilder omfattas inte av Google-uppgörelsen, men bör 
givetvis göra det. För det andra är författarnas uppgörelse med 
Google bra. Svenska författarförbundet har jämfört Google med 
det av Bonnierförlagen erbjudna avtalet, en jämförelse som ställer 
Bonnier i en sämre dager än Google. 

För bildupphovsmännens del arbetar vi för att Google-
uppgörelsen godkänns av den amerikanska domstolen och att 
den därefter också kommer att omfatta bildupphovsmännens 
verk, idag omfattar det endast texter. 

MatS lindBerg

Google överenskommelsen–
vad hände?

En rivstart  
för KUN

Intresset för nystartade KUN – BUS 
Kollektiva Upphovsrättsersättningsnämnd 
har varit stort och trots den korta ansöknings-
perioden strömmade det in 98 ansökningar. 
Just nu pågår arbetet för fullt för att inom kort 
kunna presentera vilka projekt som beviljats 
anslag.

Pengarna som KUN delar ut är ersättningar 
som BUS ska fördela, men som inte går att utbe-
tala individuellt och 2010 är första året bidraget 
delas ut. För att kunna få medel från KUN ska 
projektens kollektiva karaktär tydligt framgå.

Bland de projekt som har inkommit till BUS 
är det tydligt att det ute i landet finns ett behov 
av fler konstnärsverkstäder, upprustning av loka-
ler och bidrag till kostnadskrävande verktyg och 
utrustningar. Det framgår även att det i Sverige 
finns ett stort engagemang för kultur- och konst-
närpolitik. Att det finns många som arbetar för 
att förbättra konstnärers ekonomiska situation 
och arbetsförhållanden genom att arbeta fram 
nya metoder och förbättra kommunikationen 

mellan konstnärskåren, politiker och näringsliv. 
Vidare inkom flera ansökningar som berättar om 
utmanande konstprojekt som har potential att 
belysa och driva fram diskussioner som är viktiga 
för konstnärer som yrkesgrupp. 

KUN:s fem ledamöter* har påbörjat 
arbetet med att behandla de inkomna ansök-
ningarna. Diskussionerna har redan startat 
och det är ett hårt arbete som ligger framför 
ledamöterna, men senast den 31 mars kommer 
de projekt som beviljas medel att meddelas. 
Sammanfattningar av de beviljade projekten 
kommer att vara tillgängliga för allmänheten på 
www.kun.nu. Redan nu finns där en förteckning 
över alla ansökningar där finner du också mer 
information om KUN.

liSa MattiSSOn

*KUN:s fem ledamöter 2009/2010 är: Hanna 
Stahle, Sofia Björkman, Anders Lindgren, Ulf 
Johan Tempelman och Lars Strannegård.
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Rib for Life
The all new stackable eco chair “ RIB”  from Johanson Design 
Design by Alexander Lervik

RIB – TWO TIME AWARD WINNING CHAIR
BEST OF THE BEST Award by 100% DESIGN in Rotterdam 2009
THE MOST INNOVATIVE NEW PRODUCT Award by Forum AID + 1  
at the Stockhoniture Fair 2009

Johanson Design AB  +46 (0) 433 72500  info@johansondesign.se   www.johansondesign.se




