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4.-7.8 
Interventions: Engaging the body politic,  
ELO Conference 2015 
14.8 -12.9 
Øystein Klakegg, fotografi. Kuratert av Entrée 
23.-29.9 
BIFF Expanded - kunstfilm 
3.-11.10 
Anne Knutsen: Am I too loud? 
15.-24.10 
Meteor: Artist talks, salong, visninger 
4.-10.11 
Rasmus Brinch 
19.-29.11 
William Nicolaysen: Early sunday morning 
4.-13.12 
Inga S. Søreide og LisBeth Sjøvoll: Overganger

 
 

Albert Janesch, Wassersport, 1936. Foto: Deutsche Historische Museum, Berlin

Sükran Moral, Hamam, 1997

LØRDAG 19. SEPTEMBER / TIL SØNDAG 1. NOVEMBER

Curator: Jasia Reichardt(Pl/Uk)

www.kunsthallgrenland.no
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oXu Bing, Sylvie Boisseau & Frank Wester-
meyer, Erik Bünger, Luis Camnitzer, Esra 
Ersen,  Mladen Stilinoviz̧, Jakup Ferri, Rainer 
Ganahl, Dora García, Joseph Grigely, Nicol-
ine van Harskamp, Susan Hiller, Christoph 
Keller, Zineb Sedira, Ingrid Wildi Merino

OMSETJARENS RØYST
 31.10. 2015 – 31.01. 2016
Kurator: Martin Waldmeier, vinnar av MARCO/ FRAC 
Lorraine / SFKM ung kurator pris 2014

Produksjon: SFKM, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde, 
Noreg, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 
Spania og 49 Nord 6 Est – FRAC Lorraine, Metz, Frankrike

Xu Bing, Sylvie Boisseau & Frank Wester-
meyer, Erik Bünger, Luis Camnitzer, Esra 
Ersen,  Mladen Stilinoviz̧, Jakup Ferri, Rainer 
Ganahl, Dora García, Joseph Grigely, Nicol-
ine van Harskamp, Susan Hiller, Christoph 
Keller, Zineb Sedira, Ingrid Wildi Merino
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 31.10. 2015 – 31.01. 2016
Kurator: Martin Waldmeier, vinnar av MARCO/ FRAC 
Lorraine / SFKM ung kurator pris 2014

Produksjon: SFKM, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde, 
Noreg, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 
Spania og 49 Nord 6 Est – FRAC Lorraine, Metz, Frankrike

DAMIEN HIRST 
Side Effects

16.09. – 15.11.2015
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– Et bredt, faglig og kritisk kunsttidsskrift for hele landet
Kunstforum drives etter redaktørplakaten.

Kunstforum drives på idealistisk grunnlag, og er støttet av Norsk 
Kulturråd og Fritt Ord.

KUNSTforum ble startet 1 2009 av Tore Næss, Nicolai Strøm-
Olsen og André Gali.
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12: Hvem skal betale for kunsten?
 Yngve Slettholm og Anette Trettebergstuen om finansiering av 

kunstfeltet.  
14:  Når arbeidet er belønning i seg selv 
 Hvorfor er det så vanskelig å akseptere at også kunstnere skal få betalt for 

sitt arbeid?
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 Aslak Høyersten om å få flere til å kjøpe kunst. 
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 Utviklingen av auksjonsmarkedet i London
24: Run artist, run!
 Kjersti Solbakken om det selvorganiserte feltet. 
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30: Profiler: 
 Kunst som levebrød, Platform London, Creative Capital, ArtLeaks
34: Evig besøkende 

Pilvi Takala starter alltid nye verk ved å dra et sted og spørre: «Hva skjer 
her?»

40: Kunsten å kaste av seg kronen 
Patricia Cronins arbeider viser at penger er makt, men at kunsten evner å 
overmanne den.

44: Noen tanker om The Welfare State 
Shana Beth Mason reflekterer over hvordan «velferdsstaten» som tema er 
behandlet i utstillingen The Welfare State. 
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Statoil kunstsamling som kunstinstitusjon.

faste saker
6: Redaksjonen anbefaler 
52:  Bokforum
56: Workspace: Henrik Olai Kaarstein

english section
58: A safe haven for shopkeepers
60: Art as a living, Platform London,  

Creative Capital, ArtLeaks
61: A Constant Visitor
63: Patricia Cronin
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© ArtLeaks
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– My house is falling apart! I have a family to support!
I den amerikanske filmklassikaren Jerry Maguire frå (1996), er fotballspelaren Rod Tidwell (Cuba Gooding 

Jr.) instendig i sin kamp for ny kontrakt. Agenten hans, Jerry Maguire (Tom Cruise), kjempar på si side desperat 
for å tilfredsstille krava til si einaste store stjerne. 

–What can I do for you, Rod?
– It’s a very personal, very important thing. Show me the money. 
Taktfast med hip-hopen frå radioen, og i bar overkropp, gjentek Tidwell bodskapen til agenten. 
– Show me the money. Say it with me one time, Jerry. 
– Show you the money. 
– No no no, you can do better than that! Say it like you mean it, brother! 
– Show you the money!
– No, not show you, show ME the money!
– Show me the money!
– Yeah, louder!
Og slik går dialogen til agenten skrik av full hals:
– SHOOOW MEEE THEEEE MONEEEEY!
– Congratulations, you’re still my agent. 
Moralen er såre enkel: Pengar gjer lukkeleg. Den som seier noko anna lyg, eller har i det minste eit i overkant 

idealistisk syn på verda. For pengar gjev tryggleik, det sikrar oss å tenkje langsiktig og føreseieleg. Og det gjer 
det lettare å halde målet om gode resultat – altså kvalitet – i sikte. 

Det same gjeld for kunstfeltet. Det ligg nært å starte diskusjonen om 
kunst og pengar sett i eit politisk lys, og spørje Kulturrådet, opposisjonspar-
tiet Arbeiderpartiet, og ikkje minst fagorganisasjonane, om kven som skal 
betale for kunsten. Det har vi i gjort i dette nummeret av KUNSTforum. 

Det er ikkje vanskeleg å vere samde om at ein sterk blandingsøkonomi 
aukar dynamikken i kunsten, og ikkje minst at kunstnarar (sjølvsagt) skal 
ha løn for arbeid. Men korleis kunsten best vert finansiert er eit heilt anna 
spørsmål, og ulike politiske modellar og løysingar heng saman med kva 
vi opplever at kunsten si rolle i samfunnet er. Difor er den faste spalta 
profiler i dette nummeret via til organisasjonar som representer ulike 
modellar for kunstfinansiering. 

Kunst og pengar er ikkje motsetnader per definisjon. Likevel forstår vi dei ofte som det. Vi assosierer gjerne 
kunsten med humanistiske verdiar, og kunsten er dessutan – uansett kor samde vi intellektuelt kan vere i at det 
ikkje er mogleg – knytt til ideen om autonomi. Pengar på den andre sida er knytt til kapitalistsamfunnet. Difor 
vekkast ulike (positive eller negative) konnotasjonar – om vi vil eller ei – til kva type pengar som finansierer 
kunstfeltet. Nettopp psykologien i kva verdiar vi tillegg finansieringsmodellar påverkar vår lesing av kunstverk 
og kunstnarskap. Kjersti Solbakken stiller spørsmål ved dette i si sak: har det kunstnardrivne feltet fått sterk 
definisjonsmakt takka vere ein romantisk ide om den dugnadsprega kunstnarinnsatsen som fri og ekte? Det 
motsette kan seiast å ha definert Statoil kunstsamling. Bedriftssamlingar i Noreg slit med å bli oppfatta som 
truverdige kunstinstitusjonar. Mari F. Sundet, kurator på Vestfossen Kunstlaboratorium, som viser delar av 
samlinga i 2015-sesongen, snakkar om korleis den type initiativ har eit uutnytta potensial for heile kunstfeltet. 

I tillegg til å handle om både realisering og vere kjelde til diskusjon om fridom, er pengar dessutan ein 
bestanddel i vår verd som er eit kunstkonsept verdig. Kunstnarane Patricia Cronin og Pilvi Takala har gjennom 
fleire år handsama økonomi som tema i sine arbeid, der dei bruker kunsten til å reflektere rundt korleis økono-
miske verdiar påverkar oss som menneske. Også kuratoriske konsept som nemnde Mari F. Sundet snakkar om, 
og utstillinga The Welfare State – omtalt i eiga sak i dette nummeret – ber publikum om å tenkje over forholdet 
mellom økonomi og det å vere menneske. 

Og det er jo det som er poenget. Pengar har ein lei tendens til å komplisere biletet, så vi må prøve å forstå 
kunsten innanfor ulike økonomiske kontekstar, og kva for ladingar desse kontekstane gjev. Og vidare snakke om 
dette, for å forstå endå betre og finne endå betre løysingar. Det er vel eigentleg veldig enkel psykologi?

God lesing!
Gjesteredaktør Gjertrud Steinsvåg
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André Gali (f. 1976) er ansvarlig redaktør i KUNSTforum. 
Monica Holmen (f. 1982) er redaktør i KUNSTforum. 

Mari Rustan (f. 1985) er redaktør for KUNSTforums nettavis. 
Nicolai Strøm-Olsen (f. 1982) er daglig leder i KUNSTforum.

Gjertrud Steinsvåg (f. 1978) er kurator og  
gjesteredaktør for KUNSTforum 3/2015.

Are Blytt (f. 1981) er billedkunstner.
Kjersti Solbakken (f. 1984) er frilans kurator og driver Feil forlag.

Kristine Sandvik (f. 1988) er utdannet lektor i samfunnsfag.
Espen Johansen (f. 1985) er kunsthistoriker og kurator.
Julie Lillelien Porter (f. 1975) er billedkunstner, frilansskribent  
og del av kunstnergruppen Ytter (siden 2008).
Joakim Borda-Pedreira (f. 1977) er kunsthistoriker, kunstkritiker,  
kurator og daglig leder for KiN – Kunstsentrene i Norge.
Aslak Høyersten (f. 1974) er daglig leder i VISP. 
Shana Beth Mason (f. 1983) er kunstskribent. 

Korleis kunsten best vert finansiert er eit 
heilt anna spørsmål, og ulike politiske 

modellar og løysingar heng saman med kva 
vi opplever at kunsten si rolle i samfunnet er. www.akershuskunstsenter.no

Storgata 4, Lillestrøm   |   Kun 2 min. fra Lillestrøm stasjon!   
Ons – søn, kl. 12 – 17   |   Følg oss på facebook!

25.9 
– 

25. 10

Salla Tykkä
Ilkka Halso
Ulla Schildt 
Camilla Wexels Riser & 
James Moore

SKIPPERGATA 24B, KRISTIANSAND • 38 07 49 00 • SKMU.NO • FACEBOOK • TWITTER • INSTAGRAM

Mark Boulos, All That Is Solid Melts into Air, 2008 (installasjonsfoto). © Mark Boulos

MARK BOULOS
/ All That Is Solid Melts into Air
> 10. september--15. november 2015

Frank Brunner • Espen Dietrichson • Kristin Evensen • Jan Freuchen • Eirik 
Gjedrem • Marte Gunnufsen • Elisabeth Haarr • Sidsel Hanum • Erlend Helling-
Larsen • Thomas Hestvold • Preben Holst • Gunnhilde Høyer • Elin Igland • 
Tom Lid • Marianne Lund • Hans Otto Minge • Lars Morell • Ann Cathrin 
November Høibo • Trond Nicholas Perry & Agata Sander • Erik Pirolt • Barbro 
Raen Thomassen • Mirjam Raen Thomassen • Inger Johanne Rasmussen • 
Leonard Rickhard • Marit Roland • Lise Schønberg • Signe Solberg • Marthe 
Elise Stramrud • Hedvig Winge • Tori Wrånes • Lasse Årikstad • Øystein Aasan

JUBILEUMSUTSTILLING
/ Sørlandets Kunstmuseum 20 år 
> 18. juni 2015--17. januar 2016

Rådhusgaten 20, 0151 Oslo  // T. +47 22 33 59 82 // www.softgalleri.no
Tirs – Fre: 12 –17, Lør – Søn: 12 – 16

KRISTIN WEXELSEN GOKSØYR
Uro

10.09 – 11.10
 

SILJA PURANEN
Fabler

15.10 – 15.11
 

LIV ZACHRISSON
Separatutstilling

26.11 – 03.01
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Marthe Aune Eriksen 
Fotografier 

16. oktober–21. november 
Spriten Kunsthall, Skien 

I det oversette kan en finne kimen til så vel gode 
motiver som interessante refleksjoner. Marthe Aune 
Eriksen fotograferer utelukkende mennesketomme 
steder. Motivene befinner seg ofte i skjæringen 
mellom det urbane og det rurale, der utsnittene 
ikke umiddelbart avslører hva det er vi ser på. 

Lyset er selve grunnsteinen i et fotografi, og i 
møte med Eriksens fotografier vil man raskt oppdage 
at det er ikke kontrastene som regjerer. Snarere 
er det et jevnt, flatt lys som flater ut kontrastene 
og dermed potensiell forstyrrende uro. Dette, i 
kombinasjon med en særdeles stram, nærmest 
minimalistisk komposisjon, og bortimot perfekt 
eksponerte motiver, avdekker en stillstand, nesten 
trykkende tomhet, en ubevegelighet på grensen 
til trykkende. 

Å rette et dokumentarisk blikk mot de mange 
oversette stedene i omgivelsene våre er ikke ukjent 
eller ny i kunstsammenheng, men har like fullt en 
egenverdi. Halvferdige byggeplasser, urørt natur, 
tilsynelatende forlatte industriområder kan åpne for 
refleksjoner rundt samfunnets mange mekanismer, 
samtidig som det byr på avstemte blikkfang i en 
ellers hektisk (visuell) verden. 

Francesca Woodman 
Om att vara en ängel

5. september–6. desember 2015 
Moderna Museet, Stockholm

Jeg husker ikke lenger når eller hvordan jeg første 
gang kom over bildene til Francesca Woodman 
(1958−1981), men jeg husker at jeg umiddelbart ble 
fascinert av de mystiske, spøkelsesaktige bildene 
hennes. Woodmans fotografier har vært gjenstand 
for mange analyser og store utstillinger, men det 
mest urokkelige ved bildene hennes er den skjøre 
sårbarheten og den eksperimentelle nysgjerrigheten.

Frem til sin tragiske og altfor tidlige død, 
produserte hun tusentalls bilder og testet 
ut forskjellige teknikker, format og video.  
Med 102 bilder og én video lover utstillingen Om 
att vara en ängel å vise bredden i Woodmans kunst-
nerskap, både når det gjelder bilder fra de fleste 
av Woodmans fem serier og motivgrupper, og 
tematikken som kjennetegner kunstnerskapet 
hennes – en tematikk med sterkt slektskap til 
surrealismens tolkning av kropp, representasjon 
og seksualitet. 

Utstillingen er kuratert av Anna Tellgren, og 
kommer til å turnere til Moderna Museet i Malmø, 
før den foreløpig går videre til Foam Photography 
Museum i Amsterdam, og til Fondation Henri 
Cartier-Bresson i Paris.

M
AR

I R
US

TA
N

 A
NB

EF
AL

ER
M

ONICA HOLM
EN

 ANBEFALER

Francesca Woodman, From Space2, Providence, Rhode Island, 1976.  
© Betty og George Woodman.

Mien Meo Mien 
Samtida konst från Vietnam

14. juni–1. november 2015 
Bildmuseet, Umeå 

Utstillingen Mien Meo Mien fokuserer på 
Vietnam krigens traumer, og er delt opp i inter-
valler over alle Bildmuseets tre utstillingsetasjer. 
Kurator Tran Luong presenterer 14 vietname-
siske samtidskunstnere ujevnt spredt utover 
etasjene, men i en rytme som gjør det mulig å ta 
den tunge tematikken innover seg.

Det handler om de forskjellige måtene en krig 
kan krystallisere seg i de overlevende, gjenlevende 
og etterfølgernes hverdag: Såret på rikets sjel som 
gror og danner ulike arr – en families skam er en 
annens stolthet. Vi møter miljøproblemer og den 
mentale skyggen av Lenin som fremdeles legger 
seg over folks sinn. I tillegg til at verkene som har 
fått den plassen de trenger, er både verk på papir, 
skulptur og video representert, ofte med et uskyldig 
og noen ganger et komisk tilslag. 

En avkuttet finger, laget av Tran Tuan (b. 1981), 
møter oss allerede i resepsjonen. Flere er spredt 
utover flere etasjer. De er monumentale, laget i 
kostbare materialer som ben, skinn og metall, og 
håndverksmessig imponerende utført, men de 
påkaller den ubekvemme følelsen som kommer 

når noe er estetisk vakkert, men forestiller noe 
grufullt. Disse avkuttede fingrene symboliserer 
dog ikke maktmisbruk, men motstand mot krigen. 
Flere av Tran Tuans slektninger kuttet av seg peke-
fingeren for å slippe å delta i krigen. Mangelen på 
en finger ble et symbol for feighet og skam, men 
kunstneren ønsker å gi de som ofret sine fingre 
for fred en oppreisning.

Medvirkende kunstnere er Bang Nhat Linh (f. 
1983), Nguyen Huy An (f. 1982), Nguyen Manh 

Hung (f. 1976), Nguyen Phuong Linh (f. 1985), 
Nguyen The Son (f. 1978), Nguyen Tran Nam 
(f. 1979), Nguyen Trinh Thi (f. 1973), Nguyen 
UuDam (f. 1971), Nguyen UuDam (f. 1971), Pham 
Tran Viet Nam (f. 1985), Tran Thi Kim Ngoc (f. 
1974), Tran Tuan (f. 1981), Trieu Minh Hai (f. 
1982), Truong Cong Tung (f. 1986) og Vu Hong 
Ninh (f. 1982). 

Tran Tuan, Forefinger, blandet teknikk, 2013/2015. Installasjonsbilde fra utstillingen.

ZERO 
Let Us Explore The Stars

4. juli–8. november 
Stedelijk, Amsterdam

De siste årene har det blitt vist mange utstillinger med brede presentasjoner av så vel 
toneangivende kunstnere som perioder og strømninger i kunsthistorien. Avantgarde-
kunstnergruppen ZERO så dagens lys på 50-tallet, der de i kjølvannet av andre ver-
denskrigs grusomheter etterstrebet å skape en ny framtid for kunsten. ZERO var en 
ny generasjon optimistiske og energiske kunstnerne opptatte av teknologi, moderne og 
radikale materialer, naturens kraft og kosmos. 

Motsatt av den opphøyde abstrakte ekspresjonismen som rådet samtidig, eksperi-
menterte ZERO-kunstnerne med hverdagslige materialer og vågale grep: «male» med 
ild og røyk, skyte piler på og skjære i lerretet. Betraktere kunne ta på verkene og de ble 
invitert til å delta i performancer – som i høy grad foregikk ute i det offentlige rom. 

Angivelig var ZERO-kunstnerne en «ny» type kunstnere; dresskledde strateger 
og ivrige promotører for kunsten, hvilket gjør at man i dag sitter på enorme mengder 
dokumentasjon og som i sin tur muliggjør et dypdykk i deres virke. Blant kunstnerne 
er Heinz Mack, Henk Peeters, Otto Piene, Jan Schoonhoven, Günther Uecker, Lucio 
Fontana, Yves Klein, Piero Manzoni, Jean Tinguely og Yayoi Kusama – som langt på 
vei redefinerte kunstens mening og form. 

Marthe Aune Eriksen, Lerkhaug, C-print i ramme, 2015. 

Yves Klein lager et brannmaleri, 1962. Testsenter i Gaz de France, Saint-
Denis, France. C Yves Klein / ADAGP, Paris / Pictoright, Amsterdam, 
2015. Foto: Louis Frédéric.
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Dating Art 
møtepunkter i norsk kunst

6. juni–6. november. 
Lillehammer Kunstmuseum

Det er to grunner til å reise til Lillehammer denne høsten. Den første 
er at Lillehammer Kunstmuseum gjenåpner etter oppussing. Et nyop-
pusset museum er alltid verdt å ta en titt på. For det andre har museet 
i forbindelse med gjenåpningen laget en utstilling med den «sexy» 
tittelen Dating Art – møtepunkter i norsk kunst. En skulle nesten tro 
at det var et forskningsprosjekt for endelig å få en komplett oversikt 
over alle som har truffet sin partner i kunstsammenheng. Men det 
er det altså ikke; det er en «ny og annerledes montering av den faste 
kunstsamlingen». 

Museet skriver at de har valgt ut verk fra samlingen og gruppert 
disse med utgangspunkt i tema: «De henger derfor ikke kronolo-
gisk etter perioden de ble produsert», men sammenstiller i stedet 
kunstnere fra vidt forskjellige generasjoner. Blant annet utforsker 
museet fortellinger i Adolph Tidemands (1814–1876) og Mikkel 
McAlindens (1963) verk, lyset i Harriet Backers (1845–1932) og Frits 
Thaulows (1847–1906) verk, og stilleben i Reidun Tordhols (f. 1931) 
og Svein Bollings (1948) verk. Å sette historisk kunst sammen med 
mer moderne kunst er ikke akkurat rakettforskning, men noen ganger 
kan det være svært interessant. Jeg ser frem til å se hva Lillehammer 
Kunstmuseum har fått ut av å arrangere dates mellom kunstnere fra 
forskjellige tidsepoker.

C.W. Eckersberg 
En smuk løgn

8. oktober–24 januar. 
Statens Museum for Kunst, København

Johan Christian Dahl (1788–1857) ble født i det 
dansk-norske eneriket, og selv om danskene har 
forsøkt å stjele ham (de lyktes med Holberg), blir 
Dahl regnet som den norske malerkunstens far. I 
den andre delen av eneriket ble Dahls jevngamle 
C.W. Eckersberg (1783–1853) dominerende. Og 
Statens Museum for Kunst går hardt ut i presen-
tasjonen av høstens store utstilling: «Dansk kunst 
starter med Eckersberg». Eckersberg er kjent for 
sin eminente teknikk, fokus på detaljer og impo-
nerende komposisjoner, som innrammer særlig 
visuelt sterke utsnitt av verden. Statens Museum 
for Kunst viser Eckersberg som en allsidig kunst-
ner som forsøker å kontrollere en kaotisk verden 
ved å skape nesten perfekte miniverdener. Der 
den på samme tid fremvoksende norske kunsten 
skulle bli romantisk og nasjonal, ble den danske 
kunsten først mer sober og klassisistisk. Ved Sta-
tens Museum for Kunst kan man i høst studere 
hvordan utgangspunktet til den norske og den 
danske kunst skulle bli svært forskjellig. C.W. Eckersberg, Mendel Levin Nathansons ældste døtre, Bella og Hanna, 1820.

John Giorno, Living In Your Eyes, 2015. Gjengitt med 
tillatelse fra kunstneren og Elizabeth Dee New York. 
© Etienne Frossard

John K. Raustein, Fargelagte skygger, 2015. Foto: John K. Raustein.

Ugo Rondione  
I love John Giorno 

Palais De Tokyo, Paris
21. oktober 2015–10. januar 2016

Gjennom Andy Warhols Sleep (1963) ble mange kjent med en vakker ung ameri-
kansk poet som var glad i å sove. Den unge mannen, John Giorno, ble stjernen i 
flere av de tidlige Factory-filmene der kameraet stort sett ubevegelig suget til seg 
inntrykk, som så ble strekt ut i tid og satt på loop. Giorno var en skikkelse som 
befant seg midt i sentrum av kunstscenen med popkunstnere, eksperimentelle 
komponister og dansere, og poeter i New York på 1960-tallet. Han gikk inn og 
ut av atelierene til Jasper Johns og Robert Rauschenberg, skrev dikt i William 
Burroughs nærvær og lagde musikk sammen med Philip Glass. Han fant opp en 
«ready-made» poesi satt sammen av ord og setninger fra aviser og lignende, og 
utviklet et distribusjonssystem for poesi – Giorno Poetry System – for å spre poesi 
gjennom telefonen eller radioen. Siden har han blant annet etablert seg som en 
dikt-maler og performancekunstner. 

I Love John Giorno er den første retrospektive utstillingen om Giorno, laget 
av samboeren hans, den sveitsiske kunstneren Ugo Rondinone, som et verk i seg 
selv. For den som elsker 60-tallets kunst- og kulturscene og levende myter – som 
meg – bør ta seg en tur til Paris denne høsten. 
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Erik Werenskiold, Yndlingspromenaden, 1882. Lillehammer Kunstmuseum. 
Foto: Jørn Hagen/Artphoto

John K. Raustein  
Lyden av utpust

22. oktober–22. november
Galleri Format Oslo

Jeg kan ikke huske når jeg så Rausteins tekstilar-
beider første gang, det er som om de alltid har vært 
der. Før Anders Smebye og Marius Engh lagde 
arbeider i tekstil. I alle fall er det slik i mitt minne. 

Rausteins strykebrett med verktøy brodert i 
flaten. En mannlig tekstilkunstner som berører 
spørsmål knyttet til maskulin identitet gjennom 
nål og tråd, noe som fremdeles er knyttet til sin 
historie som kvinnesyssel. Som den postmodernist 
jeg er, vokst opp på 90-tallet, appellerer selvsagt 
Rausteins lek med tegn til meg. Likevel,  Raustein 
har for lengst lagt fra seg denne figurative og ironisk-
distanserte formen, og omfavnet et mer abstrakt, 
poetisk og intimt uttrykk. Dette var tydelig i Hem-
meligheter uten sammenheng, hans forrige separat-
utstilling på SOFT Galleri (2014), en på mange 
måter selvbiografisk utstilling fortalt gjennom 
«tekstile teknikker og virkemidler som rysjer, 
frynser, søm, broderi, draperi, og bretting»(hentet 
fra pressemeldingen). Raustein har lenge vært en 
markant stemme i det nymaterielle landskapet, og 
jeg forventer å bli beveget av sanselighet, stofflig-
het og poesi i hans kommende utstilling på Galleri 
Format Oslo. Raustein kan i høst for øvrig oppleves 
på Høstutstillingen.
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Av Kristine Sandvik

Hvem skal betale for kunsten?
Yngve Slettholm, leder for Rådet som forvalter Norsk kulturfond,  

mener at alle skal betale for kunsten.

Hvem skal betale for kunsten? 
– Vi skal alle betale for kunsten, både som 

konsumenter og skattebetalere. Kunsten må pri-
mært forholde seg til et marked, den lever gjennom 
dialog med et publikum. For å ivareta bredden, 
mangfoldet og kvaliteten i kunsten, trengs det også 
en statlig kulturpolitikk. Dette er særlig nødven-
dig for de kunstuttrykkene som er så smale eller 
dyre at det ikke finnes et tilstrekkelig publikum 
til at markedet alene kan ivareta mangfoldet. Som 
opera på et høyt nivå for eksempel, eller moderne 
lyrikk. For å ivareta disse uttrykkene trenger vi et 
statlig engasjement, som Kulturrådets støtte- og 
innkjøpsordninger. 

Ser du noen fordeler og ulemper med ulike modeller 
for finansiering av kunst? 

– Hvis kunsten i for stor grad er avhengig av 
statlig finansiering, risikerer man at kunsten taper 
kontakten med sitt publikum. Det kan også føre 

til stivhet og manglende fornyelse. Hvis kunsten 
derimot i for sterk grad blir avhengig av privat 
finansiering, vil det gå ut over den kunstneriske 
bredden, og vi vil miste et mangfold som samfunnet 
trenger. Også de som er interessert i smale kunst-
former, må få møte dette i Norge. Dessuten vet vi 
at ulike kunstneriske uttrykk påvirker hverandre, 
og et bredt mangfold av kunst gir dermed et større 
potensial for utvikling av kunsten selv. 

Hvordan ser du på norske finansieringsmodeller for 
kunst, sammenlignet med andre land? 

– Det er ulike former for privat finansiering av 
kunst. Den ene er det rene markedet, for eksempel 
et publikum som kjøper konsertbilletter eller bil-
ledkunst. Den andre er sponsorvirksomhet, hvor 
private aktører og bedrifter støtter kunstprosjekter 
eller -institusjoner gjennom et samarbeid. Den 
tredje, som jeg mener det er for lite av i Norge, 
sammenlignet med i de fleste andre land, er direkte 

private bidrag, ofte gjennom stiftelser og organi-
sasjoner. Vi har noen få stiftelser som Cultiva og 
Sparebankstiftelsen, men vi har ikke de mange og 
store stiftelsene som man har i andre land. Det har 
ikke vært tradisjon i Norge for å avsette penger til 
dette, og dessuten har skattereglene ikke gitt noe 
fradrag for slike avsetninger. Man trenger ikke å 
se lenger enn til Danmark for å finne en større 
tradisjon for denne formen for finansiering, og i 
USA er det motsatt av Norge – lite statlig finansi-
ert kunst, men mange stiftelser og andre private 
bidragsytere. Vi har en sterk statlig støttet kunst i 
Norge, noe som er bra, men vi trenger dette tredje 
beinet å stå på, som stiftelser og privat kapital 
kanalisert til kunsten utgjør. Slik kan vi sikre enda 
større mangfold og kvalitet.

I fjor kåret Aftenposten Anne Aasheim til Norges 
mektigste kulturkvinne. Hva tenker du om Kultur-
rådets rolle som dominerende bevilger av midler 
for kultur? 

– Jeg mener at Kulturrådet ikke har en så sen-
tralistisk rolle som mange hevder. Det er en myte at 
rådet har fått mye makt; det er for eksempel langt 
større midler som går direkte fra departementet 
til ulike institusjoner, enn det som bevilges til 
det frie feltet gjennom Kulturrådet. Økningen 
i kulturbudsjettene de siste årene har totalt sett 
vært større for institusjonene enn for Kulturrådet. 
Sånn sett er ikke Kulturrådet dominerende, det 
er i departementet de store statlige midlene og 
den sterkeste makten sitter. Det er også viktig å 
skille mellom Kulturrådet som administrasjon, 
og selve Rådet, som er det kollegiale organet jeg 
leder. Vi forvalter Norsk kulturfond, som først 
og fremst gir tilskudd til det frie feltet, den ikke-
institusjonaliserte kunsten. Dette er viktig, nettopp 
for mangfoldet i kunsten. Det er en hovedoppgave 
for Kulturrådet å fange opp det nye som skjer i 
landet, og bredde og kvalitet er sentrale verdier i 
vår strategi. Kulturrådet er en garantist for å sikre 
disse verdiene i norsk kulturliv, og mangfoldet i 
kunsten ville vært langt lavere uten dette organet. 
Jo større del av den statlige kulturpolitikken som 
legges til Kulturrådet, jo mer sikres bredde og 
mangfold i kunsten.

Anette Trettebergstuen, andre nestleder av Familie- og kulturkomiten, mener  
det må sikres gode tildskudd til kunstnerne fra det offentlige. 

Hvem skal betale for kunsten? 
– Det er viktig at finansieringen av kunsten, 

både offentlig og privat, gir kunsten frihet. Arbei-
derpartiet er tydelig på at kunst er et like viktig 
politisk område som andre. Derfor sier vi at det 
skal sikres gode tilskudd til kunstnerne fra det 
offentlige, og at de private pengene skal komme 
i tillegg til, ikke i stedet for. Jeg er redd for, og det 
ser man i mange andre land, at hvis man binder 
opp offentlige penger til private gaver via gavefor-
sterkningsordningen, vil man forskyve makten 
over til private gaver. Det er ikke slik at Arbei-
derpartiet ikke er for gavepraksisen, for det har til 
alle tider vært tett knyttet sammen med kunst- og 
kulturfeltet. Men for at kunsten skal være fri, er 
det behov for en sterk, offentlig finansiering, som 
ikke gir noen føringer. 

Ser du noen fordeler og ulemper med ulike modeller 
for finansiering av kunst?

– Utfordringen med regjeringens gavefor-
sterkningsordning er at private giveres interesse 
automatisk fører med seg offentlige penger. Arbei-
derpartiet mener at hvis den nye gaveforsterknings-
ordningen, som per i dag er tilrettelagt for museene, 
overføres til andre felt, vil vi stå ovenfor mange 
andre utfordringer. Etiske, så vel som kunstneriske 
og geografiske.

– Jeg mener det må være en kulturministers 
ansvar å sørge for at mest mulig penger fra stats-
budsjettet brukes på best mulig måte, i stedet 
for å lete etter penger alle andre steder enn i sitt 
eget budsjett. 

– Arbeiderpartiet vil ha en blandingsøkonomi 
for kunst. Det vil si en kombinasjon av offentlig 
og privat finansiering. Vårt ansvar som politikere 
er å lage gode ordninger, og at vi gjennom stats-
budsjettet evner å prioritere slik at kunst og kultur 
kan være like viktig i folks liv som andre politiske 
områder. Jeg mener vi må sikre at kunstnere kan 
leve av sin kunst når de lever og produserer, og 
ikke bare etter sin død. De må på lik linje med 
alle andre kunne leve av profesjonen sin. Vi skal 
også evne å lage ordninger som favner de som ikke 
er blitt profesjonelle eller «oppdaget», eller som 
har en stor kommersiell interesse. De offentlige 
pengene er viktige, nettopp for at kunstnere skal 

få lov til å gå veien fra de er utdannet til de er 
profesjonelle. For Arbeiderpartiet er det viktig 
å bygge kultur-Norge. Hvis vi mener at kultur 
er viktig i samfunnet vårt, nytter det ikke å ha en 
politisk retning som kun satser på kvalitet. Man 
må kunne ta noen sjanser og våge å gi penger til 
nye talenter, uten at det er noen garanti for at alle 
når opp, eller kommer på den røde løperen. Vi 
må tørre å satse offentlige penger på de som ikke 
allerede er «Oscar-vinnere». 

Arbeiderpartiet har blitt kritisert for å mangle et 
helhetlig fokus på kultur, fordi ansvaret for kultu-
ren spres rundt i ulike departement, for eksempel 
Næringsdepartementet og Utenriksdepartementet. 
Hva tenker du om denne fordelingen?

– Det har vært, og er en bevisst strategi for 
Arbeiderpartiet å tenke kultur også i andre depar-

tement enn Kulturdepartementet. Dette er for å 
kunne løse ut mest mulig økonomisk kraft. Hvis 
vi ønsker å bygge en kunst- og kulturnasjon, er 
vi nødt til å se kunst i sammenheng med flere 
områder. Det er uvesentlig om pengene til kunst 
ligger innenfor kultur, skole eller utenriks, så lenge 
de går til kunstformål. 

– Fra 2005 til 2013 ble kulturbudsjettet fordoblet 
under Arbeiderpartiet i regjering. Dagens regjering 
har derimot kuttet store summer fra Utenriksde-
partementets kulturmidler. Dette mener jeg er helt 
katastrofe. Kulturfeltet i Utenriksdepartementet 
har vært den viktigste talentsatsingen i «nyere tid» 
for kunstnere. Det å legge til rette for et inntekts-
grunnlag utover det norske markedet er avgjørende 
for mange kunstnere. Å begrense mulighetene for 
dette mener jeg er talentløs politikk, rett og slett.

– Vi har en sterk statlig støttet kunst i Norge, noe som 
er bra, men vi trenger dette tredje beinet å stå på, som 

stiftelser og privat kapital kanalisert til kunsten utgjør.
 Yngve Slettholm

Arbeiderpartiet vil ha en 
blandingsøkonomi for kunst. 

Anette Trettebergstuen
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Når arbeidet  
er belønning  
i seg selv 

Direktører, kuratorer, snekkere og renholdere har alle avtalefestet lønn og rett til  
feriepenger, uten at noen stiller spørsmål ved dette. Hvorfor er det da så vanskelig å akseptere 

at også kunstnere skal få betalt for sitt arbeid? 
Av Joakim Borda-Pedreira

Det var knapt noen som ble overrasket da rapporten 
Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015) ble 
offentliggjort, og viste at visuelle kunstnere er de 
dårligst betalte i den kreative industrien. Rapporten, 
som var bestilt av Kulturdepartementet, viste at 
ikke bare var det slik at kunstnere i stor grad ikke 
kan leve av sin kunst, men at de i tillegg ikke har 
opplevd noen økning i reallønnen siden 2006.

Det var ikke konstateringen i seg selv som 
slo ned som en bombe, men at den stillestående 
perioden sammenfalt med de såkalte Kulturløftene 
1 og 2, den rødgrønne regjeringens prestisjesats-
ning på kultur. Ambisjonen var at minst 1% av 
statsbudsjettet skulle gå til kultur, og en av femten 
ulike målsettinger var at kunstnernes levevilkår 
skulle forbedres. Men til tross for en økning i 
statens kulturbudsjett på flere milliarder kroner 
i løpet av en tiårsperiode, noe som ga oppdrift til 
en rekke kulturinitiativ som nye visningsrom, den 
kulturelle skolesekken og en styrking av kunstinsti-
tusjoner over hele landet, ble ingenting forandret 
for kunstnerne selv. Flere utstillingsmuligheter 

har ikke medført større inntekter. Tvert imot har 
det ført til mer arbeid for samme betaling. I følge 
beregninger har kunstnernes inntekter faktisk 
minket. Og dette har skjedd i samme periode 
som de norske lønningene har steget med opp 
mot 23%. Hva har gått galt?

«Det har ikke vært praksis at en kunstner har 
fått betalt for å stille ut på et galleri, og i liten grad 
for statlige visningssteder. Logikken ligger fortsatt 
i en utdatert tankegang om at det økonomiske 
salgspotensialet som galleriet skal formidle, skal gi 
bærekraft for gallerivirksomheten og kunstneriske 
virke», sa styreleder i Norske Billedkunstnere, Hilde 
Tørdal, i et intervju med Dagsavisen (28.06.15). 

Hver utstilling som en kunstner deltar i, inklu-
derer så vel investering av arbeidsinnsats som direkte 
kostnader for produksjon, transport og montering. 
Som regel står galleriet eller kunstinstitusjonen 
for transport og montering – som også omfatter 
kunstnerens kost og losji – og iblant også for en 
del av den konkrete kunstproduksjonen; det vil si 
materiale og arbeid utført av underentreprenører. 

I dag er kunstnere i høy grad avhengig av hånd-
verkere og spesialkompetanse som utfører selve 
arbeidet med å tilvirke kunstverket, tjenester som 
kan innebære alt fra metallstøping, spraylakkering 
og snekkerarbeid til digital bearbeiding av bilder, 
lyd eller film. Disse tjenestene kjøpes og betales av 
kunstneren, enten med produksjonsstøtte fra en 
kunstinstitusjon, kulturrådet eller rett og slett fra 
egen lomme som en slags investering i fremtidige 
utstillinger. Sistnevnte er av naturlige årsaker det 
mest vanlige, fordi en forutsetning for å få (offent-
lig) økonomisk støtte er ofte en jevn kunstnerisk 
produksjon. Altså legger de fleste kunstnere ned 
tid, arbeid og penger i sin kunstproduksjon uten 
garantier for utfallet, og det å ha en utstilling er 
det samme som å ta en stor økonomisk risiko. 

– Dersom man ikke selger noe, får man kun 
betalt visningsvederlag ved et offentlig utstillings-
sted, som ofte bare er på noen tusen kroner. Ved 
ikke-kommersielle visningssteder, ofte offentlig 
finansiert, arbeider ikke visningsstedet med å selge 
utstillingen i det hele tatt. De står for formidlin-

Jan Freuchen, Olympia, 2015
Arbeidet er kunstnerens kommentar til Norske Billedkunstnere sin 
kampanje #utstillingsavtalen. Kampanjens mål er å sikre lønn for 
kunstneres arbeid med utstillinger.
Les mer på utstillingsportalen.no
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gen av verkene, og hele økonomien baserer seg på 
kunstnernes arbeider. Kunstneren kan risikere å 
stå igjen med store tap etter endt utstilling fordi 
honorering for dette arbeidet ikke har vært god 
nok – eller er ikke-eksisterende – og vederlagene 
er små, ifølge Hilde Tørdal1. 

På slutten av 1970-tallet forhandlet kunstneror-
ganisasjonene fram en avtale med staten som sikret 
et utstillingsvederlag for den tiden en kunstner 
viser sine verk i en utstilling. Ut fra salgspris på 
verkene og lengde på utstillingsperioden, bereg-
nes en sum som kunstneren får i vederlag. Men 
systemet krakelerer fra innsiden, for gapet mellom 
arbeidsinnsats og kompensasjon blir stadig større. 

– Forutsetningene for salg har endret seg i og 
med at kunstpraksisen har endret seg. Før var det 
i høy grad snakk om objekter som var omsettelige, 
men i dag arbeider mange kunstnere på andre 
måter og produserer ikke nødvendigvis objekter. 
Når du da har et vederlag som er basert på prisliste 
og takster, får du en utfordring med for eksempel 
stedsspesifikke verk eller performative verk, som 
kan være veldig vanskelig å prissette, sier Lise Stang 
Lund, styreleder i Norske kunsthåndverkere.

Hun peker også på en annen utfordring: 
– Det er et stort problem at den gamle ved-

erlagsavtalen gir store utslag i forhold til hvor 
mye en kunstner kan få betalt. For eksempel i en 
gruppeutstilling med åtte kunstnere ved et museum 
kan én kunstner få kr. 4000,- i utstillingsvederlag 
og en annen kr. 40 000,-. Det er problematisk sett 
i et likelønnsperspektiv, fordi de som har høye 
verkspriser ofte er veletablerte kunstnere, ofte også 
menn. Det er også noen kunstuttrykk som prises 
høyere enn andre. Vi vil derfor se på andre måter å 
beregne vederlag på, enn å beregne ut fra verkspris.

Lise Stang Lund mener at den gamle model-
len for beregning av utstillingsvederlag slår feil og 
ujevnt innen kunstnergruppen, men poengterer 
også at kommersiell framgang ikke alltid er det 
samme som gode inntekter. Sammenlignet med 
andre sektorer i samfunnet kan også fremgangsrike 
kunstnere ha lave inntekter. 

– Vi har sett regnestykker hvor en kunstner 
gjør det godt i forhold til salg og for eksempel har 

solgt for to millioner på en separatutstilling, hvorav 
galleriet som har formidlet salget tar halvparten 
i kommisjon. Da står kunstneren igjen med en 
million, men når produksjonskostnader og andre 

utgifter også er trukket fra, er lønna kunstneren har 
igjen ofte forholdsvis lav, til tross for høy omset-
ning. Dette kan skyldes at produksjon av verkene 

kanskje har tatt 2-3 år. Det at man selger en hel 
utstilling betyr ikke at man tjener godt.

Til tross for at Norge har en sterk tradisjon for 
faglig organisering og lønnstakerpolitikk, synes 
det å være langt fra selvsagt at billedkunstnere 
og kunsthåndverkere skal få lønn for sitt arbeid. 
Mens skuespillere, dansere, musikere og operaso-
lister som den naturligste ting i verden krever lønn 
for sine opptredener, ser det ut til å mangle både 
tradisjon og forståelse for at også billedkunstnere 
utfører en jobb.

– Det handler om helt grunnleggende forskjel-
ler mellom de ulike kunstfeltene, hvor tanken på 
honorar ikke er så etablert innenfor det visuelle 
feltet, mens det i de utøvende feltene er en selvfølge 
at man skal få betalt, helt uavhengig av om man 
er fast ansatt eller på oppdrag. I Kulturrådet har 
man helt til nyere tid hatt en prinsippdiskusjon om 
hvorvidt honorar skal inngå i prosjektsøknadene 
som rådet skal godkjenne. Det gjør det jo nå, men 
det er oppsiktsvekkende at det er en diskusjon 
som har oppstått helt nylig, sier Lise Stang Lund. 

Kunstnerorganisasjonene på det visuelle feltet 
har de siste årene drevet frem en linje der nye penger 
må investeres i en allmenn honorarordning, og høs-
ten 2013 fikk de gehør fra regjeringen Stoltenberg 
II, som foreslo et nytt pilotprosjekt for utstillings-
honorarer i offentlige kunstinstitusjoner. Da den 
blåblå kulturministeren tok over departementet, 
ble ordningen videreført og deretter utvidet. Det 
var i første omgang en liten gruppe bestående av 
museer og knutepunktinstitusjoner som fikk kr. 
500 000,- hver til å fordele på kunstnerhonora-
rer. I løpet av våren 2015 har pilotprosjektet blitt 
utvidet til å inkludere flere aktører, og nå omfatter 
satsningen på til sammen kr. 6 000 000,- og 12 
ulike institusjoner over hele landet. Fortsatt er det 
for tidlig å vurdere resultatet, men det som kan 
konstateres er at diskusjonen om billedkunstneres 
arbeidsvilkår har blitt et prestisjespørsmål i den 
offentlige debatten. Så vel regjeringen som kunst-
nerorganisasjonene ser ut til å være rørende enige 
om at grunnleggende endringer må til. Fortsatt 
gjenstår det å se om de kommer fram til samme 
løsning, men i problemformuleringen har Lise 

Stang Lund, Hilde Tørdal og andre representanter 
fra kunstnerorganisasjonene en nøkkelrolle. 

– Det som er veldig viktig for oss nå, er å lære 
opp hele kunstfeltet i forskjellen mellom vederlag 
og honorar. Mange tenker at penger er penger, 
men dette er to helt forskjellige ting. Den enkle 
måten å forklare det på er at utstillingshonorar er 
betaling for arbeidet frem mot utstillingsåpning, 
mens vederlag er betaling for visning av verket og 
publikums bruk av verket etter åpning. Dette er en 
modell som blant annet komponister bruker, hvor 
de får betalt for bestillingsverk, komponisthono-
rar, og et vederlag for fremvisning, det vil si hver 
enkelt konsert. Vi trenger et system for beregning 
av vederlag og et system for beregning av honorar. 

Første gang Lise Stang Lund uttalte seg offentlig 
om kunstnerhonorarene var i 2008. Etter nær-
mere syv år kan man konstatere at kunstnerorga-
nisasjonene har fått gjennomslag og oppnådd en 
bred forståelse for sine krav over hele det politiske 
spekteret. Men hvorfor var det så stille om saken 
tidligere?

– Vi har spekulert på om ikke også kunst-
nerorganisasjonene har vært ensidig fokusert på 
stipendordninger som løsning på alt. Kanskje har 
vi vært mer opptatte av å forsvare stipendene enn 
å tenke nytt. Samtidig har norske kunstnerorgani-
sasjoner et iboende problem idet man drifter egne 
utstillingssteder, og dermed befinner seg på begge 
sider av bordet. Man har hatt en redsel for å ta tak 
i honorarsaken i frykt for at det skal skape alvor-
lige økonomiske problemer for visningsstedene. 

Samtidig som den allmenne debatten preges 
av begreper som sosial dumping og debatter om 
det nye prekariatet – en voksende arbeidssektor 
av usikre stillinger som fylles av nomadiske arbei-
dere som mangler tilgang til velferdsordninger, 
enten de er sesongarbeider fra EU eller frilans 
kulturarbeidere – viste flere ledere for norske 
kunstinstitusjoner at det mangler en forståelse 
for kjernespørsmålet: at kunstnerisk arbeid er et 
yrke og ikke en hobby. En artikkel i Klassekampen 
(13.09.15) avslørte at kunstnerne som deltok i en 
stor gruppeutstilling på Astrup Fearnley Museet 
verken fikk honorar eller produksjonsstøtte, til tross 

for at Kulturrådet hadde bevilget støtte øremerket 
honorarer. «Det er en ære for oss å kunne stille ut 
kunstverkene deres, på samme måte som vi håper 
det er en ære for dem å bli invitert», sa museets 
direktør Gunnar B. Kvaran, og antydet med det 
at selve deltakelsen i utstillingen var betaling nok. 
I etterkant av kritikken og etter uttalte krav fra 
kulturdepartementet i forbindelse med en tildeling 
av offentlig støtte, har Astrup Fearnley Museets 
ledelse presisert at museet vil betale vederlag til 
kunstnere som de stiller ut.

Da kulturminister Thorild Widvey kort tid 
etter presenterte den nye satsningen på en hono-
rarordning, poengterte hun hvor viktig det er 
at billedkunstnere får betalt for å delta i utstil-
linger på samme måte som musikere får betalt 
for å spille konserter. Blant institusjonene som 
tar del i pilotprosjektet, er Kunstnerforbundet i 
Oslo, men da Aftenposten spurte den daværende 
lederen Lisbeth Dahl Lundgren hvordan de skulle 
fordele spesialbevilgningen på kr. 500 000,-, svarte 
hun på en måte som viste hvor laber forståelsen 
for honorarer i billedkunstfeltet fortsatt er: «Vi 
må sette oss ned sammen med kunstnerne for å 
se litt på hva deres behov er. Noen vil kanskje 
bruke pengene direkte på selve utstillingen til 
praktiske ting, mens andre kanskje trenger hjelp 
til formidling eller dokumentasjon.»

Pilotprosjektet løper til oktober 2016 og skal 
da evalueres av Kulturdepartementet med hjelp 
av en referansegruppe bestående av representanter 
for kunstnerorganisasjonene og noen kunstinsti-
tusjoner. Det er lite sannsynlig at man kommer 
til å rapportere om noen dramatisk økning i bil-
ledkunstnernes inntekter. Og det er tvilsomt at 
man vil kunne peke på noen tydelig skiller mellom 
institusjonene som har deltatt i prosjektet. Men 
uavhengig av resultat, kan man i det minste ta 
høyde for at det ikke lenger er mulig å late som at 
kunstnere skal nøye seg med æren ved å stille ut. 

1 Sitatet er henta fra intervjuet med Dagsavisen. I forbin-
delse med KUNSTforums sak, ønsker Tørdal å poengtere 
at utstillingsvederlag er et riktigere ord enn visnings-
vederlag, på bakgrunn av Statens Utstillingsavtale som 
det her refereres til.

 – Vi har spekulert på om ikke også 
kunstnerorganisasjonene har vært ensidig fokusert på 

stipendordninger som løsning på alt. 
Lise Stang Lund

– Det har ikke vært praksis at en kunstner  
har fått betalt for å stille ut på et galleri, og i liten grad  

for statlige visningssteder.
Hilde Tørdal

Kulturdepartementets rapport fra 2015
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KEM SK AL  
BETALE FOR 

KUNSTEN?
Av Aslak Høyersten

Først og fremst: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem 
som skal betale for kunsten, men jeg vet at flere 
burde betale for kunsten – flere bør kjøpe kunst. 
I slutten av juni lanserte VISP nettstedet kunst-
guide.no. Premissene var enkle: kunstsalget i 
Hordaland er skrekkelig lavt, og det må bedres. I 
årene 2011–2014 hadde Hordaland rundt tre-fire 
prosent av det nasjonale kunstsalget. Ja, Hordaland, 
fylket som har cirka 10 prosent av landets innbyg-
gere, fylket som har byen Bergen, byen Bergen 
som har Kunst- og designhøgskolen, KODE, 
Stiftelsen 3,14, Bergen Kunsthall, Galleri SE og 
Entrée, byen som har fostret JC Dahl og Bård 
Breivik, hjembyen til kultiverte og tyskklingende 
familienavn som Mohn, Rieber, Friele og Meyer, 
hadde et kunstsalg som knapt gjorde seismiske 
utslag anywhere.

Med andre ord: Hordaland og Bergen har en 
kunstscene som trenger mer oppmerksomhet, 
mer synlighet, og kunstscenen trenger inntekter 
fra private kjøpere og næringslivet, i tillegg til 
det offentlige – selvfølgelig. Med det i bakhodet 
ønsker VISP regjeringens ønske om mer privat 
sponsing og initiativ i kulturlivet velkommen, 
såfremt dette ikke bare er en unnskyldning om å 
sakte, men sikkert, utfase den offentlige støtten 
til kunstfeltet. Samtidig ser jeg at det er særdeles 
viktig at kunstfeltet også kommuniserer mot et 
større publikum, og klarer å få denne gruppen til 
å handle samtidskunst. Dersom det private kunst-
kjøpet kun handler om street art og IKEA-plakater, 
gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Publikum er 
også velgere, og velgere som ikke har et personlig 
forhold til kunsten («den er bare der lissom») vil 
knapt lee et øyelokk når politikerne foretar nye 
kutt i kulturbudsjettene.

Er så folk opptatt av kunst? Man kan spørre 
seg, men ja, jeg tror det. Men det de er opptatt av, 
er som oftest den kunsten som fysisk kan rammes 
inn, så lenge det er visuelt. Med det menes maleri 
og tegning. Derfor trenger vi også offentlige inn-
kjøp og ambisiøse samlere og museer som kjøper, 
enten til privat eller offentlig samling, den kunsten 
«folk flest» ikke vil ha over stuebordet: det opp-

rørske, det utfordrende, det visuelt støtende, den 
larmende lydkunsten. 

Jeg tror mange snubler i kunstspråket og derfor 
blir likegyldige til samtidskunsten. I Stavanger var 
det før sommeren en interessant debatt om språket 
som benyttes i kunstfeltet, såkalt artspeak, på tross av 
at utgangspunktet for debatten var Jan Zahl sin vel 
tabloide artikkel i Stavanger Aftenblad Samtidskunst 
er stygt.1 Bøygen er at det visuelle feltet ikke trekker 
et skille mellom det interne bransjespråket og et 
språk til et generelt publikum. Der store selskaper 
som Telenor og Statoil bruker pompøse, visjonære 
slagord utad, bruker de innad et tungt fagspråk 
som kun et utvalg investorer og ingeniører forstår. 
God kunst skal være vanskelig og utfordrende, men 
man må spørre seg om språket også må være det.

En annen grunn til at Hordaland har et svakt 
kunstmarked, kan skyldes at det finnes stadig færre 
kommersielle gallerier. I de siste årene har det 
heldigvis dukket opp mange kunstnerstyrte vis-
ningssteder for kunst i Bergen, men samtidig har 
Bohlou og Parken takket for seg, noe som betyr 
at det kun er SE Galleri, Allmenningen og Lan-
gegården som står igjen av kommersielle gallerier 
som avholder kuraterte utstillinger, og som holder 
liv i en liten, men lokal kjøpergruppe.

Med denne situasjonen i bakhodet kastet VISP 
seg i gang med å skrive søknader. VISP fikk midler 
fra støtteordninger innen kultur og næring hos 
Kulturrådet, Hordaland fylkeskommune og Bergen 
kommune med målsetning om å «øke synlighet 
og inntekter for det visuelle feltet i Hordaland.» 

Hovedmålet var å lage en visuell nettside som 
viser frem den visuelle kunsten. Det er dessverre ikke 
så mange av disse. Enten består de nesten uteluk-

kende av tekst, eller så er de digitale visningsrom 
for kreti og pleti, uten en faglig utvelgelse. For 
hvordan kan en ung, uerfaren kjøper vite hvor han 
skal starte dersom den faglige vurderingen er mer 
eller mindre tilfeldig? Underveis i arbeidet med 
kunstguide.no dukket det opp flere problemstillin-
ger: hvorfor kan ikke alle medlemmer av VISP være 
med? Må det opplyses om priser på kunstverkene? 
Hvordan velger vi ut kunstnere? Løsningen var å 
sette sammen et fagutvalg med utgangspunkt i de 
to lokale fagforeningene, Norske kunsthåndverkere 
Vest-Norge og Bildende Kunstneres Forening 
Hordaland. Dette gjør at utvalget av kunstnere 
er befriende spredt, fra skulptur til foto, fra per-
formance til maleri. Priser på kunstverk var viktig 
for å tydeliggjøre overfor et bredt publikum hva 
kunst kan og bør koste. Et interessant trekk var 
at mange yngre kunstnere var skeptiske til denne 
biten, mens de eldre, erfarne kunstnerne ikke så 
dette som problematisk. Hvorfor? Jeg vet ikke, 
kan det ha noe med kunstutdannelsen nå kontra 
før? Kan det ha noe med hvem som trekkes frem 
i tabloidene som såkalt «suksessrike» kunstnere?

Så – hvem skal betale for kunsten? Svaret er: 
flere. Kunstscenen er avhengig av offentlig støtte, av 
et engasjert, privat publikum og ambisiøse samlere, 
av visjonære næringslivsledere. Kort fortalt så trenger 
vi en kunsthandlende masse. Kunstscenen trenger 
kommersielle gallerier, nettbutikker, kunstnerstyrte 
visningsrom, kunsthaller, magasiner, blogger, en 
offentlig diskurs osv. Kunst skal være store offent-
lige investeringer, men også små ornamenter på 
peisen, en collage fra en lokal kunstner på skjenken, 
et stort innrammet foto over sofaen.

Vår (kunstfeltets) oppgave er å overbevise 
kjøpere hva kvalitet innen samtidskunsten er. 
Vi må vise betydningen av å støtte kunstnere og 
følge kunstnerskap over tid, men vi må også vise 
at det å sette seg inn i samtidskunsten tar tid og 
er krevende.

1  http://www.aftenbladet.no/meninger/Samtidskunst-
er-stygt-3710783.html). 
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Malin Lennström-Örtwall, Maybe I'll never see you again. Part 3, 2010

Kiyoshi Yamamoto, Untitled, 2014

Torill Nøst, Perliskuu, Lyset 2, 2009

Arbeider fra kunstguide.no

VISP er en kompetanse- og nettverksorganisasjon for det 
visuelle kunstfeltet på Vestlandet, og arbeider for å bedre 
og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av 
visuell kunst i Bergen og Hordaland. VISP henvender seg 
til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – 
kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, 
kritikere og leverandører, og er organisert som en 
medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. 
www.visp.no
www.kunstguide.no
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En trygg havn for 
butikkeiere

Kriger og kriser er bra for kunsthandel. Så lenge krisen er et annet sted. 
Av Nicolai Strøm-Olsen

I 1759 startet James Christie med auksjoner. I 1788 
ble John Sotheby partner i auksjonshuset Baker 
and Leigh, forgjengeren til dagens Sotheby’s. I 
dag har Christie’s og Sotheby’s vokst seg til å bli 
de viktigste auksjonshusene i verden, og London 
et sentrum for verdens kunsthandel. 

– Denne historien, altså hvordan det britiske 
kunstmarkedet vokste frem og ble dominerende, 
har vært et relativt neglisjert tema i kunsthisto-

rieforskningen. Det er litt underlig, da det finnes 
en rekke studier på kunsthandel i Nederland og 
fremveksten av gallerinettverk i Paris på 1800-tal-
let, forteller forskningskurator ved The National 
Gallery i London, Susanna Avery-Quash.

 Hun har i flere år arbeidet med å grave frem 
denne historien. Og hun er ikke alene. James 
Goodwin, som leder utdannelsesseksjonen til 
Christie’s, har også lurt på hvordan London ble 

sentrum for Europas kunsthandel. De er begge 
enige om at forflytning av mennesker og kapital 
er svært viktige i denne historien, men selvsagt 
også interessen for kunst. 

– Den britiske overklassen hadde fra slutten 
av 1600-tallet reist fra England til kontinentet på 
«The Grand Tour», en dannelsesreise for unge 
menn. Der fikk de førstehåndskunnskap til itali-

William Holman Hunt, The Shadow of Death,1870–73. © Manchester City Art Gallery

Rudolph Ackermann, auksjonsrommet på Christie's, ca 1808. Kilde: Wikimedia Commons.
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INDUSTRIELL REVOLUSJON OG NY KUNST.  London 
blir altså definitivt sentrum for kunsthandelen 
fra 1800 som følge av at det er det eneste stedet i 
Europa som ikke er i krig. 

– For svært mange var London det eneste stedet 
hvor man kunne gå på gaten uten å være redd for 
å bli drept, men det holder jo ikke for å skape et 
kunstmarked, ler Goodwin. 

– Du må ha penger også. Kort sagt, et kunst-
marked forutsetter et godt overskudd. 

Og på 1700-tallet har britene et stort over-
skudd. Landet var en pionér innen den industrielle 
revolusjonen, som førte til at den britiske eliten ble 
kraftig endret. Dyktige industrialister kunne bli 
rikere enn aristokratiet, og det helt uten stamtavle. 
De begynte å handle luksusvarer på Fortnum & 
Mason og barneleker på Hamleys, og de trengte 
steder å plassere pengene. Londonbanker som 
Barclays og Lloyds ble kjente over hele Europa.

– Napoleon omtalte Storbritannia som en 
nasjon av butikkeiere, og selv om de ikke liker å 
innrømme det, så er kommersielle gallerier butikker 
som samler seg i klynger. Pamela Fletcher og Anne 
Helmreich har i boken The Rise of the Modern Art 
Market in London, 1850–19391, studert klyngen av 
gallerier på slutten av det 19. århundre. Det viser 
en sterk klynge av gallerier nedover New Bond 
Street og sør for Piccadilly, som er der Sotheby’s 
og Christie’s ligger nå. Sotheby’s flyttet faktisk hit i 
1917 etter de gikk fra å selge bøker til å selge kunst. 
Fletcher og Helmreich peker på at det er en fordel 
for gallerier å ligge i nærheten av luksusbutikker, 
utstillingslokaler og spesielt Royal Academy. 

BORGERLIG KUNST Det voksende industrielle 
borgerskapet begynte også å handle britisk kunst, 
forteller Bernard Vere ved Sotheby’s.

– Jeg tror det helt klart kom nye penger inn i 
kunsten, like fra starten av den industrielle revo-
lusjonen. Kunstnere som Joseph Wright of Derby 
tjente på det, siden ble pre-rafalittene svært popu-
lære blant det industrielle borgerskapet. 

Han legger til at man på dette tidspunktet ser 
en kraftig vekst i lokal stolthet i industribyer som 
Glasgow, Birmingham, Manchester og Liverpool. 

– Samlinger som William Hesketh Lever og 
Burell i Glasgow er bygget opp av rike industrialis-
ter. Byene Birmingham, Manchester og Liverpool 
setter også sammen glimrende samlinger av kunst 
fra det 19. århundre. Spesielt Liverpools Walker Art 
Gallery ser ut til å hatt en svært avansert innkjøps-
strategi, for eksempel har de den eneste Giovanni 
Seganti i en britisk offentlig samling. 

Vere er usikker på om dette gjør at det britiske 
kunstmarkedet blir sterkere utover 1800-tallet enn 
det i Tyskland og Frankrike. Men kunsthandelen 
skaper definitivt en klynge i London. 

– Jeg kjenner ikke så godt til markedet i Tysk-
land og Frankrike, men har inntrykk av at det også 
der er store private samlinger. 

Goodwin tar en litt annen innfallsvinkel. 
– Jeg tror at hvis du skal analysere kunstmar-

kedet fra et økonomisk perspektiv, er du nødt til 

å ha et overordnet blikk. Og ser du på tallene for 
økonomisk vekst og BNP per capita, så ligger Stor-
britannia langt foran Tyskland og Frankrike. Ser 
du på disse tallene fra et kunstmarked-perspektiv, 
er det klart at Storbritannia er i en unik økono-
misk situasjon for å forbli den viktigste byen for 
kunsthandel.

Imidlertid peker han på at selv om et land har 
sterk økonomisk vekst, betyr ikke det at kunsten 
fra landet blir dominerende. 

– Den høyeste prisen som ble betalt for et sam-
tidskunstverk på slutten av 1800-tallet var William 
Holman Hunts Shadow of death (1870–1873) som 
ble solgt for 12000 pund i 1877. Det er jo ikke et 
verdenskjent maleri i dag. 

– Hvis du tenker på de store navnene i ver-
denskunsten fra denne perioden så var det svært 
mange franske kunstnere. De siste årene har pre-
rafalittene kommet mer i fokus, men Paris var jo 
kunstverdenens sentrum den gang.

Vere trekker frem at en rekke franske kunstnere 
ofte var i England. 

– Det er jo ironi at Camille Pissarro og Claude 
Monet først møttes hos galleristen Durand-Ruel 
i London da de alle var ute av Frankrike på grunn 
av den fransk-prøyssiske krig i 1870–71, så impre-
sjonisme var jo dermed en engelsk oppfinnelse! 

Han mener likevel at man må skille mellom 
samtidskunst og gamle mestere.

– Englands marked var vellykket fordi «gamle 
mestere-gallerier» kunne selge til det nye ameri-
kanske markedet, og fordi eldre kunstnere som 
Lord Leighton, John Everett Millais og Lawrence 
Alma-Tadema solgte til svært høye priser. Paris 
hadde lignende skikkelser, som Puvis de Chavan-
nes, men kunstnerens bosted gjør det klart at Paris 
var en sterkere magnet for aspirerende kunstnere. 

Vere vektlegger at britiske kunstnere var i Paris 

og studerte ved Academie Julien, eller bosatte 
seg der. 

– Paris var noe kunstnere følte de måtte oppleve, 
London var ikke det. Så et suksessfullt kunstmarked 
er ikke det samme som en suksessfull kunstscene. 

IMPRESJONISMEN OPPFUNNET I ENGLAND?  Like-
vel skulle London forbli sentrumet for kunst-
handelen. Goodwin mener som Vere at det ikke 
var gitt at London skulle forbli dominerende på 
1900-tallet. Både i Tyskland og Frankrike var det 
sterk økonomisk vekst, og Paris hadde markert 
seg som en svært moderne by med Eiffeltårnet 
og elektrisk gatebelysning. 

– Første verdenskrig tok knekken på kunstmar-
kedet i Paris og Tyskland. Etter det har London 
vært dominerende. 

Men Vere er ikke enig. 
– Nei, det var andre verdenskrig. Da måtte 

mange intellektuelle rømme fra Tyskland og Frank-
rike. De dro til England og USA. En konsekvens 
av 2. verdenskrig var jo at New York seilte opp 
som den dominerende byen for samtidskunst. 

Uansett om man vektlegger første eller andre 
verdenskrig; da de to krigene herjet kontinentet, 
levde britene under mottoet: «Stay calm and carry 
on». Etter krigen lå London i trygg avstand til 
Sovjetunionen, her var det ikke noe 1968-opprør 
av betydning, og da store deler av Europa satte i 
gang med sitt euro-eksperiment, holdt britene fast 
på pundet. Fremdeles er London en trygg havn for 
butikkeiere i et Europa som går fra krise til krise. 

 1  http://www.bowdoin.edu/books/the-rise-of-the-modern-
art-market-in-london-1850-1939/index.shtml

ensk kunst og begynte så smått å samle, forteller 
James Goodwin.

Samtidig flyttet en rekke protestanter, spesielt 
fra Nederland, til London. Byen hadde vært en trygg 
havn under tredveårskrigen mellom protestanter 
og katolikker fra 1618 til 1648, og derfor fantes det 
et nederlandsk miljø her. 

– En konsekvens av dette var at også neder-
landsk kunst kom inn på det britiske markedet, 
og engelskmenn begynte å kjøpe Rembrandt og 
Rubens. 

Et voksende marked og en stigende interesse 
gjorde at flere begynte å arbeide med kunsthandel. 
En av dem var nevnte James Christie som allerede 
i 1759 begynte å arrangere kunstauksjoner. Tre år 
senere leide han egne lokaler i London, og fra 1766 
begynte han å lage kataloger over sine auksjoner. 

– Jeg har gått gjennom kunstsalget i London 
fra 1766, da Christie begynte å katalogisere salg, 
og fra listene jeg har fremgår det at mellom 1766 
og 1801 ble det gjort 2500 kunstsalg i London. 
Videre kan vi identifisere 1200 navn på selgere 
og kjøpere, forteller Goodwin. 

Kjøperne var på dette tidspunktet primært fra 
aristokratiet, og samlet på kunst, bøker og andre 
luksusprodukter. Det gjorde at det også ble eta-
blert auksjonshus som spesialiserte seg på andre 
ting enn kunst. Blant annet ble det etablert et 
marked for gamle bøker, der den ledende aktøren 
for boksalg var auksjonshuset Baker and Leigh, 
hvor John Sotheby ble partner i 1788. 

– Omsetningen ble så stor innen auksjons-
markedet, altså kunst, juveler og bøker, at det i 
1777 ble laget en auksjonslov hvis mål var å sørge 
for at det ikke var korrupsjon og innsidehandel 
under auksjonene. 

Susanna Avery-Quash er enig med beskri-
velsen til Goodwin. Hun viser til forskeren Neil 
De Marchi, som har påvist at London allerede 
på 1740-tallet var sentrum for et internasjonalt 
kunstmarked som inkluderte Amsterdam, Paris og 
Brussel. Auksjonshusene og galleriene reklamerte 
i de forskjellige byene, og det var god kontakt og 
samarbeid mellom kunsthandlerne i alle byene. 

Dette nettverket skulle snart komme godt med. 

DEN FRANSKE REVOLUSJONEN OG BOOMTIDEN I 
1789 går kunsthandelen i London inn i en langvarig 
boom som konsekvens av den franske revolusjonen. 
Svært mange mennesker fikk det veldig travelt med 
å få både seg selv og sin kapital ut av Frankrike. 
Den tapende part i revolusjonen var det franske 
aristokratiet og kirken, de hadde tapt store deler 
av sin eiendom og måtte ofte selge løsøre for å 
overleve. 

– Den dalevende kunsthistorikeren Anna 
Jameson (1795–1860) skriver at hun husker at det 
kom båtlaster med malerier av Carracci, Claude, 
Poussin til London mellom 1795 og 1815, forteller 
Avery-Quash.

For snart var det ikke bare franske aristokrater 
og geistlige som prøvde å komme seg unna kon-
tinentet. Den franske revolusjonen ble etterfulgt 
av en ny europeisk tragedie: Napoleonskrigene. 

– Napoleon okkuperte Italia og Spania. Det 
gjorde flere verdifulle kunstskatter fra slott, kate-
draler og klostre tilgjengelige. 

For driftige mennesker var dette en potensi-
ell gullgruve. Stadig flere ble involvert i britisk 
kunsthandel fra 1790. 

– En god del var kunstnere som bodde i utlan-
det. Alexander Day og William Young Ottley 
opererte i Italia. De fant kunstverk som de kjøpte 
og sendte til England. Kunsthandlerne Bryan, John 
Smith og Buchanan arbeidet i Holland og Belgia 
fra 1798, mens Buchanan og George Augustus 
Wallis begynte å kjøpe verk fra Spania etter 1807. 

Det ble også stadig flere utenlandske kunst-
handlere som jobbet i England. De lette etter 
potensielle kjøpere til verk de kunne importere 
fra sitt hjemland. 

– Hvor betydelige var samlingene som kom til 
England i denne tiden? 

– Den viktigste samlingen som kom fra utlandet 
var Orleanssamlingen, som også har vært viktig for 
etableringen av National Gallerys kunstsamling. 

Samlingen hadde tilhørt Philippe II av Orleans 
som regjerte Frankrike fra 1715 til 1723. Den bestod 
blant annet av kjente verk av Paulo Veronese, Tin-
toretto, Rembrandt, Rubens og Titian. 

– Den franske, flamske og nederlandske delen 
av samlingen bestod av 147 verk, og ble solgt gjen-
nom et privat kontraktsalg i 1793, og den italienske 
delen av samlingen, som var hele 295 verk, ble 
solgt i 1798. 

– Hva mener du med kontraktsalg? 
– Det var en nyvinning fra omtrent samme 

tidspunkt som den franske revolusjonen. Det gikk 
ut på at bildene, ofte fra flere samlinger, ble utstilt 
med en fast pris over en ganske lang tidsperiode. 
Bildene ble solgt til den første interessenten, 
fremfor den som ga det høyeste budet. Salget av 
Orleanssamlingen ga denne formen for kunstsalg 
sitt gjennombrudd. 

Avery-Quash tar en liten pause. 
– Salget av Orleanssamlingen markerte at sen-

trumet i kunstmarkedet flyttet seg fra kontinentet 
til Storbritannia. 

– Du må ha penger også.  
Et godt kunstmarked forutsetter overskudd.

James Goodwin

– Paris var noe kunstnere følte de måtte oppleve, 
London var ikke det. Så et suksessfullt kunstmarked er ikke 

det samme som en suksessfull kunstscene. 
Bernard Vere

– Det kom båtlaster med malerier av Carracci, Claude, 
Poussin til London mellom 1795 og 1815.

Susanna Avery-Quash

Paolo Veronese, Allegory of Love II Scorn, ca 1570. © National Gallery London
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Siden 90-tallet har de selvorganiserte galleriene i Norge fått en stadig større definisjonsmakt. 
Hvordan kan det ha seg at kunstnerstyrte gallerier bygget på lommerusk har oppnådd en viktig 
posisjon i kunstens kretsløp? Er det kun romantiske ideer som gir disse initiativene posisjonen 
de besitter, eller baserer de selvorganiserte visningsrommenes styrke på faktiske strukturelle og 

økonomiske modeller som er nødvendige for å produsere meningsfull kunst?
Av Kjersti Solbakken 

Å LE HELE VEIEN TIL BUNNPRIS Du har kanskje 
sett dem rundt i byen. De beveger seg mot Bunn-
pris på skoletter med ultra-tynne plastsåler på 
glattisen. De klamrer seg til en handlevogn fylt 
med ølkasser, og på veien får de tilrop av typen 
si fra om du trenger hjelp med å få drukket opp 
de der av tilfeldig forbipasserende menn i dyre 
dressjakker. De er unge kunstnere, og de driver 
de kunstnerstyrte galleriene som du sjelden eller 
aldri besøker. De går gjerne sammen i grupper 
for å dele på husleia som de oftest betaler av egen 
lomme. De bruker ledige nattetimer på å tjuvkoble 
elektriske anlegg, fly inn unge kunstnere fra Berlin 
og Malmø, de bygger halvskeive vegger og blir 
raskt eksperter på økonomisk sparkling av vegg. 
Gallerikonseptene deres ender som regel opp i en 
evig after-life-tilstand som «mobilt visningsrom 
uten fast adresse», før du har rukket å søke opp 
adressen på Google Map. 

De ser kanskje komiske ut, disse voksne men-
neskene i midten av 30-årene med handlevogner 
fulle med øl, men de kan le hele veien til Bunn-
pris. Kronene de har fått inn fra ølsalget kvelden 
før, dekker nemlig akkurat HDMI-kabelen og 
malingsspannet de må kjøpe til neste prosjekt. 
Dermed kan de åpne utstillingen med akkurat 
passe rak rygg og vissheten om at de ikke har 
måttet kysse noens rumpe for å gjennomføre 
kunstprosjektet sitt. 

De kunstnerstyrte rommene kan ved første 
øyekast se ganske like ut, men det som preger scenen 
i dag er det stikk motsatte: et enormt mangfold og en 
drøss ulike subjektive tilnærminger til det å drive et 
galleri. Det finnes ikke lenger ett enkelt svar på om 
de kunstnerstyrte stedene representerer et alternativ 
eller et motsvar, om de er non-profit, uavhengig 
eller ikke. Samtidig bruker sjelden kunstnerne som 
driver disse stedene mye tid på sponsormøter og 
strategiseminarer, noe som gir dem større rom til å 
skape brennaktuelle utstillinger i nær kontakt med 
sine kunstnerkollegaer. Forutsigbarheten strekker 
seg unntaksvis lengre enn cirka tre måneder frem 
i tid når det gjelder penger, tilgang på lokaler og 
arbeidskapasitet. Siden sjansen er der for at hver 
utstilling faktisk er den siste – ja, så lager man 
gjerne utstillinger som om det var den siste. For 
å lage bra kunst må man tørre å eksperimentere, 
og da risikerer man som kjent å feile. De selvstyrte 
galleriene kan gjøre bøttevis med feil fordi de – i 
motsetning til institusjonene – kan slå i bordet 
med det aller sterkeste kortet på hånda: de har 
ingenting å tape. 

FRA SALONG TIL PØLSEKIOSK Selvorganisering 
i kunsten er ikke et nytt fenomen. Allerede på 
1800-tallet organiserte kunstnere som hadde opp-
levd å bli avvist av juryen til Parissalongen1 en 
utstilling som ble kalt «De refusertes salong». 
Utstillingen har siden blitt omtalt som den første 
kunstneriske avantgarde. 

I Norge har vi hatt flere bølger av selvorgani-
sering, som blant annet har resultert i at mange av 
dagens institusjoner kan betegnes som kunstner-
styrte i form av at kunstnerne er i flertall i styret. 
Jeg vil likevel konsentrere meg om de selvorgani-
serte galleriene hvor kunstnerne selv tar seg av den 
daglige driften av egne institusjoner, en modell 
som i Norge virkelig tok av på 90-tallet i Oslo 
og i Bergen. Noen av de mer kjente galleriene fra 
denne tiden er Herslebs gate 10 i Oslo, drevet av 
Ole Jørgen Ness, og Galleri Otto Plonk i Bergen, 
drevet av Per Gunnar Tverbakk sammen med 
en rekke kunstnere. Senere startet også Bjarne 
Melgaard Institutt for Sivil Ulydighet i atelieret 
sitt i Oslo, og Matias Faldbakken og Gardar Eide 
Einarsson drev Bergen Museum for Samtidskunst 
i en kassert pølsekiosk på kaia i Bergen.2 

I 2008 skrev Oslopuls om tre gallerier og en 
bokhandel som på daværende tidspunkt vekket 
Oslos kunstscene med prosjekter som skulle sette 
standarden for kommende uteksaminerte akade-
mistudenter. Rekord, Galuzin, Bastard og Torpedo 
ble av Oslopuls omtalt som «viktige initiativer som 
drives med et minimum offentlig pengestøtte og en 
dugnadsånd som kunne fått Einar Gerhardsen til 
å ta til tårene». De siste ti årene har de kunstner-
styrte visningsrommene poppet opp i hopetall, og 
det er blitt umulig å ha total oversikt over alle de 
nomadiske prosjektene og galleriene i bortgjemte 
leiligheter i små og store byer over hele landet.

VELGER VISELIG Å SLUTTE? I juni i år åpnet Stan-
dard (Oslo) utstillingen Otto Plonk, som bestod 

av modeller av verk som på 90-tallet ble stilt ut 
på det nevnte legendariske galleriet. Minnet om 
Otto Plonk forvitrer med tiden, og tanken med 
utstillingen var at modellene skulle fungere på 
samme måte, som rester av en svunnen tid. 

Jan Verwoert beskriver i boken Self-organised3 
det motsetningsfylte forholdet selvorganisering 
byr på: det som gir deg en sterk følelse av frihet og 
selvstendighet den ene dagen, vil neste dag påminne 
deg om at det ikke finnes et annet alternativ. Folka 
på Otto Plonk har i tidligere intervjuer uttalt at 
de nådde et metningspunkt etter en intens treårig 
periode: «Vi kom til et punkt der det ikke var 
mulig å se noe videre utvikling innenfor de stadig 
strammere økonomiske rammene vi fikk. Etter 
ca. 30 arrangement i løpet av tre år begynte vi å 
bli fornøyde med oss selv og misfornøyde med 
situasjonen og valgte viselig å slutte straks.»4 Utstil-
lingen bekrefter likevel hvordan Otto Plonk på 
tross av sin korte levetid og begrensede økonomi 
klarte å opparbeide seg en solid posisjon i norsk 
kunsthistorie.

Å BLI MER UPROFESJONELL De senere årene har 
man begynt å se på hvordan man kan støtte et helt 
kunstfelt ved å støtte de kunstnerstyrte galleriene, 
blant annet gjennom Kulturrådets prøveordning for 
kunstnerstyrte visningsrom. Ordningen indikerte 
at Kulturrådet erkjente selvorganisering som en 
modell, og den var sårt tiltrengt. Men hva skjer 
med disse stedene når de får penger? Mister de 
sin relevans gjennom det noen kanskje vil kalle en 
form for institusjonalisering av det kunstnerstyrte? 
Eller kan man profesjonalisere driften og samtidig 
bevare det særegne ved selvorganisering?

Et begrep som profesjonalisering har mange kon-
notasjoner. De to Bergenbaserte kunstnerdrevne 
initiativene Ytter og KNIPSU uttalte seg i 2013 til 
Billedkunst om Kulturrådets støtteordning, hvor 
de understrekte at en tildeling i verste fall kunne 
by på mer byråkrati og mindre kunst. «Det er 
fristende å la være å bli mer profesjonell på grunn 
av dette. Å bli mer uprofesjonell.»5 

Realiteten er likevel at av de fem stedene som 
fikk støtte i 2010, så er fire gallerier fremdeles aktive, 
og det hersker liten tvil om at ordningen har vært 
viktig. Prøveprosjektet har bidratt til å skape en 
ny type kunstnerstyrte gallerier, som befinner seg 
midt mellom de mer etablerte institusjonene og 
de resterende kunstnerstyrte galleriene når det 
kommer til økonomi og sikret drift. 

RUN 
ARTIST, 
RUN!

Snorre Ytterstad, Sunshine, fra utstillingen Bergen-Ginseng, 
27. mai-15. juni 1995.  Foto: Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

Blant mer eller mindre kjente kunstnerstyrte gallerier de 
siste årene kan nevnes: Planka, Freddy Knox, No. 9, Willy 
Wonka Inc., One Night Only, Melk, NoPlace, Tidens 
Krav, Percival Space, 1857, Premiss, Dortmund Bodega, 
Tenthaus, Demon’s Mouth, Entrée, Diorama, Vestlandske 
Kunstmisjon, Volt, Podium, Galleri 69, Galleri Blunk, 
Knipsu, Galleri Annen Etage, Pink Cube, Rake, 
Kazachenko’s Apartment, Tag Team, Small Projects, 
Kurant, Kunstplass 10, Lynx, The White Tube, Atopia, 
Prosjektrom Normanns, Grünerløkka Kunsthall, Studio 
17 og det norske Galleriet D.O.R. som holdt til i Brussel, i 
tillegg til Holodeck som ble startet av Kjersti Solbakken 
selv. 



Side 26 kunstforum nr 3 – 2015 Side 27 kunstforum nr 3 – 2015

HVORDAN MISTE KREDIBILITETEN? Uavhengig-
het og gjør-det-selv-mentaliteten har alltid vært 
uløselig forbundet med kredibilitet. Men hva 
betyr kredibilitet for definisjonsmakten til de 
kunstnerstyrte visningsrommene? Kredibilitet 
betyr i utgangspunktet troverdighet, men er et 
begrep det kan være vanskelig å håndtere. Musikk-
journalist Øyvind Holen har definert kred som 
den sosialrealistiske rockeversjonen av hiphopens 
keeping it real. «Det skal komme fra hjertet, og 
man skal ikke late som. Kred er ekte entusiaster 
uten baktanker.»6 

Kredregnestykket er i bunn og grunn svært 
enkelt: vi mister alle en flik av kredden vår for 
hver eneste krone ekstra vi har å rutte med. Det 
kunstnerstyrte feltet er bygget på troverdighet. 
De leker galleri samtidig som de fungerer som et 
reelt galleri. Ironisk nok bidrar denne lekenheten 
til at vi tar prosjektene på alvor. Så snart alvoret 
virkelig skal – eller burde trå til – på institusjoner 
og kommersielle gallerier, mister vi paradoksalt 
nok oftere troa. 

Kunstnere kan også selv miste kredibiliteten 
over natta. Spesielt om kunstneren skulle finne på 
å selge kunsten sin. Når en etablert kunstner som 
Matias Faldbakken velger å stille ut på et kunstner-
drevet initiativ som One Night Only, er det lett 
å tenke at han gjør det for å være grei. Sannheten 
er nok heller at det oppstår en klassisk vinn-vinn 
situasjon for begge parter: One Night Only på sin 
side får vist musklene overfor større institusjoner 
og kommersielle gallerier. Faldbakken på den andre 
siden får muligheten til å eksperimentere, og som 
etablert kunstner får han også koblet seg til en ny 
og yngre generasjon kunstnere. Kredibilitet er nok 
sjelden en motivasjon i seg selv, men kan kanskje 
sammenlignes med et verdifullt biprodukt på 
linje med grappa. 

EN NY STANDARD De kunstnerstyrte galleri-
ene klarer til stadighet å finne nye metoder for å 
redefinere konvensjonelle kretsløp i kunstfeltet. 
Visningsrommet Tidens Krav lanserte i 2013 en 
ny modell som de kalte The Newest Standard. 
Hver gang et kunstverk ble solgt på Tidens Krav, 
ble pengene delt likt på utstillende kunstner og på 
Tidens Krav. Pengene til Tidens Krav ble uteluk-
kende brukt på leie av lokaler, resterende profitt 
ble sendt tilbake til kjøperen, men kun dersom 
kjøper var en kunstner. Profitt fra ikke-kunstnere 
som kjøpte kunst kom altså kunstnere som kjøpte 
kunst til gode, avhengig av investeringens størrelse.

Tidens Krav presenterte prosjektet som et spe-
kulativt kommersielt system, som etter en periode på 
ett år kunne presentere resultatet: Alle kunstnerne 
som hadde kjøpt kunst gjennom Tidens Krav 
fikk en tilbakebetaling på 117 % på deres speku-
lasjoner. Til Billedkunst uttalte initiativtagerne 
hva motivasjonen for prosjektet bunnet i: «Det 
slo oss hvor enkelt det er å forkle et kapitalistisk 
prosjekt i et ideelt et – vi bestemte oss for å gjøre 
det motsatte.» 

Kritikeren Jason Farago skrev i 2013 i det inter-
nasjonale kunsttidsskriftet Frieze, at Oslo får en til 

å tenke at rikdom og seriøsitet ikke nødvendigvis 
er motstridende elementer så lenge man har et 
samfunn som kjenner verdien av begge deler.7 
Spørsmålet er om vi faktisk har et slikt samfunn. 
For å forstå den selvstyrte delen av kunstfeltet, må 
man innse at tomme lommer ikke er noen dyd, og 
at det å basere den kanskje aller viktigste brikken i 
kunstkretsløpet utelukkende på dugnadsånd ikke 
vil sikre fremtiden til norsk kunst. For å styrke feltet 
er det likevel viktig at disse prosjektene behandles 
og vurderes unikt, og ikke opp mot standardiserte 
ideer om profitt og besøkstall. 

KULT Å VÆRE DØD Den meningsfulle kunsten 
trenger ikke alltid være skapt under de mest pri-
mitive forholdene. Likevel blir den kanskje aller 
best når den får lov til å være så hemningsløs som 
overhodet mulig. Den bør slippe å gå gjennom 
et kratt med kompromisser før den når frem til 

publikum. Kunsten bør heller ikke være fortynnet, 
akklimatisert eller ferdigtenkt. De kunstnerstyrte 
gallerienes stadig voksende definisjonsmakt kommer 
av at de som regel tilbyr kunstnere å lage kunst på 
kunstens premisser, samtidig som de med tiden har 
markert at de kan konkurrere med institusjonene 
om oppmerksomhet. Med litt kred på toppen 
er det lett å skjønne hvorfor institusjonsledere, 
samlere, kunstnere og Natt og Dag-lesere går i 
tog til Grønland hver fredagskveld. 

De kunstnerdrevne galleriene overlever kanskje 
bare i et år eller to, og det er naturligvis like trist 
hver gang noen må gi seg på topp. Da gjelder det å 
huske på at det noen ganger faktisk kan være kult 
å være død. Som Peter i den amerikanske serien 
The Good Wife sier til hovedpersonen Alicia: I 
can’t compete with a dead man. Det er i hvert fall 
vanskelig å se hvordan man i dag skal kunne overgå 
Otto Plonk, Galuzin eller Tidens Krav. Heldigvis 
er det noen som vil gjøre nettopp det.

 noter
1  Parissalongen, Parisersalongen eller bare Salongen, på 

fransk Salon de Paris, var en årlig utstilling i Paris som 
skulle vise det nyeste innen samtidskunsten. I perioden 
fra 1784 til 1890 ble den arrangert hvert eller hvert annet 
år og var da den viktigste faste kunstbegivenheten i 
verden.

2  Andre kjente gallerier fra 90-tallet som kan nevnes er 
Galleri Struts, Galleri med balkong, G.U.N. (Galleri Uten 
Navn) og Samtidskunstforum.

3  «Self Organized», publisert av Open Editions og Hor-
daland Kunstsenter i 2013

4  «Småplukket støy» - STVG2018, samtale nr. 2: 10.07.2006, 
Trond Hugo Haugen 

5  «Handlingsrom eller rapporteringsrom», Billedkunst 
2/2013, 

6  «Har DU kred?», Ballade 16.02.2010
7  «Oslo City Report», Frieze 154, April 2013

Inghild Karlsen, White Trash, fra utstillingen White Trash, 13. september-5. oktober 1997.  Foto: Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

En kunstner mottar overskuddet fra sin investering i 
«The Newest Standard».

The Newest Standard, Tidens kravs modell fra 2013

Installasjonsfoto fra Eirik Senjes utstilling Everything Else på NoPlace, 2015. Foto: Jason Havneraas / NoPlace
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Cato Løland, Vessel I, 2014

Mondo Bizarro, Cry You One, 2013. Foto: Melisa Cordona.
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Hva er Kunst som levebrød? 
– Programmet består av samlinger, forelesninger 

og veiledning, og skal gi kjennskap til grunnleg-
gende forretningsmessige verktøy og språket som 
brukes i forretningsfeltet i dag. Det er opp til den 
enkelte kunstner å adaptere informasjonen og å se 
hvordan den kan hjelpe sin virksomhet. Noen har 
trodd at Kunst som levebrød (KSL) handler om 
å kommersialisere åndsverk, men det KSL gjør er 
å vise frem ett sett med verktøy og gi innsikt i de 
ulike prosessene i kunstfeltet. 

«Forretningsutvikling», «bransjerettet», «risiko-
kapital», «næring» – relativt fremmede begreper 
i kunstfeltet. Hvilken nytte har det å ta i bruk disse 
begrepene? 

– Kulturnæring er et relativt nytt begrep som 
per i dag ikke er fylt med et innhold man enes 
om. Det er viktig å ha med seg at kunstfeltet pro-
duserer enkeltstående åndsverk hvor relasjonen 
mellom «produkt» og «produsent» er av en 
annen karakter; åndsverket har et annet verdisett 
enn det vi forbinder med varer som tradisjonelt 
kjøpes og selges på et marked. 

– Slik jeg ser det kan ikke begrepene over fore-
løpig brukes til annet enn å gi innsikt i et språk 
og et sett med verktøy som det enda ikke finnes 
kultur for å bruke i det norske kunstfeltet. Det 
må skapes en ny kultur som må oppstå fra feltet 
selv, det nytter ikke å presse dette ned på feltet. 

Reg jeringen ønsker økt privat støtte og sponsing til 
kunst- og kulturfeltet, men det er et stykke ig jen. Er 
det kunsten som ikke vil motta private penger, eller 
private aktører som ikke enda har tradisjon for å 
sponse kunst og kultur? 

– Sponsing er et begrep det finnes lite erfaring 
om knyttet til det norske kunstfeltet. I for eksem-
pel idrett innebærer sponsing et bytte mellom 
to parter. Prøving og feiling må til for å overføre 
dette til kunsten, og en av de store utfordringene 
er å avklare hvilke verdier kunstfeltet representerer 
og slik avklare hva som skal være innhold i «byt-
tehandelen» for de enkelte partene.

– Private midler styres av andre regler enn de 
offentlige, og det er liten tradisjon i Norge med 
mesener og å favne om kunsten, det er ikke del 
av vår felles tradisjon, identitet og hverdag. Om 

kunstfeltet i Norge skal finansieres med privat 
kapital, må feltet selv utvikle en tradisjon for dette. 

 Hva kan innholdet være i en byttehandel mellom 
kunst og sponsor? Kunsten er opptatt av å være 100% 
fri, noe offentlige penger gir inntrykk av å legge til 
rette for. I hvilken grad er det mulig å få til det 
samme med private midler? 

– Partenes forventninger må avklares, slik blir 
det lettere å vurdere et samarbeid. Samarbeidet kan 
være så enkelt som å bytte kunst eller opplevelser 
mot sponsormidler. Jeg opplever at «sponsing» 
er gammeldags med en negativ valør, og tror det 
er avgjørende at en fyller denne typen samarbeid 
med egne meninger som kunstfeltet selv kan stå 
for. «Samarbeid» et bedre ord da det handler 
om å gi noe og å få noe. 

Dersom en kunstner lager verk som ikke er salgbare 
objekter og dermed ikke kan leve av sin kunst, hvem 
skal da ta regningen? 

– Dette er et utfordrende spørsmål i Norge 
og kilde til mye debatt. Vi har offentlige støtte-
ordninger som vi ikke finner andre steder i ver-
den. Samtidig produserer kunstnere ute i verden 
«typisk ikke salgbare objekter». Det er ikke én 
enkelt løsning her. 

 Hva er den ideelle måten å finansiere kunstfeltet 
på mener du? 

– Kunstfeltet må fungere slik at vi får et godt 
tilfang av kvalitativ og relevant kunst. Kunstmarke-
det er et av verdens største, og som andre markeder 
reguleres det av tilbud og etterspørsel. I New York, 
London og Berlin finnes det sterke miljøer uten 
de samme offentlige støtteordningene, og her er 
det mulig å hente relevant kunnskap om hvordan 
bygge sterkere miljø uten det offentlige. Hvordan 
denne erfaringen kan overføres til norsk jord må 
imidlertid vurderes i forhold til det realøkonomiske 
perspektivet i Norge med en sterk økonomi, høy 
levestandard, lønninger og priser. 
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ER Kunst som levebrød oppstod i Kulturinkubatoren i Ipark, Stavanger i 2011. Målet er å 
gi deltagerne innblikk i forretningsmessige verktøy som kan brukes i utviklingen av sin virk-
somhet. Leder Gry Isabel Sannes-Knutsen forteller mer om programmet. 

Platform London er en organisasjon et sted mellom kunst, aktivisme og forskning. 
Fanesaken nå for tiden er oljesponsingen av kulturlivet og hvilke konsekvenser det har. 
KUNSTforum snakket med Anna Galkina, ansatt i organisasjonen. 

På nettsiden deres står det at «[…] Platform er 
annerledes. Vi kombinerer kunst, aktivisme, utdan-
ning og forskning […] og unike prosjekter drevet av 
et behov for sosial og økologisk rettferdighet.» Kan 
du utdype? 

– Platform startet som et kunstkollektiv, og 
vokste til en organisasjon som jobber mellom 
kunst, kampanjer, utdannelse og forskning. For 
øyeblikket er prosjektene våre særlig fokusert 
på det vi kaller Carbon Web; det nettverket av 
forhold mellom finans, regjering og kultur som 
holder oljeselskaper i business og sørger for at de 
fortsatt dytter verden i retning av klimakrise. Våre 
prosjekter kartlegger, utfordrer og har som mål å 
bryte disse båndene på ulike måter. For eksempel 
ved å ta med publikum på turer i London der vi 
peker ut flettverket av økonomien rundt fossilt 
brensel og klimakatastrofe, eller ved å avdekke og 
analysere hemmelige oljekontrakter slik vi gjorde 
i Irak og Uganda, for å hjelpe lokalsamfunnet til å 
utfordre dem. Eller vi bringer sammen kunstnere, 
aktivister og akademikere til samtale om hva en 
positiv framtid etter oljen kan se ut som. 

Hva er dine tanker om sponsing, både privat og statlig? 
– De siste 20 årene har vi fokusert på oljepenger, 

og vi har sett at kulturell sponsing er essensiell for 
å holde liv i oljebransjen. Hva gjør BP (British 
Petroleum) når deres navn i stadig oftere asso-
sieres med ødelagte strender i Gulfen, mord på 
fagorganiserte i Colombia og klimakaos? Deres 
PR-strategi er fokusert på å oppnå sosial aksept 
fra ‘special publics’, altså journalister, frivillige 
organisasjoner, den kunstneriske eliten. Å sponse 
prestisjefylte kunstinstitusjoner som Tate-museene 
i London er en viktig del av hvordan oljeselskaper 
får denne sosiale aksepten. 

– Hver kunstorganisasjon og kunstner må 
forholde seg til vanskelige spørsmål rundt finan-
siering av deres arbeid – og alle vi har snakket med 
trekker grensene ulikt – men vi mener at offentlig 
investering i kunst er viktig.

Platform London har kastet lys over forholdet mellom 
oljeindustrien og kunsten. I Norge er kunstfeltet tungt 
offentlig finansiert og består hovedsakelig av offentlige 
og kunstnerdrevne institusjoner. De private (kom-
mersielle) galleriene er få og kunstmarkedet er lite. 
Det har vært protester mot sponsing fra oljeselskaper, 
mens støtte fra Kulturdepartementet er akseptert, 
til tross for at dette indirekte også er oljepenger. Hva 
er dine tanker rundt dette? 

– Du kan spørre hvilken forskjell utgjør det 
dersom offentlig støtte til kunst kommer fra tvil-

somme selskaper også? Forskjellen er at offentlig 
støtte ikke legger til rette for legitimering av en 
klimaødeleggende businessmodell. Offentlig støtte 
kan være mer demokratisk og ansvarlig, og støtte 
kunst som er mer mangfoldig og utfordrende enn 
den prestisjekunsten som selskaper verdsetter. I 
Storbritannia har offentlig støtte blitt hensyns-
løst kuttet av en konservativ regjering de siste 
fem årene, noe som har truet eksperimentelle, 
samfunnsorienterte minoritetsprosjekter innen 
kunsten. Kunst trenger offentlig støtte!

Dersom en kunstner lager kunst som ikke er salgbar 
per se, og dermed ikke kan leve av sin kunst, hvem 
skal da ta regningen?

– Så mye av den viktigste kunsten er ikke 
salgbar, dette er delvis grunnen til at offentlig 
støtte til kunst er så viktig. Men med grep som 
crowd funding er det mange nye måter å få støtte 
til kunst som er viktig. For meg er det viktigste at 
kunstnere tenker gjennom både hvordan deres 
kunst og finansieringen av deres kunst påvirker 
verden som helhet.

Hva mener du er den ideelle måten å finansiere 
kunstverdenen på? 

– Det finnes ingen one-size-fits-all-løsning. 

Hvordan er Platform London finansiert? 
– Vår støtte og finansiering er en blanding av 

veldedige stiftelser, forskningsstipender, individuelle 
donasjoner og EU-stipender. 

– Om kunstfeltet i Norge skal 
finansieres med privat kapital, må 
feltet selv utvikle en tradisjon for 
dette. 

– Å sponse prestisjefylte 
kunstinstitusjoner som Tate-
museene i London er en viktig del 
av hvordan oljeselskaper får denne 
sosiale aksepten. 

Anna Galkina, Platform London. Foto: Anna Galkina
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R ArtLeaks ble grunnlagt av en internasjonal gruppe kunstnere, kuratorer, kunsthistorikere 
og kritikere i 2011 for å ta til motmæle mot approprieringen av politisk engasjert kultur, og 
for å avdekke misbruk i feltet, forteller et av medlemmene Corina Apostol. 

På nettsiden står det at ArtLeaks er en respons 
på «misbruk av [kulturarbeideres] profesjonelle 
integritet og de åpenlyse bruddene på arbeidsret-
tigheter.» Kan du gi noen eksempler?

– Vi refererer til ulike former for mishand-
ling: sensur, utpressing, mobbing, alt mer eller 
mindre hverdagskost i den neoliberale kunstver-
denen. På nettsiden har vi et arkiv over tilfeller 
av misbruk vi har dekket de siste årene, der 
man også kan se utfallet i sakene. Noen forblir 
uløst, andre ikke. 

– For eksempel saken til kunstneren Larissa 
Sansour, en av åtte finalister til Lacoste Elysée 
Prize for fotografi, organisert av Musée de l’Elysée, 
Sveits, i 2011. Fotografier fra Sansour’s serie Nation 
Estate, inspirert av Palestinas søknad om FN-
medlemskap, ble valgt ut av juryen. Men Lacoste-
organisasjonen krevde at Sansour skulle fjernes fra 
nominasjonslisten fordi de mente bildene var for 
Palestina-vennlige. Museet var frekke nok 
til å be Sansour godkjenne en pressemel-
ding der det sto at hun trakk seg fra 
nominasjonen «for å forfølge andre 
muligheter». Sansour nektet, og 
lekket informasjon til ArtLeaks og 
internasjonal presse. Etter mye 
negativ omtale, trakk Lacoste 
sitt sponsorat og prisen ble 
stanset. 

Som nettside, pamflett og varsler, hvor 
plasserer ArtLeaks seg i kunstverdenen?

– ArtLeaks er ikke bare en online 
ressurs og publikasjon. Vi organi-
serer samlinger og workshop, og 
vi samarbeider med internasjo-
nale grupper med tangerende 
interessefelt. Kun en interna-
sjonal koordinert solidarisk 
front er i stand til å avdekke 
og fordømme utnyttelse og 
sensur i samtidskulturen, og 
kollektivt etablere nye organi-
sasjonsformer som kan respon-
dere på behovene i krysningen 
mellom økonomi, politiske og 
kulturelle transformasjoner. 

Kunstverdenen er notorisk i å 
la kunstnere og andre involverte 
jobbe gratis. Hva er dine tanker 
om situasjonen og de underlig-
gende strukturer som legger til 
rette for en aksept for at folk job-
ber gratis?

– ArtLeaks tar høyde for en 
dominoeffekt av utnyttelse ned-
over i systemet. Dersom vi kun 

sikrer kunstnernes posisjon og 
ikke adresserer betingelsene andre 

arbeider under, så pirker vi bare i 
overflaten av ulikheter i samtidskunst-

verdenen. Det handler ikke bare om 
de lineære kontraktene, men også 

ikke-kontraktsfestede praksiser 
som direkte påvirker underord-

nende kulturarbeidere. Det 
er viktig å ta i betraktning 
rollen til dem som arbeider i 
et nærmest føydalt forhold til 
blue-chip kunstnere og deres 
overlords. 

– Kunstmarkedet består 
ikke bare av gallerier og kunst-
nere, men også folk som vokter 
og flytter verkene, vasker gul-
vene, som gjør underbetalt eller 

gratis arbeid i kulturinstitusjonene, fra ubetalte 
oversettere til frivillige verter i resepsjonen. Art-
Leaks vil endre denne utnyttelseskulturen ved å 
diskutere konkrete tilfeller, og dele ulike strategier 
for hvordan unngå dette påtvungne prekariatet.

Dersom en kunstner lager kunst som ikke er salgbar 
og i realiteten jobber gratis, hvem skal da ta regningen 
og betale for kunstnerens arbeid? 

– Kreativitet er ikke noe som lett kan kvanti-
fiseres, selv om det finnes NGO’s [«Non-govern-
mental organisation», ikke-statlig, ikke-kommersiell 
organisasjon. Red. anm.] som har formulert ulike 
modeller for hvordan kunstnere kan lønnes.

– Vi er mer interessert i hvordan kunstnere 
og kulturarbeidere trer inn i kunstøkonomien 
og hvordan de behandles av private og offentlige 
institusjoner, og viktigere: hvordan organisere oss i 
foreninger som promoterer bedre arbeidsforhold.

Hva er den ideelle måten å finansiere kunstver-
denen på? 

– Det finnes ingen ideell måte, fordi kunst 
og kultur eksisterer ikke i en boble avsondret fra 
resten av samfunnet som i sin tur er styrt av neo-
kapitalistisk økonomi. Men en av våre idéer er en 
«Cultural Workers and Artists Union» bestå-
ende av prekariære arbeidere, som kan formulere 
relevante standarder og utøve internasjonalt press. 

På nettsiden står det at Creative Capital «[…] 
investerer i kunstnere som skaper fremtiden». Ut 
fra deres tilnærming ser dere ut til å ha en klar visjon 
om hvordan g jøre dette best mulig. Kan du utdype?

– Vi har en firedelt tilnærming i å jobbe med 
den enkelte kunstner: støtte idéen med økonomisk 
støtte; støtte personen utover prosjektet for å 
hjelpe dem bygge ferdigheter og relasjoner som 
blir med dem lenge etter at vi er ute av bildet; 
bygge opp under kunstnerfelleskap slik at de kan 
bli ressurser for hverandre og hjelpe dem knytte 
kontakter med profesjonelle i sitt felt; og engasjere 
offentligheten gjennom promovering av «våre» 
kunstnere og prosjekter. 

– Mange kunstnere har fortalt oss at denne 
tilnærmingen har hjulpet dem til å tenke større 
om sitt arbeid, og til å virkelig tenke gjennom dets 
gjennomslagspotensiale.

Ifølge tilnærmingen, gir Creative Capital «støtte på 
strategiske tidspunkt og hjelper med å rette prosjektet 
mot sin mest suksessfulle ferdigstillelse.» Hvor mye 
er dere involvert i et prosjekt?

– Ikke i det hele tatt, vi anser ikke det som vår 
jobb. Noen ting virker; andre ikke. Vi sier vi er 
en leverandør av «risikokapital» til kulturfeltet. 
Dersom du er villig til å ta risiko, er det ikke alt som 
vil ha suksess. Vi tillater kunstnerne å endre sine 
prosjekter, men det er initiert av dem, aldri av oss. 

Ut fra det lille jeg kjenner til, er den amerikanske 
kunstverdenen i langt større grad avhengig av den 
kommersielle siden av kunstfeltet og private støt-
tespillere og samlere, noe som i sin tur kan virke 
begrensende for kunstnere som lager kunst som ikke 
er lett salgbart. Hvordan ser du Creative Capitals 
rolle i denne konteksten? 

– Vi støtter prosjekter som for det meste er 
ikke-kommersielle, selv om det er viktig å erkjenne 

at mange av våre kunstnere har hatt betydelig 
suksess. Generelt viser våre kunstnere sine verk 
ved ikke-kommersielle institusjoner som regionale 
teatre, universitetsgallerier, og kunstnerdrevne 
visningssteder, gjennom offentlig kunstoppdrag, 
etc. Mange kunstnere har suksess på alle nevnte 
plattformer. Vår rolle er å hjelpe kunstnerne til 
å artikulere den suksessen de håper å oppnå, og 
deretter legge en strategi for veien dit. 

I motsetning til den amerikanske kunstverdenen, 
er den norske primært finansiert av det offentlige, 
med et forsvinnende lite kunstmarked som en av 
flere konsekvenser. Hva mener du er den ideelle 
måten å finansiere kunstverdenen på?

– For meg er den ideelle måten å finansiere 
kunstneriske initiativ på å involvere en bred miks av 
statlig støtte på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 
Herunder grasrotstøtte gjennom crowd funding, 
støtte fra privat sektor, større sponsorater fra større 
aktører. Ideelt sett er disse kildene i en viss balanse 
slik at det ikke oppstår frykt for sensur fra stat eller 
innblanding fra sponsor. Når et verk er ferdig, 
trenger vi også et robust felleskap av utstillere i 
alle størrelser, i alle lag av samfunnet. Sist trenger 
vi mesener og samlere. Alt i alt trenger vi en bred 
base med ulike former for støtte og finansiering!

Hvordan er dere selv finansiert? 
– Vi har en rekke større donorer av ulike typer, 

inkludert vårt eget styre. I tillegg gjør vi hele tiden 
grasrotkampanjer for å tiltrekke oss mindre donorer. 

Har du et eksempel på kunstnere som har hatt særlig 
suksess etter å ha mottatt støtte fra Creative Capital? 

– Det er flere bloggposter på internett fra 
kunstnere som har lykkes, deriblant Nick Slie, 
del av performance-gruppen Mondo Bizarro: 

«Creative Capital var en game-changer for min 
del, av mange årsaker som ikke bare var økonomiske; 
samarbeidet med staben, følelsen av reell støtte og 
et ønske om å se vårt verk realisert. I tillegg er det 
selvsagt fantastisk å ha en substansiell økonomisk 
støtte i prosjektet. Idéen om at organisasjonen som 
støtter, er en samarbeidspartner, er progressiv og 
fantastisk.»

Kunstorganisasjonen Creative Capital ble etablert i 1999 for å gi økonomisk 
støtte og veiledning til innovative kunstnere innen alle kunstneriske disipliner. Den inte-
grerte tilnærmingen er hentet fra hvordan risikokapitalister jobber med nyetablerte foretak. 
KUNSTforum snakket med direktør Ruby Lerner.

– Vår rolle er å hjelpe kunstnerne til 
å artikulere den suksessen de håper 
å oppnå, og deretter legge en strategi 
for veien dit. 

 – Kun en internasjonal koordinert 
solidarisk front er i stand til å 
avdekke og fordømme utnyttelse og 
sensur i samtidskulturen.

© ArtLeaks
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Evig 
besøkende

Gjennom performance og video undersøker og forstyrrer Pilvi Takala de sosiale 
strukturene som omgir oss, og avslører dem som skjøre og mindre naturlige enn man 
skulle tro. Selv om hennes intervensjoner er subtile og harmløse, ser de ut til å rykke folk 
ut av sine komfortsoner og inn i en gråsone der de uskrevne reglene for sosial omgang 
ennå ikke er etablert.

Av Espen Johansen
Oversatt fra engelsk av David Almnes

I verket The Trainee (2008) simulerte Pilvi Takala 
i en måned at hun jobbet i markedsførings-
avdelingen hos Deloitte. I løpet av perioden 
dokumenterte hun kollegaenes reaksjoner når 
hun ikke forstod arbeidsstedets sosiale regler. 
Som da hun satt hele dagen ved skrivebordet og 
bare tenkte, til hennes medarbeideres forund-
ring og ergrelse. Da folk spurte, forklarte hun 
at hun simpelthen gjorde litt mentalt arbeid, 
og at hun fra tid til annen forsøkte å «klare seg 
uten datamaskin». Ingen konfronterte henne 
angående denne underlige oppførselen, men en 
ansatt konstaterte i en e-post at Takala hadde en 
sinnslidelse og skrev at: «Folk bruker vanvittige 
mengder tid på å spekulere rundt dette.» Pro-
sjektet ble stilt ut som en rekke videoverk og en 
PowerPoint-fremvisning ved samtidskunstmuseet 
Kiasma i Helsinki. 

I Paris i 2009 dokumenterte Takala episoden 
da hun forsøkte å komme seg inn i Disneyland 
kledd som Snøhvit. Hun ble avvist fordi hun 
(angivelig) ikke var The Real Snow White. Barna 
som flokket seg rundt henne for å få autograf 
stilte ingen spørsmål ved hvorvidt hun var ekte 
vare eller ei, men en sikkerhetsvakt kom raskt 
til stedet og forklarte at hun ble nektet inngang 
fordi hun ville bli «forvekslet med den virkelige 
figuren som jobber her».

I The Committee (2014) gav Takala £7000 
av Emdash-premiepengene sine til en gruppe 
barn. Den eneste betingelsen hun ga, var at barna 

sammen måtte avgjøre hvordan de skulle bruke 
pengene. På premisset at det ikke fantes noen 
riktig eller galt svar, gikk ungene grundig gjennom 
ulike beslutninger og fant en løsning i fellesskap. 
Etter å ha vurdert tur til fornøyelsespark og kjøp 
av iPhone eller kunst, investerte de til slutt i et 
enormt hoppeslott, som de kunne leie ut eller ta 
inngangspenger til, og gjøre fortjeneste.

I løpet av epost-korrespondansen med Takala 
la jeg merke til at det stod telefonnummer til 
henne i fem forskjellige land i signaturen hennes. 
Den finskfødte kunstneren har i så lang tid bodd 
her og der, at det lenge var vanskelig å si med 
sikkerhet hvor hun til enhver tid holdt hus. Dog 
er hun nå i ferd med å slå seg ned i Berlin, etter 
et seks måneder langt residency i New York.

EJ: Har det at du har bodd mange ulike steder 
g jort deg mer oppmerksom når det g jelder å legge 
merke til de sosiale strukturene du undersøker i 
verkene dine?
PT: Å rykkes ut av rutinen er viktig del av min 
kunstneriske praksis, men nå som jeg ikke egentlig 
bor noe sted, kan jeg ikke engang si at jeg bryter 
med egne rutiner ved å reise til et nytt sted. Jeg 
er en evig besøkende. Kanskje er det en egen 
væremåte? Jeg starter alltid nye verk ved å dra 
et sted og spørre: «Hva skjer her?»

EJ: Har denne «besøkende livsstilen» påvirket 

Ignas Krunglevičius, Interrogation, 2009. Tokanals videoinstallasjon med lyd, 13 min. Installasjonsfoto Oslo Kunstforening.

Pilvi Takala (f. 1981) har en MFA fra Kunstakade-
miet i Helsinki og jobber med performance og video i 
offentlige og halvoffentlige rom, der hun undersøker 
den til tider absurde logikken og strukturene i sosiale 
grupperinger, institusjoner og samfunn. Gjennom 
kunsten synliggjør hun de uskrevne reglene som styrer 
normal sosial adferd, og tvinger publikum til å reagere 
og finne nye måter å hanskes med unormale situasjoner.
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Pilvi Takala, The Real Smow White, 2009 © Pilvi Takala & Carlos/Ishikawa London.
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The Trainee var – kanskje ikke overraskende – det 
mest utslagsgivende verket i min praksis.

EJ: I The Trainee var noen av de ansatte ved Deloitte 
inneforstått med hvorfor du egentlig var der, og 
du hadde dermed en unik anledning til å samle 
informasjon om hvordan dine kollegaer oppfattet 
deg. Hva skjedde så? Hvordan var tilbakemeldin-
gene fra Deloitte?
PT: Jeg ville ikke kunnet få den jobben med min 
egen kompetanse, å bli praktikant hos Deloitte 
er en ettertraktet stilling. Og med tanke på de 
skjulte kameraene kunne de saksøkt meg i hjel 
dersom jeg ikke hadde søkt om lov. Så vi gjorde en 
avtale, et tykt juridisk dokument. Poenget var ikke 
å overvåke noen i firmaet, men snarere situasjonen 
rundt meg og de som snakket med meg. Etter 
praksistiden brukte jeg tre måneder på å redigere 
videomaterialet, før jeg kontaktet personene i 
videoen og spurte om tillatelse til å vise den frem. 
Innen den tid hadde de slått seg til ro med dette. 
Ingen ble sinte da de fant ut den egentlig grunnen 
til at jeg hadde vært der, i stedet ble de lettet da de 
fikk høre at det ikke var på ordentlig. Faktisk er 
dette noe de burde ta til seg, siden de er et firma 
som selger tanker og ideer. Senere fant jeg ut at de 
hadde diskutert nettopp akseptable arbeidsmåter 
etter at jeg dro.

EJ: Når man tenker på store bedrifter, er ofte klisjefylte 
«moteord» som «streamlining» blant assosiasjo-
nene, noe som høres veldig umenneskeligg jørende 
ut. Det du derimot g jorde i dette prosjektet, er noe 
jeg ville beskrevet som ytterst menneskelig. Et annet 
interessant aspekt er kunst i bedriftshovedkvarterer: 
da tenker man som regel på malerier på veggen 
eller skulpturer i lobbyen, hvilket g jør prosjektet 
ditt veldig annerledes.
PT: Ja, det var en utveksling som fungerte, og 
Deloitte var helt med. For dem handlet det i hoved-
sak om markedsføring, tror jeg. Ved å la meg gjøre 
som jeg ville, fremstår de som åpne, fleksible og kule. 

Derfor gikk de med på det. Jeg har blitt kritisert 
for å være løpegutt for dem, men jeg synes det var 
en rettferdig avtale. Jeg fikk gjøre det jeg ville og 
det jeg syntes var interessant, og de fikk noe som 
var nyttig for dem. Dersom det hadde vært et sted 
der jeg hadde ønsket å være i opposisjon og gjøre 
noe ødeleggende, tror jeg ikke det hadde gitt gode 
resultater. Hvis en enorm bedrift og en kunstner 
slåss, er det vanligvis kunstneren som taper.

Når det gjelder min kunst, handler det ikke om 
å slåss mot store firmaer, men heller å erkjenne at 
de finnes og snakke om hvordan de fungerer. Det 
er alltid en rotete blanding av påvirkning, utbytte, 
og det ene med det andre, men når det gjelder The 
Trainee var den eneste måten å få det til på å lage 
en avtale der også de fikk noe ut av det.

EJ: Gjennom dine performancer synligg jør du 
strukturer som vi alle som regel følger i blinde. Er 
muligheten til forandring viktig i kunsten din?
PT: Du kan ikke forandre noe hvis ikke du vet hva 
noe er. Mine verk handler om å se på verden, men 
jeg vil ikke foreskrive noen idé om hvordan den 
bør endres. Ved å vise dem til folk får de kanskje 
nye assosiasjoner, og det kan trigge forandring.

Jeg har mine meninger og ingenting er nøy-
tralt, men kunsten min er ikke et sted jeg prøver 
å drive propaganda eller utforske ting jeg allerede 
tror på. I de tilfellene vil jeg heller være med på 
en underskriftskampanje eller stemme på noen.

EJ: Ja, jeg tror at dine verk stikker kjepper i hjulene, 
der du — istedenfor å foreslå en eksplisitt løsning 
til en bestemt sosial situasjon — utfordrer publi-
kum til å revurdere sin lydighet mot de reglene 
du synligg jør.

Generelt sett virker det som dine verk omhandler 
dagligdagse sosiale miljøer, men flere av verkene tar 
for seg kapital som en katalysator for disse sosiale 
situasjonene. Er det en bestemt grunn til at økonomi 
er g jennomgående i dine arbeider? 
PT: Penger og handel er en så stor del av vår sosiale 
virkelighet at jeg ikke vet hvordan skille dem ut. 
Økonomi er en del av måten vi lever sammen på, 
en del av hele opplegget. Konseptet penger er 
også fascinerende, det er så abstrakt at ingen helt 
kan forklare det. Det er en enhet man kan måle, 
men penger er ikke like for alle. Det er konkret 
og abstrakt på én og samme tid. 

I The Committee virket mange av de voksne 
redde for at barna skulle mislykkes og bruke pengene 
på en dum måte. Jeg mente at det ikke fantes noen 
dum måte å bruke pengene på. Barna kunne ha 
kjøpt så mye godteri at de kunne svømt i det — og 
det ville vært helt greit for meg — men i stedet 
begynte de å planlegge investering så de kunne få 
flere penger. De var åtte år gamle, og så visste de 
allerede om dette. Dermed endte det med at de 
lyktes på en urovekkende måte — på en så perfekt 
måte at alle de voksne var fornøyde.

metoden din og tematikken du utforsker, eller har 
du alltid latt deg fascinere av uskrevne sosiale regler?
PT: Jeg har alltid vært interessert i sosial adferd, 
helt siden jeg var barn, og særlig i alle slags gruppe-
situasjoner – à la leirskole eller skole – som er litt 
kunstige. Jeg elsket skolen av flere grunner, men 
det jeg husker best er det sosiale som skjedde der. 
I Finland har de forskjellige distriktene vinterferie 
til forskjellige tider, og da jeg var barn dro jeg til 
kusinen min og ble med henne på skolen i vinterfe-
rien. Det var supert, siden jeg ikke måtte noe som 
helst. Og jeg slapp å være nyankommen og finne 
venner, siden jeg automatisk fikk samme sosiale 
aksept som kusinen min. Det er ikke det at jeg 
er noen ekspert på å få innpass, det handler mer 
om at jeg ikke har noen frykt for ikke å passe inn.

EJ: Om man ser godt nok etter, finner man pussige 
sosiale strukturer og uskrevne regler overalt. Hva er 
det du opplever som fascinerende ved visse sosiale 
omgivelser?
PT: Jeg er alltid på søken, men noen ting opplever 
jeg ganske enkelt som mer komplekse og mystiske 
enn andre. Da forsøker jeg å se om jeg kan gjøre 
noe med dem, for eksempelThe Real Snow White 
som baserer seg på intervensjon, der jeg valgte en 
handling som tydelig forvirrer situasjonen. 

I andre verk gjør jeg ikke annet enn å være 
tilstede, og prøver heller å beskrive og dokumentere 
en situasjon som allerede finnes. I de verkene mine 

som omhandler lukkede samfunn, er det allerede 
en iboende spenning i situasjonen, så bare det at 
jeg er der, forstyrrer.

EJ: Kan du utdype? Hvordan jobber du med disse 
minimalistiske inngrepene i motsetning til mer 
eksplisitte interaksjoner med publikum? Verkene 
dine er avhengige andres reaksjoner, så jeg lurer 
på om du har en klar tanke om hva utfallet av en 
perfomance vil bli, og hvor godt dine forutsigelser 
om andres reaksjoner til dine verk stemmer.
PT: Når man gjør noe som er mer eksplisitt, er 
det mye lettere å gjette hva slags reaksjon man 
vil møte, og det er ofte ikke like spennende. For 
min del handler det mer om å se på en allerede 
eksisterende situasjon, og finne forskjellige måter 
å reagere gjennom minimale inngrep. Jeg prøver å 
velge den typen handling som ikke har én bestemt 
mening, men som heller stiller seg åpen til så mange 
reaksjoner som mulig.

For eksempel; hvis jeg bestemmer meg for å 
reise til Disneyland kledd som Snøhvit, så er verket 
nesten ferdig. Jeg regner ikke med at de slipper 
meg inn siden det er så nøye kontrollert. Men 
måten de behandler meg på derimot… Vil de gi 
meg en gratis hamburger for hederlig innsats, eller 
fjerner de meg raskt fra folks åsyn og fører meg til 
«Disney Guantanamo»? Jeg visste ikke om det 
fantes andre besøkende som kler seg ut, men det 
virker jo som rimelig ting å gjøre før man drar til 

Disneyland, så personalet må jo ha en rutine for 
å ta seg av folk som kommer i kostyme. Jeg visste 
bare ikke hva rutinen var.

Planen min var å late som jeg ikke kjente til 
den virkelige Snøhvit, og at jeg bare prøvde å være 
grei og leve ut en drøm. Jeg skulle ikke være smart. 
Så da jeg hadde kommet frem til denne planen, 
gjaldt det bare å dokumentere så mye av det som 
skjedde som jeg kunne. Mange faktorer bidro til at 
det lyktes som verk innenfor dette rammeverket, 
men mye var også bare flaks.

EJ: Finnes det noen prosjekter der utfallet har over-
rasket deg spesielt?
PT: Det er alltid spennende når det skjer ting 
man ikke kan forutse.

The Trainee var et vendepunkt for meg, på 
grunn av performancens varighet og intensitet i 
den intime settingen. Det var fysisk utfordrende 
å motstå sosialt press og ikke gjøre det alle ville 
at jeg skulle gjøre. Alle var sånn: «Vær så snill, 
bare ta mobilen i hånden.» Hadde jeg bare pluk-
ket opp mobilen, ville alle vært fornøyde. Det er 
helvetes skummelt å gjøre ingenting, fordi det 
er øyeblikket før du gjør noe, og det du gjør kan 
være hva som helst.

Forlegenhet takler jeg svært godt, og da jeg 
gjorde Snow White følte jeg meg overhodet ikke 
flau. Men under The Trainee ble følelsen av å være 
en utstøtt i den typen fellesskap en reell følelse. 
Tanken på at folk trodde jeg var gal og ikke ville 
være venner med meg plaget meg, men samtidig 
bestemte jeg meg for å fortsette å gjøre hva enn 
det var som gjorde at de oppfattet meg slik. Siden 
den gang har jeg jobbet mer i situasjoner som er 
mer intense, innsperrede og intime. Der er inn-
satsen høyere, og de sosiale båndene sterkere og 
mer komplekse. Hvis du gjør noe ute på gaten, 
bryr ikke folk seg; de tror bare du er en gærning. 
Men hvis du er en gærning på en arbeidsplass så 
er det langt mer urovekkende og interessant. Så 

Pilvi Takala, The Trainee, 2008 © Pilvi Takala & Carlos/Ishikawa London.

–Jeg har alltid vært interessert i sosial adferd,  
helt siden jeg var barn, og særlig alle slags gruppesituasjoner 

som er litt kunstige. 

– Konseptet penger er også fascinerende,  
det er så abstrakt at ingen helt kan forklare det.  

Det er en enhet man kan måle, men penger  
er ikke like for alle. 
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Kunsten  
å kaste av seg 

kronen
Patricia Cronin problematiserer pengenes makt,  

og kunstens muligheter til å overmanne den.
Av Shana Beth Mason 

Oversatt fra engelsk av David Almnes

«Filmstjernens kult, fostret med penger fra film-
industrien, bevarer ikke individets unike aura, 

men ‘personlighetens trolldom’, en handelsvares 
bedragerske magi.»

Walter Benjamin, 
«The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction»

Det å bryte «personlighetens trolldom», som 
Walter Benjamin beskrev det i sitt skjellsettende 
essay, er å bryte uttrykkelig med det som fører en 
enestående personlighet inn i publikums hender: 
penger. Dersom en kunstner skaper et verk der 
hverken kunstner eller verk er avhengig av oppsam-
lingen av kapital, ville Benjamin – formodentlig 
– anse dette for «Kunst» (med stor K). En enda 
dristigere gest er å karikere pengene: tall, summer 
og aktiva slengt sammen i en stor, nytelseslysten 
haug, en figur i en uendelig tragikomedie. Andy 
Warhol, Hans Haacke, Barbara Kruger og Tracey 
Emin har tatt initiativ til denne typen kapitalkri-
tikk før. Men ingen av dem (og få utenom) har 
gjennomgått en tilsvarende usedvanlig forvand-
ling som den Brooklyn-baserte multikunstneren 
Patricia Cronin. Hennes praksis har utviklet seg fra 
malerier som kan tolkes som sviende vurderinger 
av pengeverdi og pengers verdi, til prosjektet ved 

årets Veneziabiennale som fokuserer på nær sagt 
hver eneste ting som ikke kan (og aldri kommer til 

å kunne) uttrykkes ved, inspireres av eller kjøpes 
for penger.

Cronins prosjekt Luxury Real Estate Paintings 
(2000–2001) fremstår harmløst, nesten primi-
tivt. Men verkene krever et skarpt blikk på måten 
kapitalen er i strid med, og uadskillelig knyttet til, 
kunstnerens produksjon. Hun har samlet fotografier 
fra Sotheby’s International Realty; utvalgte bilder av 
hjem som kun kan fotograferes ovenfra (på grunn 
av eiendommens omfang og eiernes fornemhet), 
og gjenskapt motivene i form av oljemalerier i 
småskala. Hvert verk har en tittel som består av 
eiendommens listepris og generelle beliggenhet: 
En vidstrakt herskapsgård i Connecticut heter for 
eksempel «$10,000,000 (Greenwich)», og en 
privat øy i sør-Florida heter «$2,3000,000 (Eme-
rald Isle on Monkey Key)». I tillegg til at Cronin 
kunne humre i skjegget over å gjøre aktiva om til 
estetiske objekter, var komposisjon og aktualitet 
sentrale faktorer. «Jeg sørget for at det ikke var 
noen horisontlinje», sier hun. «Dette var det 
dyreste kildematerialet. De [Sotheby’s] måtte leie 
fly eller helikopter, en fotograf og en pilot for å få 
tatt bildet. Prislappene som står til hvert verk angir 
også deres beliggenhet i tid. Hva var de verdt da?»

Bildeserien er full av dobbeltbetydninger. 
Akkurat som verdien av private eiendommer, øker 
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Patricia Cronin (f. 1963) bor og jobber i Brooklyn, New 
York. Hun har BFA fra Rhode Island College i 1986 og 
MFA fra Brooklyn College i 1988. Cronin har hatt 
separatutstillinger ved Brooklyn Art Museum, American 
Academy in Rome Art Gallery, Kelvingrove Art Gallery 
and Museum i Skottland og 56. Venezia-biennale. Hennes 
verk finnes i flere permanente samlinger, som ved Pérez 
Art Museum Miami (PAMM), National Gallery of Art i 
Washington D.C., Gallery of Modern Art (GoMA) og 
Kelvingrove Art Gallery and Museum, begge i Glasgow i 
Skottland. 

Patricia Cronin, A Shrine For Girls (Saris), 2015. Installasjonsfoto Chiesa di San Gallo, Campo San Gallo, Venezia. En sideutstilling ved Veneziabiennalen. 
© Patricia Cronin, The Brooklyn Rail Curatorial Projects, Ludovico Pratesi. Foto: Mark Blower.
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verdien av kunst over tid. (I dette tilfellet er verdien 
av selve det fysiske kunstverket en dråpe i havet 
sammenlignet med tingen det fremstiller.) Selv om 
prisen på husene i Cronins malerier virker høy i 
vår felles oppfatning, taper de sin prakt i så vel de 
små utlysningene i Travel + Leisure, Condé Nast 
Traveler, som i Cronins intime små oljemalerier. 
Ikke bare det, men kun noen få utvalgte får anled-
ning til å besøke disse hjemmene. Uforvarende er 
disse verkene et uttrykk for klassepolitikken og 
folkesammensetningen som hører til det å betrakte 
kunst. Den som påstår at kritisk iakttagelse av 
kunsten er uforbeholdent demokratisk, seiler i 
farlig farvann; Cronins Luxury Real Estate Pain-
tings er utilslørte påminnelser om en påtvunget 
isolering mot innblanding blant den finansielle 
og kulturelle eliten.

Luxury Real Estate Paintings ble ført i pen-
selen mens Cronin holdt på å utvikle et større 
offentlig prosjekt med tittel Memorial to a Mar-
riage (påbegynt 2002). I det mest tradisjonelle 
skulpturmateriale (Carrara-marmor), i det mest 
tradisjonelle medium (1800-talls amerikansk ideal-
stil og italiensk barokkskulptur), ligger Cronins 
kropp i en seng, kjærlig omslynget med sin partner 
fra det virkelige liv (kunstneren Deborah Kass). 
Den usjenerte intimiteten mellom dem kunne 
først tilkjennegis etter at de var døde, ettersom 
et «levende» juridisk partnerskap mellom dem 
var – da verket ble påbegynt – ugyldig. 

Dette er ikke en direkte henvisning til pen-
geutveksling, men verket minner likevel om den 
økonomiske makten lobbyister og aktivister (i 
USA) kan dra nytte av for å sikre at partnerskap 
mellom to av samme kjønn forblir umoralsk og 
grunnlovsstridig i offentlighetens øyne (begrepene 

utelukker ikke hverandre). En bronseutgave av 
Memorial to a Marriage ble i 2012 inkludert i 
den permanente samlingen ved Kelvingrove Art 
Gallery and Museum i Glasgow. Museet er gratis 
og åpent for alle, og dermed offentlig finansiert. 
Det nåværende sosiopolitiske klimaet i USA 
ville aldri tillatt at offentlige skattepenger ble 
brukt på et kunstverk der et nakent lesbisk par 
avbildes så frimodig. Ikke desto mindre bevarer 
skulpturen sin egen umoralskhet i kraft av å være 
en kunstners håndarbeid, minst like mye som et 
begravelsesmonument. Politisk innflytelse kan, i 
denne sammenhengen, kanskje kjøpes for penger, 
men ikke overalt.

Kretsen fra handelsvarekultur til «handels-
vareavstøtende» kultur sluttes med Cronins 
installasjon ved Chiesa di San Gallo i Venezia, A 
Shrine for Girls: a parallellutstilling ved den 56. 
Veneziabiennalen. Tre tilfeller av grov urett mot 
unge kvinner fremheves ved tre altere i San Gallo-
kapellet: den første hentyder til 276 skolejenter 
som ble kidnappet av terrorgruppen Boko Haram 
i Nigeria; den andre henviser til tre tenåringsjenter 
som ble gjengvoldtatt og lynsjet i India; og den 
tredje minner om tvangsarbeidet til de utsatte 
kvinnene i Irlands Magdalena-hjem (også kalt 
Magdalena-asyl). Hvert av tilfellene markeres 
gjennom et plagg: en haug hijaber (for Nigeria); 
sarier (for India); og forklær (for Irland) ligger på 
hvert sitt alter. Cronin gjeninnfører her begrepet 

om den unge kvinnen og alt hun kan tenkes å 
oppnå i løpet av livet som en enhet som ikke kan 
knuses, selges eller fornedres. Disse kvinnene ble 
ikke direkte marginalisert gjennom – eller som 
en følge av – pengetransaksjoner. Snarere peker 
de på det faktum at mennesker fortsatt er ofre 
for politisk blindhet, sosial døvhet og kulturell 
stumhet (som alle, potensielt sett, kan reverseres 
gjennom gaver til internasjonale menneskeret-
tighetskampanjer).

Styrken i A Shrine for Girls ligger ikke i den 
nådeløse virkeligheten der mennesker behandles 
som eiendom uten sjel (eller som verre er, ingenting 
i det hele tatt), men at nåde finnes i håpløshet. 
Verket er utvilsomt for ikke-handelskunst å regne, 
opphøyd så dets publikum kan sitte igjen med 
lite eller ingen erindring av pengenes tunge bør 
på menneskets samvittighet.

«Folk vil røres. De vil settes på prøve», 
stedfester Cronin. «Jeg treffer på mange… de 
tror at folk som distraheres av store, blanke ting 
bare er tullete. Fint, bruk pengene dine deretter, 
men det har ikke egentlig noen slagskraft.»

Cronin er en kunstner hvis kreative ferdigheter 
og medlidehet overgår frimarkedsverdi og det frie 
markeds verdi. Fri fra å være et objekt, forvandler 
Cronins verk det å betrakte kunst (og kunsten i 
seg selv) til en målløs, sosial bevissthet. Penger 
er makt, men kunsten evner – om enn bare i et 
øyeblikk – å overmanne den. 

–Penger er makt, men kunsten evner – om enn bare i et 
øyeblikk – å overmanne den.

Patricia Cronin, Memorial To A Marriage, 2002. Carrara-marmor. Cronin-Kass plot, Woodlawn Cemetery, Bronx, NY. © Patricia Cronin.

Patricia Cronin, $2,300,000 (Emerald Isle on Money Key), 2001. © Patricia Cronin.
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Noen tanker rundt The 
Welfare State på  

M HKA, Antwerpen
Hvorfor og til hvilken hensikt eksisterer en såkalt «velferdsstat»? 

Av Shana Beth Mason
Oversatt fra engelskav Monica Holmen

Róza El-Hassan, Breeze 9 (Naturlig air condition og leirehus), 2015. Foto: M HKA
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Begrepet «velferd» indikerer i seg selv anliggender 
relatert til velvære, helse og en generell stabilitet, så 
vel økonomisk som fysiologisk. Isolert sett kan det 
engelske begrepet «state» brukes i sammenheng 
med state of mind (som i en persons psyke), state 
of affairs (som kan referere til en større politisk 
enhet, eller et individs umiddelbare situasjon), 

eller «staten» (som direkte refererer til en politisk 
enhet som – angivelig – styrer og beskytter sine 
innbyggere). 

Denne sommeren ble det vist en utstilling ved 
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen  
(M HKA), kuratert av Anders Kreuger, med hen-
sikt å undersøke en idé som opprinnelig begynte 

som et crowd-sourced hemmende preventiv mot 
klassekamp, og endte opp som et veldig komplekst, 
veldig klasseorientert problem med spesifikke mani-
festasjoner på tvers av ulike kulturer verden over. 

Utstillingen gir ikke en kronologisk historie 
om hvor eller når den «første» velferdsstaten 
kan ha oppstått, men presenterer i stedet en rekke 
kunstverk som tolker begrepet. Hvert verk gjen-
speiler kunstnernes bakgrunner, fra Vesten og 
Øst-Europa, Sør-Afrika og Sør-Amerika. Utstil-
lingen er interaktiv, og spenner på tvers av ulike 
kreative plattformer. Parallelt arrangeres det en 
seminarrekke ved Herman Deleeck Centre for 
Social Policy, ved Universitetet i Antwerpen. I så 
måte kan The Welfare State betraktes som en serie 
offentlige øvelser i sosiopolitisk spillteori, like mye 
som en kalkulert sammensetning av de spesifikke 
ideene og visjonene til åtte (ulike) kunstnere. 

I en særlig slående performance av Donna 
Kukuma, konfronteres både hjemmepublikummet 
i Belgia med sin kolonialistiske fortid i Afrika, 
og kunstneren tas også selv tilbake til sine røt-
ter. I What we caught we threw away, what we 
didn’t catch we kept (2015) sitter Kukuma ved et 
skrivebord, mens hun forteller og gjenforteller 
en historie der referanser til en besøkende (som 
også sitter ved bordet) og kunstnerens egne per-
sonlige minner er flettet sammen. Hun er høflig, 
tålmodig, og unngår konsekvent ethvert direkte 

spørsmål fra den besøkende. Mer konkret refererer 
performancen til fotografier tatt på 1950-tallet i 
det tidligere belgiske Kongo, gjennom at Kukama 
både fysisk og metaforisk reverserer motivene med 
tilsynelatende fredelige interaksjoner mellom 
urbefolkningen i Kongo og de hvite kolonistene 
som bemannet lokale registreringskontorer. Hun, 
en svart kvinne, er nå den autoritære figuren og 
en forlengelse av museet som institusjon, der hun 
agerer som en offentlig tjener som maskerer sin 
«assistanse» til sine besøkende som «historier». 

Et annet prosjekt i utstillingen, med tittelen 
Fulltopia, tar form som en stilisert, brukervenn-
lig nettside som fungerer som en vekslingsbank: 
brukere kan utveksle tjenester, tid og kunnskap 
uten å måtte bruke hard valuta (en reell versjon 
av dette prosjektet er impossible.com, grunnlagt 
av modell og skuespiller Lily Cole, med rådgivere 
som inkluderer blant andre Chelsea Clinton og 
Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales). Nettsi-
den er satt opp av den colombianske kunstneren 
Fransisco Camacho Herrera og det Antwerpen-
baserte designfirmaet Panache Studio. Ironisk 
nok krevde oppsetningen og vedlikeholdet av 
Herrera’s prosjekt en viss grad av monetær utveksling 
i oppstarten, hvilket avdekket den tungtveiende 
kraften som ligger i penger, uansett hvor hardt man 
prøver å sparke de ut av kommersiell utveksling. 
Lanseringen av en hypotetisk «velferdsstat», der 

selvforsyning møter felles samarbeid, er sluttspil-
let, men dets «suksess» er vanskelig – kan hende 
umulig – å måle. 

Mer konkrete kunstverk er også å se i utstillin-
gen. Prototyper for temporære boligenheter – som 
for øvrig også fungerer som skulpturer – bygget 
av Róza El-Hassan; arkivariske fotografier av en 
installasjon og et sosialt eksperiment med tittel 
Meta Filter (1973) av den britiske skulptøren og 
pioneren innen kybernetikk Stephen Willats; 
og collager i blandede teknikker som flommer 
over av erotiske spenninger mellom menneske og 
maskin av den belgiske maleren og konseptuelle 
kunstneren Anne-Mie Van Kerckhoven. Mulig-
heten til å avvise eller fornekte konsekvensene av 
en byråkratisk velferdsstat kommer til uttrykk i 
handlingene til de høyreekstreme og neo-fascistiske 
bevegelsene i Øst-Europa, dokumentert av den 
litauiske kunstneren Artūras Raila. 

På papiret er Kreugers kuratoriske visjon ambi-
siøs, rik på historiske og filosofiske muligheter 
der publikum inviteres til selv å stille spørsmål 
ved begreper som altruisme, felleskap, utveks-
ling, arbeid, klasse og makt. Men til tross for at en 
romslig (og ressurssterk) institusjon som M HKA 
utgjør konteksten, så kan ikke det reelle omfanget 
av ordet «velferdsstat» verken fullstendig dekkes 
eller utforskes innenfor ett enkelt prosjekt. I tillegg 
representerer de utvalgte kunstnerne en ganske så 

homogen gruppe; perspektiver fra kunstnere som 
bor i utviklingsland (som landene i Latin-Amerika, 
India, og de afrikanske nasjonene sør for Sahara) 
er påfallende nok utelukket. Når det er sagt: det 
er mulig å la utstillingen anta hybride former i 
andre institusjoner rundt om i verden, noe som 
potensielt kunne ha gitt et mer dekkende inntrykk 
av hva en «velferdsstat» ser ut som i den kollektive 
fantasien – i fortiden, nåtiden og fremtiden. Per i 
dag fremstår The Welfare State som en inkubator 
for potensielle større diskusjoner rundt hvordan 
mennesker interagerer, utveksler og bestemmer 
verdi på objekter og ideer. 

Fakta:
The Welfare State åpnet på M HKA 29. mai i år og vises til 
27. september. Utstillingen er kuratert av Anders 
Kreuger. Deltagende kunstnere er Francisco Camacho 
Herrera (Colombia/Nederland, 1979), Josef Dabernig 
(Østerrike, 1956), Kajsa Dahlberg (Sverige, 1973), Róza 
El-Hassan (Ungarn/Syria, 1966), Donna Kukama 
(Sør-Afrika, 1981), Artouth Raila (Litauen, 1962), 
Anne-Mie Van Kerckhoven (Belgia, 1951) og Stephen 
Willats (England, 1943). For mer informasjon, se www.
muhka.be

Donna Kukuma, What we caught we threw away, what we didn’t catch we kept, 2015. Dokumentasjon av performance ved M HKA. Foto: M HKA. 

Stephen Willats, Oxford Community Data Stream, 2013. Foto: M HKA

Dokumentasjon fra et registreringskontor i belgisk Kongo, Leopoldville. Foto: J. Makula, Congopresse. 
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«I kunstformidlingens 
tjeneste»

– Vi må sjå på private samlingar som ein ressurs, som kan bidra til mangfald og 
styrka økonomi. Det seier Mari F. Sundet, kurator for årets utstilling på Vestfossen 

Kunstlaboratorium, som visar verk frå Statoil si kunstsamling. 
Av Gjertrud Steinsvåg

Vestfossen Kunstlaboratorium har eksistert 
sidan 2003. Då opna kunstnaren Morten Vis-
kum dørene til den gamle papir- og cellulose-
fabrikken, etablert i 1886 og nedlagt i 1970. 
Visningsstaden har sidan starten etablert seg 
som «et kunstsenter som viser internasjonal 
samtidskunst av høy kvalitet, fundert på en 
målsetning om å gjøre kunst tilgjengelig for 
alle». 

Morten Viskum er framleis staden sin direk-
tør. Som kunstperson er det umogleg for meg 
å besøke Vestfossen Kunstlaboratorium utan å 
tenkje på Viskum sine rotter på glas, som skapte 
god gamaldags brudulje i 1995. Då vart rotter 
plasserte på olivenglas, og ut i daglegvarebutikkar 
rundt om i Noreg. Viskum er kontroversiell. Som 
kunstperson er det heller ikkje mogleg for meg å 
høyre «Statoilsamlinga» utan å tenkje på bråk, 
olje, føringar og artiklar om manglande fridom 
og objektorientert samtidskunst. Samlinga skal 
i følgje Bjarne Våga, leiar av Statoil kunstpro-
gram, «bli et modig, markant, sammenhengende 
og internasjonalt anerkjent kunstprogram som 
dermed vil kunne bidra på en positiv måte til 
de ansatte, til selskapet og dets varemerke og 
samfunnet rundt oss.» Ambisiøst, ja. Kontro-
versielt? Njææi.

Så når Vestfossen i sesongen 2015 visar utstillinga 
Tech 4 Change, kuratert av Mari F. Sundet, utelukk-
ande basert på lån frå Statoilsamlinga, så kjenner eg 
på ei viss undring på kva dette samarbeidet har for 
seg. I sitt forord «I kunstformidlingens tjeneste» i 
utstillingsboka plasserer Viskum samarbeidet med 
Statoil i rekka av utstillingar som tek utgangspunkt 
i samlingar (til dømes private samlingar som Jack 
Helgensen sin i 2012, og samarbeidet med det finske 
samtidskunstmuseet Kiasma i 2006), og minner 
lesaren om kor viktig innlån av arbeid frå institu-
sjonar og kunstnarar har vore for gjennomføring av 
utstillingsprogrammet. Det er i kunstformidlinga 
si teneste at «Vestfossen Kunstlaboratorium og 
Statoils kunstprogram møtes, og i troen på at kunst 
kan bidra til en økt forståelse for verden vi lever i. 

[…] Slik vi ser det, er dette prosjektet et samarbeid 
mellom to kunstinstitusjoner som handler om 
utveksling av kunst og kunnskap, heller enn om 
bevilgninger og budsjetter.» 

Utstillinga på Vestfossen Kunstlaboratorium 
viser altså arbeid frå Statoilsamlinga. Men det aller 
viktigaste grepet er korleis kurator Mari F. Sundet 
har forankra samlinga som kunst på arbeidsplassen. 
Det første rommet du kjem til, viser Nina Ansten 
sine store fotografi av kunstverk plassert i Statoil 
sine kontorbygg. 

– I arbeidet med Tech 4 Change blei det tid-
leg klart at Statoil sitt kunstprogram ikkje berre 
handlar om ei samling som sjåast på som rein 
økonomisk investering, men heller som inves-
tering i dei tilsette og arbeidsmiljø. Saman med 
fotografen Nina Ansten besøkte eg kontorlokala 
i Oslo, Trondheim, Stavanger, Harstad, Bergen 
og London for nettopp å dokumentere korleis 
verka fungerer, og møte tilsette for å samtale om 
kunsten, fortel Sundet.

Ein stor del av utstillingsboka er nettopp desse 
samtalane mellom Sundet og dei tilsette, som 
poengterer korleis Vestfossen Kunstlaboratorium 
har vald å vise kunstverka. Utstillingsboka er eit 
omfattande dokument. I tillegg til samtalane med 
dei tilsette, inneheld boka ein samtale mellom 
Sundet, Bjarne Våga og Jens R. Jenssen frå Statoil, 
og ikkje minst har Sundet skrive to tekstar om 
prosjektet: ein som skildrar hennar møter med 
kunsten ute på dei nemnde arbeidsplassane, og 
ein kor ho i større grad analyserer kunsten sin 
funksjon og «kunst som en teknologi for læring».

– Eg opplever kunsten så forankra på arbeids-
plassane, at det mykje heller er snakk om intern 
omdømmebygging, meir enn den eksterne. 

Samstundes er ho, som kurator for prosjektet, 
oppteken av å plassere bedrifter sine initiativ som 
ein del av norsk kunstliv, og Sundet stadfestar det 
som Viskum er inne på i sitt forord. 

– Statoil kunstprogram må sjåast på som 
kunstinstitusjon. Vi må sjå på private samlingar 
og formidling som en ressurs. Desse kan operere på 

heilt andre måtar enn oss «vanlege institusjonar», 
som igjen bidreg til mangfald og styrka økonomi. 

Statoil kunstprogram bygger på fem «drivere»: 
kunstsamlinga (programmet sin ryggrad); utstil-
lingane (både på interne lokale, og i samarbeid 
med til dømes Vestfossen Kunstlaboratorium og 
Stavanger Kunstmuseum); læring (seminar og 
foredrag for tilsette); kommunikasjon (bøker, 
katalogar og PR-initiativ); og Statoil sin kunst-
pris. Sistnemnde har blitt gjenstand for uendeleg 
mange diskusjonar, med påstandar om Statoil si 
overstyring og føringar for kunstnarisk fridom. 
Eg lurer på om det i det heile teke er mogleg å 
diskutere Statoil og kultur i same setning, utan å 
ta tak i oljediskusjon og verdispørsmål.

– Ja, det trur eg, svarer Sundet. 
– Generelt sett trur eg kunstfeltet i mindre 

grad enn før ser veldig polemisk på forholdet mel-
lom kunst og privat kapital. Når det gjeld Statoil 
spesielt, trur eg også at kunstfeltet i større grad ser 
kompleksitet og samanheng mellom oljeindustri, 
norsk økonomi og velferdssamfunnet, kor stipend- 
og kulturrådspenger kjem inn. Eg ser sjølvsagt 
problematiske sider med privat næringsliv gene-
relt, og oljenæringa spesielt, men for meg er det 
eit viktigare poeng at vi, kunstfeltet, burde stole 
meir på oss sjølve og verdiane vi meiner kunsten 
representerar, heller enn å mistenkeleggjere «dei 
andre». 

Sundet er engasjert når ho snakkar om sitt 
møte med Statoil kunstprogram. Ho kjem med 
lange tankerekkjer om korleis instrumentalitet er 
ein fellesnemnar – ikkje motsetnad – for møtet 
mellom Vestfossen Kunstlaboratorium og Statoil 
kunstprogram. Poenget hennar er at alle som jobbar 
med kunst nyttar nettopp kunsten som sin måte 
å formidle eit bodskap. 

– For meg er kunsten eit instrument eg ser 
verda gjennom, ein reiskap eg brukar for å lære om 
samfunnet og menneska som lever i det. Eg meiner 
at publikummet vi møter på jobb som kunstfor-
midlarar også hadde kome kunsten nærare ved å 
sjå på kunsten som eit verkty. Denne innstillinga 

Statoils kontorer i Trondheim. Kjell Erik Killi Olsen, Stillhetens reise, 1994. © Kjell Erik Killi Olsen. Foto: Statoil kunstsamling/Nina Ansten.
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pregar mitt arbeid både som kurator og formidlar 
på Vestfossen Kunstlaboratorium i dag. 

I utstillingsboka fortel Sundet om starten av 
samarbeidet med Statoil: «langt fremme i bevisst-
heten har jeg en nesten klisjéaktig forestilling om 
at Statoil representerer en ideologisk motsats til 
Vestfossen Kunstlaboratorium, eller rettere sagt, 
til mitt eget verdenssyn». Gjennom besøka til 
kontorlokale har kunsthistorikaren blitt over-

raska over sterke kunstopplevingar som Kjell Erik 
Killi Olsen sitt Stillhetens reise (1952) på Rotvoll i 
Trondheim og Pipilotti Rist sin videoinstallasjon 
The Shimmering Solution – The Tender Pixel Storm 
(2011) på Fornebu i Oslo. 

– Klart det er skilnader på næringslivet og 
kunstlivet sine verdiverd. Eg har fått utfordra mine 
eigne førestellingar om psykologiske mekanismar, 
og kjenner på min eigen «venstresidemoralisme». 

Samstundes er det jo nettopp denne dialogen 
mellom førestellingar som vi MÅ ta for å utvikle 
mangfald i kunstfeltet. 

Det er nettopp dette med psykologiske mekanis-
mar eg sjølv balar med når eg er oppteken av kunst 
og pengar som tematikk. Sjølvsagt på eit konkret 
nivå: at Statoil sine oljepengar legg (negative) førin-
gar for korleis vi opplever eit verk eller profilen på 
samlinga, som følgjer tanken om instrumentalitet 
som eit negativt lada omgrep. Men sei at vi ikkje 
snakkar om Statoil og olje, men ein kva som helst 
annan arbeidsplass med strategisk bruk av kunst, 
hadde eg då lest desse verka på ein annan måte? 
Og dette med modig og markant…er det det?

– Men du har jo – som eg – ein heilt anna 
inngang til kunsten. Kva enn som er støytande, 
provoserande – og dermed modig, er subjektivt. 
Konteksten – arbeidsplassen – er avgjerande. Kunst 
på arbeidsplassen er jo ikkje nytt, men følgjer lange 
norske tradisjonar. Då Freias Sjokoladefabrikk sin 
eigar Johan Throne Holst bestilte Munchmalerier 
til fabrikken var det «for å skape trivsel og motiva-
sjon blant Freias arbeidere.»

Og i dag seier Bjarne Våga at «Kunst kan utvide 
opplevelsen av arbeidsplassen, g jøre arbeidsdagen 
til en mer tilfredstillende opplevelse enn den ellers 
hadde vært»?

– Nettopp. Statoil kunstprogram er ein kunst-
institusjon fordi dei utviklar eit kunstprogram – eit 
program som jobbar aktivt med innhaldet i sam-
linga, med kunstnarane representert i samlinga, og 
med formidlinga av kunsten i samlinga til publikum 
(i denne samanhengen dei tilsette og publikum 

på Vestfossen Kunstlaboratorium). Kunstprogram 
som dette har eit enormt potensial grunna dei 
tilsette – som kunstpublikum. Utfordringa, slik eg 
ser det, er ikkje å kjøpe meir eller betre kunst, men 
å legge ressursar i formidlinga, slik at dei tilsette 
får meir ut av all kunsten på veggen. I verste fall 
er ei slik samling dekor på veggen. I beste fall er 
kunsten kjelde til kunnskap. Kunstprogrammet 
sitt potensial er å skape det sistnemnde. 

Ein annan gjentakande kritikk på «arbeidsplass-
kunst» er at det blir objektorientert og todimensjonalt, 
og ikkje maktar å ta opp i seg (og dermed formidle) 
nyare, til dømes performative, kunstpraksisar?

– Foto, måleri og skulptur er vel framleis del av 
kunstscena? Poenget er at om vi hadde fått fleire 
satsingar som Statoil kunstprogram, så ville ulike 
selskap hatt ulike profilar. Det blir nærliggande 
å diskutere Skulpturparken på Ekeberg: Tenk så 
mange menneske som bruker den parken og får 
kunnskap om kunst, og helt sikkert kjem til musea 
i neste omgong. Slike arenaer må komme i tillegg 
til dei etablerte visingsinstitusjonane som del av 
eit planmessig arbeid for å kommunisere med eit 
breitt publikum. Det er også slik vi nærmar oss 
den såkalla modige og markante kunsten.

Så Statoil og skulpturparken er førebilete?
– Absolutt. Det sentrale er deira bevisste måte 

og vilje til å jobbe med kunst på, og dei må få tid 
til å etablere både profil og erfaring over tid. Når 
det gjeld profilar på slike arenaer så vil det vere 
heilt avhengig av kven som sit som fagpersonar. 
Om eg hadde jobba med Statoilsamlinga, så hadde 
den sett annleis ut. Om du hadde hatt ansvaret, 
ville den ha sett annleis ut. Det er skilnad på å 
diskutere kvalitet og formidling. Sjølv om alle 
kunstinstitusjonar sjølvsagt burde formidle bra 
kunst, er diskusjonar om kvalitet i kunsten, og 
desse kvalitetane sine kriterier, eit aspekt publikum 
både veit lite om og bryr seg lite om. 

Sundet avsluttar katalogteksten «Tech 4 
Change. Kunsten og dets kontekst» med at «Eta-
bleringen av kunstprogrammet, med tilhørende 
ambisjoner, kompliserer også kunstsatsingen ytterli-
gere. Det er ikke lenger kun de ansatte Statoil må ta 
hensyn til, men også alle oss andre: kunsthistorikere, 
kuratorer, teoretikere, museumsfolk, gallerister, og 
publikum. Kunst på arbeidsplassen handler som 
sagt om intern omdømmebyggging. I utviklinga 
av et ambisiøst kunstprogram får Statoil også et 
helt nytt publikum, oss alle, på kjøpet. Program-
met er nå etablert og fungerer stødig med sine fem 
«drivere». Det er likevel balansegangen mellom 
de to hovedambisjonene for satsninga – den ene 
intern, den andre ekstern – som kommer til å 
være avgjørende for fremtiden, og for spørsmålet 
om Statoils kunstprogram kan slå røtter som en 
fullverdig kunstinstitusjon». 

Framtida vil også vise om Statoil sin modell blir 
viktig og inspirerande nok til at enda fleire bedrifter 
og selskap etablerer liknande kunstinstitusjonar, 
med mål om eit mangfaldig og økonomisk styrka 
norsk kunstfelt

Statoils kontorer i Stavanger:Svein Bolling, Vanndrikkeren, 1996. 
© Svein Bolling. Foto: Statoil kunstsamling/Nina Ansten.

Installasjonsfoto fra utstillingen Tech 4 Change på Vestfossen Kunstlaboratorium. Foto: Statoil kunstsamling/Nina Ansten.

Statoils kontorer på Fornebu: Mari F. Sundet i samtale med Statoilansatt Willem Hendrik Coert, foran Pieter 
Hugo, Mummy Ahmadu and Mallam Mantari Lamal with Mainasara, 2005. © Pieter Hugo, Yossi Milo Gallery 
(New York). Foto: Statoil kunstsamling/Nina Ansten.

Statoils kontorer i London: Mari F. Sundet i samtale med Statoilansatt James Castle, foran Lateefa Bint Maktoum, 
Observers of Change 2, 2011. © Lateefa Bint Maktoum, Tashleel (Dubai). Foto: Statoil kunstsamling/Nina Ansten.

Statoils kontorer i Stavanger: Mari F. Sundet i samtale med Statoilansatt Jone Gundersen foran Simen Johan, Un-
titled #155, 2010. © Simen Johan, Yossi Milo Gallery (New York). Foto: Statoil kunstsamling/Nina Ansten.
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ARTic – utfordringer i et utvidet kulturfelt 

(red: Marianne Darlén Solhaugstrand og Stig 
Mangschau) 
Locus Forlag, 2015

De fleste kjenner kanskje Marianne Darlén 
Solhaugstrand, som jeg, primært for sine akvarel-
ler. Hun har etablert seg med et særegent malerisk 
uttrykk der hun utforsker forestillinger om kjønn 
og seksualitet i et fargerikt og poetisk billedspråk 
– i mine øyne arbeider som er både visuelt slående 
og konseptuelt smidige. Det er riktignok ikke 
første gang jeg hører om kuratorprosjektet hun har 
gjennomført i Nord Norge i sammenheng med en 
idrettsfestival, men jeg var ikke klar over omfanget 
av prosjektet før jeg leste boken ARTic – utfor-
dringer i et utvidet kulturfelt. 

Publikasjonen er både en retrospektiv kata-
log over festivalen Artic Challenge Site Specific 
(2010-2012) og en diskusjon om kunst og penger. 
Innfallsvinkelen legger seg nær opp til Gjertrud 
Steinsvågs Never mind the Benefits fra 2012 (der 
jeg selv har skrevet et av bidragene) – også fordi 
profilerte «kunst & kapital» eksperter som Dag 
Wiersholm og Sigrid Røyseng bidrar i begge publi-
kasjonene. Likevel skiller ARTic seg fra Steinsvågs 
prosjekt i at den bygger på en konkret case og egen 
erfaring, noe som absolutt er en styrke. 

Som redaktør og kurator, er det Solhaugstrand 
selv som primært tenker over denne erfaringen, 
mens de øvrige tekstene forblir abstrakte refleksjo-
ner rundt spørsmål om autonomi, verdisyn, kun-
stens formål etc. Men forholdet kunst og idrett blir 
også behørig diskutert, noe som jeg tror er relativt 

enestående for 
denne publikas-
jonen. 

Friskest er 
Helga-Marie 
Nordbys tekst 
der hun langt 
på vei mener at 
kunstens system 
etterligner kapi-
talismen – altså at kunst som motstand er en myte 
og at kunsten snarere befester verdier i det kapita-
listiske systemet heller enn å utfordre dem. Dette 
«forfallet» henger i mitt hode sammen med den 
utviklingen Boel Christensen Scheel beskriver i sin 
tekst i boken, fra relasjonell estetikk til den aner-
kjente betrakter: kunsten har tapt sin autonomi. 
Hos Scheel derimot har betrakteren vunnet noe, 
sin anerkjennelse som medskapende individ. 

Også Dag Solhjell er skarp i sin tekst, en 
sosiologisk analyse av kunstens og idrettens ver-
disystemer. Det mest interessante her er kanskje 
påstanden om at det utvidete kulturfeltet er en 
politisk myte og at den kunsten som skal være for 
alle faktisk ikke er den folk vil ha. Solhjells tekst 
konkluderer med at det utvidete kulturfeltet har 
spilt fallitt, noe som på mange måter også blir 
bokens konklusjon. Samtidig er det et paradoks i 
det at jakten på det utvidete kulturfeltet synes å ha 
skapt rammeverket for en interessant kunstfestival, 
som igjen har resultert i en interessant bok. 

André Gali

Erling Kagge: 
Kunsten å samle kunst
Kagge forlag, 2015

For førti år siden kom en håndbok for kunstsam-
lere under tittelen Kunst og kunstkjøp. Boken, mer 
eller mindre appropriert av Trygve Hegnar fra en 
bok av den svenske kunsteksperten Arne Häggq-
vist og tilpasset norske lesere, gir noen kunsttek-
niske verktøy for den potensielle kunstsamler, samt 
noen generelle betraktninger rundt kunsthistorie, 
kunstkritikk, gallerier og kunsthandler, og investe-
ring. Så vidt jeg vet har det ikke kommet noen ny 
norsk håndbok for kunstsamlere før nå, med Er-
ling Kagges Kunsten å samle kunst. Det til tross for 
at kunstsamling har bredt om seg de siste tiårene, 

ikke minst tenden-
sen til at kunstsam-
lere viser samlingen 
sin innenfor en 
museumsinstitu-
sjon; Erling Neby 
på Henie Onstad 
Kunstsenter, Tore 
A. Holm på Haugar 
Kunstmuseum og 
Viggo Hagstrøm på 

Nordnorsk Kunstmuseum, for å nevne noen. 
Kagges bok er mer enn noe annet en kreativ vri 

på en utstillingskatalog, laget til utstillingen Erling 
Kagge: A Love Story på Astrup Fearnley Museet. I 
sterk kontrast til Kunst og kunstkjøp som på nøk-
ternt vis gir deg noen verktøy du kan bruke hvis du 
skulle falle for ideen å begynne å samle kunst, inntar 
Kagge i sin svært subjektive håndbok en posisjon 
som eventyrer i kunstverden. Faktisk sammenligner 
han sin risikofylte inntreden i kunstsfæren med de 
polferdene han er kjent for. 

Rådene han gir er tidvis selvfølgelig (du må finne 
din egen vei) og tidvis overmodige (du må satse mer 
enn du egentlig har råd til). Ellers er det en del råd 
som kan virke snusfornuftige selv om de i og for seg 
er gode; finn deg en gallerist du stoler på, finn deg 
noen kunstnere du vil satse på og finn dem gjerne 
før de vises i en større museumsutstilling. Det mor-
somste å lese (og kanskje også å skrive) er det som 
gjelder det sosiale aspektet; om personlig identitet, 
middager med gallerigigantene Gagosian og Barbara 
Gladstone, underfundige opplevelser, kryptiske sam-
taler og risikofylte kjøp som viser seg å være vinnere. 

André Gali

Det morsomste å lese er det som gjelder det sosiale 
aspektet; om personlig identitet, middager med 

gallerigigantene Gagosian og Barbara Gladstone, 
underfundige opplevelser, kryptiske samtaler og 

risikofylte kjøp som viser seg å være vinnere. 

Det mest interessante her er kanskje påstanden 
om at det utvidete kulturfeltet er en politisk myte 
og at den kunsten som skal være for alle faktisk 
ikke er den folk vil ha. 
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Collecting Art for Love, Money and More 

Phaidon Press Limited, 2013
Engelsk, 207 sider

«Hopefully, our enthusiasm is contagious.» 
Den siste setningen av forordet i denne 
boken sier mye om den gjennomgående 
tonen i den: halvveis ukynisk, amerikansk 
entusiasme, strippet for selvinnsikt. Jeg blir 
litt skremt av hvor mye indre motstand som 
bygger seg opp hos meg før jeg knapt har 
åpnet boken; jeg er tross alt kunstner selv og 
burde være glad for entusiassmen. Men som 
helhet er bokens retorikk og bevissthetsnivå 
for ensartet om kjærligheten til kunsten, hvor 
«thrilling» og orientert rundt luksusfølelsen 
kunsten er.

Collecting Art for Love, Money and More er 
skrevet av det amerikanske paret Thea Westreich 
Wagner og Ethan Wagner, og skal fungere som 
en håndbok i å samle på kunst. Med over tretti 
års erfaring i bransjen med kunstkonsultasjon, 
kuratering og samling, har de strukturert boken 
i ti kapitler, skrevet på en ukomplisert måte 
uten tøys. Det gis innblikk i tematikkene rundt 
fryden å samle, personlig smak og kunnskap, 
«galskapen» å samle, å samle selv om man ikke 
er rik, penger, markedet, utstillinger, osv. Dette 
er en bok som handler om hvordan man på en 
mekanisk måte kan bygge en privat samling. 
Hensikten er således å være pedagogisk, noe som 
fremstår som ufrivillig komisk da man som leser 
sannsynligvis er ekskludert fra å kunne praktisere 
særlig store deler av det som står i den. For å få 

et bilde av en ukompli-
sert og selvfornøyd sam-
lerbiografi, kan boken 
kanskje være interessant, 
men kun dersom man er 
interessert i kunstmar-
kedet på dét nivået det 
skrives om her.

Et par av emnene 
interesserer meg imid-
lertid. «The relevance 
of critical writing»: om 
«viktigheten» av å for-
dype seg i den kritiske 
diskursen rundt ver-
kene, men å ikke la seg 
henlede fullstendig uten 
at selve verket vibrerer. 
Har man penger til å fly 
til en storby for å se atelieret og faktisk treffe 
kunstnerne, er dette også en god idé. Kapitlet 
«Collecting on a budget» fanger interessen, 
selv om det blir vel biografisk om økonomisk 
pertentlige samlertyper (som kanskje ikke finnes 
en gang); «hvis man bare er en snusfornuftig 
sparegris som følger regler, så har man etter noen 
år muligens en ganske bra samling av små verk 
av blyant på papir.» 

Jeg tenker på leiligheten min og kunsten 
som henger innrammet på veggen. Mesteparten 
gitt til meg, byttet eller kjøpt svinebillig fordi 
jeg kjenner kunstneren. Den eneste gangen jeg 
har prøvd å være smart, var da jeg kjøpte et Judy 
Chicago-trykk fra Oslo Kunstforening, og det 

ligger i et skap fremdeles. Forfatterne av Col-
lecting Art for Love, Money and More hevder 
at motivasjonen for å anskaffe et kunstverk og 
bygge en samling, i motsetning til å kjøpe noe 
annet, kan være en hvilken som helst psykologisk 
kombinasjon. Dette er jeg enig med dem i. I bunn 
og grunn er det å samle på kunst basert på en 
personlig irrasjonalitet som det er utfordrende 
å forklare for allmennheten på en saklig måte. 
Det er i mangel av denne holdningen at boken 
virker utdatert og lite pålitelig. Den er altfor lite 
idiosynkratisk i sin tilnærming til hva den irra-
sjonelle aktiviteten å samle på kunst er for noe. 

The Collectors

Texte zur Kunst
Heft 83 – september 2011

Siden 1990 har den tyske journalen Texte zur 
Kunst publisert kvartalsvise kritiske essay-
samlinger, ofte med overordnede tematikker 
som «The Gallerists», «Media», «Specu-
lation», «Artistic Research», osv. I tillegg 
til solide kritikker av utstillinger først og 
fremst på sentrale, europeiske institusjoner, 
er mange av utgavene dedikert en aktuell 
diskursiv tematikk. Siden 2006 har tidsskrif-
tet i sin helhet blitt publisert på både tysk og 
engelsk, og i utgaven «The Collectors» fra 
2011 finner man tekster og intervjuer med 
fokus på samling av kunst.

Selv om utgaven er fire år gammel, er 
det likevel interessant lesning at samleren så 
gjennomgående blir adressert, analysert og 
diskutert, dersom dette er en del av feltet som 
skal sees på. Utgangspunktet er at dennes 
rolle er endret. Fra å bli sett på som en filan-
tropisk – nærmest usynlig – men nødvendig 
del av infrastrukturen i kunstverdenen, er 
det – forenklet sagt – nå samlerens identitet 
og ego som har fått en sentral betydning. I 
vår samtid – la oss si siden 1980-tallet – har 
fokuset skiftet til samlerens personlighet, 
samlerens evne til å skape publisitet, og til å 
tilegne seg politisk og økonomisk makt. 

I dag har samleren en mye større kjendis-
status. Han/hun iscenesetter aktivt sin virk-
somhet medialt, og gjerne gjennom det som 
tradisjonelt har blitt sett på som uortodokse 
arenaer (pool-partyet for eksempel, eller 
dansegulvet). 

Den russiske oljemilliardæren og 
samlerens Roman Abramovichs iscenesatte 
sikkerhetsmessige promenade-avskjerming 

rundt hans enorme yacht, hovedkvarter for 
en lansering av dama sin nye film under Vene-
ziabiennalen for noen år siden, er et eksempel 
på det. I sitt essay «The private collectors are 
in charge» skildrer Niklas Maak seanser som 
denne, der observasjonen er at samlergleden 
handler om å direkte oppnå økonomisk og 
politisk makt. Essayet utdyper hvordan det 
å samle kunst på et svimlende høyt nivå, 
er å lage og opprettholde egen økonomisk 
identitet. Man «blir» en ting ved å kjøpe en 
ting (kunstverket).

«The Collectors» reflekterer kanskje 
mest over den forandrede rollen samleren har 
fått i sin relasjon til samfunnet. Teksten «In 
Favour of Transparency» handler om samle-
ren og samlinger sett fra kunstnerens ståsted. 
Som en motsats er det også publisert en 
undersøkelse blant institusjonsledere om for-
holdet mellom det offentlige og private, som 
i korte trekk tar opp spørsmål rundt spekula-
sjon i «kvasi-kunstmarkedene». Begrepet 
har oppstått som et produkt av systematiske 
budsjettkutt i europeiske kultursektorer: et 
kvasi-marked er mindre, interne markeder 
organisert for å skape mer «valgfrihet» – et 
naturlig resultat av at 
offentlig eide mu-
seer og samlinger har 
mistet bevilgninger, 
og dermed relevans. 
Hvis ikke offentlige 
samlinger kan kjøpe 
inn samtidskunst, 
svekkes selvfølgelig 
kredibiliteten deres. 
Innledende her påpe-
ker snart avtroppende 
Tate Modern-direktør 
Chris Dercon en (for 

meg) etterlengtet og underkjent anerkjen-
nelse av den private samlerens idiosynkrasi i 
selve aktiviteten som samler. Selve grunnla-
get for å reflektere rundt forholdet mellom 
offentlige og private samlingsformer handler 
om tilgjengelighet og formidling av valg av 
kunstverk.

En forsterket dualitet mellom det offent-
lige og private opprettholdes hele tiden som 
utgangspunkt for refleksjonen som gjøres i 
«The Collectors», og dualiteten trer frem 
som en nødvendighet, en del av symbiosen i 
kunstmarkedet. 

Forsiden av utgaven er for øvrig en fin in-
dikasjon på nedbrytningen av den stereotype 
oppfatningen av hva en samler er: de er nå 
unge og ganske normalt utseende; det gamle 
systemet med museer, institusjoner og of-
fentlige gallerier er erstattet med et nettverk 
av internasjonale private visningsplattfor-
mer der mange av de samme menneskene 
dominerer – samtidig som det fører til et noe 
homogent utvalg av kunstnere i samlingene. 

Jeg blir litt skremt av hvor mye indre motstand som bygger 
seg opp hos meg før jeg knapt har åpnet boken; jeg er tross 
alt kunstner selv og burde være glad for entusiasmen.

«The Collectors» reflekterer kanskje mest over den 
forandrede rollen samleren har fått i sin relasjon til 
samfunnet.
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KUNSTforum har vært på atelierbesøk 
 

hvem: Henrik Olai Kaarstein (f. 1989)
hvor: Frankfurt, Tyskland

Fra hans atelier ved Staatliche Hochschule für  
Bildende Künste i Frankfurt hvor han blant annet jobbet  

mot en utstilling ved T293 i Napoli

Foto: Bonny Poon & Riccardo Parote

Side 56 kunstforum nr 3 – 2015

Pr
es

en
te

rt
 av

 A
re

 B
ly

tt
W

OR
KS

PA
CE



Side 58 kunstforum nr 3 – 2015 Side 59 kunstforum nr 3 – 2015

KUNSTforum English edition KUNSTforum English edition

Side 59 kunstforum nr 3 – 2015Side 58 kunstforum nr 3 – 2015

Page 20

A Safe 
Haven for 
Shopkeepers
Wars and crises are good for the art 
market. So long as they’re happe-
ning elsewhere.

by Nicolai Strøm-Olsen 
Translated from Norwegian  
by David Almnes

In 1759, James Christie started running auc-
tions. In 1788, John Sotheby became a partner 
at Baker and Leigh auction house, forerun-
ner of today’s Sotheby’s. Today, Christie’s 
and Sotheby’s have grown to be the most 
important auction houses in the world, and 
London is the centre of the world’s art market.

‘This history – that is to say, how the Bri-
tish art market grew and rose to ascendancy 
– has been a relatively neglected topic with 
art historical research. And that is a little 
strange, as there are a number of studies on 
the art market in the Netherlands and in 
France, as well as of the emergence of the gal-
lery network in Europe in the 19th century.’ 
Explains the senior research curator in the 
history of collecting at the National Gallery 
London, Dr. Susanna Avery-Quash.

For a number of years, Avery-Quash 
has worked at unearthing that history. And 
she is not alone. James Goodwin, head of 
Christie’s’ Education Art Business course, 
has also wondered how London came to 
be at the centre of the European art market. 
Both agree that the movement of people and 
wealth is important to the story, but naturally 
also, interest in art.

‘The British upper class had, since the 
end of the 17th century, left England for a 
Grand Tour of the continent, an educational 
journey for young men. Through it, they 
garnered first-hand knowledge of Italian 
art, and would gradually begin collecting,’ 
explains Goodwin.

At the same time, large numbers of im-
migrants – especially from the Netherlands 
– came to London. The city offered new 
business opportunities and was a safe haven 
during the 30 Years War (1618 – 1648), which 
led to a Dutch community there.

Goodwin adds, ‘A consequence of this was 
that Dutch art also made its entrance onto 
the British market, and the English began 
buying Rembrandt and Rubens.’

A burgeoning economy and growing 
cultural interest led to more people began 
trading art. One such person was the afore-
mentioned James Christie, who began ar-
ranging art auctions as early as 1759. Three 
years later, he hired his own space in London, 

and from 1766, he began making catalogues 
for his auctions.

‘I’ve gone over the art sales in London 
starting in 1766, when Christie began cata-
loguing his sales, and going by the lists I have, 
it seems that between 1766 and 1801, there 
were 2500 art sales in London. Furthermore, 
we can identify the names of 1200 sellers and 
many more buyers.’

Sellers of the time were largely from the 
aristocracy, who had collected art, books, 
and other luxury products. This led to the 
establishment of auction houses that specia-
lised in many forms of collectables. Among 
other things, a market arose for old books; 
the leading name in book sales was Baker 
and Leigh, where John Sotheby was made 
partner in 1788.

‘Turnover on the auctions market – ie. art, 
jewellery, and books – rose to such a degree 
that an auctioning law was passed in 1777, 
the purpose of which was to prevent em-
bezzlement and to uphold better standards.’ 

Susanna Avery-Quash agrees with 
Goodwin’s description. She points to rese-
archer Neil de Marchi, who has shown that 
already by the 1740s, London had become 
the centre of an international art market that 
included Amsterdam, Paris, and Brussels. 
Auction houses and galleries advertised in 
these cities, and art dealers regularly com-
municated and cooperated with their foreign 
counterparts.

That network would soon turn out to 
be rather useful.

THE FRENCH REVOLUTION AND THE 

BOOM In 1789, the London art market en-
tered a long boom as a result of the French 
Revolution. Large numbers of people were 
in a hurry to get themselves and their capi-
tal out of France. The losers of the French 
Revolution were the French aristocracy and 
the church. They had lost large parts of their 
wealth, and were often reduced to selling 
their possessions to survive.

‘Contemporary art historian and travel 
writer, Mrs Anna Jameson (1795 – 1860) 
writes that she recalled boatloads of Carraccis, 
Claudes, and Poussins arriving in London 
between 1795 and 1815,’ says Avery-Quash.

As soon, French aristocrats and clergy-
men were not the only ones eager to leave 
the continent. On the heels of the French 
Revolution came another European tragedy: 
the Napoleonic Wars.

Avery-Query quash notes, ‘Napoleon 
occupied Italy and Spain, which brought 
valuable art treasures from castles, cathedrals, 
and monasteries onto the market.’

For enterprising persons, this was poten-
tial goldmine. Starting in 1790, ever more 
people were getting involved in the British 
art market.

‘A number of them were artists living 
abroad. Alexander Day and William Young 
Ottley operated out of Italy. They found 
works of art and sent them to England. Art 
dealers Michael Bryan and William Bucha-
nan worked in Holland and Belgium from 
1798, while Buchanan and George Augustus 
Wallis started purchasing in Spain after 1807.’

There were also ever more foreign art dea-

lers working in England. They were looking 
for potential buyers for pieces they could 
import from their home country.

‘What were the sizes of the collections that 
arrived in England at that time?’

‘The most important collection that came 
from abroad was the Orleans Collection, 
which has been important for the creation 
the National Gallery’s collection.’

The collection in question had belonged 
to Philippe II of Orleans, who had ruled 
France from 1715 to 1723. It consisted of re-
nowned pieces by Paulo Veronese, Tintoret-
teo, Rembrandy, and Titian, among others.

‘The French, Flemish, and Dutch part 
of the collection comprised 147 pieces, and 
was sold through a private contract sale in 
1793, and the Italian part of the collection, 
a staggering 295 pieces, was sold in 1798.’

‘What do you mean by contract sale?’
‘That was an innovation from around 

the same period as the French Revolution. 
The idea was that the pictures, often from 
more than one collection, were displayed 
with a fixed price over quite a long period of 
time. These were then sold to the first bid-
der, rather than in a public auction to the 
person offering the highest bid. The sale of 
the Orleans collection was a breakthrough 
for this type of sale.’

She pauses, before continuing, ‘The sale 
of the Orleans collection marks the move-
ment of the centre of the art market from 
the continent to London.’

INDUSTIAL REVOLUTION AND NEW 

ART Thus, London was the definitive centre 
of art trading by 1800, by virtue of being the 
only place in Europe not embroiled in war.

‘For many people, London was the only 
place you could walk the streets without fear-

ing for your life. Of course, that’s not enough 
to create a market for art,’ laughs Goodwin. 
‘You need money, too. In so many words, a 
market for art presupposes a solid surplus.’

And in the 18th century, the British did 
indeed have a solid surplus. They had been 
pioneers of Industrial Revolution, which 
had led to massive changes among the Brit-
ish elite. Shrewd industrialists could end up 
richer than the nobles, despite a total lack 
of pedigree. The newly rich started buying 
luxury goods from Fortnum and Mason and 
children’s toys from Hamley’s. London banks, 
like Barclays and Lloyds, came to be known 
across Europe.

Goodwin notes, ‘Napoleon called the UK 
a nation of shopkeepers, and although they 
don’t like to admit it, commercial galleries 
are shops that tend to cluster. Pamela Fletcher 
and Anne Helmreich wrote a book, The Rise 
of the Modern Art Market in London, 1850 – 
19391, in which they studying the distribution 
of galleries at the end of the 19th century. 
They found that there was heavy clustering 
down Bond Street and south of Picadilly, 
which is where Sotheby’s and Christie’s are 
now. Sotheby’s actually moved here in 1917, 
after they went from selling books to selling 
art. Fletcher and Helmreich note that it is 
advantageous for galleries to be in the vicinity 
of luxury boutiques, exhibition rooms, and 
especially the Royal Academy.’

ART FOR THE BOURGEOISIE For the 
growing industrial bourgeoisie has also 
started buying British art, explains Bernard 
Vere at Sotheby’s.

‘I think it’s clear that new money en-
tered the art world, right from the start of 
the Industrial Revolution. Artists like Joseph 
Wright of Derby made a mint on it, and the 

Pre-Raphaelites became quite popular among 
the industrial bourgeoisie.’

He adds that this point in time saw a 
marked increase in local pride in industrial 
cities like Glasgow, Birmingham, Manchester, 
and Liverpool.

‘Collections like that of William Hesketh 
Lever and Burell’s in Glasgow were built by 
rich industrialists. The cities of Birmingham, 
Manchester, and Liverpool also assembled 
brilliant collections of art, starting in the 19th 
century. Especially, Liverpool’s Walker Art 
Gallery seems to have had a very advanced 
acquisitions strategy – for example, they have 
the only Giovanni Seganti in a publically 
owned British collection,’ he explains.

Vere is unsure whether this caused stron-
ger growth in the British art market during 
the 1800s than was seen in Germany and 
France. But the art market certainly began 
clustering in London.

‘I’m not that familiar with the market in 
Germany and France, but I have the impres-
sion that there are large private collections 
there, too.’

Goodwin takes a different view.
‘When analysing the art market it is 

important to begin with an economic view 
then to look further to cultural develop-
ments. From the early nineteenth century 
Britain was miles ahead of Germany and 
France in terms of economic growth and 
GDP per capita. This meant that Britain was 
in a unique economic position to develop a 
robust art market,’ he explains.

Nevertheless, he points out that although 
a country may have strong economic growth, 
that does not mean that domestic art will be 
well regarded by critics and popular generally. 

‘One of the highest recorded prices paid 
for a contemporary work of art in the nine-
teenth century was for William Holman 
Hunt’s Shadow of Death (1870 – 1873), which 
bought including copyright from the artist 
for £10,500 in 1873. And that’s not a world 
famous painting today.

‘If you think of the big names in the art 
world just from that time, there were a great 
number of French artists. That last few years 
the Pre-Raphaelites have gained a bit more 
attention, but Paris became the centre of the 
art world from the time.’

Vere underscores the fact that a number 
of French artists were often to be found in 
England, noting, ‘It’s ironic that the first time 
Camille Pissarro and Claude Money met, it 
was at the home of gallery owner Durand-
Ruel in London – at this point, they had all 
left France because of the Franco-Prussian 
War in 1870 – 1871. So that makes Impres-
sionism an English invention!’

He feels that one must nonetheless dif-
ferentiate between contemporary artists 
and old masters, pointing out, ‘The English 
market was successful because “Old Masters 
galleries” could sell to America, and because 
older artists like Lord Leighton, John Everett 
Millais, and Lawrence Alma-Tadema com-
manded very steep prices. Paris had a number 
of similar characters, like Puvis de Chavannes, 
but the artist’s abode makes it clear that Paris 
was more of a magnet for aspiring artists.’

Vere emphasises that British artists did 

go to Paris, studying at the Academie Julien 
or living there.

‘Paris was something artists felt they had 
to experience, London was not. So a success-
ful art market is not the same as a successful 
art scene,’ he says.

IMPRESSIONISM INVENTED IN ENG-

LAND? So, London was to remain the heart 
of the art market. Goodwin agrees with Vere 
that it was not a given that London would 
remain the dominant art market in the 20th 
century. France, Germany and other western 
European economies plus the USA saw strong 
economic growth from the late nineteenth 
century. 

‘World War I broke the art markets in 
mainland Europe. London and New York 
have dominated most of the time since,’ claims 
Goodwin

Vere disagrees. He asserts, ‘No, it was 
World War II. That’s when a lot of intellec-
tuals had to flee Germany and France. They 
went to England and the US. A consequence 
of WWII was New York become the domi-
nant city in contemporary art.’

Whether one focusses on the First or Sec-
ond World War, as these conflicts ravaged the 
continent, Brits lived under the motto ‘Stay 
calm and carry on.’ After the war, London 
was a safe distance from the Soviet Union, 
there were no serious uprisings in 1968, and 
when large parts of Europe embarked on the 
Euro-experiment, the British stuck with the 
pound. Even today, London is a safe haven 
for shopkeepers in Europe going from one 
crisis to another.

1  http://www.bowdoin.edu/books/the-rise-
of-the-modern-art-market-in-lon-
don-1850-1939/index.shtml
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Art as Living 
Kunst som levebrød [Art as 
Living] was created at Kulturinku-
batoren [tr. the Culture Incubator] 
at Ipark, Stavanger in 2011. Their 
purpose is to give participants a 
look at business tools that can 
be used to develop their opera-
tion. Director Gry Isabel Sannes-
Knutsen gives details on the 
programme.

By Monica Holmen 
Translated from Norwegian  
by David Almnes

What is Kunst som levebrød [KSL]?
‘The programme consists of get-togethers, 

talks, and guidance, and is meant to provide 
knowledge of fundamental business tools and 
the day-to-day language of today’s business 
world. It’s up to the individual artists to adapt 

the information and see how it can aid their 
work. There are some who have thought that 
KSL is about commercialising intellectual 
property, but what we do is showcase a set 
of tools and provide insight into the various 
processes in the art field.’

‘Growing your business, ‘targeting the sec-
tor’, ‘risk capital’, ‘industry’ – these are relatively 
alien terms among artists. What use is there 
in adopting these terms?

‘Cultural industry is a comparatively new 
term, and exactly what it means is it still in 
flux. It’s important to point out that the world 
of art produces single pieces of intellectual 
property where the relationship between 
“product” and “producer” has a different 
nature – the IP has another set of values than 
those we apply to goods that are traditionally 
bought and sold on a market.

‘The way I see it, the aforementioned 
terms cannot currently be used any other 
way than to provide insight into the language 
and a set of tools that there – as of yet – is 
no culture of using among Norwegian artists. 
A new culture has to be created that stems 
from the artists themselves; you can’t force 
it onto them.’

‘The government wants increased private 
funding and sponsorship in arts and culture, 
but there’s a ways left to go. Is it that the arts 
don’t want private support, or is there just no 
tradition of sponsoring arts and culture in the 
private sector?’

‘Sponsorship is a term people have little 
experience with in the Norwegian art world. 
In sports, for instance, sponsorship is a trade 
between two parties. Trial and error are re-
quired to translate this to the arts. One of the 
big challenges is clarifying what values the 
artists represent and thus finding out what 
the “trade” between the parties will comprise.

‘Private means are governed by a different 
set of rules than public funds, and in Nor-
way, there isn’t much tradition of patronage 
and embracing the arts. It’s not part of our 
shared tradition, identity, our day-to-day. 
If artists in Norway are to be financed by 
private capital, the art scene itself must give 
rise to that tradition.’

‘What might a trade between an artist and 
a sponsor entail? Art is often preoccupied with 
being 100% free, which public money seems to 
facilitate. To what degree can this be achieved 
with private means?’

‘The expectations of both parties have to 
be made clear, that will make it easier to con-
sider working together. It could mean somet-
hing as simple as trading art or experiences 
for sponsor funds. I feel that “sponsorship” is 
old-fashioned and has a negative connotation, 
and I think it is crucial that people imbue this 
kind of partnership with their own ideas, ones 
the artists can get behind. «Cooperation» 
is a better word, as it implies give and take.’

‘Suppose an artist makes work that isn’t 
saleable, and is thus unable to make a living 
of their art. Who foots the bill?’

‘That is a challenging question in Norway 
and the source of considerable debate. We 
have public subsidy schemes not found in 
other places around the world. Then again, 
artists around the world still produce “typi-

cally unsaleable” objects. There’s no simple 
answer to this.’

‘What do you feel is the ideal way to fi-
nance art?’

‘The art scene has to operate such that we 
have a good supply at relevant, quality art. 
The art market is one of the world’s biggest, 
and like in other markets, there is supply 
and demand. In New York, London, and 
Berlin, there are strong art scenes without 
subsidy schemes like ours, so that’s somewhere 
we might find relevant knowledge of how a 
build a stronger community without public 
money. How any such experience might be 
transferred to a Norwegian setting has to 
be seen in relation to the real economy in 
Norway, given our strong economy and high 
wages, prices, and standard of living.’
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Platform 
London
Platform London is an organiza-
tion operating somewhere between 
visual art production, activism, and 
research. Their main concern these 
days is with oil company sponsors-
hips in the cultural sector and their 
consequences. KUNSTforum 
spoke to Anna Galinka, who works 
at Platform London. 

By Monica Holmen

‘On your webpage, you write that “[…] Plat-
form is different. We combine art, activism, 
education and research […]” and “[…] unique 
projects driven by the need for social en ecologi-
cal justice”. Could you please elaborate on this?’

‘Platform started as an art collective and 
grew into an organisation that works in the 
crossover between the art world, campaign-
ing, education, and research. Our projects at 
the moment are highly focused on what we 
call the “Carbon Web”: the set of relation-
ships between finance, government, and cul-
ture that keeps big oil companies in business 
and keeps them pushing the world over the 
brink of climate crisis. Our projects map, 
challenge, and aim to break these links in 
a variety of ways. We might take audiences 
on immersive tours around the City of Lon-
don, mapping its entanglement in fossil fuel 
finance webs and environmental devastation. 
Or we might reveal and analyse secret oil 
contracts like we did in Iraq and Uganda, 
helping civil society challenge them. Or we 
might bring artists, activists, and academics 
together for talks on what a positive future 
beyond oil might look like.’

Rudolph Ackermann, the auction room at Christie's, ca 1808. Source: Wikimedia 
Commons.
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‘What are your thoughts on sponsorships, 
both private and state?’

‘Over the past 20 years, during which 
we’ve focused on oil in our work, we’ve rea-
lised that cultural sponsorship is absolutely 
crucial to keeping oil corporations in bu-
siness. What’s BP to do when its name is 
increasingly associated with destroyed Gulf 
of Mexico shores, murdered trade unionists 
in Colombia, and climate chaos? Their PR 
strategy is focused on gaining “social licence 
to operate” (PR professionals’ term) from 
“special publics”, i.e. civil servants, journalists, 
NGOs, artistic elites. And sponsoring presti-
gious art spaces like London’s Tate Gallery 
is a crucial part of how oil companies gain 
this “social licence”. That’s why we’re part of 
a growing movement against oil sponsorship 
of the arts.

‘Every arts organisation and artist has to 
face difficult questions about how to finance 
their work – and everyone we’ve talked to 
draws these lines differently – but we believe 
that public investment in art is a great and 
necessary thing.’

‘Platform London has shed light on the 
relationship between the oil industry and the 
arts. In Norway, the art world receives heavy 
public funding, with institutions being mainly 
state- or artist-run. Private (and commercial) 
galleries are few and the art market almost 
non-existant. There have been protests against 
funding from oil companies such as Statoil; 
funding from the Department of Culture, ho-
wever, is accepted, even though this in reality 
is also “oil-money”, albeit in a sense white-
washed through a socio-democratic system of 
government grants. What are your thoughts 
on this? Can this situation ever be avoided, 
and if so, how?’

‘You might say, “What difference does it 
make, if state funding for the arts may also 
come from questionable corporations?” The 
difference is that state funding does not 
produce legitimacy for a climate-wrecking 
business model. State funding can be more 
democratic and accountable, and support 
art that is more diverse and challenging than 
the prestige high-value stuff corporations 
favour. In the UK, state arts funding has 
been ruthlessly cut by a conservative govern-
ment over the past five years, and this has 
really threatened the survival of the more 
experimental, community-based, minority 
ethnic art projects. Art needs public funding!’

 ‘And further to that, if an artist makes art 
that isn’t saleable and thus can’t live off her 
work, who should then pay the bill?’

‘So much of the most important art is not 
saleable; this is partly why public funding 
of art is so important. But also, with things 
like crowd funding and Patreon, there’s lots 
of new ways for communities to support art 
that’s important to them. To me, the crucial 
thing is that artists consider both what their 
art and what their art’s funding are doing to 
the wider world!’

 ‘In your opinion, what is the ideal way to 
finance the art world?’

‘There’s no one-size-fits-all solution, but 
see my other answers.’

‘Finally, how is Platform London funded?’
‘Our funding is a mix of [donations from] 

charitable foundations, research grants, indi-
vidual donations and EU grants.’
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Creative 
Capital
The arts organization Creative 
Capital was established in 1999 
to provide financial support and 
advisory services to innovative ar-
tists in all artistic disciplines. Their 
integrated approach is adapted 
from the way that venture capita-
lists work with fledgling businesses. 

By Monica Holmen

‘On your web page, it says that Creative Capi-
tal are “investing in artists who shape the fu-
ture”. Based on your approach you seem to have 
a clear idea on how to do this best. Can you 
elaborate on this? ‘

‘We have a four-part approach to working 
with an artist: support the project idea finan-
cially; support the person beyond the project, 
to help them build skills and relationships 
that will stay with them long after we are out 
of the picture; build and nurture the com-
munity of artists so that they can be resources 
to each other throughout their creative lives, 
and also help other artists connect with pro-
fessionals working in their fields; and engage 
the public through extensive promotion of 
the artists and projects, mostly online.

‘Many artists have told us that this ap-
proach has helped them to think bigger about 
their work and really consider its impact.’

‘According to the site, Creative Capital 
also provides funding at strategic moments 
and helps direct the project to its most successful 
completion.” How much do you intervene in 
a project?’

‘We don’t; we don’t see that as our 
job. Some things work, some don’t. We say 
we’re a provider of “risk capital” to the arts 
and culture. If you are committed to taking 
risks, not everything will succeed. We do 
allow artists to change their projects, but 
that is initiated by them, not us.’

‘From what little I know, the American 
art world seems much more dependent on the 
commercial aspect of art and private collectors, 
which in turn may be restrictive for an artist 
working with art that doesn’t easily sell. How do 
you see Creative Capital s role in this context?’

‘We fund work that is for the most part 
emphatically non-commercial, although it 
is important to acknowledge that many of 
our artists have had significant commercial 
success. In general, our artists exhibit their 
work through the non-profit cultural infra-
structure as represented by regional theatres 
and exhibition societies, at university galleries 

and non-profit art spaces, through public art 
commissions, et cetera. Many of our artists 
are succeeding across all these platforms. Our 
role is to help artists articulate the success they 
hope to have, and then to strategize with them 
what a path to that success might look like.’

‘In contrast to the American art world, 
Norway’s art scene is heavily funded by the 
state, one consequence of which is a virtually 
insignificant art market. In your experience, 
what would be the ideal way to finance the 
art world?’

‘To me, the ideal way to finance artistic 
endeavours would involve a rich mix of go-
vernment grant support at the local, state, 
and national level. It would include grassroots 
support through crowd funding sites like 
Kickstarter. It would include grants from 
private sector foundations, large and small, 
or other NGO’s, if appropriate to the issues 
in a particular project, and it would also in-
clude direct donations from larger individual 
donors. These sources would be in balance so 
that there’d be no fear of censorship from the 
government or intrusion from any individual’s 
particular point of view.

‘Once work is completed, we also need a 
robust community of exhibitors of all sizes 
and in communities large and small, and we 
need a community of patrons and collectors. 

So, basically, we need a broad base of 
diversified support!’

‘Can you give some examples of artists that 
have had particular success after being sup-
ported by Creative Capital?’

‘There are several blog posts to be found 
online with testimonials of how artists have 
used our support, among others Nick Slie, 
part of the performance group Mondo Bi-
zarro, who said in an interview:

“Creative Capital was a game-changer for 
many reasons that weren’t primarily financial 
to us; the collaboration with the staff, the 
idea that people really had our backs and 
wanted to see this work live and flourish in 
the world. Then of course, it’s awesome to 
have a healthy amount of financial resources 
behind the project. This idea that the granting 
organization is a partner in your project is 
progressive and amazing.” ’

‘How is Creative Capital it self funded?’
‘We have a number of major foundation 

and individual donors, including our board 
of directors.   In addition, we are always 
doing grassroots campaigns to attract smal-
ler donors.’
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ArtLeaks 
ArtLeaks was founded by an 
international group of artists, 
curators, and art historians and 
critics in 2011. Their aim is to speak 
out against the appropriation of 

politically engaged culture, and to 
expose instances of abuse, censors-
hip, and wrongdoing and submit 
them to public inquiry. KUNSTfo-
rum spoke to one of their mem-
bers, Corina Apostol. 

By Monica Holmen

‘On your web page you write that Art Leaks 
works “in response to the abuse of their profes-
sional integrity and the open infraction of their 
labour rights.” Can you give some examples?’

‘There are different kinds of abuse that 
we refer to: censorship, blackmail, coopta-
tion, bullying. – are almost commonplace 
nowadays in the neoliberal art world. We 
have kept an archive of all the cases of abuse 
that we have covered over the years on our 
web page. There, you can find the outcome 
of each case. In some instances, the cases 
have been resolved, in others; there was no 
concrete outcome.

‘One example is from 2011, when we 
reported on the case of Jerusalem-born ar-
tist Larissa Sansour, who had submitted an 
competition entry for the prestigious Lacoste 
Elysée Prize for photography. She was one 
of eight finalists for this prize, which was 
organized by the Musée de l’Elysée in Swit-
zerland. Each shortlisted artist received a 
stipend of 4000 euros to produce a portfolio. 
Three photographs from Sansour’s series, 
Nation Estate – inspired by the Palestinian 
bid for UN membership – were selected by 
the jury. At the same time, someone from the 
Lacoste management demanded that Sansour 
be removed from the list of nominees, explai-
ning that her images were too pro-Palestine. 
Her name was subsequently deleted from 
the website that listed the other nominees 
and her work was erased from an issue of 
ArtReview that focused on the nominees. 
The museum then had the audacity to ask 
Sansour to approve a press release stating 
that she withdrew from the shortlist “in order 
to pursue other opportunities”. She refused 
and leaked the information to ArtLeaks and 
the international press. After much negative 
publicity Lacoste withdrew their sponsorship 
and the prize was eventually suspended. The 
museum offered Sansour the opportunity of 
a solo-exhibition, which she declined.’

‘As a web page, pamphlet and perhaps a kind 
of whistleblower, where do you see yourself in 
the art world?’

‘ArtLeaks not only functions as an online 
resource and publication, we also organize 
get-togethers, workshops, and on the ground 
investigations in different contexts around 
the world. Also, we collaborate with inter-
national groups with related concerns such 
as W.A.G.E., Arts&Labor, Occupy Muse-
ums, Haben und Brauchen, PWB, Critical 
Practice, and the Art & Economics Group. 
We emphasize that only an internationally 
coordinated front of solidarity will be able 
to expose and denounce exploitation and 
censorship in contemporary culture, and 
collectively imagine new types of organiza-
tional constellations that can respond to the 
needs and desires of political subjects that 

arise where the current economic, politic and 
cultural transformations intersect. 

 ‘The art world is notorious in having people 
work for free, artists and others alike. What 
are your thoughts on this situation and the 
underlying structures that seem to facilitate 
the acceptance of artists and others often wor-
king for free, and why are they so difficult to 
get rid of ?’

‘ArtLeaks takes into account the fact that 
a sort of domino effect of exploitation hap-
pens down the line. If we just secure artists’ 
position and fail to address the condition of 
many others who perform unpaid labour, and 
yet may endure even more abuse and humilia-
tion, then we’re merely scratching the surface 
of the inequalities in the contemporary art 
world. It is not just about these exclusive, 
one-sided contracts, but also non-contractual 
practices which directly affect various cultural 
workers. It is important to also consider the 
role of those who work in a nearly feudal 
relationship to blue-chip (or superstar) artists 
or their overlords. As we know, the art market 
is not made up of just galleries and artists, 
but also of people who guard or move the 
work, clean the floors, do all sorts of unpaid 
or poorly paid work within cultural institu-
tions. This landscape of exploitation runs 
the gamut from unpaid translations to front-
desk volunteers. ArtLeaks strives to change 
this culture of exploitation by discussing the 
specifics of how and where this happens, and 
sharing different strategies to prevent people 
being forced into these precarious situations.’

‘If an artist makes art that isn’t a conven-
tional saleable object, and is thus in practice 
working for free, who should then pick up the 
bill and pay for the artist’s work (and others’)?’

‘Creativity is not something that you can 
easily quantify, although there are NGOs like 
W.A.G.E. who have formulated a practice-
smodel on how artists in the United States 
should be remunerated. 

‘We are more interested in how artists 
and cultural workers in general enter the 
art economy how they are treated by pri-
vate and public institutions, from political 
governments to auction houses to museums, 
and – more importantly – how to organize 
ourselves into associations that promote im-
proved working conditions.’ 

‘In your point of view, what would be the 
ideal way to finance the art world?’

‘There is no ideal way to finance the art 
world, as art and culture do not exist in a 
sphere that is disconnected from the rest 
of society, which is governed by the neo-
capitalist economy. One of our ideas, though, 
is to formulate demands through a union for 
at-risk workers. We believe that a Cultural 
Workers and Artists Union of vulnerable 
workers can formulate relevant standards and 
exert international pressure. This strategy may 
help both when dealing with local contexts 
and in linking these struggles across geopo-
litical and economic dimensions.’

Page 34

A Constant 
Visitor
Through performance and video, 
Pilvi Takala investigates and dis-
turbs the social structures that sur-
round us, revealing them as more 
fragile and less natural than one 
might think. Even though her in-
terventions are subtle and perfectly 
harmless, they seem to jolt people 
ever so slightly out of their comfort 
zone and into a grey area where the 
unwritten rules of social conduct 
have yet to be established. 

By Espen Johansen

In The Trainee (2008), Pilvi Takala pretended 
to work as an intern at Deloitte’s marketing 
department for a month, and documented 
her colleagues’ reactions when she failed to 
understand the social rules of the workplace. 
One day was spent sitting at an empty desk 
just thinking, causing severe confusion and 
consternation amongst her co-workers. When 
asked, she simply explained that she was doing 
some brainwork, and that she from time to 
time tries to ‘manage everything without a 
computer’. Nobody confronted her about her 
unusual behaviour, but in an email, another 
employee concluded that she had a mental 
problem, saying, ‘people spent a senseless 
amount of time speculating on this issue.’ 

The project was shown as a series of videos 
and a PowerPoint presentation at the Kiasma 
Museum of Contemporary Art.

In 2009, in Paris, Takala documented her 
attempt to enter Disneyland dressed as Snow 
White, only to be rejected on the grounds 
that she was not The Real Snow White. None 
of the children who flocked around her for 
autographs seemed to question whether she 
was real or not, but a security officer quickly 
appeared on the scene and explained to her 
that she was being denied entrance because 
she would ‘be confused with the real character 
working here.’

In The Committee (2014), she gave 7000 
pounds of her Emdash Award prize money 
to a group of children, asking only that they 
decide collectively on how to spend the mo-
ney. With the premise that there was no right 
or wrong answer, the kids went through a 
thorough decision-making process, finding a 
solution as a group. After considering visiting 
theme parks, buying iPhones or art, they 
ended up investing in a huge bouncy house 
they could rent out or charge admission to 
and make a profit.

During our correspondence, I noticed 
that Takala’s email signature lists phone num-
bers to reach her in five different countries. 
The Finish-born artist has been living here 
and there for such a long time that it was 
difficult to say with any certainty where she 
lived at any given time. However, she is now 
about to settle down in Berlin, after a six-
month residency in New York.

EJ: Has the fact that you’ve been living in 
so many different places made you sharper at 
spotting these social structures that you inves-
tigate in your work?

PT: Displacement from the routine is 
very grounding to my art, but now that I 
don’t actually live anywhere, I can’t even say 
I am breaking my own routines by going to 
a new place. I am a constant visitor. Maybe it 

is a mode of being? I always start new works 
by going to a new place and asking: ‘What’s 
going on here?’

EJ: Has this ‘visiting lifestyle’ affected your 
artistic method and the themes you explore, or 
have you always been fascinated by unwritten 
social rules?

PT: I have been interested in social beha-
viour, ever since I was a child, and especially 
in any kind of group situation – like camp 
or school – that are somewhat artificial. I 
loved school for several reasons, but what 
I remember the most is the social stuff that 
went on there. In Finland, different regions 
have winter holidays at different times, and as 
a kid, I would go with my cousin to her school 
when I had my holidays. It was awesome, 
because I did not have to do anything, and 
was free from being the new girl who had to 
make friends, since I automatically got the 
same social standing as my cousin. It’s not 
that I’m an expert at fitting in, it'smore that 
I lack the fear of not fitting in. 

EJ: If you look hard enough, you will find 
puzzling social structures and unwritten rules 
everywhere. What is it about certain social 
environments that you find fascinating? 

PT: I am always searching, but some 
things I just find more complex and myste-
rious than others. That’s when I try to see if 
I can do something with them, for example 
in my intervention-based work like The Real 
Snow White, where I chose an activity that 
clearly disrupts a situation. 

In other pieces, I don’t really do anything 
except be there, and rather try to describe and 
document a situation that already exists. In 
my works that deal with closed communities, 
there is an inherent tension in the situation 
already, so just me being there is disruptive. 

EJ: Could you elaborate on that? How do 
you work with these minimal interventions as 
opposed to more explicit interactions with the 
public? Your work relies on the response and 

Kajsa Dahlberg, Reach, Grasp, Move, Position, Apply Force, 2014–15, Video still. ©Kajsa Dahlberg
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reactions of others, so I’m curious if you have 
a clear perception of the outcome of a perfor-
mance, and how accurate your predictions of 
other people’s reactions to your work are? 

PT: When you do something explicit, 
it is much easier to guess the reactions you 
will get, and that is often less interesting. 
For me, it is more about looking at an exis-
ting situation and inventing various ways to 
react through minimal interventions. I try to 
choose the kind of action that does not carry 
one particular message, but rather leaves open 
as many ways to react as possible. 

For example, if I decide to go to Disney-
land dressed as Snow White, then the piece is 
almost done. My prediction is that they will 
not let me in, because the level of control is 
so high. But the way they treat me… will they 
give me a free hamburger for trying so hard, 
or quickly take me out of sight and bring 
me to Disney Guantanamo? I was unaware 
if other people dress up in costumes, but it 
makes total sense to dress up before going to 
Disneyland, so the staff there must have a rou-
tine for handling people coming in costumes, 
I just did not know what the routine was. 

My plan was to pretend that I did not 
know about the real Snow White, and that I 
was just trying to be nice and live the dream. 
I was not going to be smart. So, when I had 
arrived at this plan it was just about recor-
ding as much as I could of what happened. 
Many conditions helped make it successful 
as a piece within that framework, but many 
things were also just pure luck.

EJ: Are there any projects where the outcome 
particularly surprised you?

PT: There is always excitement when 
things happen that one cannot anticipate.

The Trainee was a turning point for me, 
because of the duration and intensity of the 
performance in this intimate setting. It was 
physically challenging to withstand social 
pressure and not do what everyone wanted 
me to do. Everyone was like, ‘Please, pick up 
your mobile phone.’ If I had only just held 
my phone everyone would have been happy. 
Doing nothing is scary as hell, because it is 
the moment before you do something, and 
that something could be anything. 

I am really good at dealing with embar-
rassment, and when I did Snow White, I did 
not feel embarrassed at all. But in The Trainee, 
the feeling of being an outcast in that kind 
of community was an actual feeling. I was 
feeling really bad about people thinking I 
was crazy and not wanting to be my friend, 
while at the same time deciding to continue 
doing whatever it was that made that hap-
pen. Since then, I have been working more 
in situations that are more intense, closed off 
and intimate, because there, the stakes are 
higher and the social ties are stronger and 
more complex. If you do something in the 
streets, people do not care; they just think 
you’re a crazy person. But, if you’re a crazy 
person at someone’s work, it’s so much more 
disturbing and interesting. So The Trainee 
was – maybe not surprising – but the most 
significant work in my practice. 

EJ: In The Trainee, some of the people at 
Deloitte were in on the true nature of your 
stay, and thus you had a unique opportunity to 
gather information about how your colleagues 

perceived you. What happened afterwards? 
How was the feedback from Deloitte? 

PT: I would not have been able to get that 
job with my own skills, because becoming a 
trainee at Deloitte is a sought-after position. 
Also, given the hidden cameras, they would 
sue me to death if I hadn’t gotten permission. 
So, we made a deal, a heavy legal document. 
The point was not to surveil anyone except 
me and the people who talked to me. After 
the internship, I spent three months editing 
the video material before I contacted all the 
people in the video, asking them for permis-
sion to show it, and by then it was already 
something they had resolved in their minds. 
No one was angry when they found out, but 
they were relieved to find out it was not real. 
Actually, it is something that they should 
embrace, since they are a company whose 
product is thoughts and ideas, and I later 
found out that they had been discussing ac-
ceptable ways of working after I left. 

EJ: When you think of big corporations, 
cliché buzzwords like ‘streamlining’ come to 
mind, which just sound so dehumanizing. 
What you were doing during this project is, 
however, something I would describe as very 
human. Another interesting facet is that with 
art inside corporate headquarters, one normally 
thinks of paintings on the wall or sculptures 
in the lobby, which makes your project very 
different.

PT: Yes, it was an exchange that worked, 
and Deloitte embraced the whole thing. For 
them, I think, it was mainly about marke-
ting. By letting me do whatever, they appear 
open-minded, flexible and cool. That is why 

they did it. I have been criticized about being 
so useful to them, but I just think the deal 
was fair. I was able to do what I wanted and 
what I thought was interesting, and they got 
something that was useful for them. If this 
were somewhere where I wanted to be in 
opposition and do something destructive, 
I do not think that would have produced 
good results. If there’s a fight between a huge 
corporation and an artist, the one who loses 
is usually the artist. 

With my art, it is not about fighting big 
companies, but rather acknowledging that 
they exist and talking about how they func-
tion. It is always a messy mix of influence 
and benefits and this and that, but with The 
Trainee, the only way I could make it hap-
pen was to make a deal where they also got 
something out of it. 

EJ: Through your performances, you make 
visible these structures we all follow blindly 
most of the time. Is the potential for change 
important to your art?

PT: You cannot change something if you 
do not know what it is. My work is about 
looking at the world, but I do not impose any 
opinion on how it should be changed. Maybe 
by showing it to people, they will make new 
connections, and that can trigger change.

I have my opinions, and nothing is neu-
tral, but my art is not the place where I try to 
do propaganda or explore the things I already 
believe in. In those cases, I would rather sign 
a petition or vote for someone.

EJ: Yes, I think your work acts as a span-
ner in the works, where you – instead of pro-
posing an explicit solution to a certain social 

situation – challenge the public to re-evaluate 
their adherence to the unwritten rules that you 
make visible.

Generally, your work seems to deal with 
everyday social environments, but several of 
your pieces deal with capital as a catalyst in 
these social settings. Is there particular reason 
economy is a recurring theme for you?

PT: Money and exchange are so tied into 
our social reality that I do not know how 
to separate them out. Economy is part of 
how we live together; it is part of the whole 
arrangement. Also, the concept of money 
is fascinating, because it is so abstract that 
nobody can fully explain it. It is a unit that 
you can measure, but money is not the same 
for everyone. It is tangible and intangible at 
the same time. 

In The Committee, many adults seemed to 
be afraid that the kids would fail and spend 
their money in a stupid way. I didn’t think 
any way of spending the money would be 
stupid. They could have bought so much 
candy that they could have swum in it – and 
that would have been fine by me – but in-
stead they started planning to invest it so 
they could get more money. They were eight 
years old, and they already know all about 
this stuff. So, they ended up succeeding in a 
disturbing way – in such a perfect way that 
every adult was happy.

facts
Pilvi Takala (b.1981) has an MFA from the 

Academy of Fine Arts in Helsinki, and 
work with performance and video in public 
or semi-public spaces, through which she 
investigates the sometimes absurd logic 
and structures of social groups, institutions, 
and communities. Through her art, she 
makes visible the unwritten rules that 
dictate normal social behaviour and forces 
her audience to react and find new ways 
to handle abnormal situations.
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Patricia 
Cronin and the 
Art of Bucking 
the “Buck”
by Shana Beth Mason

‘The cult of the movie star, fostered 
by the money of the film industry, 
preserves not the unique aura of 
the person but the “spell of the 
personality,” the phony spell of a 
commodity.’

—Walter Benjamin, “The Work of Art in the 
Age of Mechanical Reproduction” (1936)

To break the “spell of the personality”, as 
Walter Benjamin described in his seminal 
essay, is to decisively break away from that 
which drives a singular personality into the 
hands of public: money. If an artist creates a 
work where neither the artist nor their work 
were reliant on the accumulation of capital, 
Benjamin would, presumably, consider this 
“Art” (with a capital “A”). An even bolder 
gesture would paint money as a caricature: 
numbers, figures, and assets piled together 
in one self-indulgent mass, a character in a 
perpetual tragicomedy. Andy Warhol, Hans 
Haacke, Barbara Kruger, and Tracey Emin 
have initiated this kind of capital critique 
before. None of these artists (and few outside 
of this listing) have transformed in the way 
of Brooklyn-based multidisciplinary artist 
Patricia Cronin. From paintings serving as a 
blistering commentary of money’s value and 
the values of money, her practice has arced 
into a project at this year’s Venice Biennale 
that focuses on almost every element that 
money cannot (and never will) express, in-
spire, or purchase.

Cronin’s capsule entitled Luxury Real Es-
tate Paintings (2000 – 2001) appears harmless 
at first, almost elementary. What the works 
demand, however, is a harder look at how 
capital is at odds with, and inextricably linked 
to, an artist’s production. She gathered photo-
graphs sourced from Sotheby’s International 

Realty, selected images of homes that could 
only be photographed from above (given 
the scale of the property and the elevated 
social status of their owners), and recreated 
the images in the guise of small-scale oil 
paintings. The title of each work contains 
the listed cost of the property and its general 
location: a sprawling estate in Connecticut 
is called “$10,000,000 (Greenwich)” , and 
a private island in the lower Florida Keys is 
“$2,300,000 (Emerald Isle on Money Key)”. 
Added to the tongue-in-cheek humor that 
Cronin found in shifting these real commodi-
ties into aesthetic objects, composition and 
timeliness were key factors. “I made sure that 
there was no horizon line,” she says. “It was 
the most expensive source material. They 
[Sotheby’s] had to hire a plane or a helicopter, 
a photographer, and a pilot to get the image. 
The price tags listed for each work also locate 
them in time. What were they worth then?” 

The series is brimming with double mean-
ings. Just as the values of private property 
appreciate with time, so does the value of art; 
in this case, the value of the physical artwork, 
itself, is dwarfed by the thing it references. 
While the property prices in Cronin’s paint-
ings seem large in our collective imagination, 
their grandeur is diminished both in the 
tiny slots allotted to them within an issue of 
Travel + Leisure or Condé Nast Traveler and 
in Cronin’s intimate squares of oil on linen. 
What’s more, the chance to personally visit 
these homes is afforded only to a select few. 
Cronin’s work unwittingly parses the class 

politics and demographics of viewing art. 
Suggesting that critical observations of art are 
universally democratic is a dangerous path to 
tread; her Luxury Real Estate Paintings are 
stark reminders of an imposed isolationism 
within the fiscal and cultural elite.

Luxury Real Estate Paintings was ex-
ecuted at the same time that Cronin was 
developing a larger, public project called 
Memorial To A Marriage (begun in 2002). 
In the most traditional sculptural material 
(Carrara marble), in the most traditional 
of media (19th century American Ideal and 
Baroque Italian sculpture), Cronin’s body 
lies on a bed, tenderly intertwined with her 
real-life partner (artist Deborah Kass). The 
unapologetic intimacy between them could 
be made public only after their deaths, as a 
“living” legal union was (at the time of its 
inception) invalid. It does not immediately 
refer to currency exchange, but the work 
does recall the fiscal power that lobbyists 
and activists may wield to ensure that same-
sex unions (in the United States) remain 
immoral and unconstitutional in the eyes of 
the public (the two terms are not mutually 
exclusive). A bronze version of Memorial To 
A Marriage was accessioned in 2012 to the 
permanent collection of the Kelvingrove Art 
Gallery and Museum in Glasgow. It is publicly 
funded, thus free and open to the public. 
The current socio-political climate in the 
United States would be intolerant to public 
tax dollars being spent on an artwork where a 
nude, lesbian couple is depicted so candidly. 

Pilvi Takala, The Real Smow White, 2009 © Pilvi Takala & Carlos/Ishikawa London.

Patricia Cronin, Memorial To A Marriage, (detail) 2002. Carrara marble. Cronin-Kass plot, Woodlawn Cemetery, Bronx, NY.  
© Patricia Cronin,
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Nevertheless, the sculpture retains its own 
unique immortality as an artist’s handiwork 
as much as a funerary monument. Money, in 
this instance, may buy political influence, but 
it cannot buy it everywhere.

The circuit from commodity culture to 
commodity-proof culture closes with Cro-
nin’s installation at the Chiesa di San Gallo 
in Venice, A Shrine For Girls: a collateral 
exhibition within the 56th Venice Biennale. 
Three instances of grievous injustice to young 
women are highlighted at three altars within 
the chapel: the first alludes to 276 schoolgirls 
kidnapped by terrorist group Boko Haram in 
Nigeria; the second refers to three teenage 
girls gang-raped and lynched in India; and 
the third recalls the forced labor of vulnerable 
women inside the Magdalene Laundries (or 
asylums) in Ireland. Each instance is com-
memorated by a different garment, piled high 
onto each of the three altars: a hijab veil (for 
Nigeria), a sari (for India), and an apron (for 
Ireland), respectively. Cronin reinstates the 
entity of the young woman, and all that she 
might achieve in her lifetime, as something 
which cannot be broken, sold, or belittled. 
These women were not directly marginalized 
by or as a result of monetary “transactions” 
– rather, they point to the continued victim-
ization of others because of political blind-
ness, social deafness, and cultural muteness 
(all of which could, potentially, be reversed 
by donations to international human rights 
campaigns). The potency of A Shrine For 
Girls lies not in the harsh reality of human 
beings treated like soulless property (or even 
worse, nothing at all), but that grace is found 
in hopelessness. The work unquestionably 
resides in the arena of non-commodified art, 
so that its audience may possess little to no 
recollection of the heavy weight of money 
on the human conscience.

‘People want to be moved. They want to 
be tested,’ Cronin notes. ‘There are a lot of 
people I’m running into…they think people 
that are distracted by big, shiny objects are 
just silly. Good, spend your money that way, 
but it doesn’t really have any impact.’

Cronin is an artist whose creative skill and 
human empathy surpasses free market value 
and the values of the free market. Unfettered 
by “object-hood”, Cronin’s work transforms 
the act of viewing art (and the art, itself ) into 
one of speechless, social awareness. Money 
may talk, but art has the power to, if only for 
a moment, quiet its roar.

Patricia Cronin was born in 1963 in Bev-
erly, Massachusetts. She received her BFA 
from Rhode Island College in 1986 and her 
MFA from Brooklyn College in 1988. She 
has also studied at the Yale University Sum-
mer School of Music and Art, the Norfolk 
Fellowship Program, and the Skowhegan 
School of Painting and Sculpture. She is the 
recipient of the John Armstrong Chaloner/
Jacob H. Lazarus Metropolitan Museum 
of Art Rome Prize Fellowship (2006), the 
Louis Comfort Tiffany Foundation Grant, 
and a Pollock-Krasner Foundation Grant. 
Selected solo exhibitions have been staged 
at The Brooklyn Museum, the American 
Academy in Rome Art Gallery, Kelvingrove 
Art Gallery and Museum (Glasgow, Scot-

land), and the 56th Venice Biennale. Her 
work is held in the permanent collections of 
the Pérez Art Museum Miami (PAMM), the 
National Gallery of Art (Washington, D.C.), 
the Gallery of Modern Art (GoMA) and the 
Kelvingrove Art Gallery and Museum, both 
in Glasgow, Scotland. She has lectured at the 
Victoria & Albert Museum (London), the 
Smithsonian Institution (Washington, D.C.), 
and the Museum of Modern Art (MoMA, 
New York). Cronin held the Leonard and 
Claire Tow Professorship in Art at the Brook-
lyn College of the City University of New 
York (CUNY) from 2013 to 2014, and has 
taught as a Professor of Art since 2003. She 
has also taught at Yale University (as a Visit-
ing Critic from 2002 to 2003), the School 
of Visual Arts (New York), Columbia Uni-
versity, Maryland Institute College of Art 
(MICA), the University of North Carolina 
at Chapel Hill, the Cooper Union (New 
York), and the Pratt Institute (New York). 
She lives and works in Brooklyn, New York. 

facts
Patricia Cronin (b. 1963) works and lives in 

Brooklyn, New York. She received her 
MFA from Brooklyn College in 1988. 
Selected solo exhibitions have been staged 
at The Brooklyn Museum, the American 
Academy in Rome Art Gallery, Kelvingrove 
Art Gallery and Museum (Glasgow, Scot-
land), and the 56th Venice Biennale. Her 
work is held in the permanent collections 
of the Pérez Art Museum Miami (PAMM), 
the National Gallery of Art (Washington, 
D.C.), the Gallery of Modern Art (GoMA) 
and the Kelvingrove Art Gallery and 
Museum, both in Glasgow, Scotland.
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Words on The 
Welfare State 
at M HKA, 
Antwerp
For whom and to what end does a 
so-called welfare state exist? 

by Shana Beth Mason

The term ‘welfare’ signifies a broad concern 
with well-being, health, and general fiscal 
stability. The term ‘state’, on the other hand, 
can be read as: a ‘state of mind’, as in the 
current condition of one’s psyche; a ‘state 
of affairs’, which refers to a larger set of cir-
cumstances or an individual’s situation; or 
‘the state’, ie. a political body that, ostensibly, 
governs and protects its inhabitants. A new 
exhibition at the Museum van Hedendaagse 
Kunst Antwerpen (M HKA) [Museum of 
Modern Art] curated by Anders Kreuger 
aims to investigate an idea that has become 

a very complex, very class-oriented issue with 
specific manifestations across various global 
cultures.

The exhibition does not provide any sug-
gestion of where or when the ‘first’ welfare 
state might have arisen, but it does offer a 
series of works that approach an interpreta-
tion of the term. The works generally reflect 
the respective backgrounds of the artists, who 
hail from both Western and Eastern Europe, 
South Africa, and South America. Highly 
interactive, spanning across multiple creative 
platforms, and arranged to coincide with a 
series of seminars hosted by the Herman 
Deleeck Centre for Social Policy (University 
of Antwerp), The Welfare State was imagined 
as much a series of public exercises in socio-
political game theory as a calculated constel-
lation of the specific visions of eight artists. 
A particularly striking performance from 
Donna Kukuma brings the home audience 
in Belgium face-to-face with its colonial past 
in Africa, and the artist, herself, back to her 
own beginnings. What we caught we threw 
away, What we didn’t catch we kept (2015) 
has Kukuma sitting behind a standard of-
fice desk, telling and retelling a story laced 
with personal memories and references to a 
participant. She is polite, patient, and con-
sistently sidesteps any direct questions from 
her visitor. It is, effectively, a re-enactment of 
photographs taken during the 1950s in the 
former Belgian Congo: of seemingly peaceful 
interactions between the indigenous people 
of the region and the white colonists man-
ning local registries. These scenarios are both 
physically and metaphorically reversed in 
Kukama’s performance. She, a black woman, 
is now the authoritative figure: an extension 
of the museum as an institution, and acts as 
a public servant disguising ‘assistance’ to her 
visitors as ‘stories’.

Another project, entitled Fulltopia, 
was set up by Colombian artist Francisco 
Camacho Herrera and Antwerp-based de-
sign firm Panache Studio. It takes the form 
of a highly-stylized, user-friendly website 
that could act as an exchange pool: users can 
swap services, time, and knowledge without 
using hard currency. A real-world version 

of this project has already been realized at 
impossible.com, founded by model/actress 
Lily Cole, with advisors including Chelsea 
Clinton and Wikipedia founder Jimmy Wa-
les, among others. Ironically, the setup and 
maintenance of Herrera’s project (and that of 
impossible.com) required some form of pay-
ment at the outset. Hard currency somehow 
finds its way into each and every transaction, 
thus becoming inextricable from commercial 
exchange. The ultimate goal of this project 
would be the launch of a hypothetical ‘welfare 
state’, where self-sufficiency and communal 
cooperation meet, but any real progress is 
difficult to measure – perhaps, (as in the 
aptly-titled website), impossible. 

More concrete artworks in various medi-
ums can be found in the exhibition as well, 
such as prototypes for temporary housing 
units (which double as sculptures) built by 
Róza El-Hassan, archival photographs of 
an installation/social experiment entitled 
Meta Filter (1973) by British sculptor and 
ground-breaking cyberneticist Stephen Wil-
lats, and mixed media collages brimming with 
erotic tensions between man and machine 
by Belgian painter and conceptual artist 
Anne-Mie Van Kerckhoven. Lithuanian ar-
tist Artūras Raila documented the rejection 
of and refusal to accept the consequences of 
a bureaucratic welfare state as personified by 
the Far Right and Neo-Fascist movements in 
Eastern Europe. 

On paper, Kreuger’s curatorial vision is 
ambitious, rich in historical and philosophical 
points that invite the public to question itself 
on the nature of concepts like altruism, com-
munity, exchange, labour, class, and power. 
Yet, even for a spacious and well-funded in-
stitution like the M HKA, the sheer scale of 
the words ‘welfare state’ can neither be fully 
contained nor explored within the confines 
of a single project. What’s more, the selection 
of international artists appears homogenous; 
perspectives from artists living in developing 
nations, such as those in Latin America, In-
dia, and Sub-Saharan Africa, and first-world 
superpowers, such as the United States and 
China, are conspicuously absent. That said, 
the project could adopt more hybrid forms 
at other institutions worldwide, offering a 
more diverse discussion of the ‘welfare state’. 
For now, The Welfare State appears to be an 
incubator for a potentially larger discussion 
on how human beings interact, exchange, 
and valuate objects and ideas.

The Welfare State opened at the Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen on 29 
May and runs until 27 September 2015. 
The exhibition is curated by Anders Kre-
uger, and participating artists are Francisco 
Camacho Herrera (Colombia/Holland, 
1979), Josef Dabernig (Austria, 1956), Kajsa 
Dahlberg (Sweden, 1973), Róza El-Hassan 
(Hungary/Syria, 1966), Donna Kukama 
(South-Africa, 1981), Artouth Raila (Lit-
haunia, 1962), Anne-Mie Van Kerckhoven 
(Belgium, 1951) og Stephen Willats (Eng-
land, 1943). For more information, see 
www. muhka.be

Anne-Mie Van Kerckhoven, Atman 
wombman, 1988. © Anne-Mie Van 
Kerckhoven and Zeno X Gallery. 
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