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Det råder ingen tvekan om att det är vanskligt 
att göra förutsägelser om framtiden. Konstlivet 
är inget undantag i detta avseende, men jag tror 
det är möjligt att artikulera några föreställningar 
om framtidens konstliv genom att … s.12

»Så, är du konstnär?«. De torftiga öppningsfraserna 
till nya bekantskaper har fått sig en uppdatering i 
ett Berlin som är tjyvtjockt med engelsktalande 
kulturarbetare. Här kan man lika gärna fråga »konst 
eller övrigt?« som »vad sysslar du med?« … s.16

Det amerikanska post-punkbandet Sonic Youth 
bildades 1981 i New York City. Sedan starten har 
bandet gett ut 15 studioalbum och är ett av de 
främsta inom den alternativa rockmusiken. Sonic 
Youth inledde sin karriär i kölvattnet … s.23

I Sverige är vi vana att framstå i god dager 
internationellt. Vi får guldstjärnor i kanten 
vare sig det gäller jämställdhet, pressfrihet 
eller utbildningssystem. Konstvärlden är inget 
undantag. Vi har utmärkt oss med  … s.29

›  h e r r e g u d ,  l ä g g  i f r å n  e r  g i t a r r e r n a  n u  ‹
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Lokal eller global? Vad är du?

BAKOM MUREN 
Vi hittar sprickor i Berlinmuren.

NYHETER
118 miljoner, rödgrön röra 
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PUBLIKENS TYRANNI
Blir konsten en folk rörelse 
i framtiden? 

SLASH GORDON
Kim Gordon är en rockstjärna 
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EN GLOBETROTTERS DÖD!
Rasmus Fleischer undrar om konsten 
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LEDARE – SIDAN 3

fågel, fisk eller 
mittemellan?

Det är svårt att hänga med i dagens snabba tekniska och digitala 
utveckling, ens för dem som försöker. Det har aldrig varit svårare 
att förutsäga vart vi är på väg. Den tekniska utvecklingen har inte 
bara förändrat hur vi nås av kultur – den förändrar även kulturen 
i sig. Och ingen vill hamna på efterkälken, allra minst politikerna. 
Både Alliansen och de rödgröna säger sig vurma för den digitala 
utvecklingen. 

Leif Pagrotsky säger att han vill ha »en digitaliseringskommission 
som hjälper oss att ligga i framkant«. Digitalisering har blivit ett 
politiskt modeord som man gärna slänger sig med. Något modernt 
och nytt, något fräscht. Inte som »IT« – det låter så gammalt. 

Problemet är bara att samtidigt som digitaliseringen utmålas som 
en modern kulturpolitisk vision blir den aldrig djupare än en enkel 
teknikfråga: Digitalisera kulturen! Vad betyder det egentligen?

Det är ju inte digitaliseringen i sig, utan vad den leder till, som 
är själva grejen. Det är lätt att tro, när man lyssnar på politiker, att 
utvecklingen bara handlar om en övergång från det analoga till 
det digitala, från det gamla till det nya. Men ett så instrumentellt 
perspektiv riskerar att skymma sikten för de verkligt betydande 
förändringarna. Politiker talar för övrigt mer om möjligheter än 
risker. Man har naturligtvis medvetet glömt bort att det var poli-
tiska satsningar på »IT« under nittiotalet som gjorde Sverige till ett 
världsberömt tillhåll för digitala pirater.

Det intressanta är inte själva digitaliseringen, utan vad som 
händer efteråt. Författaren Rasmus Fleischer visade i boken Det 
postdigitala manifestet (2009, Ink förlag) hur vår relation till musik 
har förändrats genom digitaliseringen. Att uppleva musiken direkt 
har blivit viktigare, i form av konserter, klubbar, spelningar. 

Det digitala har ökat betydelsen av att vara på plats. 
Närheten, det lokala blir allt viktigare. Samtidigt kan man 

se en direkt motsatt utveckling, mot ökad globaliseringen och 
internationalisering. 

Men hur hör dessa till synes motsatta tendenser samman? 
Internet har öppnat informationsflödet. Nyheter, trender, idéer 
och influenser når oss idag oerhört mycket fortare. Vi vet i högre 
grad vad som pågår i andra delar av världen. Vad som händer på 
konstscenen i London eller i Belgrad är tillgängligt ett klick bort. 
Det har stor betydelse för hur vi betraktar konstens arenor. Som 
Zandra Ahl, professor för Keramik och Glas på Konstfack, sa om 
sina studenter i förra numret av Konstnären: »De ser sitt skapande 
utifrån ett internationellt perspektiv. Det är naturligt för dem att det 
finns en internationell scen.« 

Kulturrådet konstaterar i sin nya statistikrapport att »Inter-
nationaliseringen av bild- och formområdet har ökat kraftigt under 
senare år, med resultatet att konstnärernas kontaktnät, erfarenhe-
ter och arbetsmarknad har breddats.«

Men samtidigt som informationen blir allt mer global, ökar just 
behovet av det som ligger nära. Att träffas och uppleva saker på 
plats. Där har konsten en fördel; den kräver närhet. 

Internationella influenser, lokala möten – så kan man samman-
fatta utvecklingen. Det som blir lidande är snarare sådant som 
varken är lokalt eller globalt – mellanskiktet. De nationella dags-
tidningarna, medierna, kulturen. Konstkritikens förlorade bety-
delse i de stora morgontidningarna kan ses ur detta perspektiv. 
Även den kommande regionaliseringen av kulturstödet följer 
tendensen mot det lokala. De centrala arenorna marginaliseras, 
och riskerar att nästan helt försvinna. Det händer inte i morgon – 
det händer nu. Vad detta betyder för enskilda konstnärer återstår 
att se. Frågan är: Var står du själv? 

Fågel, fisk eller mittemellan? 
AND E R S R Y D E L L 
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i  s o m m a r s v e r i g e  b l o m s t r a r  alla dessa kulturfestiva-
ler. Kyrkor, hörsalar, gamla industrilokaler och konsthal-
lar fylls av konstintresserade och förväntansfulla semes-
terfirare. Kvaliteten är växlande men många gånger ändå 
förbluffande bra. Det är uppiggande med alla initiativ 
och de möjligheter som erbjuds. På något sätt lyckas man 
skrapa ihop pengar till detta, men de eviga pengaproble-
men har allvarliga skuggsidor. Alltför ofta händer det att 
konstnärer – och särskilt då inom bild- och formkonsten 
– inte får rätt betalt eller ens betalt alls. Ingen ansvarig 
intendent för en konsthall drömmer om att inte betala 
snickare eller elektriker enligt avtalsenliga löner, men 
ersättningen till de deltagande konstnärerna är låg och 
ibland obefintlig. De avtal som finns följs oftast inte, inte 
ens alltid av de offentliga institutionerna. 

Konstnärer av alla de slag har en svag ställning i förhål-
lande till kulturinstitutionerna och kulturindustrin.  Ju 
närmare man kommer den direkta konstnärliga verk-
samheten desto sämre blir de ekonomiska villkoren. 
Beställare och producenter utnyttjar att konstnärerna är 
så engagerade i sin konstnärliga verksamhet att de kan 
förmås medverka till låg ersättning. Det gäller i huvud-
sak inom alla konstområden, med variationer, men 
naturligtvis inte för de olika konstarternas stjärnor och 
kassasuccéer. 

Så har det alltid varit, men de förbättringar som vi trodde 
skulle komma har varit marginella. Konstnärsnämnden 
som ju bland annat har ansvaret för att följa konstnärernas 
ekonomiska situation slår fast att målsättningen att konst-
närerna ska kunna leva på sitt arbete och att regelverken 
(till exempel skattevillkoren) ska anpassas till verksamhe-
ten inte på något sätt uppfyllts. Konstnärer av alla de slag 
har genomsnittligt mycket låga inkomster. 

I vissa avseenden har läget försämrats under senare 
år. Skådespelare och andra scenartister har allt svårare 
att få fasta anställningar och allt fler har pressats ut i en 
osäker frilanstillvaro. Försämringen har skärpts under 
den borgerliga regeringen, bland annat genom försäm-
ringen av a-kassan. Den så kallade kulturministerns brist 
på respekt för konstnärerna slår igenom med full kraft när 
också erkända konstnärer tvingas ta vilka jobb som helst 
för att överleva. Den livslånga inkomstgarantin för särskilt 
förtjänta konstnärer har tagits bort. Regeringen kallar 
detta för arbetslinjen.  De ekonomiska stödsystemen 
urholkas samtidigt som tidningar och andra uppdrags-
givare på kulturmarknaden pressar ersättningarna; det 
blir allt svårare inte bara för konstnärer utan också för 

kulturskribenter. »Kultursektorn har utvecklats till expe-
rimentverkstad för en rättlös arbetsmarknad«, skriver Per 
Wirtén. Istället för att uppmuntra talang, engagemang och 
kreativitet som finns hos konstnärer och de som vill bli 
konstnärer, kläms de åt och får veta att deras arbete inte 
är särskilt behövligt.

d e t  f r i a  ko n s t l i v e t  hotas också av tanken att konsten 
framför allt ska vara ett ekonomiskt smörjmedel eller, som 
det heter i offentliga dokument, »tjäna det område den 
verkar i«. Den går ibland hand i hand med en smygande 
svåråtkomlig politisk dirigering. Till exempel i Stockholm 
där ju det ansvariga kulturborgarrådet sagt att det måste 
vara tydliga mål för stadens kulturpolitik så att konstnä-
rer av alla de slag »vet vad som förväntas av dem«.  Det 
är möjligt att de som skriver och säger så inte riktigt hör 
de ekon från auktoritära regimer som ligger inbäddade i 
dessa tankar. Ett hot är det likafullt.

e n  n y  k u l t u r p o l i t i k  måste vårda och främja konsten 
för dess egen skull; konsten ska vara fri »den bör inte lyda 
under några mål, inte ens goda« (Skuggutredningen). Och 
man måste nu äntligen ta krafttag för att förbättra konst-
närernas ekonomiska situation. Det är mycket som krävs 
vad gäller till exempel skattevillkor, arbetsstipendier – 
och återinförande av inkomstgarantin i modifierad form. 
Stat, landsting och kommuner måste självfallet se till att 
de avtal som finns för bildkonstnärernas rätt till ersättning 
för nedlagt arbete i samband med utställningar också följs. 
Men handlar det om ett allmänt lyft för hela kultursektorn, 
så att institutioner och andra beställare har nödvändiga 
resurser för att betala rimliga ersättningar. Det bästa sättet 
att förbättra konstnärernas levnadsvillkor är att öka efter-
frågan. Det finns ett publiktryck – det visar inte minst alla 
sommarfestivaler – men det saknas resurser. Ett kulturlyft 
för Sverige, det är vad som behövs.

C AR L T HAM

FD SOCIALDEMOKRATISK UTBILDNINGSMINISTER, GENERALSEKRETERARE vID 

OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER OCH SvENSK AMBASSADÖR I BERLIN. 

HAN HAR UNDER LåNG TID SYSSLAT MED KULTURPOLITIK,  

BLAND ANNAT SOM ORDFÖRANDE ELLER STYRELSELEDAMOT I  

SEx STATLIGA STYRELSER INOM KULTUROMRåDET.

I AUGUSTI PUBLICERADE HAN RAPPORTEN Ett kuLtuRLyft föR SvERIgE 

– tANkAR om koNSt ocH kuLtuRpoLItIk På ARBETARRÖRELSEN TANKESMEDJAN. 

sverige behöver
ett riktigt
kulturlyft!

Debatt /  KONSTNäRER UTNYTTJAS GENOM SITT STARKA KONSTNäRLIGA ENGAGEMANG ATT MEDvERKA TILL LåGA ERSäTTNINGAR, SKRIvER POLITIKERN OCH DEBATTÖREN 

CARL THAM. vILLKOREN FÖR KONSTNäRER HAR YTTERLIGARE FÖRSäMRATS UNDER DEN BORGERLIGA REGERINGEN. NU BEHÖvER SvERIGE ETT RIKTIGT KULTURLYFT MENAR HAN.
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Vem Vinner  
118 miljoner? 
ETT REKORDSTORT BELOPP SATSAS På 

KONST I SAMBAND MED BYGGANDET 

Av DET NYA KAROLINSKA SJUKHUSET I 

SOLNA. MEN vAD RäKNAS SOM »KONST«? 

OCH vEM BESTäMMER EGENTLIGEN 

ÖvER PENGARNA?

s t o C k h o l m  Nya Karolinska sjukhuset i Solna 
ska stå klart 2017 och blir då det största sjukhuset i 
världen som byggs genom offentlig-privat samverkan 
(OPS). Enligt tvåprocentsregeln, som fastställer att två 
procent av den totala byggnadskostnaden för vårdin-
rättningar ska gå till konst och konstnärlig gestaltning, 
satsar man 118 miljoner kronor på fast och lös konst.

– Det är klart att det är väldigt mycket pengar men det 
är inget överskott vi har fått, säger Inga-Lill Bäckström, 
projektledare på konstenheten på Landstingets 
Kulturförvaltning. I Stockholms läns landsting räknar vi 
med två procent av byggkostnaden åt konst och konst-
närlig gestaltning för lokaler där man bedriver vård, och 
en procent för administrativa lokaler.

Skanska, som kommer att projektera, bygga, driva och 
underhålla sjukhus- forsknings- och undervisningskom-
plexet, har fått sitt största projekt hittills med en budget 
på cirka 14,5 miljarder kronor. På konstenheten har man 
redan arbetat med det omfattande projektet i tre år.

– Vi började arbeta med de dåvarande arkitekterna 
på White Arkitekter i ett tidigt skede, när man la upp 
planerna för sjukhuset och för finansieringen. Nu har vi 
tagit fram ett konstprogram med övergripande riktlinjer 
för hur man ska arbeta, men det ska naturligtvis bear-
betas när vi får veta vilka de nya arkitekterna är, säger 
Inga-Lill Bäckström.

I det unika samarbetet mellan offentlig och privat 
sektor står Skanska för cirka 46 miljoner kronor. 
Landstinget bidrar med strax under 69 miljoner kronor 
för den konstnärliga utsmyckningen. Skanska står för 
den fasta konsten, den som byggs in, och Landstinget 
för den så kallade lösa konsten som också kan beställas 
och vara platsspecifik. Två miljoner ska vidare läggas 
på ett torg, och en miljon kronor har reserverats för en 
broförbindelse över Solnavägen. Utöver Skanska och 
Landstinget kommer många andra aktörer att ha infly-
tande över pengarna.

– Eftersom vi arbetar med en offentlig-privat finansie-
ring så är frågan om vem som har det yttersta inflytandet 
över konstpengarna ganska svår att svara på. Normalt är 
det Kulturnämnden som fattar de formella besluten och 
Landstingets Konstnämnd som bereder frågorna. Men 
riktigt så enkelt är det inte i det här fallet. Det är ett samar-
bete med många olika aktörer, säger Göran Rosander, chef 
för konstenheten.

Det saknas alltså ännu en detaljerad plan för hur 

de 118 miljonerna ska spenderas. Men man säger att 
begreppet konst kommer att tolkas brett och innefatta 
många olika typer av utsmyckningar, från bild- och 
videokonst till skulpturer och broar.

– Konstprojektet är ett samarbete mellan arkitekter, 
konstnärer och berörda yrkesgrupper på sjukhuset. 
Det är ett enormt projekt och vi har ett stort ansvar att 
göra något bra av det, säger Mats Olofgörs som till-
sammans med Frida Cornell arbetar som konstrådgi-
vare för projektet.

På KRO/KIF välkomnar man projektet som en 
milstolpe i offentlig konst och en fantastisk möjlighet 
för Sveriges konstnärer.

– Nya Karolinska är ett alldeles särskilt projekt till 
att börja med i kraft av sin storlek, och som sådant 
tycker jag att det kräver extraordinära metoder. Även 
om upphandlingsförfaranden är känsliga och sekre-
tessbelagda, hade det kunnat vara möjligt att arbeta 
både öppnare och mer förutsättningslöst redan tidigt i 
projektet, säger Karin Willén, riksordförande i KRO.

På konstenheten förklarar man det såhär:
– Att vi inte har gått ut med någon information än 

beror på att projektet är i ett väldigt tidigt skede. 
Naturligtvis kommer man att involvera många olika 
arbetsgrupper, från arkitekter och konstnärer till sjuk-
vårdspersonal, säger Inga-Lill Bäckström.

På KRO/KIF menar man att det finns en kontinu-
erlig dialog med SLL och stort förtroende både för 

konstenheten och för de båda projektledarna, men 
anser samtidigt att mycket redan har bestämts och 
formats. Karin Willén föreslår att man skulle ha kunnat 
arbeta med projektet utifrån en tävling, inte kring 
konsten utan istället med själva konstprogrammet.

– En sådan tävling har mig veterligen aldrig gjorts 
i Sverige. Arkitekter är vana vid att tävla kring själva 
programmet, konceptet i en byggnad. Sedan är det 
någon annan som ritar själva byggnaden. Så bör vi göra 
även på konstområdet. Det konstprogram som nu före-
ligger är framtaget på sedvanligt sätt av SLL:s organisa-
tion, och är säkert gediget i sig. Men den processen är 
varken extraordinär eller transparent och gör inte Nya 
Karolinska till den kollektiva angelägenhet det är för 
både publiken och alla oss på konstscenen, säger hon.

På konstenheten menar man att beslutsprocessen 
ändå innefattar ett stort antal personer.

– Vi kommer att sitta tillsammans, i stora grupper, 
och arbeta fram idéer. Det är en väldigt stor del av arbe-
tet, att prata med olika yrkesgrupper om vad som fung-
erar och att ta del av deras erfarenheter. Det handlar om 
att hela tiden för en dialog, säger Frida Cornell.

Karin Willén efterlyser fokus på den svenska 
samtidskonsten och konstnärer som är verksamma i 
Sverige. 

– Jag förutsätter att man tänker längre än att göra 
karbonkopior på stora utsmyckningar enligt vanlig 
modell globalt. Det finns några få fixstjärnor som 
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Olafur Eliasson som alltid återkommer i stora presti-
geprojekt och det blir i längden både förutsägbart och 
tråkigt. Jag hoppas att nya Karolinska vågar ge de stora 
utmaningarna till svenska konstnärer, och dessutom 
sprida uppdragen på oväntat sätt över hela konstnärs-
kåren. Det finns så många fantastiska konstnärer som 
inte alltid syns i det smala segment av konstscenen som 
utgörs av gallerier och konstkritik, säger hon.

På konstenheten har man ännu inte beslutat om hur 
pengarna ska fördelas mellan svensk och utländsk 
konst, men ambitionen är att involvera konstnärer så 
snart som möjligt.

– Den här förskjutna tidsplanen, att byggnaden ska 
stå färdig 2017 istället för 2015, tror jag kan vara en 
fördel eftersom detaljplaneringen inte blir så forcerad 
nu. Det betyder att vi har tid att engagera konstnärer 
på ett tidigt stadium och att de kan arbeta mer med 
arkitekterna, säger Frida Cornell.

Vilka riktlinjer finns för arbete med konst i 
sjukhusmiljö?

– Konsten ska framförallt vara funktionell. Nu 
senast jobbade vi med strålbehandlingsrum på nuva-
rande Karolinska. Då fanns till exempel ett önskemål 
från personalen om att ha konst i taket som kan lugna 
och avleda uppmärksamheten från behandlingen. Vi 
jobbar också mycket med ljus och rörlig bild, säger 
Inga-Lill Bäckström.

– Dessutom kommer hygienkraven att vara enorma 

på nya Karolinska, fortsätter Frida Cornell. Det är ju 
det som är så spännande med att arbeta med konst 
på ett sjukhus, just att det finns så många krav. Det 
handlar om personalen, patienten och konstnären, 
och det skapar ett väldigt dynamiskt samarbete. 
Begränsningarna blir en extra sporre, en extra kreati-
vitet som måste till för att skapa ett verk som fungerar 
just där med de förutsättningarna.

Att konst har en viktig plats i vården och en positiv 
inverkan på hälsa och tillfrisknande finns dokumente-
rat i en rad studier sedan åttiotalet.

– Vårdtiden blir kortare och medicinkostnaderna 
lägre, så även de med kronor för ögonen borde kunna 
acceptera att man spenderar pengar på konsten i 
sådana här sammanhang. Men vi talar förstås om lång-
siktiga effekter. När det gäller musik har vi en lång 
tradition av att koppla ihop den med god hälsa, men 
med bildkonsten ligger vi något efter, säger Britt-Maj 
Wikström, docent på Karolinska Institutet och profes-
sor vid Högskolan i Akershus. 

Inför uppdragsprocessen arbetar man med att bygga 
ut Landstingets digitala konstdatabas, Artmedica. 
Utbyggnaden kommer att bestå av en databas där konst-
närer får möjlighet att presentera sig och sina verk. 

– Det blir en anmälan om att man är intresserad av 
att delta i något av Landstingets projekt. Men konst-
närsbasen är bara en del, den är ett verktyg. De stora 
uppdragen kommer vi att annonsera ut på olika 

sätt enligt lagen om offentlig upphandling, säger  
Inga-Lill Bäckström.

I ArtMedica finns också information om fördel-
ningen av konstinköpen och beställningarna mellan 
män och kvinnor.  

– Riktlinjerna ser ut så att pengar ska fördelas åtmins-
tone 60/40 mellan män och kvinnor. De senaste åren har 
60 procent av de verk vi köpt in varit gjorda av kvinnliga 
konstnärer. Däremot kostar mäns verk mer, det finns 
en snedvridning där. Män behöver alltså inte sälja lika 
mycket konst för att hälften av pengarna ska tillfalla 
dem. Det är något vi är medvetna om och håller ögonen 
på. Det som är svårare för oss är mångfalden, att invol-
vera konstnärer med utländsk bakgrund. Det försöker vi 
jobba aktivt med, säger Göran Rosander.

På konstenheten hoppas man så snart som möjligt få 
träffa arkitekterna för att tillsammans med dem börja 
planera utifrån de exakta ritningarna. Nästa sommar 
läggs de första uppdragen ut.

– Då ser jag framför mig att man skulle kunna utkris-
tallisera ett antal uppdrag för fast konst där konstnä-
rerna ska vara med på ett väldigt tidigt stadium. Man 
borde försöka få några av de större uppdragen att rulla 
vid den här tiden. Men vi ligger ju fortfarande i projek-
teringsfas i tre år framöver, säger Inga-Lill Bäckström.

HE Dv I G AND E R S SO N 

mer, tack! 
I ALMEDALEN PRESENTERADE DE 

RÖDGRÖNA äNTLIGEN SITT KULTURLYFT. 

MEN BLEv DET DEN STORA SATSNING På 

KULTUREN SOM vI väNTAT På?

v i s b y  Under Almedalsveckan i början av juli presen-
terade de rödgröna oppositionspartierna slutligen sitt 
utlovade kulturlyft, som kom i 7 punkter. Det vikti-
gaste löftet var 1 miljard extra till kulturen, pengar som 
bland annat ska användas till att införa en maxtaxa i 
Kulturskolan. 

Kulturlyftet var även en återgång till socialdemokra-
ternas tidigare politik på området. Man lovade bland 
annat att återinföra fri entré på de statliga museerna, 
och att utvidga detta till andra offentligt finansierade 
museer runtom i landet genom särskilda bidrag. 

– Att de borgerliga har återinfört vändkors och 
spärrvakter på museerna är oacceptabelt. Vi vill 
gå i motsatt riktning, och också stimulera lokala 
och regionala museer att införa fri entré, säger 
Socialdemokraternas kulturtalesperson Leif Pagrotsky 
i ett pressmeddelande. 

Man lovar även att återställa de avskaffade konst-
närslönerna. Och uttrycker en önskan att centrala 
kulturinstitutioner bör etablera filialer mer regionalt. 

– Vi vill verka för att fler centrala museer och andra 
kulturinstitutioner etablerar sig också i andra delar av 
landet än Stockholm, säger Leif Pagrotsky vidare. 

Ett exempel som lyfts fram är Moderna museet i 
Malmö. 

En annan viktig punkt i programmet är att öppna och 
sprida museernas och konsthallarnas samlingar, främst 
genom digitalisering. Det betyder en utvidgning av det 
tidigare genomförda ACCESS-projektet. De rödgröna 
skriver på debattsajten Newsmill att de ser digitali-
seringen som en »folkbildningssatsning för att stärka 
kunskapen hos fler om hur man kan ta del av kultur och 
information via nätet och mobilt.« 

Spridandet ska även ske genom en fri dragningsrätt 
på samlingar, vilket betyder att museer lättare ska få 
tillgång till andra museers samlingar. Utställare ska ha 
förtur till det som för stunden inte visas. 

– Vi vill öka möjligheterna att ta del av konst och 
utställningar i hela landet. Samtidigt visar de centrala 
museerna bara en bråkdel av alla sina verk. Resten 
ligger osedda i mörka magasin, säger Leif Pagrotsky. 

I programmet utlovas också stora satsningar på 
barnkulturen, bland annat genom att göra Unga Klara 
i Stockholm till nationell scen för barn- och ungdoms-
teater. Man vill även utvidga Skapande skola. Ett mer 
oväntat förslag är införandet av ett populärkulturcentrum 
för »moderna« kulturyttringar som dataspel och film. 

De rödgröna identifierar även kulturskaparnas 
försörjningsmöjlighet som en viktig fråga. Man vill 
förbättra situationen genom att utöka konstnärsalli-
anserna, antalet långtidsstipendier och bidragen till 
arrangörer och fria grupper. 

Socialdemokraterna gick i augusti ut med en egen 
och mer specifik satsning på museer. Förutom de 
förslag som gavs i Kulturlyftet vill man bland annat se 
satsningar på designområdet. 

– I Stockholm behöver flera museer moderniseras. Vi 
vill se ett nytt Nationalmuseum – och i samband med 
det titta på hur designområdet kan lyftas – samt ett nytt 
Nobelmuseum, säger Leif Pagrotsky. 

Men hur generös (och seriös) är egentligen de 

rödgrönas kultursatsning? I augusti publicerade 
Arbetarrörelsens tankesmedja rapporten Ett kulturlyft 
för Sverige – tankar om konst och kulturpolitik – förfat-
tad av den socialdemokratiska politikern Carl Tham. 
Han lovordar de rödgrönas förslag att ge 1 miljard 
extra till kulturen, men menar samtidigt att det inte är 
tillräckligt. Tham ställer i rapporten frågan varför inte 
Socialdemokraterna kan tala om »satsningar på vård, 
skola, omsorg« och lägga till »kultur«? Enligt Carl Tham 
skulle det behövas en 2,5 miljarder kronor till kultur-
området under den kommande mandatperioden för att 
skapa en verklig förändring. Med en sådan satsning 
skulle Socialdemokraterna »kunna visa att man tycker 
att konsten är en central del av ett bra samhälle«, skriver 
Tham som slutord. 

Även kulturanalytikern Tobias Nielsén tycker att de 
rödgrönas satsning är välkommen men otillräcklig. 

– Jag kallar det inte ens en satsning. Jag tycker 
tyvärr inte att man angriper de centrala kulturpoli-
tiska frågorna, utan mest har duttat. Det märks också 
på det svala mottagandet att det inte finns något revo-
lutionerande i det som presenterats. Men debatt blir 
det förstås först när förslag presenteras som innebär 
neddragningar eller stora förändringar för kultur-
sektorn. Alla är sig själva närmast. Och eftersom det 
bara är kultursektorn som bryr sig om kulturpolitiken, 
verkar det bara vara när ens egna jobb eller intresse-
områden hotas som det hettar till. 

Även Nielsén menar att kulturen fortfarande är ett 
politiskt sidoprojekt. 

– Jag överdriver förstås, men jämför med skolfrå-
gor som intresserar folk även utanför skolan. Vad som 
skulle skapa förändring är om partiledarna gick i fron-
ten för ett kulturpolitiskt program som till exempel 
innebar en vision och höjda anslag med 20 procent 
under en mandatperiod. Det skulle vara en satsning.

AND E R S R Y D E L L 
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konsten  
får minst!
KULTURRåDET HAR SAMMANSTäLLT 

DEN FÖRSTA STATISTIKRAPPORTEN 

FÖR BILD OCH FORMOMRåDET. 

UNDERSÖKNINGEN MåLAR UPP 

EN BILD Av ETT CENTRALISERAT, 

KvINNODOMINERAT OCH GRAvT 

UNDERFINANSIERAT OMRåDE. 

s t o C k h o l m  I juni publicerade Kulturrådet 
Bild och form 2009: Kulturen i siffror, som är den 
första statistikrapporten kring enbart bild och form. 
Kulturrådet konstaterar att det finns stora luckor i 
statistiken på området, speciellt när det gäller den 
samtida form- och bildkonsten. Skälen tros vara »det 
stora antalet skilda aktörer och statens relativt otyd-
liga roll på området«. Rapporten ska vara ett steg i att 
förändra detta och en del av »Kulturrådets nya stra-
tegi att göra den samtida bildkonsten tillgänglig för så 
många som möjligt«. 

147 icke-vinstdrivande utställningsarrangörer, 
både privata och statliga, har svarat på Kulturrådets 
enkät. Bland dem finns förutom verksamheter med 

offentligt stöd även gallerier, mässor, konstgrupper och 
konsthantverkskooperativ. 

Rapporten målar upp en bild av ett område som 
bland annat är kvinnodominerat, och statligt underfi-
nansierat i jämförelse med andra kulturområden. 

Nära hälften av alla utställningsarrangörer återfinns 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Två tredjedelar av 
de tre miljoner som under 2009 besökte en av  utställ-
ningsarrangörerna gjorde det också i dessa städer. De 
flesta av besöken gjordes hos de kommunala konsthal-
larna. Störst var Kulturhuset i Stockholm (282 889 
besök), följt av Dunkers kulturhus i Helsinborg 
(242 800) och Malmö Konsthall (172 590). De verk-
samheter som hade genomsnittligt högst besöksantal 
låg i Skåne, med 200 besökare per dag mot 100 i övriga 
landet. Av undersökningen framgår att de fria aktö-
rerna i huvudsak bedriver sin utställningsverksamhet 
i liten omfattning. 

Totalt arrangerades 1300 utställningar, varav majo-
riteten var egenproducerade (70 procent). På dessa 
utställningar visades 6000 konstnärer, varav 80 
procent var verksamma inom Sverige och 50 procent 
inom samma län som utställningsarrangören. De 
kommunala konsthallarna och de fria arrangörerna 
visade lika många konstnärer, men bland de senare 
fanns fler professionella konstnärer. 

40 procent av alla utställningsarrangörer arbe-
tade ideellt, utan någon form av ersättning. 
Utbildningsnivån bland arrangörerna är dock hög, 
en majoritet har någon form av högre utbildning eller 
akademisk examen. 

Betydligt fler kvinnor än män är verksamma på bild- 
och formområdet. Två tredjedelar av alla arbetstimmar 
utfördes av kvinnor. Kvinnor avlönades även i högre 
grad för sitt arbete än män, dubbelt så många enligt 
rapporten. 

Den totala intäkten för de tillfrågade utställarna 
var 200 miljoner kronor, av dessa var två tredjedelar 
offentliga bidrag. Kommunerna stod för 70 procent 

(101 miljoner) av detta, medan staten bidrog med 15 
procent (20 miljoner). 

Av entréavgifterna på totalt 12,5 miljoner kom 85 
procent från Stockholm. I huvudsak från Liljevalchs, 
som stod för 77 procent av de totala intäkterna på detta 
område under 2009. 

De tillfråga utställningsverksamheterna uppgav att 
de i snitt betalar konstnärer 3000 – 5000 kronor per 
utställning, och det är ingen större skillnad mellan 
utställningsarrangörerna i ersättningsnivå. 

När det kommer till marknadsföring använder en 
majoritet av utställarna sig av en webbplats. Drygt 
hälften av utställarna säger sig använda sociala medier 
som kommunikationsväg. Majoriteten av dem finns i 
storstadsregionerna. 

Slutligen konstaterar Kulturrådet i sin analys att 
det finns stora skillnader mellan de fria aktörerna och 
de kommunala konsthallarna. De fria aktörerna visar 
betydligt fler konstnärer med härkomst utanför Europa, 
medan de kommunala lägger större fokus pedagogisk 
verksamhet och att nå barn, unga och föreningsliv. 

Man konstaterar vidare att områdets knappa 
ekonomi står i skarp konstrast till den ekonomiska till-
växt som skett på konstmarknaden. Galleriförbundets 
femtiotal medlemmar omsätter 234 miljoner kronor. 
Mellan 2002 och 2006 växte konstmarknaden i Sverige 
med 90 procent. Kulturrådet menar att man kan tala 
om »två skilda världar. Å ena sidan en marknad som 
omsätter stora pengar och har en kraftig tillväxt, å 
andra sidan en verksamhet som drivs med knappa 
resurser och ett stort mått av ideellt arbete.«

Rådet slår fast att »det samlade offentliga stödet 
till bild- och formområdet är litet« – lägst av andel av 
samtliga kulturområden (1 procent).

Som skäl anger Kulturrådet att detta är ett svårfångat 
område, där kommersiellt framgångsrika aktörer blan-
das med ideella krafter. Bristen på en tydlig struktur 
tros vara en huvudanledning.

AND E R S R Y D E L L 
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lars nittVe till 
Hongkong 
vID åRSSKIFTET BÖRJAR LARS NITTvE SITT 

NYA JOBB I KINA, DäR HAN SKA DELTA I ETT 

Av väRLDENS STÖRSTA KULTURPROJEKT. 

MEN HUR STOR äR KONSTNäRERS FRIHET I 

HONGKONG? 

h o n g ko n g  Den sista oktober slutar Lars Nittve som 
chef för Moderna museet efter nio år vid rodret. Omdömet 
om hans gärning är delad. Å ena sidan kommersiell 
succé med ökat besöksantal och hundratals sponsorsmil-
joner till museet å andra sidan kritik för allt för lättköpta 
utställningar av alltför många män. 

Ett nytt jobb är dock redan klart. Vid nyårsskiftet flyt-
tar Lars Nittve till Hongkong för att delta i en av världens 
största konst- och kultursatsningar. 22 miljarder kronor 
satsas på att skapa en kulturstadsdel på en cirka 40 

hektar stor halvö byggd av sten och sopor. Projektet har 
knutit till sig de världskända arkitekterna Norman Foster 
och Rem Koolhaas, som ska lägga upp huvudplanerna för 
området. Halvön ligger vid Hongkongs kända Victoria 
Harbour och ska ha teatrar, operahus, konserthus och ett 
stort konstmuseum. 

Lars Nittves jobb blir att delta i stadsplaneringen, men 
framför allt bygga upp konstsamlingen för museet M+.  
Det ska dock vara bredare än bara ett konstmuseum, M+ 
ska även inkludera arkitektur, design och rörlig bild. 

Det hymlas inte med att det är ett skryt-projekt det 
handlar om. Den holländska arkitekten Rem Koolhaas 
har gjort sådana här anläggningar till sitt signum, efter 
flera megaprojekt ibland annat i Dubai och Shanghai. 

En kritik som riktats återkommande mot dessa projekt 
är att västerländska arkitekter och konstnärer hjälper 
diktaturer att tvätta byken med estetik och konst. I Kina 
har konstnärer som samarbetat i dessa projekt också 
råkat illa ut, till exempel konstnären och arkitekten Ai 
Wei Wei som tillsammans med schweiziska byrån Herzog 
& de Meuron låg bakom den stora OS-arenan Fågelboet i 
Peking. Efter att han tog ställningen för offren i jordbäv-
ningen i Sichuan 2008 har han gripits och misshandlats. 
Till Svenska Dagbladet säger dock Lars Nittve att situa-
tionen är annorlunda i Hongkong: »Han (Ai Wei Wei) 
kommer inte råka illa ut i Hongkong. Det känner jag mig 
väldigt säker på efter alla samtal jag haft med konstnärer 
på stadens aktiva alternativa konstscen. De upplever att 
de agerar väldigt fritt.« 

Friheten i Hongkong är dock odefinierad, sedan Kina 
tog över ön 1997 har alla demokratiska reformer avstan-
nat. Regimen i Peking har även låtit förstå att man har 
sista ordet. 

Museet M+ ska stå färdigt 2015-16. 

AND E R S R Y D E L L 

MARIANNE LINDBERG DE GEER®

UNDER BELÄGRING

18.9–21.11 2010 

Fri entré

Visningar
lördagar kl 14.00

Tis–ons 12–17
Tors 12–19

Fre–sön 12–16 
Trädgårdsgatan 9

Tel 0500–49 85 61

KONSTHALLEN
SKÖVDE KULTURHUS

www.skovde.se/MLDG

www.materialpaletten.se

KONSTNÄRSMATERIAL!
Välkommen att beställa ditt material.
Vi har färger, dukar, penslar och paletter.
Konstnärsmaterial från välkända och
Beprövade leverantörer med kvalitét.

Allt material hos oss är framtaget efter
Samråd med yrkesverksamma konstnärer.
Här handlar du tryckt och säkert.
Alltid öppet dygnet runt på nätet.
Kontant eller faktura. Du väljer.

10% och en liten välkomstpresent 
ger vi på din förstagångs beställning.

www.materialpaletten.se



Målardukar till 
kanonpriser!

203 x 203 x 36 mm
305 x 305 x 36 mm
356 x 254 x 36 mm
406 x 305 x 36 mm
457 x 356 x 36 mm
508 x 406 x 36 mm
610 x 305 x 36 mm
508 x 508 x 36 mm
800 x 305 x 36 mm
762 x 610 x 36 mm
1016 x 508 x 36 mm
1016 x 1016 x 36 mm
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100:-
165:-
175:-
335:-

Målarduk
Målarduk
Målarduk
Målarduk
Målarduk
Målarduk
Målarduk
Målarduk
Målarduk
Målarduk
Målarduk
Målarduk

Dubbelt akrylgrundad, mediumgrängad uppspänd 
galleriduk i 100% syrafri bomull. 36 mm djup. 
Nu har vi utökat sortimentet med ytterligare 
18 nya storlekar! 

Målardukar i urval:

Stockholm 
Luntmakargatan 66

Göteborg
Första Långgatan 26

Malmö
Djäknegatan 33

Matton AB
www.mattonbutiken.se
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15 % rabatt 
För medlemmar i 

KIF samt Mattons 
kundklubb.

IB WAHLSTRÖM
 KONSTNÄRSMATERIAL

Det mesta för 
måleri & grafik

Tel: 08-151910

  www.ibwahlstrom.se

 Butik: Rådmansgatan 52, Stockholm

Billigt konstnärsmaterial!

20–40 %
Billigare än 

rekommenderade 
priser.  

snaBB leverans!

Henrikssons konstnärsmaterial aB

nydalsvägen 1, Hökerum 

0321-51400

www.Henrikssonskonstnärsmaterial.se



ungern anklagas 
 för konststöld

W a s h i n g t o n  Den ungerska staten stäms 
på 100 miljoner dollar av släktingar till den 
judiska konstsamlaren Mór Lipót Herzog. 
Det var i slutet av andra världskriget som den 
ungerska staten tillsammans med nazisterna 
beslagtog Herzogs konstsamling i Budapest. 
Samlingen, som består av ovärderliga verk 
av El Greco, Velázquez, Courbet och Coro, 
finns idag utspridd på flera av Ungerns största 
statliga museum. 

Tidigare i år återlämnade den tyska staten 
en målning ur samlingen; ett renässanspor-
trätt av Georg Pencz, som i juli såldes på 
Christies i London för 8,5 miljoner dollar. 
Pengarna från målningen har finansierat den 
nya stämningen. Den ungerska regeringen har 
hittills vägrat återlämna konst som beslagtogs 
från judar under kriget, trots påtryckningar 
från bland andra Hillary Clinton. 

hårt straff för 
konsthandlare

n e W  y o r k  Den amerikanska konsthandlaren 
Lawrence Salander dömdes i augusti till 
6-18 års fängelse för ett konstbedrägeri som 
inbringade 860 miljoner kronor. Salander 
sålde under lång tid konst som inte tillhörde 
honom själv till flera olika köpare. Bland de 
lurade finns tennisspelaren John McEnore 
och skådespelaren Robert  De Niro. Bluffen 
upptäcktes när galleriet gick i konkurs 2007. 
Lawrence Salander hade använt pengarna till 
att finansiera en luxuös livsstil, där han bland 
annat hyrde ett mansion i New York för 
150 000 dollar i månaden. 

Fängelsestraffet avgörs av Salanders uppfö-
rande i fängelset. Han dömdes även att betala 
tillbaka 860 miljoner kronor. 

är Christo en miljöbov?

C o l o r a d o  Hur skadligt är det att täcka 
över en 10 kilometer lång sträcka längst 
Arkansasf loden med silvriga dukar? Det 
utreder nu de federala myndigheterna 
i USA, sedan den berömda konstnären 
Christo presenterat det storslagna konst-
verk han planerar att genomföra 2013. 
Projektet skissades från början tillsammans 
med hans nu avlidna samarbetspartner och 
hustru Jeanne-Claude. Deras sista stora 
projekt tillsammans var den orangefärgade 
tyggången The Gates i Central Park i New 
York 2004.

Lokala motståndsgrupper har redan bildats 
mot projektet, bland annat ROAR (Rags of 
the Arkansas River) som menar att projektet 
kommer att skada djurlivet och leda till stora 
ingrepp i miljön. 

 – Nerifrån vattenytan kommer folk på flot-
tar, i kajaker och kanoter på Arkansas-floden 
att se hur den blå himlen, de vita molnfor-
mationerna och de vågiga bergkammarna 
avtecknar sig genom tyget, berättar Christo 
själv för en webbsajt. 

kris för 
 da vinCi-utställning

g ö t e b o r g  Den internationella da Vinci-
utställningen And there was light som pågått 
i sommar på Eriksbergshallen i Göteborg 
blev inte den succé som förväntades. I 
augusti begärde Malmö tingsrätt att bolaget 
bakom utställningen, Excellent Exhibitions, 
ska genomgå en rekonstruktion. Bolaget har 
därmed ställt in alla betalningar. 

Utställningen visade förutom verk av 
Leonardo da Vinci även Michelangelo och 
Rafael. Den främsta orsaken till de ekonomiska 
problemen har varit de dåliga besökssiffrorna, 
och högre omkostnader än beräknat. Hittills 
har dock inte Excellent Exhibitions velat 
redovisa några siffror. Till Göteborgsposten 
sa företagets vd Mats Rönngard: »Vi vill 
behålla den positiva känslan«. Utställningen 
har planerats att gå som vandringsutställning 
internationellt i 6–8 år. Hur rekonstruktionen 
påverkar de planerna kan Excellent Exhibitions 
inte svara på.

CloWner till de gamla

s t o C k h o l m  Esabelle Dingizian, riksdagsle-
damot för Miljöpartiet, vill ha clowner på 
äldreboenden. Detta sa hon i en intervju 
med Expressen i augusti: »De äldre behöver 
stimulans. Clowner som sprider glädje kan 
skapa gemenskap och bidra till att de boende 
håller sig friskare. Dessutom kan folk som hör 
dåligt ha behållning av clowner.«

Förslaget är ett led i Miljöpartiets mål att 
skapa gröna jobb genom att släppa in konst-
närer, musiker och andra kulturarbetare i 
omsorgen och sjukvården. 

sven ljungberg avliden 

s a n  b e n e d e t t o  d e l  t r o n t o  Den svenske 
konstnären Sven Ljungberg avled i slutet 
av juli under en arbetsresa vid Adriatiska 
havet. Sven Ljungberg blev 96 år gammal. 
Ljungberg är mest känd för sina målningar 
av livet i den småländska hemstaden Ljungby 
under nära 70 år. Han har även arbetat som 
illustratör och samarbetat med bland andra 
Ivar Lo-Johansson och Torgny Lindgren. Sven 
Ljungberg var direktör och senare rektor för 
Kungliga Konsthögskolan (1978-81), och även 
professor vid samma institution. 1990 grun-
dade han Ljungbergsmuseet i sin hemstad. 
Sven Ljungberg var verksam som konstnär 
fram till sin död. Förutom Ljungby var Italien 
Ljungbergs stora inspirationskälla. 

bröder bakom vilksbrand 
får fängelse

h e l s i n g b o r g  De två bröder som i maj anlade 
en brand i Lars Vilks hus i Höganäs dömdes 
i juli till fängelse. Den äldre brodern till tre år 
och den yngre till två. Båda har nekat både 
till brottet och till att ha varit på plats. Men 

 
bevisningen var överväldigande, enligt 
Helsingborgs tingsrätt. Bland annat hittades 
brödernas jackor med körkort, bankkort och 
lägenhetsnycklar. Den ena av bröderna vårdades 
även samma natt för brännskador på sjukhus. 

Det var natten till den 15 maj som branden 
anlades, Lars Vilks var dock inte hemma och 
branden slocknade av sig själv. Räddningstjänsten 
har däremot gjort bedömningen att risken var 
stor för att branden skulle spridas, och rubri-
ceringen har därför varit mordbrand. Under 
rättegången kallade den ena av bröderna Lars 
Vilks för »islams värsta fiende just nu.«

alma löv stänger

ö s t r a  ä m t e r v i k  I höst stänger konstnärspa-
ret Karin och Marc Broos den värmländska 
paviljong som de drivit i över tio år. Till 
Svenska Dagbladet uppger Marc Broos att 
nedläggningen kommer efter att man har 
nekats bidrag från Kulturrådet. Alma Löv har 
varje sommar ställt ut ett fyrtiotal konstnärer 
och lockat tusentals besökare till den lilla 
värmländska byn. Paviljongen har visat flera 
av samtidskonstens mest betydande namn; 
Annika von Hausswolff, Ann-Sofi Sidén, 
Bjarne Melgaard, Tilda Lovell, Sonja Nilsson 
och Kristina Matousch. 

Verksamheten har tidigare fått bidrag från 
Framtidens kultur, vilket dock har upphört i 
och med fondens avvecklande. 

fransk fame

p a r i s  Fransk samtidskonst måste marknadsfö-
ras bättre i världen, det anser en rad franska 
kulturpersonligheter. För ändamålet har de 
grundat fonden FAME (Fonds Arts Marché 
Economie) som ska marknadsföra och 
promota franska konstnärer på den interna-
tionella konstscenen. Bakom fonden ligger en 
rad curatorer, journalister, samlare och andra 
konstpersonligheter, däribland konstkonsulen-
ten Fabien Bouglé och konstsamlaren Hervé 
Loevenbruck. Frankrike har de senaste åren 
genomfört en rad ändringar i skattesystemet 
som underlättar donationer, bland annat till 
konstlivet – något som FAME ska dra fördel av. 

byggboom i oslo

o s l o  Den internationella arkitekttävlingen för 
Norges nya Nationalmuseum för konst, design 
och arkitektur är avgjord. Museet som ska öppna 
2017 ska byggas bredvid Nobels Fredscenter, som 
ligger i en före detta tågstation i Oslo. Tävlingen 
vanns av den Berlin-Neapelbaserade byrån 
Kleihues + Schuwerk, framför allt gillade juryn 
deras »enkla och återhållsamma« förslag. Tanken 
med museet är att samla en rad av dagens separata 
museum under ett tak. Museet är också del av den 
kulturella byggboom som pågår i Oslo. Häromåret 
öppnade det nya spektakulära Operahuset. 
2012 öppnar det nya Astrup Fearnley-museet  
för modern konst och 2014 ska det nya Edvard 
Munchmuseet stå klart.

konsten att damma av!

k ö p e n h a m n  Tusentals konstverk samlar idag 
damm i museernas lager. Därför föreslog de 
rödgröna, när de presenterade sitt kulturlyft 
under politikerveckan i Almedalen, att svenska 
museer ska tvingas låna ut de delar av sina 
samlingar som för tillfället inte visas. I Danmark 
pågår nu en liknande diskussion. Bland annat 
har Louisiana beslutat att låna ut delar av sin 
stora samling till andra danska museer under 
lång tid. Till en början rör det sig om cirka 100 
konstverk av framför allt danska modernister 
som Albert Mertz, Paul Gadegaard, Henry 
Heerup och Vilhelm Lundstrøm. Tanken är 
att verken inte ska visas i tillfälliga utställningar 
utan under en längre tid ingå i de permanenta 
utställningarna på bland annat ARoS och 
Nationalgalleriet. Är det måhända en ny trend 
att vädra lagren? 

från kakao till konst

s t o C k h o l m  Nu startar ännu en konstinstitu-
tion i en förort till Stockholm, Marabouparkens 
konsthall i Sundbyberg. Det är under den 
k-märkta parken som man slagit upp dörrarna 
till en 500 kvadratmeter stor utställningsyta. I 
Marabouparken har det sedan tidigare funnit 
en skulpturpark som nu får sällskap av den 
underjordiska konsthallen, som planerats 
under ungefär tio års tid. I en funkisbyggnad 
som var Marabous laboratorium har man 
öppnat restaurang och museishop. Bakom 
konsthallen ligger Marabouparkens stiftelse 
med stöd av Sundbybergs kommun. 

mamma andersson blir 
hedersdoktor

l u l e å  »En konstnär från regionen som 
genom sitt konstnärliga arbete nått stor 
framgång både nationellt och internatio-
nellt och som erhållit en rad prestigefulla 
utmärkelser«. Så lät motiveringen när Karin 
Mamma Andersson i augusti utnämndes till 
hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. 
Hon sa till TT Spektra om utnämnelsen 
att »det känns bra, men lite märkligt« och 
hänvisar till att hon känner sig främmande i 
den akademiska världen. Hon promoveras 
i Luleå den 13 november.

oCh lite om Chefer…

s t o C k h o l m  William Easton avgår som chef 
för Tensta Konsthall av privata skäl. Han 
kommer att ersättas av Pernilla Luttorp som 
bli tillförordnad chef. 
Regeringen har även utsett StaffanForsell till 
ny generaldirektör för Riksutställningar och 
chef för den ambulerande konstinstitutionen. 
Forsell har lång erfarenhet som museichef, 
bland annat som vd för Scenkonstbolaget, 
chef för Armémuseet och Cosmonova i 
Stockholm. Han tillträder 1 december.
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d e t  r å d e r  i n g e n  t v e k a n  om att det är vanskligt att göra förutsä-
gelser om framtiden. Konstlivet är inget undantag i detta avseende, 
men jag tror det är möjligt att artikulera några föreställningar om 
framtidens konstliv genom att granska vår samtids embryon till det 
som kommer att prägla framtiden.

Det finns en seglivad myt att konstnären kan se in i framti-
den. Denna myt har närts av konstnärerna själva under hela den 
moderna epoken. Man har talat om den moderna konsten som en 
del av »det permanenta avantgardet« där konstnärerna har sett 
sig själva som ett slags militär förtrupp som befunnit sig ett långt 
steg före »det civila samhället«, vilket i sin tur har beskrivits som 
en eftersläpande grupp medborgare, av konstnärerna kallade 
kälkborgerliga. 

I dagens konstliv finns det inte mycket kvar av denna utopiska 
framtidsinriktning. Konstnärerna ser sig inte längre självklart som 
speciellt utvalda eller särskilt skickade att förutsäga framtiden. 
De är mer samtidsinriktade och det finns till och med konstnärs-
grupper som koketterar med att inte ens vilja vara samtida. De 
ser sig som historiska reliker eller vill i varje fall hålla de histo-
riska förbindelserna levande. Detta är en del av uppgörelsen med 
modernismens ständiga betonande av utvecklingsoptimismen som 
den främsta drivkraften, bland annat manifesterad i slagord som 
»vi vill ha framtiden i dag«. I början av sextiotalet ifrågasatte allt 
fler utvecklingen som den enda tänkbara modellen för samhälls-
utveckling och därmed industrialismens nödvändighet till förmån 
för en mer hållbar samhällsutveckling med gröna inslag. Med före-
ställningen om industrialismens haveri försvann också tanken på 
ett konstnärligt avantgarde för gott. 

Dagens konst har alltmer kommit att närma sig en kultur präg-
lad av mainstream med dess krav på bredd och allmängiltighet. 
Det finns med andra ord inte längre en motsättning mellan denna 
huvudfåra i samtidskulturen och konstnärlig frihet. Tvärtom är 
konstens tillgänglighet en kardinalegenskap. Det finns inte mycket 
som tyder på att konsten i framtiden kommer att ta ett steg tillbaka 
till en tidigare marginaliserad position, när den äntligen har blivit 
etablerad som en samhällelig kraft. 

m e n  ko n s t e n s  i n t e g r e r i n g  som samhällsfenomen gick ett steg 
för långt i samband med betoningen av »den relationella esteti-
kens« funktionella samhällsnytta, som fick sitt genomslag under 
nittiotalet. Det var en konstnärlig yttring som inte intresserade sig 
särskilt mycket för konstens inomkonstnärliga paradigm. I stället 
ville dess företrädare använda sig av samhälleliga värdesystem 
i sin konst. Det kunde vara allt från marknadssystem till arbets-
miljöaspekter eller andra utomkonstnärliga föreställningar som 
inlemmades i konsten för att göra den mer nyttig i samhällets 
tjänst. Det resulterade i en lek med nya identiteter. Konstnärer 
skapade verkliga och fiktiva företag med mer eller mindre realis-
tiska agendor och produktsortiment. Andra konstnärer började 
undersöka börsens spekulationsiver i sin konst. Men konstnärer lät 
sig också anställas på arbetsplatser för att höja den kreativa nivån 
med sin blotta närvaro, eller för att omforma trafiklandskapet på 
våra vägar genom sin konstnärliga gestaltning. Det fanns ett drag 
av samhällsnytta i denna konströrelse som tilltalade politiker och 
tjänstemän inom kulturpolitikens område, och som därmed snabbt 
annekterade konsten som kulturpolitiskt medel på ett närmast 
instrumentellt sätt. Gränserna mellan konst och samhälle framstod 
inte längre som oöverstigliga. Det fanns till och med politiker och 
tjänstemän som började se sig själva som konstnärer. Detta innebar 
en trivialisering som resulterade i en backlash för den relationella 
estetiken. Men genombrottet var viktigt för det utvecklade ett helt 
nytt sätt att tänka på konsten som en samhällelig nyttighet. Det är 
en del av en utveckling som är irreversibel.

d a g e n s  k o n s t l i v  b r u k a r  betecknas som globalt till sin natur, 
vilket är resultatet av ett intensivt utbyte av information som 
ökar explosionsartat i främst de digitala medierna vars lättrörlig-
het främjar utbytet mellan olika delar av världen. Men i motsats 
till många förutsägelser tror jag inte att framtidens konstliv 
kommer att vara ett enda stort kommunicerande kärl. Det finns 
mycket som pekar på att konstlivet kommer att vara »en global 
by«, som Marshall McLuhan förutspådde i sin banbrytande bok 
Understanding Media redan i början av sextiotalet. Vi kommer 
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Konstlivet håller 

på att förvandlas 

från en marginal

iserad kultur

företeelse till en 

bred folkrörelse.  

Men det kommer 

inte vara konstnä

ren utan publiken 

som håller i takt

pinnen i framtiden, 

menar Bo Nilsson. 

KONSTNÄREN 

fick ta del av ett 

kapitel ur den 

kommande boken 

»Framtiden är nu«. 

att vara en del av ett större globalt sammanhang. Men med den 
utvidgade världsvy som globaliseringen innebär, kommer samti-
digt den lokala bymentaliteten att förankra det stora i det lilla. I 
detta perspektiv finns det inget som kan betraktas som en motsätt-
ning mellan de stora konstmetropolerna och det som kan kallas ett 
provinsiellt konstliv. Det som har en lokal »färg« framstår i dag som 
närmast exotiskt eller i alla fall autentiskt. Det har resulterat i en 
större kulturell mångfald med ett utbyte av konstnärer från olika 
kulturkretsar och möjlighet för svenska konstnärer att ta plats i 
olika utställningssammanhang världen över. Det är en tendens som 
har följts av en markant höjning av konstnärligt självförtroende i 
det svenska konstlivet, och som har vissa likheter med det svenska 
tennisundret i sin förmåga att reproducera nya talanger.

d e t  i n n e b ä r  a t t  s v e r i g e  inte längre kan sägas var en peri-
feri i det samtida konstlivets terräng. Tvärtom är Stockholm det 
självklara navet med sitt mångfacetterade konstliv. Det finns få 
platser i världen som idag kan stoltsera med lika stor bredd på 
konstnärligt utbud. I Stockholm finns ett femtontal utställnings-
institutioner som gör utställningar av modern eller samtida konst 
med huvudmän som är statliga, kommunala och privata. Många har 
en lång historia som modernismens banerförare, med det kommu-
nala Liljevalchs Konsthall och statliga Moderna museet som bely-
sande exempel på samhällets konstnärliga ambitioner. I samti-
den är det främst privata intressen som har resulterat i Magasin 3, 
Bonniers Konsthall och Jarla Partilager. Men det finns också 
betydligt fler konstinstitutioner i vardande. Folkhems konsthall 
och Baby Björns projekt på Hålludden på Värmdö i Stockholms 
skärgård för att nämna några. Detta är bara början på en utveckling 
som kommer att eskalera i en till synes ofattbar omfattning i dagens 
perspektiv. Jag skulle tro att Stockholm år 2040 kommer att ha 
dubblerat sitt antal av konstinstitutioner, även om inte alla kommer 
att ägna sig åt en renodlad utställningsverksamhet av konst. Många 
institutioner som sysslar med samtidskonst har redan börjat lösa 
upp de stränga hierarkierna mellan konstarterna till förmån för en 
mer flexibel hållning där gränsöverskridanden utgör en självklar 

vitalisering. Det innebär att gränserna mellan konst, design, arki-
tektur och konsthantverk framstår som en gammaldags hierarkisk 
uppdelningsgrund utan relevans. Men utvidgningen gäller inte 
bara det visuella fältet, utan också andra konstformer som dans, 
musik och aktiviteter i gränslandet mellan dessa. Det framstår som 
om kulturhustanken åter har kommit i ropet på ett helt naturligt 
sätt utan de kulturpolitiska ambitioner som var styrande i dess 
första konstruktion. Nu tycks det vara konstnärernas nyfikenhet 
på gränssnitten mellan de olika konstarterna som resulterar i ett 
breddat kulturutbud 

d e t  f i n n s  a n l e d n i n g  att tro att alla stadsdelar och kranskom-
muner runt huvudstaden kommer att etablera egna utställnings-
institutioner med ett lokalt förankrat konstliv, även om deras 
ambitionsnivå inte alltid kommer att kunna leva upp till de redan 
etablerade institutionerna och deras nationella eller större inter-
nationella ambitioner. Tvärtom kan det lokalt förankrade konst-
livet vara ett kitt som stärker en lokal identitet, vilken knappast 
kan underskattas som en viktig drivkraft i ett samhälle där många 
grundläggande familjeband och andra sammanhållande faktorer 
håller på att brytas ned eller i varje fall försvagas. Det finns också 
mycket som tyder på att en utveckling av detta slag inte bara är en 
storstadsföreteelse, utan ett fenomen som kommer att få en sprid-
ning över landet, om än i mera modest omfattning. Det är intressant 
att notera att Sverige i detta avseende är ett föregångsland som allt 
fler kulturpolitiska strateger spanar på med avund runt om i värl-
den. Det är mot denna bakgrund som jag vågar påstå att konstlivet 
håller på att förvandlas från en marginaliserad kulturföreteelse till 
en bred folkrörelse i framtiden.

e t t  u t v i d g at  ko n s t l i v  kommer knappast att kunna finansieras 
av det offentligas resurser i framtiden. Finansieringen av dessa nya 
utställningsinstitutioner måste nödvändigtvis komma från ett annat 
håll. I dag finns allt fler privata finansiärer som kan tänkas sig att 
bidra till samhällsnyttan genom att stå för finansieringen av nya 
konstprojekt. Investeringen i en fysisk byggnad är förhållandevis 
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lätt att få till stånd. Det är värre med den långsiktiga driften som 
inte blir ett lika tydligt äreminne över finansiären. Det ger en anty-
dan om att man måste söka andra finansieringskällor för driften.

Redan i dagens situation blir det allt tydligare att institutio-
nernas ekonomi bär karaktären av ett slags blandekonomier med 
kommersiella inslag av butiker, restauranger och konferensanlägg-
ningar som är tänkta att bidra till driften, men som ännu inte nått 
sin fulla potential som finansieringskälla. I det svenska samman-
hanget finns ännu inte den produktutveckling och den branding av 
kulturinstitutionernas identitet och samlingar som man kan följa 
i det internationella sammanhanget. I framtiden kommer dessa 
»konst- och kulturhistoriska skatter« att vara en nödvändig källa i 
institutionernas ekonomi och därmed deras marknadsföring.

Konkurrensen mellan mångfalden av utställningsinstitutioner 
kommer på sikt att ställa allt större krav på institutionernas utställ-
ningsutbud. Lån av modernismens klassiker som Picasso, Matisse, 
Dalí och Warhol kommer att bli allt svårare att få. Men det gäller 
inte bara den moderna konsten. Unika konstföremål har de senaste 
åren mångdubblats i värde med ökade försäkringskostnader som 
följd. Den stora satsningen And there was light med tre av renässan-
sens största mästare (Leonardo da Vinci, Michelangelo och Rafael) 
på Eriksbergshallen i Göteborg är ett typiskt exempel på tidens 
tecken. Här uppvisas ett fåtal mästerverk med da Vincis teckning 
La bella principessa som showstopper. Utställningen är i övrigt ett 
typiskt exempel på en digital visualisering av renässansens före-
ställningsvärld, lika sexig som ett program från Utbildningsradion. 

i n s t i t u t i o n e r n a  ko m m e r  i n t e  bara att kunna förlita sig på sin 
egen kreativitet. De kommer i allt högre grad att vara beroende 
av massmedias bedömning av nyhetsvärdet för sin marknadsfö-
ring. Det finns en risk att denna breddning av utställningarna är 
en eftergift åt den evenemangskultur som ständigt gör inbrytningar 
på den seriösa kulturens område. Denna utveckling accentueras 
också av kultursidornas krympande utrymme som har fått allt fler 
konstinstitutioner världen över att söka sig till andra medier för 

att marknadsföra sina produkter. Man etablerar sina egna mark-
nadsföringskanaler i så kallade sociala medier och får därmed en 
större kontroll på sitt budskap och en mer direkt ton i kontakten 
med publiken. Dessa sociala medier har också en fördel i form 
av en direktrespons på verksamheten. Därmed förs en aktivare 
dialog mellan arrangör och brukare, vilket i sin tur skapar en tätare 
bindning och långsiktiga relationer. Det innebär att massmedi-
erna har förlorat slaget om konstlivets informationsspridning, trots 
sina satsningar på det journalistiska perspektivet till förmån för 
kritiken. Men är det inte på kritikens område som dagspressens 
kultursidor kan rättfärdiga sin existens som ett oberoende forum 
med möjlighet att granska och genomskåda kulturinstitutionernas 
marknadsföringsretorik? Framtiden kommer med andra ord att 
tillhöra kritiken som en viktig del av det offentliga samtalet. Det 
måste föras som en motvikt till den interna kommunikation som 
konstlivet kommer att föra med hjälp av de sociala medierna. 

De begränsade ekonomiska resurserna i framtidens kultureko-
nomi kommer att tvinga institutionerna att lyda under »publikens 
tyranni«, vilket dock inte bara ska ses om något negativt. Kanske 
är det resultatet av en långsiktig kulturpolitik med rötter i tret-
tiotalet, som nu ger resultat i ett ständigt ökande publikunderlag 
för våra konstinstitutioner. Det kan tyckas märkligt med tanke på 
att Stockholm inte är en metropol i världsklass med sin miljon 
invånare. 

n ya  g r u p p e r  a v  konstintresserade som inte tillhör de traditio-
nella kulturbärande skikten och den unga medelklassen, har fattat 
tycke för konstens sfär. Detta är en grupp som är selektiv i sitt val 
av utställningar och institutioner, där den geografiska närheten 
till deras bostad och den sociala gemenskapen är centrala ingre-
dienser. De har dessutom delvis nya, inte fullt så högtidliga före-
ställningar om vad konst är. Med en mer avslappnad inställning 
till konsten framstår den i deras föreställningsvärld mer som en 
livsstilsfråga som inte skiljer sig särskilt mycket från heminred-
ning, vinprovning och andra centrala medelklassvärden. Man kan 
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se konsten som en rörelse med motsvarighet i en rad andra tids-
fenomen som brukar gå under beteckningen feelgood. Grunden i 
detta resonemang är synen på konsten som ett slags hälsokost som 
ger ett välbefinnande. Konsten är med andra ord en självklar del av 
välfärdssamhället, men inte längre en självklar kollektiv nyttighet 
som samhället tillhandahåller. Fenomenet är en del av den valfri-
het mellan privat och offentligt som präglar allt fler samhällsinsat-
ser. Från att ha varit en radikal kraft som utmanade det etablerade 
samhället i början av förra seklet, har konsten i dag blivit en del av 
det etablerade samhället, om än med en del av den individuella 
friheten kvar.   

Kanske har något läst denna text som en historielektion, snarare 
än ett framtidsscenario. Det är en tolkning som jag inte vill motsätta 
mig. Det är i historien som vi kan se framtiden.*

BO NIL S SO N

KONSTvETARE OCH KONSTKRITIKER.  

HAN HAR BLAND ANNAT vARIT CHEFSINTENDENT vID MODERNA MUSEET I STOCKHOLM,  

CHEF FÖR ROOSEUM I MALMÖ, CHEF FÖR LILJEvALCHS KONSTHALL OCH  

CHEF FÖR KUNSTHAL CHARLOTTENBORG I KÖPENHAMN.  

NUMERA äR HAN AFFILIERAD PROFESSOR I CURATING vID  
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»Så, är du konstnär?«
De torftiga öppningsfraserna till nya 

bekantskaper har fått sig en uppdatering i 
ett Berlin som är tjyvtjockt med engelsk-
talande kulturarbetare. Här kan man 
lika gärna fråga »konst eller övrigt?« som 
»vad sysslar du med?«

– Här träffar jag ständigt folk jag 
ställt ut med förut, berättar CO NN Y 

K A R L S S O N , konstnär från Göteborg som 
har bott i Berlin det senaste halvåret.

– Kuratorer och konstnärer är här, 
eller kommer på besök. Det ger möjlig-
heter som man inte har i en liten svensk 
stad som Göteborg. Det märkliga är att 
jag har börjat gilla att gå på vernissage, 
något som jag tidigare tyckt illa om. Här 
fungerar den sociala konstruktionen som 
ett sätt att umgås.

Så långt är allt som vanligt. Historien 
om Berlin som ett mecka för europeisk 
konst har berättats många gånger förut. 
Men hur ser nackdelarna ut?

Conny vill bo kvar i Berlin, men hans 
framtid är osäker. Han kom hit på ett 
ateljéstipendium, det skulle bli ett besök 
men börjar alltmer likna ett boende. Nu 
gör han en del frilansjobb mot Sverige, 
och söker nya stipendier. Att försörja sig 
på sin konst i Berlin ser han som omöjligt. 
Gallerierna här säljer »ingenting« enligt 
flera konstnärer jag har talat med. Och 
villkoren mellan konstnärer och gallerier 
är ofta ofördelaktiga.

– Jag kan ta ett galleri jag talade med 
igår som exempel. De betalar inget utom 
produktionskostnader och visningsut-
rustning. Om man är representerad av 

galleriet så tar de 50 procent av vinsten 
vid försäljning, annars 20 procent. Det är 
som ett skämt såklart.

Conny berättar att de flesta konstnärer 
han möter i Berlin lever på ungefär samma 
sätt. Stipendier, utbildning, a-kassa och 
»allmän hustling« är inkomsterna som 
följer med till Berlin. En stad som inte kan 
försörja en stor del av sina invånare.

– Det skapar onekligen ett märkligt 
rum. Det påminner om Foucaults hetero-
topi, där man liksom lever både utanför 
och i ett samhälle. Med egna regler. Det 
är en sorts icke-ekonomi.

»Fattig men sexig«. Den bevingade 
frasen från Berlins borgmästare, K L AU S 

w O w E R E I T, ekar fortfarande i staden 
som har blivit den europeiska konstsce-
nens nav. Med låga hyror, en närmast 
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oöverblickbar konstscen och ett överflöd 
av tomma lokaler har Berlin de senaste 
tio åren lockat mängder av konstnärer att 
flytta hit, temporärt eller för gott. Det var 
de temporära och smått overkliga förhål-
landena för nordiska konstnärer försörjda 
på stipendier som intresserade den dans-
ka konstnären D I T T E  LY N GK æ R P E D E R SE N, 
när hon tillsammans med norska kollegan 
T R YGv E LU K T vA S SL IM O började arbeta med 
det filmade verket Anonymous Nomad.

– Vi deltog i ett paraplyprojekt som 
hette Berlinaut, med en kritisk gransk-
ning av vad det innebär att leva i en stad 
utan civila rättigheter och skyldigheter. 
Vi ville bryta ner myten om Berlin som 
en liberal och öppen stad där konstnärer 
blir framgångsrika. Finns det överhu-
vudtaget sådana städer? Vad är det som 
skapar myten? Är nordiska konstnärer 

med inkomst hemifrån anonyma medbor-
gare utan ansvar? Eller är de perso-
ner vars enda bidrag till samhället är 
konsumtion?

I Ditte och Trygves arbete med 
filmen fick de tillfälle att ställa person-
liga frågor till sina subjekt. Frågor om 
var man väljer att leva och dö, frågor om 
livsval och frågor om vilket förhållande 
konstnomaderna har till Berlin.

– Filmen tar itu med idén om att 
leva ett anonymt liv, och hur den idén 
får kompromissa med sökandet efter ett 
sammanhang, en hoppfullhet. Vi fann en 
likhet mellan förhållandet till en person 
och till den plats eller stad man bor i. Jag 
tror inte vi kom fram till några bevisade 
slutsatser med filmen, men jag tror att 
många konstnärer i Berlin är medvetna 
om den flyktiga dynamiken i Berlins 

befolkning, och kanske är det i den som 
de söker sin hemkänsla. »Home is where 
your mind is«, som A ND R E I C R AC I U N skrev 
i sin text om Anonymous Nomad.

Berlin är en stor stad som på sina 892 
kvadratkilometer rymmer betydligt fler 
verkligheter än den som består av stora 
lägenheter, vernissagefyllor och klubbar 
som aldrig stänger. Frågan är om man 
kan säga att den som lever på stipendium 
i Berlin i sex månader verkligen bor 
där. Med 17 procents arbetslöshet och 20 
procent av befolkningen på någon form 
ekonomiskt stöd, är de billiga lägenheterna 
långt i från billiga för alla. Berlin blir en 
tillflykt där underbetalda kulturarbetare 
från Europa och Amerika kan leva medel-
klassliv ett tag. Pengarna räcker längre. 
I Berlin finns en respekt för konstnärligt 
värv och en community med konstnärer 
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som lever likadant. Eller som D - L ALvAR E Z, 
en amerikansk konstnär som kom till 
Berlin för 11 år sedan uttrycker det: »Berlin 
är en stad där fattigdom är normen«.

– Men det kan vara svårt att se om 
man inte är här en längre tid. Kommer 
man hit med pengar på fickan, eller en 
inkomst från sitt hemland, kan man äta 
på restauranger som man aldrig skulle 
drömma om hemma. Samtidigt missar 
man det riktiga Berlin. Framsidan av 
fattigdomen är att vi tar hand om varan-
dra. Vi bryter vårt bröd tillsammans, vi 
köper drinkar till varandra, vi sover på 
varandras soffor. Det finns en allmän 
förståelse för kampen som livet i Berlin 
är. Bland oss som kämpar alltså.

D-L tycker ändå att staden har 
förändrats. Med gentrifikationen har det 
alternativa och icke-kommersiella som 

var specifikt för Berlins konstscen börjat 
slås ut av internationella gallerier med 
likriktat utbud.

– Gentrifikation kommer alltid leda 
till problem för den som flyttar till en stad 
främst på grund av taskig ekonomi. Visst 
är det fortfarande billigare än jämför-
bara städer, men du skulle tappa hakan 
om du kunde åka tillbaka till början av 
2000-talet och se hur vi levde då. Nu går 
hyrorna upp för att folk från andra länder 
kommer hit och investerar i fastigheter. 
Det enda positiva som jag ser i detta som 
konstnär är att trafiken har ökat; konst-
scenen kommer hit.

Trots det märker D-L ingen större 
skillnad på omsättningen i Berlins 
konstekonomi. Han beskriver det som att 
curatorer snarare än samlare söker sig 
till hit. Själv har han överlevt genom att 

skeppa sin konst till New York. Samt det 
vanliga frilansandet för arbetsgivare utan-
för Tyskland. För tillfället bor D-L i San 
Francisco, eftersom hans tyska visum gick 
ut när han inte hade råd att förnya det.

– Jag hade inte tillräcklig inkomst att 
visa upp från min konst för att få förlängt 
uppehälle. Jag vill komma tillbaka, men 
det blir svårt att få ett nytt visum och att 
»bara hitta ett jobb« funkar liksom inte i 
Berlin. Till och med diskarna har cv:n.

Kanske är det ibland svårt att se 
utifrån att de hippa loppmarknaderna till 
stor del består av unga människor som 
säljer sitt bohag för att få ihop till hyran. 
Att klubbarna aldrig behöver stänga 
för att de betalar några futtiga euro i 
timmen till sin personal. Eller att många 
av konstnärerna som blir kvar i Berlin 
utan stipendium eller annan ekonomisk 
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trygghet snart återfinns på eskortsidor 
på internet. Som besökare möter man 
partystaden som aldrig sover, där allt 
tycks möjligt och dessutom ekonomiskt 
åtkomligt. För en Berlinbo är situationen 
ofta annorlunda.

Johanna bor i Mitte, den först delen 
av forna Östberlin att exploateras. Här 
finns inte mycket av den ursprungliga 
motståndskulturen kvar. Två av de sista 
utposterna, Kunsthaus Tacheles och foto-
museet C/O Berlin, kämpar mot stundan-
de vräkning och alternativa utrymmen 
har gett vika för trendiga caféer, riktade 
mot turister och de nya entreprenörerna 
i området. Här arbetar hon som assistent 
på ett stort galleri. Hon ber mig att ändra 
hennes namn, i gallerivärlden går snacket 
fort och hon är noga med att hon talar om 
allmänna förhållanden och inte specifika 
gallerier. Efter att Johanna tagit en paus 
från sitt arbete som redigerare sökte hon 

sig till gallerierna och konstvärlden. Hon 
upprepar det som konstnärerna jag talat 
med berättat, det säljs inte mycket konst 
genom utställningar. Eller i Berlin över-
huvudtaget bortsett från konstmässorna.

– Jag skulle egentligen behöva jobba 
mer än vad jag gör. Jag har erfarenhet 
och jag har sökt andra jobb, men man 
hör skräckhistorier om 100 sökande 
för samma jobb, och om curatorer med 
erfarenhet från M O M A som tar jobb för 
1600 euro i månaden för att kunna stanna 
i Berlin. Jag har tur som har ett jobb med 
bra chefer och får betalt. Många galle-
rier utnyttjar praktikanter, precis som i 
många andra attraktiva sektorer.

Johanna beskriver Berlin som 
nätverksdrivet. Det går att få arbete, men 
man måste komma in i rätt kretsar.

– Pressen att synas och att marknads-
föra sig själva är enorm på konstnärer. För 
att bli framgångsrik i en stad som Berlin 

måste du nästan vara ett marknadsfö-
ringsgeni i stil med DAMIE N HIR S T. Det 
finns en ytlighet och en flockmentalitet i 
konstvärlden; om du blir upplockad av rätt 
person är du plötsligt nästa stora grej. Det 
är svårt att vara unik i ett sådant klimat.

Det är också ett klimat där det är 
lätt att inte få något av värde uträttat. 
Nätverkande är detsamma som utgång 
och alkohol (eller vilken annan drog man 
råkar vara intresserad av). Conny uttryck-
er det som ett behov av att hålla upp en 
social mask. Berlin har ett enormt utbud 
av kultur.   

– Baksidan av det är att det kan vara 
svårt att hitta arbetsro.

D-L är inne på samma spår när han 
försöker förklara hur Berlin har förändrats 
under de tio år han har tillbringat här.

– Konstnärer hade, och har kanske 
ännu, mer tid och mer utrymme här. Det 
är två väldigt viktiga verktyg. Men det 
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kan också begränsa kreativiteten. Man 
får inte glömma att Berlin är en party-
stad, och det långsamma tempot kan vara 
förförande. Men om den gamla situatio-
nen var att man kom hit för att göra konst 
och sedan vaknade tio år senare som 
ett kafébiträde som undrar var tiden tog 
vägen, är det fler som finner sig helt utan 
inkomst och inser att billiga Berlin har 
blivit något högst relativt.

Ditte menar att man bör veta vad 
man söker – och vad man vill bidra med 
– om man ska flytta till Berlin.

– Möjligheterna finns, men det krävs 
att man själv väljer riktning. Det kan 
vara lockande att följa med strömmen i 
Kreuzberg med många tillfälliga grup-
putställningar där alkohol och det sociala 
elementet är centralt. Det är en härlig 
energi, men kvaliteten på konsten är ofta 
undermålig. Om du söker en intellektuellt 
driven konstscen eller en kommersiell 

konstscen så finns det också, men du 
måste hitta rätt.

Borgmästare Wowereit hade nog 
mer rätt än han visste själv när han 
myntade sitt axiom. Där »fattig« har en 
framsida i form av en kultur av solida-
ritet och antikapitalism som är unik för 
Berlin, har »sexig« baksidan att lockel-
serna och hedonismen hotar att ta över 
ansatserna till att skapa. Nej, Berlin är 
inte den stad som Berghain-turisterna 
skvallrar om när de kommer hem efter 
weekendresan. Livet här är tufft som i 
vilken storstad som helst. Ändå fortsätter 
Berlin att locka, och ingen av de konst-
närer jag talat med är redo att ge upp 
sitt förhållande med staden. Men för den 
som planerar att flytta hit kan det vara 
viktigt att påminna sig om att det finns en 
verklighet bakom myten. Eller som D-L 
sammanfattar det:

– Myten är något som ni journalister 

har underblåst. I några år verkade det 
som att media var förälskade i att berätta 
historien om de kreativa möjligheterna i 
Berlin. Det blev en sorts polerad sanning 
som har blivit ännu mer osann tack vare 
den ström av människor som lockades hit 
av samma artiklar. Det finns mycket posi-
tivt att berätta om Berlin som konststad, 
men det finns mycket annat också.

TExT:  TOMAS HEMSTAD

FOTO: JULIE FOGARTY
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d e t a mer ik a nsk a p o s t- p unk b a nd e t Sonic Youth bildades 1981 
i New York City. Sedan starten har bandet gett ut 15 studioal-
bum och är ett av de främsta inom den alternativa rockmusiken. 
Sonic Youth inledde sin karriär i kölvattnet av den subkulturella 
No Wave-eran, en kort period i slutet av sjuttiotalet som karak-
teriseras av experimentell musik, konst, film och performance. I 
fjol visades utställningen Sensational Fix på Malmö konsthall. 
Det var en fascinerande och mångbottnad utställning om hur 
Sonic Youth har influerats av och samarbetat med en mängd 
konstnärer, filmskapare, designer och musiker genom åren. I 
utställningen återfinns verk av giganter som DA N GR A H A M, v I TO 

ACCO N C I, TO N Y  O U R SL E R , C INDY  SHE R M A N och J U T TA  KO E T HE R . 
Framförallt var utställningen ett fantastiskt tidsdokument.

Bandets ofrånkomliga stjärna, K IM G O R D O N , har fortfa-
rande en oförglömlig scennärvaro. Hennes sparvlika kropp, 
blonda hår och utlevelsefulla spelstil har gjort henne till en 
kvinnlig ikon i en manlig rockvärld. Men som alla ikoner med 
självintegritet lever hon ett tillbakadraget liv. Till skillnad från 
hennes bandkollegor, L E E R A N A L D O, S T E v E SHE L L E Y och T H U R S TO N 

M O O R E, ger hon inte gärna intervjuer. Hon bor tillsammans med 
maken och kollegan Thurston och dottern Coco i Northampton i 
Massachusetts. Det var ganska enkelt att komma i kontakt med 
henne, men desto svårare att få till stånd en intervju. Hade jag 
skrivit för en musiktidskrift skulle hon förmodligen ha tackat 
nej. Det är nämligen som konstnär, inte musiker, hon ser sig 
själv. Efter många turer via e-post och telefon får jag träffa 
henne när hon gör ett kort besök i New York. Mina farhågor 
om att hon skulle vara en diva kommer snart på skam. Hon är 
öppen och förvånansvärt pratglad. Åtminstone till en viss gräns. 

DE FLESTA FÖRKNIPPAR DIG MED SONIC YOUTH, MEN DU HAR 

OCKSå HAFT EN LåNG OCH MåNGSKIFTANDE KONSTKARRIäR. 

JAG äR NYFIKEN På HUR FÖRHåLLANDET MELLAN DINA OLIKA 

KONSTNäRLIGA UTTRYCK SER UT.

– Jag ville bli konstnär redan som liten flicka. Efter gymna-
siet började jag att studera på en konstskola i Toronto, men 
ganska snart flyttade jag över till Santa Monica College. Jag 

tog examen från Otis College of Art & Design i Los Angeles. 
Efter det flyttade jag till New York. I början av åttiotalet arbe-
tade jag för galleristerna L A R R Y GAG O SI A N och A NNIN A  N O SE I. 
Det var där jag träffade personer som T R OY BR AU N T U C K , R O BE R T 

LO N G O, R I C H A R D  P R IN C E och DAv ID S A L L E, som var i början av 
sina karriärer då. Samtidigt var det i slutet av No Wave-eran. 
Det var en kortlivad men inflytelserik subkulturell konst- och 
musikrörelse, som hade börjat under mitten av sjuttiotalet. 
Genom en vän hade jag träffat DA N GR A H A M när jag studerade i 
Los Angeles. Han var också en av de första konstnärer som jag 
letade upp när jag kom till New York. No Wave-musik, som D N A 
och Theoretical Girls, förvånande mig mer än något annat jag 
såg vid den tidpunkten. Det var mycket friare än annan musik. 
Det var en spännande och intensiv period i mitt liv, men jag kom 
lite för nära konstens kommersiella sida. Det var förmodligen ett 
av skälen till att jag rörde mig i riktning mot musiken. 

DET TIDIGA åTTIOTALET vERKAR HA vARIT EN DYNAMISK OCH 

PARADOxAL TID INOM KONST OCH MUSIK. å ENA SIDAN 

GRäNSÖvERSKRIDANDE KONSTPROJEKT – OCH ExTREM 

KOMMERSIALISM å DEN ANDRA. BESTäMDE DU DIG FÖR ATT 

BÖRJA SPELA MUSIK ELLER växTE DET FRAM?

 – Det var en slump. Dan Graham frågade mig om jag ville 
göra en föreställning med ett band. Jag hade spelat i ett garage- 
och noise-band på college, men hade inga planer på att bli 
musiker. Hursomhelst, något av det första jag gjorde när jag kom 
till New York var att skriva om musik. Bland annat skrev jag 
för ett av de första numren av TO M L Aw TO N S tidskrift Real Life. 
Jag ville bidra till konst- och kulturlivet i staden, och att skriva 
kändes som ett sätt. Samtidigt höll jag på med ett projekt som 
jag kallade Design Office, där jag lekte inredningsarkitekt och 
psykolog. I all enkelhet gick det ut på att jag gick in i en persons 
hem och förändrade något, för att sedan skriva om vad jag gjort 
i någon av de publikationer jag arbetade för. Jag gjorde två eller 
tre sådana interventioner. 

Även efter det att jag träffat Thurston och vi bildade Sonic 
Youth så betraktade jag mig själv som konstnär. Jag hade några 

SL A SH  GORDON

KIM GORDON äR ROCKSTJäRNAN SOM HELST vILL vARA KONSTNäR. HENNES BAND, SONIC YOUTH, äR FÖRMODLIGEN DEN MEST FRAMGåNGSRIKA MUSIKGRUPP 

SOM FÖTTS På ETT GALLERIGOLv, SOM ETT BARN Av DEN ExPERIMENTELLA NO wAvE-SCENEN. KONSTNäREN TRäFFADE EN MåLARSUGEN IKON I NEw YORK. 
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utställningar här och där, men jag blev 
till slut trött på att kombinera konst 
och musik. På åttiotalet ville många 
ha typiska utställningar med konst på 
väggen och band som spelade på vernis-
sagen. Med andra ord, på åttiotalet fanns 
en fäbless för kulturell cross-over, men 
i sådana situationer blev alltid något 
lidande. Jag ville länge hålla mina två 
kreativa uttryck åtskilda, men efterhand 
blev det bara förlamande. Det kom till en 
punkt då jag sa till mig själv: Screw this! 
I min konst har jag alltid varit intresserad 
av publiken, eller snarare förhållandet 
mellan artist och publik. Det var en av de 
saker som lockade mig till Dan Grahams 
verk. Jag hade verkligen varit influerad 
av popkonst och konceptuell konst ända 
sedan jag gick på konstskola, så på sätt 
och vis kändes bildandet av ett band som 
ett logiskt steg. Istället för att vara utanför 
populärkulturen, ville jag kommentera 
den inifrån.

JA, DET vERKAR vARA ETT GANSKA 

NATURLIGT STEG MED TANKE På 

HUR ExTREMT KOMMERSIALISERAD 

KONSTväRLDEN HäR I NEw YORK 

vAR I BÖRJAN Av åTTIOTALET. NäR NI 

BÖRJADE SPELA vAR SONIC YOUTH 

LåNGT IFRåN MAINSTREAM, vILKET 

MåSTE HA vARIT LOCKANDE I ETT 

SåDANT KLIMAT.

– Definitivt. Jag vet inte om du har 
läst boken Jack Goldstein and the CalArts 
Mafia (Minneola Press, 2003). Det är 
verkligen en av de bästa böckerna om 
vad som hände i konstvärlden i U S A under 
sjuttio- och åttiotalet. Något som slog mig 
då jag läste boken var hur ny och fräsch 
den konceptuella konsten kändes för dem 
som studerade på California Institute of 
the Arts. Goldstein beskriver hur hans 
lärare, J O HN BA L D E S S A R I, kom tillbaka från 
utställningar i Europa med mängder av 
kataloger från konceptkonstutställningar 
till studenterna. Det var enda sättet att få 
reda på vad som pågick i konstvärlden på 
den tiden. Samtidigt som han och hans 
kamrater var intresserade av koncep-
tuell konst var de också influerade av 

post-minimalister, som L A R R Y BE L L, som 
skapade fetischistiska objekt. De tycktes 
vara kluvna mellan konsten som idé och 
konsten som objekt. Hur som helst, åttio-
talet var en galen tid. Konstnärerna hade 
skyhöga förväntningar på framgång på 
grund av den uppblåsta konstmarkanden.

JAG SKULLE vILJA åTERGå TILL DEN 

IDAG NåGOT FÖRLEGADE IDéN 

OM INTERDISCIPLINäRITET. DET 

vILL SäGA ATT DET FINNS FASTA 

DISCIPLINER SOM KAN ÖvERSKRIDAS. 

ATT HA EN AMBITION ATT BRYTA NER 

KATEGORIER äR NåGOT HELT ANNAT 

äN ATT vERKLIGEN GÖRA DET. 

– Ja, det är helt olika uttryckssätt. 
Det finns i och för sig aspekter i de olika 
uttrycken som liknar varandra. Det finns 
till exempel en performativ aspekt av 
måleri som jag gillar, och som jag försö-
ker införliva i mina bilder. Jutta Koether 
och jag har gjort några föreställningar 
som är väldigt fysiska. Det är inte riktigt 
musik som du skulle sitta ner och lyssna 
på. Jag föredrar att göra den typen av 
ljud- eller musikuppträdanden i ett konst-
sammanhang framför att ha ett konst-
band. Bara för att förtydliga: jag ser inte 
Sonic Youth som »konstband«. 

NEJ, NI HAR BARA MäNGDER Av 

KONSTNäRER I PUBLIKEN... 

– Jag vet inte, kanske det. Som 
musiker upplever jag att konstvärlden 
är väldigt förlåtande. Om du spelar i ett 
galleri behöver du inte bry dig om du är 
bra eller inte, så länge du förmedlar en 
energi. Musik har en annan funktion där. 
Den är mer inriktad på processen än på 
slutresultatet. Det kan vara en oändligt 
befriande upplevelse  

DU SAMARBETAR NATURLIGTvIS MED DE 

ANDRA MEDLEMMARNA I SONIC YOUTH 

NäR DU SKRIvER OCH SPELAR, MEN 

DU HAR OCKSå EN LåNG HISTORIA Av 

SAMARBETE MED ANDRA KONSTNäRER, 

MUSIKER OCH KREATÖRER. JAG äR 

NYFIKEN På vARFÖR DU HAR vALT ATT 

SAMARBETA ävEN SOM KONSTNäR.

»  j a g  gil l a r 

n ä r  s a k e r 

s p re ta r  åt 

ol ik a  H å l l , 

j a g  t y c k e r 

in t e  om  at t 

k at egori s e r a s  «
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– Jag tycker om att arbeta tillsam-
mans med andra eftersom jag då tvingas 
att göra saker som jag inte nödvändigt-
vis skulle göra själv. Jag tycker också 
om att upphovsmannaskapet blir mera 
ambivalent när man samarbetar. Det kan 
naturligtvis vara frustrerande att arbeta 
tillsammans, eftersom alla måste komma 
överens, men det är något du måste vara 
medveten om innan arbetet påbörjas. Jag 
upplever att jag lär mig mycket om mig 
själv och mitt eget skapande när jag arbe-
tar med andra. Jag vet, det låter som en 
kliché men det är sant. Nackdelen är att 

det ibland kan vara mindre tillfredstäl-
lande för ens ego (skratt).

JAG äR INTRESSERAD Av DIN RELATION 

TILL DIN GALLERIST HäR I NEw YORK, 

REENA SPAULINGS, SOM BåDE äR ETT 

KOLLABORATIvT KONSTPROJEKT OCH 

ETT KOMMERSIELLT GALLERI DRIvET 

Av EMILY SUNDBLAD OCH JOHN 

KELSEY. DET KäNNS SOM EN LäMPLIG 

PLATS FÖR ATT REPRESENTERA DIN 

PRAKTIK, MED ENA FOTEN I DET 

KONSTNäRSDRIvNA OCH DEN ANDRA 

I DET KOMMERSIELLA.

– Ja, jag antar det. Jag gillar verk-
ligen vad de gör men jag är inte bunden 

till dem. Jag arbetar även med andra 
gallerier. Jag tycker inte om att tänka 
i termer av karriär när det kommer till 
min konst. Efter att ha varit knuten till 
ett större skivbolag så länge med Sonic 
Youth, vill jag inte se på konsten som 
något jag gör av någon annan anledning 
än för att tillfredsställa mig själv. Jag är 
ganska pragmatisk när det kommer till 
gallerier överhuvudtaget. Om ett galleri 
gör mycket arbete för mig och för min 
praktik, är det logiskt för mig att repre-
senteras av dem. Om de inte gör det, finns 
det ju ingen anledning att alls ha ett. När 

det gäller Reena Spaulings så är jag mer 
intresserad av deras lokaler och de andra 
konstnärer som de visar där än någonting 
annat. De försöker utmana folks förvänt-
ningar, vilket är förvånansvärt sällsynt i 
New York. Jag har inte gjort något där på 
ett tag, men jag ser fram emot det. 

I NEw YORK äR DET vIKTIGT FÖR 

KONSTNäRER ATT BLI KOMMERSIELLT 

FRAMGåNGSRIKA. I SvERIGE FINNS 

DET STIPENDIER ATT SÖKA SOM 

KONSTNäR, DET GÖR DET NäSTAN 

INTE ALLS I USA. DU HAR TJäNAT DITT 

LEvEBRÖD GENOM SONIC YOUTH. 

HAR DET GJORT DIG TILL EN MER 

ExPERIMENTELL KONSTNäR, ATT DU 

INTE BEHÖvER BRY DIG OM ATT SäLJA 

DIN KONST?

– Jag tror att det stämmer till viss del. 
Nackdelen är att folk inte tar en på lika 
stort allvar. Det tar ett tag för dem att veta 
om du är seriös eller inte. Det är svårt för 
publiken att ta till sig en konstnär som 
ändrar uttryck för varje utställning. Och 
ännu svårare för en gallerist att mark-
nadsföra och sälja dig. Fast jag gillar när 
saker spretar åt olika håll, jag tycker inte 
om att kategoriseras.

JAG SKULLE vILJA åTERväNDA TILL 

FRåGAN OM SAMARBETE. KAN DU 

BERäTTA MER OM TILL ExEMPEL 

DITT SENASTE PROJEKT MED JUTTA 

KOETHER OCH EMILY SUNDBLAD 

OCH JOHN KELSEY På REENA 

SPAULINGS? 

– Jutta och jag gjorde en utställning 
där för några år sedan; Dead Already. 
Galleriet har en upphöjning vid ingången, 
vilket gör att det ser ut som en scen. Vi 
bestämde oss därför för att göra någonting 
som kunde flyttas runt under utställning-
ens gång. 

Vi inkluderade även några cure-
rade dansföreställningar. Vid denna 
tidpunkt fanns det många utställningar 
som ville återuppväcka feminismen, som 
i stora delar av Nordamerika tyvärr ses 
som ett avslutat kapitel.  Därför kändes 
det intressant att försöka förhålla oss 
till framförallt den kvinnliga kroppen, 
eftersom den traditionellt sett var ämnet 
för mycket feministisk konst. Vi ville 
försöka omfamna den estetiken därför att 
den setts som motbjudande av New Yorks 
konstetablissemang så länge. SIM O NE 

F O R T I, som är en av mina favoritkonst-
närer, var en av de medverkande. Jag 
har alltid beundrat hennes konceptuella 
dansföreställningar. Vi tittade alla på 
HB O -serien Deadwood, så Emily och 
John ville försöka skapa en vilda västern-
känsla i utställningen. Det passade 
perfekt eftersom Reena Spaulings nya 
lokaler ligger i hjärtat av det gamla China 
Town. Innan det blev ett galleri var det 
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en bordell  Ja, det finns hur mycket som 
helst att säga om lokalen och projektet. 
Det enda tråkiga är att det inte finns så 
mycket dokumentation av det. När jag 
tänker på det nu igen finns det många 
aspekter av utställningen som påminner 
mig om Design Office, som var en sorts 
hybrid mellan platsspecifik intervention 
och heminredning.

DU NäMNDE ATT EN DEL PERSONER 

äR SKEPTISKA MOT KONSTNäRER SOM 

ävEN GÖR ANNAT. JAG TYCKER INTE 

ATT DET äR Så IDAG. UPPLEvER DU ATT 

KONSTväRLDEN äR MER ÖPPEN NU 

äN NäR DU BÖRJADE?

– Hmm, jag vet inte. Jag har person-
ligen gjort mer konst de senaste tio åren. 
Det har blivit ännu mer på sista tiden 
då Sonic Youth har haft ett sabbatsår. 
När du har gjort något så länge känns 
det fantastiskt att kunna koncentrera 
sig på något annat. Hursomhelst, det 
senaste jag har gjort är målningar med 
namn på noise-band. Många konst-
närer arbetar med musik men från ett 
utifrånperspektiv.

JA DET FINNS OTALIGA, FRAMFÖRALLT 

MANLIGA, KONSTNäRER SOM GÖR 

KONST OM MUSIK. TILL ExEMPEL 

KANADENSISKA STEvEN SHEARER 

SOM GÖR KONST OM HåRDROCKENS 

ESTETIK. SJäLv UPPLEvER JAG DET 

OäNDLIGT TRÖTTSAMT, TROTS ATT JAG 

INTE HAR NåGOT EMOT ROCKMUSIK.

– Jag känner inte till honom men 

förstår vad du menar. Mina målningar 
kommer i vilket fall som helst att visas 
senare i år tillsammans med en artist’s 
book. Till hösten ska boken också ges ut i 
begränsad upplaga.

SOMMAREN 2009 SåG JAG 

UTSTäLLNINGEN SENSAtIoNAL fIx På 

MALMÖ KONSTHALL. BERäTTA GäRNA 

HUR SENSAtIoNAL fIx KOM TILL.

– Curatorn för Sensational Fix, 
R O L A ND  GR O E NE NB O O M, hade inkluderat 
mig i en utställning i Holland några år 
tidigare. Det var genom det samarbe-
tet som idén om utställningen väcktes. 
Roland kontaktade oss allihop och 
frågade om vi var intresserade att göra 
en utställning om bandet. Det är faktiskt 
han som har gjort det mesta av arbetet. 
Utställningen består till största del av 
konst från konstnärer som har beundrat 
oss eller arbetat med oss genom åren. Till 
exempel MIK E K E L LY : vi gjorde ett live-
soundtrack till en av hans performance 
och använde en av hans bilder på ett 
skivomslag. Eller Dan Graham, som var 
en viktig influens och supporter i början 
av vår musikkarriär. Han designade en 
lyssningsstation där besökarna kunde 
ta del av hans kassetter med No Wave-
musik. IZ A GE N Z K E N och TO N Y O U R SL E R 
finns också med, liksom några av mina 
samarbeten med J U T TA  KO E T HE R . Även en 
hel del Sonic Youth-affischer, skivomslag, 
musikinstrument och musikvideor finns 
representerade på utställningen. Roland 
har verkligen gjort det mesta av arbetet. 
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Vi i Sonic Youth gjorde en lista med 
konstnärer som vi minskade ner tillsam-
mans med honom. Det omfattade både 
människor som vi hade arbetat med och 
dem som vi påverkats av.

HAR SENSAtIoNAL fIx vISATS I 

NORDAMERIKA äN? JAG HAR INTE 

SETT ELLER HÖRT TALAS OM DEN HäR.

– Nej, det har den tyvärr inte. Vi 
försöker för närvarande hitta finansiering 
för att kunna visa den i New York, men 
det har visat sig vara svårt i kölvattnet av 
den ekonomiska krisen. Det finns några 
ställen som är intresserade, men vi måste 
hitta mer pengar. Många institutioner vill 
inte ha färdigförpackade utställningar. 
Samtidigt har det visats så många dåliga 
utställningar om rock n’ roll på senare tid 
att vi inte är så sugna på att visa den just 
nu. Men förhoppningsvis kommer den så 
småningom att presenteras i New York, 
eftersom det var där som bandet bildades. 
Katalogen till Sensational Fix är förresten 
förmodligen det bästa som skrivits om 
bandet till dags dato. Den som vill lära sig 
om Sonic Youth behöver bara läsa den.

TROR DU ATT SONIC YOUTH 

NåGONSIN KOMMER ATT SLUTA 

SPELA MUSIK? vILL DU HA EN ANNAN 

KARRIäR NäR BANDET äR SLUT? 

KANSKE KäNNS DET KONSTIGT ATT 

SPEKULERA Så?

– Jag antar det. Jag är säker på att det 
kommer att ske förr eller senare …

SKäLET TILL AT JAG FRåGAR äR ATT NI 

ALLTID HAR BEHåLLIT ER INTEGRITET 

SOM MUSIKER. vISSA BAND, SOM THE 

ROLLING STONES, LåTSAS SOM ATT DE 

FORTFARANDE äR 21 åR GAMLA …

– Ja, The Who spelade i pausen på 
Super Bowl häromkvällen, och jag tänkte 
för mig själv: »Herregud, lägg ifrån er 
gitarrerna nu« [skratt]. 

KAN DU BERäTTA vAD DU HAR 

PLANERAT FÖR FRAMTIDEN. 

DU NäMNDE DIN KOMMANDE 

UTSTäLLNING MED MåLNINGAR 

MED NAMN På NOISE-BAND, MEN 

HAR NI NåGRA OREALISERADE 

DRÖMPROJEKT?

– Jag vet inte säkert, nu arbetar jag 
bara med några nya målningar. Jag skulle 
vilja göra några korta filmer med mycket 
low-fi musik.

DET LåTER SPäNNANDE. vILL DU 

BERäTTA LITE MER OM DET? 

– Nej, nu har jag pratat tillräckligt 
länge

…

…

…

TExT:  JOHAN LUNDH 

BILD: LUZ / www.STEFMELUZ.COM

»  om  dU 

s p e l a r  i  e t t 

k on s t g a l l e ri 

Be Hö V e r  dU  

in t e  Br y  dig  

om  dU  ä r  Br a 

e l l e r  in t e  «
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EN 
GLOBETROTTERS 

DÖD

ramgångsrika samtidskonstnärer bör helst ge intryck av 
att befinna sig på alla kontinenter samtidigt. Den konst-
när som inom en månads tid lyckas med konststycket att 
synas på en biennal i Istanbul, en vernissage i Barcelona 
och ett panelsamtal i New York – samtidigt som hon åtnju-

ter en tillfällig residens i Kapstaden – är på god väg. Ett sådant 
liv är givetvis omöjligt att upprätthålla i längden, men många är 
de som halvt medvetet strävar åt detta håll. För ett mer realistiskt 
exempel räcker det att ta somrarnas späckade schema av konst-
mässor och biennaler i västvärlden. Den lilla klick från exempelvis 
Sverige som reser runt tillräckligt och noterar varandras närvaro 
bekräftar också gentemot varandra att man är någon att räkna 
med i konstvärlden, något som kan ha stor betydelse för karriären. 
Konstnärer har länge utgjort en resande skara, men resandet 
har skett på olika sätt. De senaste tjugo åren har konstvärlden 
präglats av en helt ny typ av mobilitet som skapat nya relationer 
mellan lokalt och globalt. Ska vi räkna med att det idoga kring-
flygandet fortsätter att intensifieras, så att konstnären befästs 
som ett av de yrken som tillbringar sin mesta tid på flygplat-
ser? Eller kommer det tvärtom en motreaktion där den perma-
nenta vistelsen på en viss plats åter blir viktig, kanske tillsam-
mans med en uppvärdering av hantverket? För att spekulera i 
detta krävs det att mobiliteten ges en plats inom konsthistorien. 
Varför har konstnärer flugit så mycket sedan 1990? Åtminstone 
tre olika kompletterande förklaringar kan ges. Den första hänvi-
sar till att konstnärernas intresse för möten mellan kulturer gjort 
mobiliteten nödvändig. Detta är en idealistisk förklaring som gillas 
av folk inom konstvärlden eftersom den antyder att konsten har 
en viktig roll att spela för att skapa förståelse i en globaliserande 
värld. Till viss del stämmer detta säkerligen, men man kan fråga sig 
hur många genuina kulturmöten som sker när samma lilla konst-
värld frenetiskt åker jorden runt för att träffa varandra på olika 
festivaler. Att stanna ett halvår på en främmande kontinent ger 
nog konstnären bättre material för att arbeta med kulturmöten. 
En andra förklaring har att göra med konstobjektets avmateria-
lisering. Av tradition kretsar konstvärlden kring original: tavlor, 
skulpturer och andra objekt som endast existerar på en plats åt 
gången och som därför behåller en »aura«, för att låna Walter 
Benjamins beryktade begrepp. Sedan sextiotalet har detta på 
bred front undergrävts av mer konceptuella praktiker, men det var 
först på nittiotalet när digital videoutrustning blev tillgänglig för 
konstnärer som det fick verkliga konsekvenser. En digital video 
är nämligen så långt från ett original man kan komma. Den kan 
fraktas på nolltid till andra sidan jorden och finns förhoppningsvis 
i ett flertal identiska säkerhetskopior. Men konstvärldens behov 
av en unik »aura« kvarstår. Således blir det nu konstnären själv 
som får närvara i egen hög person på de seminarier som i allt högre 
utsträckning ackompanjerar utställningarna. Därmed löses även 
ett andra problem som är inneboende i video- och konceptkon-
sten, nämligen att den är svår att sälja. Konstnärer som inte skapar 
objekt kan i stället få betalt för framträdanden – precis som situa-
tionen har blivit för många författare och musiker. Värderingen 
av personlig närvaro kommer dock till priset av flygbiljetter. 

Den internationella 

samtidskonstscenen 

är beroende av 

billiga flygresor. 

Men vad händer 

den dag då lågpris

flyget kraschar? 

Rasmus Fleischer 

skönjer slutet för 

konstnären som 

globetrotter. 

Flygresorna har dock varit historiskt billiga under perioden 1990-
2010, och detta kan utgöra en tredje förklaring till konstvärldens 
mobilisering. Under samma nittiotal som konstbiennaler började 
skjuta upp som svampar ur jorden föddes också lågprisflyget. Tre 
förutsättningar samverkade: avregleringen av flygmarknaden, 
krossandet av de flyganställdas fackföreningar samt relativt låga 
oljepriser. Sedan år 1991 utgör det irländska flygbolaget Ryanair 
paradexemplet på lågprisflyg, men priserna på internationella flyg-
ningar har pressats drastiskt på hela marknaden, vilket har fungerat 
som smörjmedel bland annat för den internationella konstvärlden. 
Frågan är bara hur länge flygfesten kan pågå. Hur skulle konst-
världen reagera om priserna på flygbiljetter plötsligt fördubb-
lades eller tredubblades? Någonting sådant tedde sig inte alls 
osannolikt häromåret när oljepriserna sköt i höjden. Sedan 
kom finanskrisen, som följdes av tillfälligt sjunkande olje-
priser samt massiva statsstöd till flygindustrin. För tillfäl-
let flyttar flygindustrins epicentrum österut, i riktning mot 
Dubai. Vissa anar en liknande rörelse inom samtidskonsten. 
Efter att klimatkrisen hamnade på allas läppar började även 
konstvärldens beroende av flyget att ifrågasättas av konstnä-
rer. Aningen cyniskt kan sägas att inget kunde passa bättre 
än klimatkonst på de internationella biennaler som efterfrå-
gar institutions- och samhällskritik konst men började tröttna 
på de postkoloniala frågorna. »Flyg inte« var det första av de tio 
budord som utfärdades av den finländska ekokonstnären Tea 
Mäkipää, som gjorde en konstfilm av att resa landvägen till 2007 
års Sharjabiennalen. Fluxus-veteranen Gustav Metzger sjösatte 
samtidigt sin kampanj »Reduce Art Flights«. Detta inspire-
rade konstnärsduon Ruth Catlow och Marc Garret till utma-
ningen »We won’t fly for art«, men bara en handfull konstnärer 
skrev under på löftet om att avstå från flyg under sex månader. 
Gemensamt för dessa projekt var moralismen. Utgångspunkten är 
att individer, även inom konstvärlden, har ansvar för växthusef-
fekten. Men vad händer med konstvärlden den dag då flygbiljet-
terna blir för dyra? Den frågan har förblivit obesvarad. Bilar må 
kunna drivas på kärnkraft, men flygplan är beroende av petroleum 
och vi tycks nu ha passerat det så kallade oljekrönet (peak oil). 
Flygfesten som pågått i 15-20 år kan med tillräckliga statssub-
ventioner möjligtvis pågå i 15-20 år till, men därefter kommer 
även konstvärlden att tvingas in i en annan slags mobilitet. Om 
båtar åter blir det främsta sättet att ta sig mellan kontinenter så 
ersätts kanske dagens biennalkarusell av en tydligare förankring 
i platsen, vilket inte behöver betyda att konstnärer slutar resa. 
Däremot väcks stora frågor: Vad händer med konstens intresse 
för globalisering? Kommer det unika objektet åter att hamna i 
centrum, eller upptäcker konstnärer andra sätt att skapa en aura? 

R A SMU S F L E I SC HE R 

FÖRFATTARE OCH DOKTORAND I SAMTIDSHISTORIA vID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA.  

I FJOL UTKOM HAN MED BOKEN DEt poStDIgItALA mANIfEStEt. 

F
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KONSERvATIvT ELLER LIBERALT? GENERÖST ELLER SNåLT? INDIvIDUALISTISKT ELLER KOLLEKTIvISTISKT? 
KONSTNäREN LåTER FYRA KONSTNäRER FRåN OLIKA LäNDER SäTTA BETYG På SvERIGE SOM KONSTLAND. 

i  s v er i ge ä r v i vana att framstå i god 
dager internationellt. Vi får guldstjärnor 
i kanten vare sig det gäller jämställd-
het, pressfrihet eller utbildningssystem. 
Konstvärlden är inget undantag. Vi 
har utmärkt oss med ett välutvecklat 
stipendiesystem och bra skolor. Men är 
verkligen den svenska konstvärlden så 
öppen och progressiv som vi påstår? Hur 
upplevs den egentligen internationellt? 
Varför söker sig utländska konstnärer hit 
och vilka förutsättningar har man som 
konstnär om man kommer från ett annat 
land till Sverige? 

KONSTNÄREN har träffat fyra 
utlandsfödda konstnärer som under en 
längre eller kortare tid varit verksamma 
i Sverige. Några sökte sig hit medvetet, 

andra blev inbjudna. Några är här för att 
stanna, andra har Sverige som tillfällig 
plattform. De beskriver en svensk konst-
scen med goda förutsättningar och en stat 
som inser värdet i att satsa på konstnärlig 
verksamhet. Men samtidigt efterlyser 
man mer risktagande, både estetiskt och 
ekonomiskt. Rädslan för samarbeten 
med näringslivet ter sig obefogad. Och så 
pratas det förstås om jantelagen, osynliga 
begränsningar och (o)förmågan att ta 
betalt. Med internationella mått mätt är 
vi passiva, bortskämda och individualis-
tiska, men också rationella, diskussions-
hungriga och ambitiösa.

TExT:  HEDvIG ANDERSSON

ILLUSTRATION:  MICHELLE HAMMENFELDT
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m e X i ko  När Oscar Ramos som nyutexamine-
rad sociolog var trött på Mexiko Citys centraliserade 
konstvärld och ville så långt bort som möjligt, verkade 
Sverige vara ett bra alternativ. Med en magisterexamen 
i Art & Technology från Chalmers Tekniska Högskola 
och Konsthögskolan Valand är han sedan fem år till-
baka verksam i Göteborg.

Har den svenska konstscenen levt upp till dina 
förväntningar?

– Det finns inte bara en konstscen i Sverige, det 
finns så många olika. Det som verkligen är inspire-
rade här är hur folk arbetar utan någon som helst idé 
om att tjäna pengar. Man organiserar en utställning i 
sin egen studio och förlorar kanske pengar. Det kanske 
inte kommer någon, men man tar den risken. Det finns 
ett närverk av människor här som verkligen hjälper 
varandra. Jag har precis haft en utställning i Malmö 
där de kontaktade mig och sa, »detta är inte ett galleri 
men vi är intresserade av att jobba ihop och visa andra 
konstnärer«. Och så träffas man och det är en helt 
annan känsla än när man ställer ut på ett galleri. Det 
finns inga pengar så alla som är med är det bara för 
att de vill. 

Finns inte det i Mexiko?
– Jag har försökt att arbeta på samma sätt i Mexiko 

City, men det fungerade inte för ingen ville ta 
några risker. I Mexiko finns städer som är större än 

Stockholm utan något konstliv överhuvudtaget. Det 
finns inga konstskolor eller museer och inget kultur-
liv. Allt är centraliserat. Ett problem här är däremot 
att det inte verkar finnas en kontakt mellan de olika 
scenerna. I Göteborg är vi ju geografiskt nära både 
Malmö och Oslo, men har nästan inget utbyte. Svenska 
konstnärer söker sig hellre utomlands, till Berlin och 
sådana ställen 

Är den svenska konstvärlden konservativ?
– Inte konservativ, men passiv. Diskussionen här är 

mer öppen, mindre stel och snobbig. Men det betyder 
inte att man är mer öppen i den typ av konst man visar. 
Det som visas håller ett visst standardformat estetiskt. 
Det följer ett mönster av vad som »ska« visas inom 
konsten. Det finns inget risktagande. 

Varför är det så?
– Konsten här är inte längre ett barn som vill göra 

mer och mer saker, den har blivit en 45-åring som 
tycker att det den åstadkommit är bra och att det kan 
fortsätta så. Det som var radikalt är nu accepterat och 
ingen tar fler risker. Sedan är Sverige, även om folk inte 
anser det, väldigt USA-vänligt. Jag tror att det är stor 
skillnad mellan att komma från Mexiko och att komma 
från USA när man är verksam i Sverige. När konstnärer 
kommer hit från New York blir det väldigt coolt och 
skapar mycket intresse. Det är mer osäkert hur man ser 
på konstnärer från andra länder.

Du säger att konstvärlden är passiv, vill du se 
mer provokation?

– Nej, inte provokation, men att man tar risken att 
närma sig en annan typ av estetik. Naturligtvis har 
vissa konstnärer en tendens att provocera och chocka, 
men jag tror det finns bättre sätt att väcka uppmärk-
samhet. Samtidigt hade nog inte reaktionerna på 
vissa saker varit så starka där jag kommer ifrån. I ett 
land som ligger i krig med drogmaffian är det svårt att 
chockera.

Många svenska konstnärer är missnöjda med 
ett system och en inställning som gör det svårt att 
försörja sig på sitt skapande, håller du med?

– I Mexiko producerar och utvecklar man sin konst 
med ekonomisk hjälp från sina föräldrar. Det innebär 
att de som är verksamma som konstnärer ofta kommer 
från medelklassen och den övre medelklassen. Vårt 
välfärdssystem är våra familjer. Konst är en handels-
vara. Skillnaden här ligger i statens sätt att se på konst 
och kultur, som gör livet för konstnärer här hundra 
gånger bättre. Här finns ju stipendium, även om de 
inte är lätta att få. Men det betyder inte att situationen 
inte behöver förbättras, det är fortfarande svårt att vara 
verksam som konstnär i Sverige.
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j a p a n  På Rietveld Academy i Amsterdam 
kallades Mako Ishizuka sarkastiskt för »den stora 
tänkaren«. Hon brottades med det analytiska mot det 
impulsiva och kände att hon inte passade in. På jakt 
efter en mer konceptuell konstscen sökte hon sig till 
Konsthögskolan i Malmös tvååriga magisterutbildning. 
Hon är sedan fyra år tillbaka verksam i Stockholm och 
Malmö.

Hur ser utbildningen ut i Japan?
– På antagningsprovet till en japansk konstskola 

måste man sitta framför en antik staty i två timmar och 
rita så verklighetstroget som möjligt. Allt handlar om 
teknik. Det är väldigt strikt och traditionellt, väldigt 
hantverksbetonat. Som konstnär måste man ju ha något 
man vill uttrycka, man måste ha idéer som man vill 
kommunicera. Tekniken kan man lära sig när man väl 
är på skolan.

Varför passade du inte in i på skolan i 
Amsterdam?

– Mina verk är fysiska, men bakom det är min konst 
mer konceptuell och analytisk. I Amsterdam var det 
mycket »action«. Skillnaden i Malmö är att man får 
mer stöd inom teorin och det konceptuella.

Är vi mer intresserade av konceptuell konst i 
Sverige?

– Jag tror att det teoretiska och det konceptuella 
finns på den holländska konstscenen också, om man 

åker till Rotterdam eller Utrecht. Det är samma sak 
i Sverige. På vissa ställen är man mer konventionell. 
Jag sökte mig inte främst till Sverige som land utan just 
till Konsthögskolan i Malmö. När jag kom dit gjorde 
alla saker som kändes så nära det jag gjorde att det var 
skrämmande, men också en trygghet. 

På vilket sätt är Sverige annorlunda?
– I Sverige är man rationell, inåtvänd, individualis-

tisk på ett speciellt sätt. Och lite passiv. Den svenska 
konsten är rationaliserad med referens till en teori eller 
ett koncept. Det handlar inte om att det inte är accep-
terat att uttrycka känslor, det handlar mer om hur man 
kommunicerar i allmänhet. Man processar innan man 
presenterar.

Är det svårt att komma utifrån och vara verk
sam här?

– Jag har svenska vänner som har läst utomlands och 
haft stora problem att komma in på den svenska konst-
scenen. Att ha gått på en svensk konstskola spelar viss 
roll här. För mig är problemet att folk alltid tror att jag 
är här tillfälligt. När jag träffar curatorer och konstnä-
rer, särskilt i Stockholm, så frågar de alltid hur länge 
jag stannar. Många vill också tolka min konst i en 
japansk kontext. Man börjar prata om zen-trädgårdar 
och buddhism. Det blir ett väldigt ytligt sätt att se ett 
verk. När jag fick Malmö stads Kulturstipendium så 
frågade många: »Kan du få det, du är ju inte svensk?«. 

En norsk kompis fick samma stipendium men ingen 
frågade honom samma sak. 

Erbjuds konstnärer tillräckligt med stöd i 
Sverige?

– Som konststudent i Sverige är man bortskämd. Det 
finns CSN, stipendier och studieresor. Svenska konste-
lever tar det för givet och tycker att det är självklart att 
skolan eller staten ska erbjuda sådana saker. Även om 
man är passiv – jag vill inte säga lat – så blir man ändå 
matad. Samhället fungerar på ett annat sätt. 

Hur ser det ut i Japan?
– I Japan finns nästa ingen form av statligt stöd för 

unga konstnärer. Ibland ger man en summa till konst-
närer i 70-årsåldern som ett erkännande. Men reger-
ingen vill inte ta risken att investera i unga konstnärer. 
Japan är mer kapitalistiskt än Sverige. Det är oftare 
näringslivet som stödjer konstnärer genom att finan-
siera utställningar och resor. På åttiotalet gick detta 
för långt, sponsorerna var för uppenbara och tog för 
mycket plats. Men nu tror jag att man har lärt sig att 
stödja konsten på ett mer sofistikerat sätt. Företagen 
här skulle kunna vara mer aktiva i att stödja kultur på 
olika sätt.
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k a n a d a  Julie Fournier-Lévesque från Quebec 
tror inte längre, efter fyra månader i Sverige, att hon 
kommit till det perfekta landet. Mest förvånas hon 
över att konstnärer inte tar betalt för sina idéer och sitt 
arbete. Sedan hon kom hit har hon väntat spänt på att 
den svenska konstscenen ska bjuda på en show som 
utmanar på riktigt.

Varför kom du till Sverige?
– Jag ville ge mig själv utmaningen att läsa någon 

annanstans och träffade två svenska utbytesstudenter 
på mina skola i Montréal. Det är så roligt för i Kanada 
ser vi Sverige som det perfekta landet. Jag vet nu att det 
inte är så. Men med mina svenska vänner pratade jag 
mest om konstvärlden och framför allt om skolan här.

Hur är skolan här?
Den är verkligen annorlunda. I Kanada har man före-

läsningar varje dag, det känns som om någon håller en 
i handen och leder en genom utbildningen. Här är man 
mer fri. Man får en plats i en studio och arbetar mycket 
självständigt. Jag ville utmana mig själv att arbeta inom 
ett annat system. Det är framförallt bra att ha upplevt 
båda systemen.

Vilket föredrar du?
Jag läser mitt sista år så det är en bra förberedelse 

för framtiden att ha mycket självständighet nu. En 
viktig skillnad här är att lärarna på skolan är väldigt 
angelägna om att man ställer ut. I Kanada kan man 

vara tre år på skolan utan att ställa ut en enda gång. 
Här blir man tvingad att ställa ut. Det är väldigt bra. 
Utbildningen här är också mer integrerad. På min 
skola i Montréal fick man ett betyg för målning, ett för 
skulptur och så vidare. Men om jag organiserade en 
egen utställning så fick jag inga poäng för det. De ser 
inte på det som en del av utbildningen, fast det är jätte-
viktigt. Men här, om jag organiserar en utställning och 
gör en hemsida till den så får jag tillgodoräkna mig det. 
Det är jättebra, för det professionella livet kommer ju 
inte att handla om vad man gjorde på den ena eller den 
lektionen.

Hur skiljer sig konstvälden här från den i 
Kanada?

– Göteborg är inte så kulturellt som jag trodde. Det 
kan vara att jag inte pratar språket men jag känner att 
man måste hitta kulturen, att man måste gräva lite. Jag 
trodde också att det skulle finnas mer av en under-
groundscen. Jag har ännu inte varit på något riktigt 
galet här. I Montréal har jag ofta varit på utställningar 
där jag undrat »är detta konst eller porr, eller vad är 
det?«. Man ser saker som verkligen utmanar en, eller är 
helt motbjudande; riktiga ställningstaganden där man 
tvingas fråga sig själv om man håller med. I Sverige 
har jag inte blivit chockad än. Det är mer konservativt. 

Hur kommer det sig?
– Det känns som om det finns osynliga gränser för 

vad man får göra här. Svenskar ska ju vara kända för 
att vara väldigt liberala så jag vet inte varför det är så. 
Det kanske ni är, men det känns som om något håller 
er tillbaka. Det positiva här är att konstvärlden inte 
består av en heterogen grupp. Går man på en vernis-
sage i Montréal så känns det som om det bara är konst-
människor där. Här kommer barn med sina mor- och 
farföräldrar, hela familjer och äldre människor. Den 
kanadensiska konstvärlden är smalare. 

Är det lättare eller svårare att vara verksam 
som konstnär här?

– Jag trodde att det skulle vara lättare, men jag inser 
att det nog inte är det. Det här att konstnärer ofta inte får 
betalt i Sverige, det chockade mig. Om man ställer ut 
i Kanada så får man oftast i alla fall en mindre summa 
av galleriet. Jag har förstått att det är ovanligare här än 
vad det är där. Jag frilansade inom visuell presentation 
förut och då började jag alltid med att presentera mitt 
arvodesanspråk för kunden. Jag talade om att detta är 
vad materialet kostar, såhär mycket kostar min tid och 
detta tar jag för min idé. I Sverige, om jag sa att bara 
min idé kostar såhär mycket, då tror jag att de skulle bli 
jätteförvånade. Jag har förstått att konstnären ibland får 
i princip ingenting. Jag har kanske bara naiva förvänt-
ningar på Sverige, men jag trivs i alla fall väldigt bra.
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C y p e r n  Christodoulos Panayiotou föddes på 
Cypern och bodde och verkade i Berlin när han blev 
inbjuden till Stockholm som Iaspis-stipendiat. Han 
berättar om konservativa trender och den statliga 
generositeten.

Är stödet för konstnärer här bättre eller sämre 
än där du arbetat tidigare

– Jag är här i ett specifikt sammanhang under en kort 
tid så jag måste säga att jag har en begränsad insyn i 
detta. I min situation som Iaspis-stipendiat har man 
enorma fördelar. Utbytet med andra Iaspis-konstnärer 
gör upplevelsen intellektuellt relevant långt utöver 
materiella aspekter.

Vad innebär det i praktiken?
– Jag utgår från min begränsade erfarenhet från 

Sverige, men har en känsla av att det finns en väldigt 
generös statlig strategi här som innebär att konstnä-
rer kan utveckla mycket research-baserat arbete med 
hjälp av systematiskt och direkt statligt stöd. Det är 
väldigt unikt för Sverige och existerar inte i många 
europeiska länder. Särskilt för konstnärer som produ-
cerar konst med ett socialt engagemang finns mycket 
stöd. Detta skapar en intressant kontrast till idén att 
»leva genom sin artistiska verksamhet« om man tar 
hänsyn till att marknaden för konst verkar ganska 
begränsad här, och konstnärer som njuter av en större 
kommersiell framgång kan vara ganska begränsade 

här. Kopplingen till den privata sektorn är också 
specifik för Sverige. Här finns Bonniers Konsthall och 
Magasin 3, privata initiativ som i praktiken fungerar på 
samma nivå som offentliga institutioner. 

Hur ser livet ut för konstnärer på Cypern?
– Vi har ett stödsystem som liknar det svenska, där 

staten är ganska generös och direkt involverad i den 
konstnärliga produktionen. Men det finns ingen tydlig 
strategi eller plan. På Cypern är det otydligt vad som 
krävs för att få pengar. Det får man kanske förstå efter-
som det delas ut av regeringen. En kvalitetsbedömning 
är en fråga som är svår för regeringen att engagera sig 
i, och anses inte ens vara ett viktigt uppdrag för kultur-
departementet. Det skapar en ond cirkel, eftersom det 
kritiska tänkandet kring produktionen av samtidskonst 
skapas runt validitet och kvalitativa begrepp. 

Lever Sverige upp till sitt öppna och liberala 
rykte?

– Jag tycker att det finns det som talar emot den 
uppfattningen inom det svenska samhället. De nord-
iska länderna har under de senaste åren sett ett skifte 
mot en mer konservativ hållning på grund av politiska 
förändringar. I kombination med ett idiosynkratiskt 
modererat socialt mönster skapar detta ett landskap 
som är mindre dynamiskt än vad det kanske en gång 
var. En vän berättade nyligen om ett begrepp som visst 
existerar som ett dominerande socialt och moraliskt 

värde här; »jantelagen«, om jag inte misstar mig. Det 
kan vara relevant att fråga sig om detta kanske motsä-
ger en av grundidéerna med samtida konstproduktion 
och dess ifrågasättande av gränser. Det aktuella fallet 
med Anna Odell som har diskuterats så flitigt här kan 
vara ett bra exempel.
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HELLO NILLE!

IN RESPONSE TO YOUR INvITATION TO CREATE A PAGE FOR YOUR 

MAGAZINE I wOULD LIKE TO SUBMIT MY COLLECTION OF TwELvE 

PHOTOGRAPHS OF FALLEN SIGNS. wHEN I ARRIvED IN STOCKHOLM 

I SAw THESE SIGNS EvERYwHERE, ALwAYS SLANTED, FALLING, LYING 

ON THE GROUND - THE REORIENTATION (ROTATING) OF THE PHOTO-

GRAPH RETURNS EACH SIGN TO ITS ORIGINAL UPRIGHT POSITION.

EACH wILL NEED ROTATING UNTIL THE SIGN STANDS UPRIGHT AGAIN 

- I STARTED TO ARRANGE THEM ON THE PAGE, BUT wOULD PREFER TO 

SUBMIT THEM AS MATERIAL THAT YOU CAN wORK wITH RATHER THAN 

MAKE A PAGE INDEPENDENT FROM THE MAGAZINE

/DANIEL EATOCK



Öppna ramen och placera pappret. 
Blöt papprets baksida och vänta 
tills det mjuknat. Vänd papprets 
torra sida upp.

Spännram för papper, kanvas och siden 

Blöt kanterna närmast ramen.
Justera pappret efter markering-
arna och stäng ramen. 

Sträck pappret genom att växelvis 
spänna skruvarna. Sträck gärna 
pappret under arbetets gång.

Handla direkt i vår webbshop:

www.kebaart.se
KEBA Sweden AB
Box 122, 33322 Smålandsstenar
Telefon: 0371-51 09 10 

Ingen torktid krävs

Enkelt att sträcka pappret

Måla när du är inspirerad

Danderydsgatan 14
114 26 Stockholm

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



F OTO: ER IK wåHL S T R ÖM

 P I L O T  R A Z O R  P O I N T

vAD HETER DU? JOHANNES HELDéN.

vAD äR DET FÖR NåGOT DU HAR vALT?  EN PILOT RAZOR POINT 2. (FIBERSPETSPENNA, SvART).

HUR MYCKET KOSTAR DEN?  30 KR. 

vARFÖR vALDE DU JUST DEN? DET äR MIN FAvORITPENNA ATT SKRIvA MED. OCH NäR MAN TITTAR NäRA På DEN Så SER DET UT SOM 

 DET äR MåNGA SMå STJäRNOR, EN GALAx, INUTI DEN GRå PLASTEN. 

HUR ANväNDER DU DEN I DIN KONST?  NäSTAN ALLTID Så BÖRJAR ETT KONSTvERK FÖR MIG MED TExT. EN SEKvENS Av ORD SOM TRANSFORMERAS,  

 BLIR TILL EN BILD ELLER EN SKULPTUR ELLER EN ANIMATION ELLER NåGOT ANNAT. ELLER Så FÖRBLIR TExTEN  

 TExT.  OAvSETT vILKET Så TäNKER JAG TäNKER På MINA KONSTvERK SOM UTvIDGADE BÖCKER. 

vAD äR BRA MED DEN? PERFEKT ATT SKRIvA MED, FLYTER FINT ÖvER PAPPRET. LäTT ATT TA MED. GåR INTE På STRÖM.
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Vistelsestipendium 
SOMMAREN 2011
Alltidhults skola, Olofströms kommun, Blekinge

Välkommen till www.olofstrom.se 
för mer information

Stipendiet vänder sig till alla verksamma inom olika 
konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, 
film, teater, dans med mera.  Utövare som arbetar i 
Harry Martinsons eller Sven Edvin Saljes anda får 
företräde.

Senaste ansökningsdag är den 31 januari 2011.
Ansök med en personlig presentation i skrift samt önskemål om 
tidpunkt för vistelsen. Plats kan ordnas med kortare varsel om 
lärarbostaden är ledig. 

Skicka ansökan till Kultur och Fritid
Elisabeth Jonsson
Box 301
293 24 Olofström

Telefon: 0454-936 04
E-post:  elisabeth.jonsson@olofstrom.se 

Härke konstcentrums 
konstnärsstipendium

Sista ansökningsdag  
den 28 februari varje år. 
Läs information om stipendiet 
och hur du ansöker på  
www.harkekonstcentrums.se, 
klicka på stipendium.  
Välkommen med din ansökan!
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FRANCIS ALŸS
MINERVA CUEVAS
SILVIA GRUNER
TERESA MARGOLLES
ERRE/MARCOS RAMIREZ
BETSABEE ROMERO
TERCERUNQUINTO
TOROLAB
JUDI WERTHEIN

MATHIAS GOERITZ
JOSÉ CLEMENTE OROZCO
DIEGO RIVERA
DAVID ALFARO SIQUEIROS
M.FL.

BEYOND 
BORDERS
Mexican Public Art
SKISSERNAS MUSEUM
10.10.10 - 23.01.11

Skissernas museum | Finngatan 2, Lund | tis-sön 12-17, ons 12-21 | www.skissernasmuseum.se 

w w w.T IDNINGENKONS T NAREN . SE

C Y BERBL äDDR A  I  T IDIGARE  NUMMER !



 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) 
och Föreningen Sveriges Konsthant-
verkare och Industriformgivare (KIF) 
bevakar konstnärens intressen genom 
att driva politiska frågor med målet 
att förstärka medlemmarnas sociala 
och ekonomiska trygghet och därmed 
göra det möjligt för konstnärer att vara 
yrkesverksamma inom sina respektive 
områden. 
Läs mer på kro.se/blimedlem

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

Din trygghet

Din rätt



LEDARE KRO
KARIN WILLÉN

Kulturrådets helt nya statistik- och analys-
satsning, ”Bild- och form 2009”, landade 
med ett lätt plask i somras. Men rapporten 
är tung.  Den visar att det står illa till med 
bild- och formområdet. Paradoxalt just 
därför är utredningen fantastisk. Nu kan vi 
äntligen prata om problemen inte bara mot 
en bakgrund av att konstnärer lever under 
existensminimum (vilket är jättebra att det 
är belyst). Nu ser vi i siffror och analyser 
av dessa, att också vår publik behandlas 
styvmoderligt av politiken. 

”Bild och form 2009” tittar på oberoende 
och offentliga utställare, undantaget 
museer, i hela Sverige. Statistiken gör 
uppenbart att konsten och konsthantverket 
är gravt eftersatt i offentlig finansiering 
och offentliga insatser.  Stat, landsting, 
region och kommun slarvar med vårt 
område.  Omotiverat lite pengar går till 
bild- och formområdet om man ser till våra 
stora publiksiffror, antalet professionellt 
verksamma och den verksamhet som 
bedrivs. Kulturrådet skriver såhär på sidan 
49 i rapportens avslutande kommentarer 
och slutsatser: 
”En intressant fråga är vilket genomslag 
de olika kulturpolitiska och konstnärspoli-
tiska reformerna har haft om man ser till 
statens utgifter för bild- och formområdet. 
Man kan konstatera att sedan 1998 ligger 
dessa på en procent, alltså lägst andel av 
samtliga kulturområden. I landstingens 
kulturbudget har kostnaderna för bild och 
form legat på två procent, medan andelen 
av kommunernas kulturanslag rimligtvis 
är högre, men några exakta siffror finns 
inte...När det gäller det offentliga stödet till 
området är det jämfört med andra konstom-
råden mycket lågt.”

Den privata marknad presenteras ofta som 
en lösning på kulturens problem. Men 
vilka förhållanden som råder, vilket om-
fång och vilken utvecklingspotential  bild- 
och formkonstnärernas marknad har idag 

är oklart. Ännu saknas utredningar om 
den offentliga konsten och galleriscenen 
med auktionshusen. Men den privata 
marknaden kan ändå inte träda in istället 
för de offentliga kultursatsningarna. De 
offentliga anslagen och stöden är en del 
av välfärden och ger förutsättningar för 
demokrati. Lukrativa kulturuttryck och 
kommersiella marknader som privat-
teatrar, storfilmer eller  musikindustrin, 
finns dessutom även hos konstområden 
som är mer gynnade av offentlig kultur-
politik. Att bild- och formområdet har 
en livskraftig privat marknad, undantar 
således inte politikerna från ansvar att 
agera till bild- och formområdets fördel 
på fakta såsom att trots att vårt område 
har samma antal professionella kulturska-
pare som scenområdet, så är de offentliga 
anslagen mindre.

I den pågående regionaliseringen enligt 
Samverkansmodellen, måste därför varje 
regional kulturplan innehålla nya nödvän-
diga insatser på bild- och formområdet. 
Nu måste vi på konstscenen tillsammans 
uppmärksamma politikerna på att varje 
kommun, landsting eller region, och 
staten, måste stärka och öka anslagen till 
bild- och formområdet. Bristen på resurser 
är ett problem som konstnärer delar med 
sina uppdragsgivare, med arrangörer och 
intendenter, det vill säga alla verksamma. 
Kulturrådets rapport slår fast att 
”...Det finns stora utvecklingsmöjligheter /
med/ bland annat samverkan på regional 
nivå med alla parter. En samlad regional 
dialog om bild- och formområdet är 
värdefull, inte minst med tanke på den nya 
Samverkansmodellen.”  

Sant är att vårt bild- och formområdet 
inte hittills präglats av dialog kring 
villkor, kring det som gör det möjligt att 
vara verksam som konstnär eller som ger 
förutsättningar att driva verksamheter. Vi 
har en svag infrastruktur och området är 

mångfacetterat och närmast splittrat. Om 
detta säger Kulturrådet:  
”Sammanfattningsvis bekräftar under-
sökningarna att bild- och formområdet kan 
karaktäriseras av en mångfald uttryck och 
aktörer, vilket är både positivt och negativt. 
Det ger utrymme för många skiftande ini-
tiativ, men det finns få samlande punkter.”

KRO och KIF kommer därför att framöver 
förstärka vårt pågående arbete för ökad 
samverkan på bild- och formområdet. 
Ökad samverkan är en förutsättning för att 
åstadkomma de strukturella förändringar 
vi redan jobbar för genom MU-avtalet och 
MU-kampanjen, genom jämställdhetsun-
dersökningar och jämställdhetsintegre-
ringar, genom att politiskt förankra idén 
om regionala Resurscentrum för bild- och 
form. Men för att stärka hela bild- och for-
mområdet måste tankar och ansträngningar 
på hela fältet förenas. Då kan vi identifiera 
vad vi själva kan göra för att förbättra och 
vad vi vill att politiken ska utföra. KRO 
och KIF ser redan nu behovet av bild- och 
formområdets motsvarighet till Svensk 
Teaterunion, det vill säga en ny organisa-
tion som ansluter alla konstnärernas upp-
dragsgivare och arbetsgivare. Det behövs 
en tydlig motpart med tydligt mandat för 
att förhandla om avtal liknande MU-avtal-
en, och det behövs en stark medspelare 
för dialog och arbete kring gemensamma 
angelägenheter som kulturpolitik och 
resurser.

Karin Willén
Riksordförande KRO

Hurra!
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MER PENGAR TILL MU

BIBLIOTEKARIEN BLIR 
CURATOR 

VILL DU ÅKA TILL PARIS?

HJÄLP HAITIS KONSTNÄRER

Ett halvår med Kulturskaparna:

En röst att räkna 
med i debatten
Den 10 mars i år lanserades nätverket 
Kulturskaparna som en röst mellan 
pirater och industri i upphovsrättsde-
batten. Det dröjde inte länge förrän 
nätverket fick gehör och idag vet de 
flesta som debatterar upphovsrätt och 
kultur på internet vilka Kulturskapar-
na är.

– Vi har lyckats väl med att etablera oss, 
säger Karin Willén, riksordförande i 
KRO och talesperson för Kulturskaparna. 
Inledningen var turbulent och en och 
annan ville gärna beröva oss legitimitet i 
debatten, men idag ser de flesta oss som en 
självklar aktör.

Och debatt har det varit. Vid lanseringen 
handlade det om den undersökning Kul-
turskaparna hade gjort, som visade att 8 av 
tio vill betala för sin kulturkonsumtion på 
internet. Därefter har Kulturskaparna fått 
diskutera andra undersökningar, licensier-
ingslösningar och även tjänstelösningar 
med inte minst pirater.

– Det blir förstås lätt så, säger Karin 
Willén. Vi rör oss i en digital värld och 
utmanar med digitala frågor och pirats-
fären med Piratpartiet ligger förstås långt 
framme där. Samtidigt är det ju inte främst 
dem vi ska övertyga med våra argument, 
utan riksdagspolitiker och EU-politiker 
med upphovsrättsfrågan på agendan. Men 
vi får inte glömma bort att även dessa lyss-
nar på piraterna.

Med upphovsrätt bestämmer du själv
Vad är det då Kulturskaparna vill? 
Ja, tittar man på nätverkets webbplats, 
kulturskaparna.com, är budskapet att ”ett 
brett och rikt kulturutbud förutsätter att 
det är enkelt och ekonomiskt överkomligt 
att möta kultur på nätet - på ett sätt som 
gör att kulturskapare får ersättning för sitt 
arbete.” Får inte kulturskapare det idag?

– Det är väldigt olika, menar Karin Willén. 
Det är viktigt att komma ihåg att kultur-
skapare inte är en homogen grupp, vi är 
alla olika och har olika förutsättningar och 
behov. Lösningarna måste därför motsvara 
den mångfald vi har inom kulturskapar-
kollektivet. 

Därför finns det en särskild licensierings-
grupp inom Kulturskaparna som tittar på 
vad nätverkets kulturskaparorganisationer 
kan bidra med i lösningsväg. Ibland kan 
till exempel avtalslicens vara en lämplig 
lösning, som vid digitala bibliotek, en idé 
som bland annat Vänsterpartiet driver 
hårt. För andra behov och tjänster behövs 
det helt andra lösningar – och i vissa fall 
tycker man själv att det inte alls är något 
problem att det man gör delas fritt och 
gratis av andra. 
 
– Vi måste förstås acceptera det faktum 
att det finns kulturskapare som själva är 
pirater och bejakar fri och gratis delning 
av sina verk på internet. Vi menar att det 
är viktigt att komma ihåg att upphovsrätten 
faktiskt redan i sin nuvarande form möjlig-
gör detta. Poängen är att du själv bestäm-
mer över hur och när du vill sprida det du 
arbetar med. Utan upphovsrätten har du 
inget att säga till om.

En mängd aktiviteter under första 
halvåret
Karin Willén är inte ensam represen-
tant i nätverket från bildorganisationerna. 
Hanna Isaksson, verksamhetschef på 
KRO/KIF, och Mats Lindberg, vd på 
BUS, sitter i nätverkets styrgrupp. BUS 
ordförande, Stefan Ahlenius, tillhör också 
de som synts flitigt i debatten, inte minst 
i sociala medier som bloggar, twitter och 
Facebook.  

– Vi har arbetat hårt för att etablera 
nätverket och har haft stort behov av att 
synas. Det har vi gjort genom att delta i 
olika sammanhang som i Almedalsveckan 
och i höst även på Bokmässan i Göte-
borg. Vi har också arrangerat en rad egna 
aktiviteter, bland annat tillsammans med 
Entreprenörsjakten, en tävling för unga en-
treprenörer, och i Almedalen arrangerade 
vi ett open space, berättar Hanna Isaksson.

Det open space Hanna Isaksson syftar 
på var välbesökt och samlade kultur-
skapare, politiker, andra organisationer 
och branschföreträdare. Det fick också 
genomgående gott betyg av deltagarna, 
framförallt just för att nya kontakter kunde 
knytas. 

Men kontakten med politiker sker inte 
bara under Almedalsveckan. Kultur-
skaparna har också träffat de politiska 
ungdomsförbunden under våren och 
sommaren och bokar just nu in möten med 
riksdagspartierna för workshops efter valet. 

– Det här är ett långsiktigt arbete. Kul-
turskaparna sjösattes ett valår, men våra 
frågor upphör inte att vara viktiga efter 
den 19 september, säger Hanna Isaksson. 
Vi har mandat från de ingående organisa-
tionerna att köra året ut, men någon form 
av fortsättning blir det naturligtvis under 
2011.

Sociala medier en självklarhet
Att nätverket skulle synas i sociala medier 
har varit en självklarhet från början. Att 
diskutera digitala frågor och stå utanför 
den arenan hade varit omöjligt. Därför har 
nätverket en egen ”redaktion” för sociala 
medier, där de som är aktiva bloggare, 
twittrare och så vidare tipsar varandra 
om vad som är på gång och var man kan 
behöva bemöta felaktigheter.

Du som vill följa Kulturskaparna och 
läsa mer om vad nätverket åstadkom-
mit, gör det förstås bäst kulturskaparna.
com och på Facebook, där du kan ”gilla” 
sidan Kulturskaparna. Gör en sökning 
på Facebook så kommer den upp under 
”Sidor”. Du kan också följa nätverket på 
twitter, twitter.com/Kulturskaparna. Delta i 
debatten du också!  

Kjell Holmstrand
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EFTERLYSNING!

MU-kampanjen har tilldelats ett bidrag 
på 400 000 kr från Kulturdeparte-
mentet vilket möjliggör att projektet 
kan fortsätta under hösten 2010. Större 
fokus kommer att läggas på att imple-
mentera MU-avtalet ute i regionerna. 
- Det känns mycket bra, men vi kom-
mer att fortsätta söka finansiering för 
att driva projektet minst två år till, 
säger Arne Leeb, projektledare för 
kampanjen.

Den 23 september arrangerar KRO/
KIF ett miniseminarium kring Bib-
lioteken som konstarenor under Bok & 
Biblioteksmässan. Vad händer när bib-
liotekarien blir curator? Var kommer 
pengarna till konsten på biblioteken 
ifrån? Bibliotekschef Malin Norrby 
från Solna Stadsbibliotek samtalar med 
Ellen Wettmark från Kulturrådet och 
Karin Willén från KRO. Anders Rydell 
modererar debatten. Konstnären finns 
också på plats med ett bokbord och 
nätverket Kulturskaparna, där KRO/
KIF ingår har en monter på plats för 
att diskutera upphovsrättsfrågor.
Plats: Bok & Bibliotek 2010, Göteborg
Tid: Torsdagen 23 september 10.30-
10.50

KRO/KIF har upprättat ett gemensamt 
konto där du kan lämna ditt bidrag. 
Pengarna kommer att gå oavkortat till 
HAA (Haitis motsvarighet till KRO/
KIF) för att bygga upp infrastrukturen 
för konstnärerna. Sätt in ditt bidrag på 
bankgirokonto 633-5723. 
Märk inbetalningen med Haiti. 
Läs mer på kro.se/haiti

I arbetet med den nya lathunden för 
internationella utställningsråd söker vi 
konkreta exempel på erfarenheter av 
att ställa ut utanför Sveriges gränser, 
vad gick fel, hur löste du problem 
med tullen, hände det något oväntat? 
Skicka in din historia till kro@kro.se 
eller kif@kif.se
Märk mailet IAA lathunden. Du kan 
också skicka med post till kansliet.

Nu är det dags för dig som är KRO-
medlem at ansöka till Carina Ari atel-
jén i Paris under 2011. Sex personer 
får åka varje år. Läs mer på medlems-
sidorna och anmäl dig elektroniskt på 
webben. kro.se/carinaari 



Nu har KIF och KRO på gång ett nytt 
kompetensutvecklingsprojekt med hjälp av 
medel från ESF, Europeiska Socialfonden.

Redan under Designåret 2005 startade 
KIF projektet Kreativa företag tillsam-
mans med AF-kultur, SVID, BUS, Svenska 
Uppfinnareförening och Sveriges Designer. 
Det var ett stort projekt med totalt 5 
miljoner i budget från ESF och AF Kultur. 
Som ordförande i projektets styrgrupp 
hade jag en god inblick i projektet. 
Kulturskapare från alla kategorier deltog i 
seminarier, kurser och längre utbildningar 
vilka syftade till att förbättra förutsättning-
arna för kvinnors ny- och egenföretagande 
inom kreativa yrken. Deltagarna knöt 
goda kontakter och KIF fick råg i ryggen. 
Näringsministerns departement uppvakt-
ades. Vi tyckte att statssekreterare Jörgen 
Hägglund var uppmärksam på vad vi hade 
att säga och på våra argument. I kultur-
propositionen 2009 gick också en del av 
KIF:s formuleringar igen; ”stärka och 
fördjupa samarbetet i frågor som rör kultur, 
företagande och entreprenörskap samt 
kreativa och kulturella näringar”, ”synlig-
göra kulturskapare och deras verksamheter 
som en värdefull resurs såväl för den 
privata som den offentliga sektorn”.

Parallellt med Kreativa företag startade 
KIF upp projektet KIF 300 med finansier-
ing från ESF på drygt 2 miljoner kronor. 
Hela 122 KIF:are med företag deltog i 
projektet, som var ett kompetensutveck-
lingsprojekt med många möjligheter till 
kostnadsfri utbildning. Projektet result-
erade i ett ökat företagande bland konst-
hantverkarna, som består än idag.

När ESF, region Stockholm, utlyste nya 
pengar under hösten 2009 beslutade KIF:s 
och KRO:s styrelser att söka medel för 
ett gemensamt projekt. Vi fick inte napp i 
första omgången men ESF såg potential i 
ansökan. Efter några justeringar lämnades 
sedan en ny ansökan in i februari i år. 
Precis innan sommaren fick vi det gläd-
jande beskedet att vi tilldelats 500 000 kr 
för att genomföra en förstudie. Projektet 
kommer att pågå under hösten 2010. 
Projektledare är Eva Månsson som tidigare 
arbetat med SKISS-projektet. 

Förstudiens syfte är att kartlägga och 
undersöka en breddad arbetsmarknad 
samt se över vilka utbildningsåtgärder 
som behövs i fråga, för såväl konstnärerna 
som marknaden. Till deltagande i styr-
gruppen har inbjudits Föreningen Svenska 
Tecknare, Svenska Fotografers Förbund, 
Konstnärscentrum Öst och Sveriges Reg-
issörer. Efter förstudien kommer vi att söka 
medel till själva genomförandet, som avses 
ske under 2011-2012. Projektets namn är 
Kulturlyftet 2011.

Utifrån KIFs tidigare ESF-projekt föddes 
idén om ett Resurscentrum. En bas för 
bild- och formkonstnärer som ska arbeta 
med uppdragsförmedling, kompetens-
utveckling, företagsstöd såväl som att 
vara en kreativ mötesplats. Det är därför 
väldigt glädjande att nu se hur det arbetet 
börjar bära frukt. Inte minst i samband 
med att regionaliseringen genomförs och 
koffertmodellen införs är det viktigt att vi 
stärker bild- och formområdet. I Norrbott-
en, Västerbotten och Skåne är processen 
igång. I höst har vi hittills en inplanerad 

workshop i Stockholm. Vi arbetar för att 
det ska bli fler. Frågan om Resurscentrum 
är en av KIFs och KROs prioriterade val-
frågor. Det känns som att frågan ligger rätt 
i tiden och att vi nu ser ett större politiskt 
intresse för att driva på utvecklingen.

Det är vi kulturskapare som är innovatörer 
och bryter mark. Vi vidgar vyer och gör 
uppenbart vad det innebär att vara män-
niska. Det innebär att vi även har stora 
möjligheter att påverka och förändra vår 
egen situation. Tänk på det!

Vi hörs!

Camilla Skorup
Ordförande KIF

ESF, KIF 300, Kompetensutveckling, Breddad arbetsmarknad, ResurscentrumTAGGORD

Kulturlyftet
tvåtusenelva

LEDARE KIF
CAMILLA SKORUP
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KRO/KIF vill 
skynda långsamt med 
regionaliseringen

I sitt remissvar till samverkansutred-
ningen Spela samman presenterade 
KRO/KIF bland annat ett förslag om 
regionala resurscentra för bild- och 
formområdet. 

En av Kulturutredningens stora förän-
dringsförslag var den så kallade portfölj-
modellen som innebär att en del av de 
statliga kulturmedlen ska regionaliseras. 
Alliansregeringen tillsatte hösten 2009 
utredningen Spela samman med uppgift att 
tydligare gå in på hur en regionalisering av 
de statliga kulturmedlen ska genomföras, 
vilka medel som bör ingå och i vilken 
turordning landets regioner ska få förhand-
la om de regionala kulturpengarna.

KRO/KIF och KLYS har i sina remiss-
förslag till utredningen Spela samman 
påpekat vikten av att konstnärerna är 
delaktiga i framtagandet av de regionala 
kulturplanerna. För att råda bot på utred-
ningens brist vad gäller konkreta förslag 
på hur konstnärerna ska medverka vid 
framtagandet av de regionala kulturplaner-
na anlitade KLYS enmansutredaren Peter 
Almerud som har tagit fram en modell för 
hur kulturskaparna ska vara med. Model-
len, som KRO/KIF ställer sig bakom, finns 
med i KLYS remissvar.

I den modellen föreslås att en referens-
grupp inrättas på statlig nivå och att en 
arbetsgrupp bildas i varje region med 
representanter för kulturskaparna/det 
professionella kulturlivet. Grupperna ska 
ha den dubbla uppgiften att både tillföra 
kultursamverkansprocessen kunskap om 
kulturskaparnas verksamhet och villkor 
och att värdera riktlinjer och kulturplaner 
ur kulturskaparnas perspektiv. Grupp-
erna bör sammanträda regelbundet och 
fortlöpande få den information som krävs 
för att de ska ha en reell insyn i process-
en. I både den nationella gruppen och i 
de regionala grupperna ska balans mellan 
konstarterna råda, det vill säga represen-

tanter från bildens, ordets, scenen/filmens 
samt tonens områden bör finnas med i alla 
grupper.

KRO/KIF har också i sitt remissvar 
föreslagit att regionaliseringen bör skynda 
långsamt och att enbart region Skåne och 
Västra Götaland initialt ska regionaliseras 
och att konsekvenserna noga ska följas 
upp innan andra regioner införs i model-
len, framförallt för att dessa ska ha tid att 
arbeta fram sina regionala kulturplaner på 
ett genomtänkt sätt.

KRO/KIF påpekar också att de regionala 
museernas uppdrag vad gäller samtids-
konsten ska stärkas, att antalet konst-
konsulenter ska öka och att regionala 
resurscentrum för bild- och formkonsten 
ska skapas runtom i landet. Dessa resurs-
centra ska underlätta för konstnärerna i 
deras yrkesverksamhet och bidra till den 
konstnärliga utvecklingen i regionen. Hur 
dessa resurscentra ska se ut i de olika 
regionerna beror på den infrastruktur 
som redan finns där och KRO/KIF har i 
samarbete med bland annat Konstnärscen-
trum och konstkonsulenterna på flera håll i 
landet arrangerat workshops för att ta reda 
på hur ett framtida resurscentrum bör se 
ut just där.

Samverkansutredningen är tydlig när det 
gäller att principen om armlängds avstånd 
ska gälla också på regional och kommunal 
nivå vid fördelningen av kulturmedel.

För att snedfördelningen av de statliga kul-
turmedlen ska rättas till mellan konstart-
erna är det viktigt att det blir lättare för de 
icke institutionsbundna konstarterna att 
kunna få statligt stöd och att anslagen till 
bild och form kraftigt räknas upp. En över-
gripande oro är fortfarande att en större 
andel av kulturpengarna kommer att gå till 
administration.

KLYS som företräder 30 000 kulturskapare 
har i sitt remissvar starkt poängterat att 
staten ska ha ett övergripande ansvar för 
kulturpolitiken i hela landet och att en 
regionalisering av delar av den statliga 
kulturpolitiken också innebär att delar av 
konstnärspolitiken regionaliseras vilket i 
förlängningen ställer krav på regionerna 
att kartlägga och genomlysa de konstnärs-
politiska förhållanden som råder inom 
de olika konstarterna i landets olika 
delar. KLYS vill liksom KRO/KIF skynda 
långsamt med regionaliseringen och vänta 
med de tre föreslagna oprövade regionerna, 
Gotland, Halland och Norrbotten, minst 
ett år och uppehåller sig vid vikten av att 
kulturskaparna ges plats att vara med och 
ta fram de regionala kulturplanerna som 
kan komma att bli avgörande dokument 
för kulturens utveckling i olika delar av 
landet.

Malin Åberg Aas 
Politisk utredare KRO/KIF

Du kan läsa remissvaren i sin helhet på  
kro.se/remisser och klys.se 
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Kulturen intog 
Almedalen 2010
Under en vecka var KRO/KIF på plats 
i Almedalen och arbetade med att 
uppmärksamma konstnärernas situa-
tion. Genom seminarium, boksläpp, 
manifestation och en rad mingel knöts 
nya kontakter och slöts nya allianser.

Tisdagen den 6 juli arrangerade KRO/KIF 
tillsammans med Sveriges Konstföreningar 
och Folkets Hus och Parker ett samtal 
kring MU-avtalets framtid, konstens till-
gänglighet över landet och konstnärernas 
försörjning. Ett 70-tal politiker, konstnärer 
och arrangörer deltog i samtalet som led-
des av Carl Tham. Konstnärerna Anna 
Odell, Andreas Ribbung och Jesper Tam-
meletho från Riksutställningar var några 
av de inbjudna talarna som fick inleda var-
sin diskussionspunkt. En stor del av sam-
talet fokuserade kring bristen på resurser 
inom bild- och formområdet. Anna Odell 
efterfrågade en större självmedvetenhet av 
utövarna på konstscenen och menade att 
konstutövarna själva måste bli bättre på att 
förklara sitt existensberättigande. KRO:s 
riksordförande Karin Willén betonade 
vikten av tydliga krav på politikerna för att 
kunna få igenom olika typer av reformer. 
Konstnären Andreas Ribbung redogjorde 
för skillnader i mål mellan ett traditionellt 
galleri som bygger konstnärskarriärer med 
sikte på att sälja konst, och en verksamhet 
som det konstnärsdrivna galleriet Candy-
land, som framförallt vill bredda intresset 
för konst utan kommersiell hänsyn. 

Senare på dagen arrangerade Kultur-
skaparna, där KRO/KIF ingår, ett open 
space kring upphovsrätten. Kulturskapar-
nas talespersoner förde diskussioner kring 
var sitt bord med deltagare från Piratpar-
tiet, producenter från de olika branscherna 
och kulturpolitiker. Samtalen fokuserade 
på att hitta möjliga lösningar för använd-
ning av upphovsmännens material på 
Internet. Det blev flera konstruktiva och 
intressanta diskussioner där parterna var 
enade om att en större samverkan och mer 
diskussion och samtal mellan de olika 
aktörerna behövs. Inbjudna Operaimpro-
visatörerna ramade in och kommenterade 
samtalen i ord och ton. 

På kvällen arrangerade Koalition för Kul-
turdebatt, där KRO/KIF ingår, en manifes-
tation för kulturen och släppte en bok med 
kulturpolitiska visioner under karnevals-
liknande former på Donners Plats. Boken 

går att beställa på KRO/KIFs hemsida och 
innehåller texter från de organisationer 
som ingår i Koalitionen. Marianne Lind-
berg De Geer har bidragit med en text till 
KRO/KIF som beskriver de näringar som 
konstnärerna bidrar ekonomiskt till. Karin 
Willén läste ett utdrag inför publiken som 
bestod av cirka femhundra åskådare.

Att kulturen var i fokus på ett nytt sätt i 
Almedalen märktes tydligt under veckan. 
Seminarieprogrammet innehöll fler punk-
ter än någonsin kring kulturens villkor och 
potential. En rad föreställningar, utställ-
ningar och uppträdande lyfte även kul-
turens på plats. Bland annat ordnade Can-
dyland en utställning på GoCart Gallery.
Under veckan arrangerade Svensk Scen-
konst dagliga utfrågningar av de olika 
partiernas kulturpolitiska talespersoner. 
Varken kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth eller Centerpartiets Anders Åkes-
son lovade några statliga medel för att 
säkerställa konstnärernas inflytande över 
kulturen i regionerna när koffertmodellen 
införs. Genom KLYS har KRO/KIF varit 
med och tagit fram ett förslag på hur en 
modell för ett sådant arbete skulle kunna 
organiseras och finansieras. I och med 
alliansens besked överlåts nu ansvaret för 
kulturskaparnas delaktighet till regionerna 
att själva lösa. Detta är oroväckande eft-
ersom kulturskaparnas inflytande riskerar 
att minska. 

Anders Åkesson talade om vikten av att 
kulturen även ska finnas tillgänglig ute i 
landet. När KRO/KIF lyfte frågan om vad 
som händer med anslaget till Konst åt alla 
som halverats under alliansens mandatpe-
riod och riskerar att försvinna från 2011 
kunde Åkesson inte ge något löfte om att 
bidraget ska kvarstå men svarade att nästa 
års budget inte är lagd ännu och att frågan 
ska ses över än en gång. 
Vänsterpartiets Siw Holma lovade i sin 
skuggbudget en miljard mer till Kulturen 
och pekade på bild- och formkonstnär-
ernas låga inkomster som någonting 
som måste förbättras. Vänsterpartiet vill 
dessutom stifta en kulturlag för att höja 
kulturens status. En sådan lag skulle, 
likt bibliotekslagen, innebära att såväl 
kommuner som landsting måste arbeta 
med kultur. KRO/KIF tycker att tanken 
är spännande men att en svensk kulturlag 
måste laddas med pengar för att kunna få 
ett genomslag och förbättra tillgången till 

kultur av god kvalitet över landet. 

Under ett seminarium i regi av SKISS-
projektet konstaterade konstnären Anna 
Högberg att en motorväg ses som en 
investering medan satsningar på kultur 
och konst ses som en kostnad. Det handlar 
om hur man ser på kulturen och konstens 
roll i samhället och betydelsen av ett fritt 
kulturliv. Något som poängterades i ett 
flertal av de diskussioner som förekom 
inom kulturområdet.

Folkpartiets Christer Nylander reflekterade 
under seminariet kring kulturens betydelse 
i ett samhälle där allt går snabbare och 
menade att kulturen kan få oss att stanna 
upp och reflektera på ett nödvändigt sätt. 
I takt med att fler arbeten innehåller mo-
ment av kreativitet kommer även kulturens 
betydelse på arbetsmarknaden att öka.

Socialdemokraternas Anne Ludvigsson 
pekade på att försämringarna i social-
försäkringssystemen har inneburit att 
konstnärerna i ännu högre utsträckning än 
tidigare faller mellan stolarna.

SKISS-projektet använde bilden av en 
måltavla som en beskrivning av hur den 
konstnärliga verksamheten är kärnan som 
de kulturella och kreativa näringarna 
byggs upp kring. Modellen , som togs fram 
av den amerikanske ekonomen David 
Thorsby 2001, visar med all önskvärd tyd-
lighet vikten av att satsa på och underhålla 
den kreativa, konstnärliga kärnan inom 
konsten och konsthantverket för att de för 
samhället så nyttiga följdeffekterna ska 
komma till stånd. Om vi ska summera ett 
intryck av de kulturella inslagen under 
Almedalen är det att den konstnärliga kär-
nan är inte tärande utan tvärtom närande. 
Och detta håller sakta på att sprida sig 
också till de politiska leden.

*Grafiskt tydliggörande: 
I mitten: Konstnärlig produktion 
Första ringen: kulturella näringar 
Andra ringen: kreativa näringar 
Tredje ringen: den övriga samhälls-
ekonomin.

Den amerikanske 
ekonomen David 
Thorsbys modell kring 
sambanden mellan den 
konstnärliga kärnan 
och de kulturella och 
kreativa näringarna 
och samhället i övrigt.

Inblick KRO OCH KIFKRO.SE

Inblick KRO OCH KIFKRO.SE
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Kalendarium

Konst i kyrkan

KRO/KIF och tidningen Konstnären på Bokmässan
Besök oss i vår monter på bokmässan. Vi kommer att ha ett bokbord med tidningen Konstnären och delta i en 
monter med Kulturskaparna.
23 – 26 september
Svenska Mässan, Göteborg

Biblioteken som konstarenor
Biblioteken är arenor för utställningar av bland annat samtidskonst. Hur fungerar verksamheten? Vem
bestämmer vad som ska visas och var kommer pengarna till utställningarna ifrån? Ett samtal om förutsättnin-
garna för konsten på biblioteken. Medverkande är bland annat Karin Willén från KRO och Ellen Wettmark, 
Kulturrådet.
23 september, 10.30 - 10.50
Svenska Mässan, Göteborg

Ett blomstrande kulturutbud på internet även i framtiden
Kulturskaparna ordnar ett 20-minutersseminarium med bland annat talespersonerna Alfons Karabuda och 
Karin Willén.
24 september kl. 16.30 - 16.50
Svenska Mässan, Göteborg

Sista ansökningsdag till Juryinval KIF eller KRO
Saknar du högskoleutbildning för direkt medlemskap i KRO eller KIF? Sök till våra jurerade inval. Vi genom-
för ett på hösten och ett på våren. På webben finns all information och du kan ladda ner ansökningsblankett. 
Välkommen med din ansökan!
KIF sista ansökningsdag: 1 oktober (beslut i oktober)
KRO sista ansökningsdag: 31 oktober (beslut i november)

Open Space om jämställdhet i Västmanland
Kl. 10.00-17.00 Hur ska jämställdheten genomsyra konstscenen i Västmanland? Vilka är utmaningarna och 
vilka är möjligheterna? Under dagen lyfter vi diskussionen och öppnar för oväntade resultat. Genom dialog 
och samverkan sätter vi en gemensam agenda där just ditt personliga engagemang och intresse är det viktiga.
Kl. 19.00 Föreläsning av Niclas Östlind
4 november. För mer information och anmälan: www.kro.se/openspace
Arr: KRO/KIF, konstkonsulentverksamheten vid Västmanlands läns museum och Västerås konstmuseum.

HÖSTEN 2010
För info och anmälan samt tillkommande aktiviteter se www.kro.se

För första gången gick KRO och KIF 
med i Pride-tåget som arrangerades i 
Stockholm den 31 juli. Temat byggde 
på Anna Odells kända verk.
– Det känns fint att KRO och KIF 
inspirerats av mitt verk när årets 
tema är makt. Maktperspektivet är 
viktigt på flera plan i samhället. Om 
mitt verk kan uppmuntra andra att 
stå upp för viktiga samhällsfrågor så 
är det hedrande, sa Anna Odell inför 
paraden.
Även åskådarna gillade KRO/KIF 
och röstade fram organisationerna 
som 15:e bästa ekipage av drygt 120 
deltagande.

Denna politiska höst är KRO/KIF 
med och utger en antologi med kul-
turpolitiska betraktelser och visioner 
om en annan kulturpolitik. ”Att vara 
eller vara en vara” är utgiven av 
nätverket Koalition för Kulturdebatt, 
där KRO/KIF är med. Boken går att 
beställa på KRO/KIFs hemsida och 
innehåller texter från de organisation-
er som ingår i Koalitionen. Marianne 
Lindberg De Geer har bidragit med 
en text till KRO/KIF som beskriver 
de näringar som konstnärerna bidrar 
ekonomiskt till.

Allt du behöver göra är att gå in på 
kro.se/blimedlem och fylla i dina 
uppgifter. Som medlem i KRO och 
KIF stöttar du det politiska arbetet 
med syfte att stärka konstnärernas 
sociala och ekonomiska villkor. 
Förutom detta har du en rad förmåner, 
exempelvis juridisk rådgivning, en 
av marknadens bästa ateljéförsäkrin-
gar, rabatt på konstnärsmaterial och 
teknisk utrustning, gratis inträde 
på en rad museum och konsthallar 
i Sverige och världen, avtalsmallar, 
gästbostad i Stockholm, Carina Ari-
ateljén i Paris, med mera.

Medlemsavgift
Vuxen 156 kr/månaden (avdragsgill)
Student 320 kr/år (avdragsgill)
Nyutexaminerad eller reducerad 
avgift 78 kr/månad (gäller under två 
år efter examen, vid sjukdom eller 
tillfälligt studieuppehåll)

Inblick KRO OCH KIFKIF.SEInblick KRO OCH KIF

Inblick KRO OCH KIFKIF.SEInblick KRO OCH KIF

Redaktör KRO & KIF
Hanna Isaksson

Grafisk Form KRO & KIF
Markus Nanck

BOKSLÄPP

BLI MEDLEM

STOLTA KONSTNÄRER

Med stöd av KUL-pengar startar projektet 
Uppdatering av kyrkliga inventarieböcker 
under hösten. Textilkonstnärer, formgivare 
och konsthantverkare, samt syföreningar med 
flera som levererat textila eller andra liturgiska 
föremål till Svenska kyrkans verksamhet, 
uppmanas att uppdatera och komplettera de 
uppgifter som förekommer eller saknas i sam-
band med levererade föremål. 
Det pågår en översyn av upphovsbestäm-
melserna till konstnärliga verk. Därför är det 
angeläget att var och en med namn står knuten 
till eget föremål. 

Hos pastorsexpeditionerna eller landstingen, 
kan man på plats studera eller beställa utdrag 
ur den senaste inventarieförteckningen eller 
inventarieboken. De kyrkliga inventarieböck-
erna är offentliga handlingar.

Projektets initiativtagare är KRO-medlemmen 
Marianne Bursie Wahlman, som gärna bistår 
med hjälp. Mer upplysningar hittas på 
ateljebursie.com



27 aug – 24 okt Ida Ekblad Digging. Treasure.
29 sep – 9 jan Scenväxlingar Pablo Bronstein, Miriam Bäckström, Keren Cytter, Inci Eviner, Gabriela 
Fridriksdottir, Ragnar Kjartansson, Ylva Ogland, Christodoulos Panayiotou, Lili Reynaud-Dewar, Pietro 
Roccasalva, Kirstine Roepstorff, Markus Schinwald, Sriwhana Spong, Catherine Sullivan, Ryan Trecartin

Tack till Clarion Hotel Sign
Torsg 19. Ons-fre 12-19, lör-sön 11-17 
www.bonnierskonsthall.se
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WISHING WELL

2010-09-10 - 2010-10-31

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

It’s about storIes
not objects
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BUS - BILDKONST UPPHOVSRÄTT I SVERIGE

ÅRSTAÄNGSVÄGEN 5B 7TR, 117 43 STOCKHOLM 

TEL: 08-545 533 80, FAx: 08-545 533 98, E-POST: BUS@BUS.SE, WEBB: WWW.BUS.SE

I skrivande stund börjar valrörelsen rulla igång på allvar och man kan 
återigen konstatera att kulturen inte tycks bli någon valfråga, utan att de 
klassiska frågorna dominerar. Inte heller tycks den emellanåt brännheta 
frågan upphovsrätt komma upp till ytan. Det syns inte minst genom 
Piratpartiets dåliga opinionssiffror och att de etablerade riksdagspartierna 
inte tycks vilja röra i grytan utan istället lägga locket på. 

Upphovsrätten verkar vara en komplicerad politisk frågeställning 
som tenderar att dela partier, ungdomsförbund mot moderparti, falang 
mot falang. Till detta tillkommer dessutom att politiker ofta har svårt att 
orientera sig i de olika intressen som finns inom upphovsrättens område. 
Många pratar om att stärka kulturskaparna men har svårt att se skillnad 
mellan dessa och producenterna och/eller den olikhet som finns mellan 
olika kulturskapares villkor. Andra fastnar i stället i teknikföretags argu-
mentation mot upphovsrätt i tron att man är del av något modernt, fritt 
och liberalt. Sedan har vi också de som blandar ihop upphovsrätten med 
integritetsfrågor. 

Trots denna försiktighet kring upphovsrättsfrågor arbetas det ändå 
med frågan inom många partier och flera har redan tillsatt eller kommer 
att tillsätta arbetsgrupper efter valet.  Man talar om det digitala behovet 
men inte om några egentliga förslag till lösningar och den tydliga tradi-
tionella skiljelinjen mellan höger och vänster saknas. Både Centern och 
Socialdemokraterna pratar om att tillsätta en upphovsrättskommission 
vilken ska belysa frågor om upphovsrätt, fildelning, teknisk utveckling och 
integritet. När det gäller den omdiskuterade fildelningsfrågan så är flera 
partier och i princip samtliga ungdomsförbund för nedladdning för privat 
bruk.

Integritetsfrågan lyfts också av många partier där allt från en integri-
tetsombudsman till ändrad lagstiftning föreslås.  Vänsterpartiet förespråkar 
som ensamt parti uppbyggnaden av ett digitalt bibliotek för film och musik. 
Upphovsmän ska ersättas likt biblioteksersättningen med ett statligt anslag 
på 300 miljoner per år. Moderaterna å sin sida är kraftigt splittrade som 

parti. De omfattar allt mellan upphovsrättsvänliga till klart upphovsrätts-
fientliga och en medlare har satts till för att försöka föra partiet framåt i 
frågorna.

Rent generellt sätts en stor tilltro till IT-samhället som tillväxtfaktor 
och som avgörande för det moderna samhället, likt övriga Europa. Man 
har ägnat större tankeverksamhet på användarnas perspektiv och tillgäng-
ligheten och mindre på förutsättningarna för de som skapar det innehåll 
som ska nyttjas. Detta innebär en obalans i den sociala konstruktion som 
behövs för att få det hela att fungera. 

Vi, Kulturskapare, har mycket att arbeta med framöver, vi behöver 
komma till tals i de framtida grupper och kommissioner som tillsätts för att 
lyfta fram vår verklighet. Ett arbete där vårt nya nätverk Kulturskaparna, 
som besitter bredd och kompetens inom alla genrer, kommer till stor 
nytta.

Upphovsrättsutredningen bestående av ensamutredaren professor 
Jan Rosén lägger fram flera intressanta förslag som påverkar tillgången till 
kulturen och anvisar vägar framåt. Den föreslår ett antal lagregleringar i 
form av så kallade avtalslicenser vilka möjliggör användning av kulturen 
inom vissa idag låsta användningsområden såsom bibliotekens, arkivens, 
tv-bolagens webbutsändningar och för interninformation på företag. 
Samtidigt föreslår utredaren regler som försämrar upphovsmännens ställ-
ning i förhållande till arbetsgivare, utgivare och producenter. Vi arbetar för 
att det som är bra genomförs och försöker stoppa det som är dåligt. Det 
grundläggande är att upphovsmän och utövare kan behålla sina rättigheter, 
inte bara för att försvara den egna inkomsten utan också för att skapa 
legitimitet och trovärdighet för upphovsrätten som sådan.

C-Stefan ahleniuS

Ordförande för BuS 

19 auguSti 2010

Valtider

»Många pratar om 
att stärka kultur-
skaparna men har 
svårt att se skillnad 
mellan dessa och 
producenterna …«

Bok om visioner för  

fr amtidens kulturpolitik 

I samband med Almedalen i sommar gav 
Koalition för kulturdebatt ut en bok med 
visioner för framtidens kulturpolitik www.
kulturdebatt.nu/blogg. Boken försöker göra 
kulturpolitiken till valfråga. Alla som vill läsa 
denna lättillgängliga Antologi kan beställa den 
kostnadsfritt från BUS, mats@bus.se.

sök iv

Ansökan till Individuell visningsersättning ska 
vara inne senast 15 september. Det gäller nya 
ansökningar med nya verk såväl som ändringar 
av tidigare inlämnade uppgifter. Du som inte 
har några nya verk och inte har förändringar i 
tidigare lämnade uppgifter behöver inte göra 
något. De tidigare lämnade uppgifterna ligger 
kvar för beräkning av ersättningen för 2010. 
Ersättningen utbetalas runt den 15 december.

sök ir

Ansökan för Individuell reprografiersättning 
skall vara inne senast 15 november. Du kan 
söka för bilder d v s fotografi, konstverk, illustra-
tion och konsthantverk i tidningar och tidskrifter 
samt böcker. 

Regler och ansökningshandlingar hittar du 
på www.bus.se 

Bok & BiBliotek 23-26/9

BUS kommer att ställa ut på Bok & Bibliotek i 
Göteborg 23-26 september. Monter B07:22. 
Där kan du möta BUS jurister den 22 och 23 
september. I BUS monter finns även andra 
upphovsrättsorganisationer som gör att vi kan 
ge svar på alla typer av frågor om upphovsrätt.
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Rätten till sitt 
namn

En viktig sak som inte nog kan repeteras är 
den rätt som alla upphovsmän har att bli an-
given med namn när hans eller hennes verk 
används. Enligt upphovsrättslagen (§ 3 om man 
vid förhandlingen önskar hänvisa till lagrum) har 
upphovsmannen en i princip oeftergivlig rätt att 
få sitt namn angivet i den omfattning och på det 
sätt god sed kräver. Endast i en till »art och om-

fattning begränsad användning av verket« har 
upphovsmannen möjlighet att avsäga sig kravet. 
Kommer upphovsmannen ändå överens med 
en användare om en mer omfattande möjlighet 
för användaren att utelämna namnet är över-
enskommelsen ogiltig – till upphovsmannens 
förmån. En konstnär ska inte behöva acceptera 
att hans/hennes verk används utan att namnet 

framgår. Det är ytterst få tillfällen då ett sådant 
utelämnande kan anses vara »god sed«. Där en 
bild kan publiceras kan även namnet skrivas ut!

erik fOrSlund

BUS lämnar sitt 
remissvar till 
upphovsrätts-
utredningen

BUS lämnar den första september in sina 
synpunkter på Upphovsrättsutredningens 
delbetänkande som kom i våras. Betänkandet 
är i stort uppdelat i två avdelningar. Dels frå-
gan om ändringar i upphovsrättslagens tredje 
kapitel som handlar om när upphovsmannen 
säljer sina rättigheter och dels frågan om avtals-
licenser (se även separat artikel på dessa sidor). 

BUS valde att i kapitel 3-delen ansluta sig 
till organisationerna KLYS och Copyswedes 
(där BUS är medlemmar) remissvar. I remiss-
svaret påpekas bland annat att det är önskvärt 
att införa i lagen en särskild förhandlingsordning 
mellan parterna på marknaden för att säkerställa 
rimliga ersättningsnivåer. Vidare kritiseras att 
flera gynnande hjälpregler för upphovsmännen 
föreslås bli dispositiva, det vill säga att de går att 

avtala bort. Detta slår mot upphovsmannen som 
normalt är den svagare parten i upphovsrätts-
förhandlingar.  Kritik riktas även mot förslaget att 
införa en regel som ger arbetsgivaren ensamrätt 
till det material som den anställde upphovsman-
nen skapar i tjänsten.

När det gäller avtalslicenser tillstyrker BUS 
införandet av en ny »särskild avtalslicens« som 
ger parterna på marknaden möjlighet att själva 
införa avtalslicensmodeller på områden där 
de behövs. BUS ser stora fördelar i att kunna 
erbjuda museer, kommuner med flera som 
behöver digitalisera stora mängder verk ett 
avtal som täcker deras behov. Behov som är 
grundade på samhälleliga krav att samlingarna 
görs öppna och tillgängliga. 

BUS påpekar i sitt yttrande att bestäm-

melserna om avtalslicenser som gäller digital 
kopiering i skolor och för intern information 
på arbetsplatser måste kompletteras så att de 
omfattar även överföring. Detta krävs för att 
det kopierade materialet ska kunna användas 
i företags interna nätverk (intranät), vid större 
overhead- och PowerPoint-presentationer samt 
för att möjliggöra distansundervisning.

BUS säger även ja till utredningens förslag 
att endast en organisation är behörig att före-
träda upphovsmännen vid förhandlingar om 
avtalslicenser. Detta för att skapa stabilitet och 
förutsebarhet i systemet. På bildkonstområdet 
är BUS eller Bildupphovsrätt de organisationer 
som kan komma ifråga för avtalslicenser. 

erik fOrSlund

BUS  
årsstämma

Årsstämma hölls den 20 maj. Den inleddes med 
en sammanfattning av året som gått av BUS 
ordförande C-Stefan Ahlenius. Flera beslut togs 
kring BUS administration och utbetalning av er-
sättningar och en rapport om KUN lades fram. 

Till styrelsens ordförande utsågs C-Stefan 
Ahlenius och till övriga ledamöter valdes Anita 
Larsson, Åsa Berndtsson som var föreslagen av 
KIF, Thomas Liljenberg, Cecilia Billgren som re-
presenterar efterlevande samtliga valda fram till 
årsstämman 2012. Ledamöter valda vid förra årets 
årsstämma fram till 2011 är Ulla West, Cristina 

Eriksson-Fredriksson föreslagen av KRO, Naemi 
Bure förslagen av SK samt Jim Berggren. Till ersät-
tare utsågs Nilsmagnus Sköld samt Hanna Grill. 

Till IV-nämnd utsågs Agneta Linton fram till 
årsstämman 2013, Ulla Nordenskjöld är utsedd 
till årsstämman 2011 samt Mikael Åberg är ut-
sedd fram till årsstämman 2012. 

Till ledamöter i KUN utsågs som ordina-
rie ledamöter fram till årsmötet 2011 Anders 
Lindgren och Hanna Stahle bägge på förslag 
av KRO, Sofia Björkman på förslag av KIF, 
Heidemarie Z-Carnelid på förslag av SK samt 

Anders Selin som oberoende ledamot.
Årsstämman gästades av Susin Lindblom 

som levande och engagerat berättade om det 
kulturpolitiska läget, valet, upphovsrättsutred-
ningen samt Kulturskaparna. 

Jörgen Pauli avtackades för storartade insat-
ser i BUS styrelse under lång tid.

MatS lindBerg

IV och  
förhandlings-
rätten

Diskussionerna BUS, KRO/KIF och SK hade 
med kulturdepartementet ledde till att de 
förstod att något måste göras och att det inte 
går att ignorera frågan och hoppas på att den 
glöms bort. Men fortfarande möter idén om 
förhandlingsrätt starkt motstånd från tjänste-
männen inom kulturdepartementet. De anser 
att de förlorar makten över ett anslag och att det 
förs bort från den normala budgetprocessen. 
Skadan av det är förstås svår att förstå för andra 
än de som är just tjänstemän på ett departe-
ment. Alla andra kanske tycker att de principiella 
och kulturpolitiska argumenten är viktigare.

Principiellt är visningsersättningen en ersätt-
ning för visningen av den offentliga konsten, en 
kompensation för att denna ersättningsrätt för-
verkats genom en inskränkning av konstnärens 
upphovsrätt. Staten gör inskränkningen och be-
stämmer kompensationen, det vore principiellt 

korrekt om kompensationen bestämdes efter 
förhandlingar mellan staten och upphovsmän-
nen (i form av de fackliga organisationerna). Det 
är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle.

Kulturpolitiskt skulle en förhandlingsrätt få 
ett starkt värde i den signal den sänder till övriga 
aktörer inom bildkonstområdet – ett område 
som kännetecknas av ensidighet och standard-
villkor som konstnärerna har att acceptera utan 
diskussion. Staten skulle genom en förhand-
lingsrätt markera att bildkonstnärerna har rätt att 
föra fram sina argument för att ställa resultatet av 
det egna arbetet till förfogande för utställning, 
konstnärlig gestaltning och uppdrag av olika slag. 
En sådan markering skulle vara ett stöd för de 
konstnärsfackliga organisationernas arbete för 
att ändra denna situation och ge konstnärerna 
förhandlingsmöjligheter på allt fler områden där 
deras arbete eller verk används. I förlängningen 

skulle det medverka till att den underbetalnings-
situation som konstnärerna normalt befinner sig 
i kan brytas och att en normalisering av inkom-
ster kan ske.

Efter valet får vi se vad som händer i 
frågan, en lösning kommer att presenteras i 
kommande kulturbudget.  Om vi aktivt talar 
om vad vi vill, kan det bli något bra, men är vi 
tysta riskerar vi få något urvattnat och värde-
löst. Förhandlingsrätten för IV är viktig för det. 
Påminn därför politikerna om löftet att införa en 
förhandlingsrätt för IV.

MatS lindBerg
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Sverige väller över av organisationer, vi är tillsammans med 
norrmännen världens mest organiserade folk. Så också på kul-
tur- och upphovsrättsområdet. En del påstår att kulturminister-
jobbet är det svåraste i regeringen eftersom det är så uppdelat 
i många områden och många intresseorganisationer. För att 
något skapa klarhet i det upphovsrättsliga organisationsgyttret 
ska vi närmare belysa några, för bildupphovsmännen, betydel-
sefulla organisationer. Vi börjar med Copyswede.

Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av sina 
fjorton medlemsorganisationer. Organisationer som företräder 
upphovsmän eller utövande konstnärer kan bli medlemmar. 

Avtal om återanvändning av sammansatta verk som består 
av många olika rättigheter, till exempel filmer och tv-program, 
kräver samverkan av de deltagande rättighetshavarna. Genom 
Copyswede har upphovsmännen och de utövande konstnärerna 
skaffat sig den nödvändiga samordningen och förhandlingsbered-
skapen. Det sker genom att den enskilda upphovsmannen och 
den utövande konstnären har lämnat uppdrag till Copyswedes 
medlemsorganisationer, däribland BUS, att förvalta deras upp-
hovsrätt. Det uppdraget har medlemsorganisationerna, bland 
dem BUS, vidarebefordrat till Copyswede för att träffa avtal och 
fördela de inkasserade ersättningarna på vissa områden. De 
viktigaste är kabel-tv- och privatkopieringsersättning. 

Copyswede har genom avtal med systerorganisationer i an-
dra länder breddat basen för rättighetsupplåtelserna. Samverkan 
sker också med producenter på filmmusikområdet. På det sät-
tet blir Copyswede representativ för en mycket stor del av de 
berörda rättighetshavarna. 

Målet för Copyswedes verksamhet är att de vars verk och 
prestationer utnyttjas i olika media, ska få ersättning för detta. Så 
långt som det är möjligt och ekonomiskt/administrativt försvar-
bart, fördelas därför inkasserade ersättningar alltid individuellt, 
antingen av Copyswede eller av dess medlemsorganisationer. 

vem k an få ersättning fr ån 

Copyswede? 

Den som är upphovsman eller utövande konstnär och har 
medverkat i något program som sänts i SVT eller i TV4 kan 
vara berättigad till kabelersättning från Copyswede. En förut-
sättning för att kunna få kabelersättning från Copyswede är att 
du som upphovsman eller utövande konstnär inte har upplåtit 
dina kabelrättigheter till det tv- eller produktionsbolag som du 
slöt det ursprungliga avtalet med. 

Copyswede fördelar även privatkopieringsersättning. 
Copyswede ser till att den inkasserade ersättningen fördelas 
vidare till dem som skapat, framfört och producerat sådant som 
kan spelas in från tv eller radio eller som kan kopieras från band 
och cd-skivor. Du som är upphovsman eller utövande konstnär 
och har medverkat i ett eller flera tv-program som sänts i SVT:s 

kanaler, TV3, TV4 eller Kanal 5 vilket har kopierats i större om-
fattning kan vara berättigad till individuell privatkopieringsersätt-
ning. 

Vissa program som sänts i SVT ges senare ut på video el-
ler dvd. Genom hänvisningar i rättighetshavarens kontrakt med 
SVT kan rättighetshavaren upplåta till Copyswede att ta hand om 
licensiering, inkassering och fördelning av ersättning från video-
utgivning. De rättighetshavare som har sådana kontrakt erhåller 
individuell ersättning från Copyswede under förutsättning att det 
tv-program som de medverkat i givits ut som hyr- eller köpvideo/
dvd. 

vad är privatkopieringsersättning?

Det är tillåtet för var och en att framställa ett eller några få ex-
emplar av offentliggjorda verk, till exempel spela in en film eller 
en serie från tv eller kopiera en cd-skiva, så länge det sker för 
privat bruk. Denna privatkopiering har ökat under de senaste 
åren. Följden av detta har blivit att rättighetshavarna går miste 
om de ersättningar som de annars skulle ha fått om filmen/
tv-programmet istället hade sålts eller hyrts ut. 

Mot bakgrund av detta infördes år 1999 regler om privat-
kopieringsersättning (tidigare kallad kassettersättning) i upphovs-
rättslagen. Lagen innebär att alla oinspelade video- och audiokas-
setter, inspelningsbara cd & dvd, mp3-spelare och video med 
inbyggd hårddisk et cetera, beläggs med en avgift. Ersättningen 
ska betalas av dem som importerar eller tillverkar de oinspelade 
anordningarna. Liknande lagstiftning finns i de flesta europeiska 
länder. 

Enligt upphovsrättslagen ska ersättningen inkasseras av en 
organisation som företräder ett flertal ersättningsberättigade 
rättighetshavare. Copyswede uppfyller detta krav.  

Privatkopieringsersättning fördelas idag till de rättighetsha-
vare som har medverkat i program sända i SVT, TV3, TV4 eller 
Kanal 5, under förutsättning att programmen har blivit kopierade 
i någon omfattning.   

Enligt upphovsrättslagen ska privatkopieringsersättning beta-
las ut till de rättighetshavare vars arbeten har kopierats. En grund-
läggande princip för fördelningsarbetet är att alla rättighetshavare 
behandlas lika, oavsett om de är medlemmar i en organisation 
eller inte.   

För att kunna få privatkopieringsersättning ska det upphovs-
rättsligt skyddade verket sänts ut i tv eller radio eller blivit utgivet 
på cd-skiva, dvd eller liknande. Verket måste också kopierats i 
någon omfattning. Eftersom förarbetena till bestämmelserna om 
privatkopieringsersättning anger att fördelningen av ersättningen 
ska så långt det är möjligt motsvara den kopiering som faktiskt 
äger rum har Copyswede genomfört ett flertal undersökningar 
för att få fram ett underlag till fördelningen av den inkasserade 
privatkopieringsersättningen. 

Privatkopieringsersättning inkasseras i dagsläget för vi-
deokassetter, ljudkassetter, inspelningsbara cd- och dvd-skivor, 
mp3-spelare och så vidare. Den ersättning som är att hänföra till 
kopiering av rörlig bild fördelas mellan de rättighetshavare som 
har medverkat i de tv-program som blivit kopierade, medan den 
ersättning som är att hänföra till ljudkassetter och inspelningsbara 
cd-skivor fördelas till kopierade verk som sänts ut i radio och till 
kopierade verk som är utgivna på kassett eller cd. 

vad är k aBel-tv-ersättning?

På uppdrag av medlemsorganisationerna och samarbets-
partners licensierar Copyswede ett stort antal tv-kanaler för 
vidareutnyttjande i svenska kabel-tv-nät. Enligt en överenskom-
melse fördelas den inkasserade kabel-tv-ersättningen mellan tv-
bolagen (35,5 %), filmproducenterna (29 %) och Copyswede 
(35,5 %). 

Den ersättning som Copyswede inkasserar från svenska 
kabel-tv-operatörer för vidaresändningen i kabel-tv-nät fördelas 
mellan de kanaler som Copyswede licensierar. Ersättningen 
som inkasserats för utländska kanaler överförs till motsvarande 
utländska organisation för vidare fördelning. 

Ersättningen som Copyswede fördelar individuellt kommer 
i huvudsak från de norska, danska och finska kabel-tv-opera-
törerna som vidaresänder de svenska tv-kanalerna i sina nät. I 
respektive land finns det en systerorganisation till Copyswede 
som kabel-tv-operatörerna betalar ersättningen till.  En gång 
om året får dessa ersättningen för att de nordiska tv-kanalerna 
vidaresänts i Sverige medan Copyswede erhåller ersättningen 
för att de svenska tv-kanalerna har sänts via kabel i Danmark, 
Finland och Norge. 

Copyswede betalar ut kabel-tv-ersättning till upphovsmän 
och utövande konstnärer som medverkat i program som sänts i 
SVT och TV4. En förutsättning för att erhålla kabel-tv-ersättning 
från Copyswede är att du som upphovsman eller utövande 
konstnär har förbehållit dig vidaresändningsrättigheterna i förhål-
lande till det tv- eller produktionsbolag som du slöt det ursprung-
liga avtalet med. För anställda vid tv-företagen har rättigheterna 
i regel övergått till arbetsgivaren genom anställningskontraktet.

Fördelning av kabel-tv-ersättningen mellan rättighetshavare 
i svenska kanaler sker genom att så kallade fördelningsplaner för 
respektive kanal framställs.

Läs mer om Copyswede på www.copyswede.se

I nästa nummer återkommer vi med en presentation av yt-
terligare en organisation.

MatS lindBerg
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Nyttan med  
avtalslicenser

På dessa sidor har BUS vid flera tillfällen skrivit 
(positivt) om så kallade avtalslicenser, men 
aldrig riktigt förklarat vad de innebär konkret 
och på vilket sätt de gynnar samtliga parter på 
avtalsmarknaden. Frågan om avtalslicenser 
har varit särskilt aktuell under senare tid då 
upphovsrättsutredningen nyligen lämnat sina 
synpunkter kring hur upphovsrättslagen bör 
se ut i framtiden. Avtalslicensfrågan var en av 
de viktigaste som utredningen skulle behandla.   

Enkelt uttryckt är en avtalslicens en särskild 
sorts licensavtal vars speciella verkan grundar sig 
på en särskild bestämmelse i upphovsrättslagen. 
Vad är det då som gör en avtalslicens speciell? I 
vanliga fall när någon som vill använda sig av skyd-
dade verk tecknar ett avtal med BUS eller ett annat 
upphovsrättssällskap får denne genom avtalet lov 
att använda verk av de upphovsmän som är med-
lemmar eller på annat sätt företräds av organisatio-
nen. En avtalslicens däremot innebär en utsträckt 
verkan, på så sätt att avtalet ger användaren rätt att 
nyttja verk av samtliga upphovsmän inom ett visst 
område, oavsett om man är medlem eller inte. 
Eftersom avtalslicensen på detta sätt gäller även 

icke-medlemmar krävs stöd i lagen. 
Upphovsrättslagen innehåller ett antal be-

stämmelser som tillåter avtalslicenser på vissa 
specifika områden där det vore omöjligt eller 
väldigt opraktiskt för användaren att inhämta 
individuella avtal för förfogande av varje verk. 
Det är fråga om situationer där inte heller 
»traditionella« kollektiva avtal skulle ge använ-
daren den repertoar av verk som behövs för 
verksamheten. Exempel från konstområdet när 
avtalslicenser tillåts är användning av bilder i tv 
och vid fotokopiering på skolor och arbetsplat-
ser. Sändning av musik i radio och tv är ett annat 
exempel på avtalslicens.

Den stora fördelen med avtalslicenser är, 
enkelt uttryckt, att alla blir nöjda. Upphovsmannen 
får betalt för en verksanvändning som annars inte 
skulle bli av, för att han eller hon inte kunde identi-
fieras eller kontaktas. Samtidigt får användaren på 
ett bräde tillgång till en i princip heltäckande och 
internationell katalog av verk och kan bedriva sin 
verksamhet utan att lägga orimliga resurser på att 
leta upphovsmän. Om en upphovsman inte vill 
omfattas av detta system finns en laglig möjlighet 

att förbjuda användning (vetorätt). 
I en nätanpassad samtid då digitalisering 

av arkiv och andra massutnyttjanden blir allt 
vanligare ställs stora krav på smidiga upphovs-
rättsliga lösningar. Risken är annars att lagstiftaren 
inskränker upphovsrätten på flera områden för 
att den annars sätter hinder i vägen för den öns-
kade utvecklingen. Då får upphovsmännen inget 
betalt alls. I sådana situationer erbjuder systemet 
med avtalslicenser en utomordentlig lösning. 

I upphovsrättsutredningen har en speciell 
regel föreslagits som ger upphovsmän och an-
vändare möjlighet att själva bestämma – utan att 
behöva invänta långdragen lagstiftning – vilka om-
råden som avtalslicensen kan tillämpas på. Detta 
skulle innebära en ökad flexibilitet för parterna på 
den snabbt föränderliga avtalsmarknaden.

erik fOrSlund

Fräcka  
kommuner –  
se upp.  

Jag läste i en tidning att det under sommaren 
varit populärt med så kallade skojarbrev till 
olika företag, det rör sig om falska fakturor och 
liknande. Dessa skojare försöker ta betalt för 
något du aldrig köpt.

Jag kom då att tänka på en medlem som 
kontaktade mig i somras. Det gällde en kommun 
som skickat honom ett brev där man försökte 
plocka upphovsrätten från konstnärerna, utan 
betalning och utan vidare angivelse av vad de 
skulle använda den till. Man försökte dessutom 
gå förbi BUS genom att förmå medlemmen att 
agera i strid med sitt avtal med BUS.

Likheten med skojarbreven är slående, 
man försöker blåsa konstnären på ersättning. 
Skillnaden är huvudsakligen att när det gäller 
skojarbreven får man betala för något man inte 
köpt men när det gäller kommunen så vill de inte 
betala för något de tänker använda.

Kommunens agerande är upprörande på 
flera sätt. För det första kan man undra vilken 
kulturpolitiskt inställning kommunen har när 
man försöker plocka upphovsmannen på deras 
upphovsrätt. Vidare kan man undra varför man 
anser att man ska kunna använda upphovs-
mannens upphovsrätt gratis? Har man betalt 
för mycket när man köpte verket? Eller är det 

bara ett sätt att försöka komma undan gratis 
på konstnärens bekostnad? För det tredje kan 
man undra om kommunen försöker blåsa andra 
yrkesmän på motsvarande sätt, försöker man 
tvinga entreprenörer att arbeta gratis eller att 
skänka bort varor? 

Svaret på dessa retoriska frågor är förstås att 
det endast är bildkonstnärernas rättigheter som 
angrips på det här sättet. Det är en kulturpolitisk 
dikeskörning och en attityd som skapar olust.

BUS har skapat avtal som löser de problem 
en kommun eller ett landsting kan hamna i om 
man vill använda konstverk i publikationer eller 
på internet. Dessa är framförhandlade med ett 
stort antal kommuner och motsvarar vad som 
är skäligt att betala för sådan användning. Det 
handlar dessutom om struntsummor för en 
kommunal verksamhet, troligen är det dyrare 
att administrera de brev och undantag man 
försöker skaffa sig än att gå in i avtal med BUS.

Man kan tycka att det är småsnålt och gnidigt 
av de kommuner som agerar på det beskrivna 
sättet men det hjälper inte att tycka det, det 
som hjälper är att uttrycka det. BUS gör det och 
kommer att göra det med kraft. Dessa kommu-
ner borde ställa vid en kulturpolitisk skampåle. 
Om det fortsätter får BUS tillsammans med de 

konstnärsfackliga organisationerna fundera på 
formerna för etablerandet av ett sådant instru-
ment – den kulturpolitiska skampålen.

Du som får ett sådant brev eller förslag som 
berör din upphovsrätt, meddela att du är med 
i BUS och inte kan ingå sådana avtal. Kontakta 
även BUS för hjälp eller din fackliga organisation. 
Informera BUS genom e-post eller ett samtal.

MatS lindBerg  

Nu kan du, för 
andra gången, 
söka pengar 
från KUN.

Om du har en idé för ett konstnärspolitiskt 
projekt och vill utveckla det eller om du redan 
arbetar för konstnärernas gemensamma intres-
sen och behöver medel för att förverkliga ditt 
projekt – då vill vi veta mer! 

Sista ansökningsdag är 30 november 2010. 
Besök vår hemsida, www.kun.nu, för mer infor-
mation och blanketter. 
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