
Øyenskygger markerer 20-årsjubileet 
for Kunstnernes Veiplan, en prosess 
for å endre Bergen kommunes 
kulturpolitikk etter 1993, og en 
synliggjøring av det profesjonelle 
kulturfeltet i Bergen. Bildende 
Kunstneres Forening Hordaland 
og Ytter ønsker med markeringen 
å trekke frem igjen og aktualisere 
arbeidet som ble gjort for oss, og 
fremme en samtale om hva som er 
viktig i kunstfeltet i Bergen i dag.

Øyenskygger

«Er det noe som leder vei eller noe som går 
seg vill? En trapp leder vei. Et utbrettet 
kart kan lede vei. Sminke henleder andres 
blikk mot seg selv. De tre flatene som 
gradvis mørkner eller lysner, der hvor disse 
bitene av skumgummi har dyttet seg frem 
som flimrende himler i ulike valører, de 
skal også brettes, preges, og henges opp 
igjen. De skal hete Natt eller Nacht eller 
Night eller Nuit, det motsatte av å finne 
frem – motsatsen til opplysning og utvei – 
altså den tilslørende natten.»

Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015

Nina Grieg Unfolding (2014)



Ytter er en bergensbasert kunstnergruppe som består av Anne Marthe Dyvi, Julie Lillelien Porter og Anngjerd Rustand. Ytter 
startet som en kunstblogg i 2008. Tanken vår var å skrive om kunst på kunstnernes premisser, og med et spesielt fokus på 
utstillinger og prosjekter knyttet til Bergens kunstscene. Etter hvert spredte aktivitetene våre seg i flere retninger. Vi initierte 
prosjekter, stilte ut sammen, arrangerte seminarer, publiserte trykksaker. Ytter.no har hatt urytmisk publiseringfrekvens hele 
veien, og vil fortsette med det. Vi har ingen regler og ingen krav vi vil leve opp til. Ytter er et kunstprosjekt!

Anne Marthe Dyvi (f. 1979) Master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen 2010. Hennes kunstneriske arbeid er i 
forskjellige medier: skulptur, tekst, lyd, performance med mer, ikke trofast mot noen av dem. Arbeidet hennes kan beskrives 
som interdisiplinære stedspesifikke prosesser. I tillegg til sin egen praksis jobber hun som kunstnerisk utvikler på Bergen senter 
for elektronisk kunst (BEK). Hun er også en del av ressursgruppa i PNEK som utvikler et nasjonalt arkiv for videokunst i 
Norge på oppdrag for Norsk Kulturråd. www.annemarthe.wordpress.com

Julie Lillelien Porter (f. 1975) Master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen 2010. Bachelorgrad i skulptur og 
stedspesifikk kunst fra Glasgow School of  Art, 2003. Interesserer seg spesielt for uavhengige og selvorganiserte arenaer, 
perspektiver og prosesser innenfor billedkunstfeltet. Jobber i tillegg til egen praksis som nestleder ved Bergen Dansesenter og 
frilanskurator og -skribent. www.julielillelienporter.net

Anngjerd Rustand (f. 1982) Master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen 2010.  Jobber med installasjon, tegning, 
skulptur, maleri, tekst, kunstnerbøker. Tar skribentoppdrag med ujevne mellomrom. Seneste prosjekter: Soloutstillingen «Blåbær 
og aske» på prosjektrom Normanns i Stavanger og gruppeutstillingen «Notes on Location» i Den Frie Udstillingsbygning i 
København. www.anngjerd.no
 
Nina Grieg (f. 1972) Master i kunst fra Goldsmiths College i London 1999–2000, diplom fra Kunsthøgskolen i Bergen, avd. 
Vestlandets Kunstakademi 1994–1998. Arbeider innenfor maleri. Er medlem av kunstnergruppen InEpic, og har nylig stilt ut 
ved Galeria XX1 i Warszawa og BC Gallery Kochi-Muziris Biennale Collateral Program med utstillingsrekken in which the smallest gesture 
becomes epic. www.ninagrieg.com

Erlend Erichsen (f. 1975) Utdannet ved Kunstskolen i Bergen (KiB), Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Telemark. Han 
er forfatter med bakgrunn både fra kunst- og musikkmiljøer. Har skrevet romanene Nasjonalsatanisten (2005) og Sol under jorden 
(2010). Jobber for tiden med et manus kalt Uvanenes roman, som skal bli tredje bok i en romantrilogi. Bøkene hans er oversatt til 
fire språk. 

Utstillingen og publikasjonen Øyenskygger er kuratert og laget av Ytter på oppdrag fra Bildende Kunstneres Forening Hordaland 
(BKFH), vinteren 2015. Prosjektet er støttet av BKFH, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Billedkunstnernes 
Vederlagsfond og Frida og Olav Rustis legat.

Tusen takk til Nina Grieg, Erlend Erichsen, Beathe C. Rønning, Per Teljer, Tone Tjemsland, Jørgen Blitzner, Hilde Sandvik, 
Anthea Buys, Vilde Andrea Brun (Bergen kommune) og Vilde Salhus Røed (BKFH) for kunstneriske bidrag, faktaopplysninger, 
meninger, innspill og produksjon.



Tekst: Anngjerd Rustand

Bakgrunnen
Høsten 1994 ble et helt nummer av Bergens Tidendes 
helgemagasin Tid og Sted viet kulturfeltet i Bergen. 
Kunstnernes Veiplan var overskriften, og initiativet kom 
fra kulturfeltet selv. Tone Tjemsland, Jørgen Blitzner 
og Jon Skjerdal sto bak aksjonen Kunstnernes Veiplan 
(KV). De hadde bakgrunn fra scenekunst-, billedkunst- 
og musikkfeltet, og tok på seg oppgaven på vegne av et 
samlet kulturfelt. 

Bakgrunnen for KV var Bergen kommunes kulturmelding 
fra 1993. Med formuleringer som «Bergen skal bli landets 
beste kulturby» hadde politikerne fått stadfestet sine mål. 
Men kulturmeldingen fokuserte på de store institusjonene 
og festivalene, på barn, ungdom og frivillighet. De 
profesjonelle skapende og utøvende kunstnerne var knapt 
nok nevnt. Språket og fokuset i kulturmeldingen viser om 
en enorm avstand mellom ambisjoner og innsikt.

Tid og Sted-magasinet besto blant annet av intervjuer 
med og tekster av en rekke kulturaktører, et manifest 
undertegnet KV-gruppen og et innspill fra journalist Frode 
Bjerkestrand. Avisbilaget er den eneste dokumentasjonen 
som finnes etter aksjonen. Det vi kan legge til, er at KV-
gruppens innsats besto i lobbyvirksomhet. De snakket 
med politikerne og fikk dem til å se at Bergen ikke kunne 
bli en viktig kulturby uten å støtte fagmiljøene og legge til 
rette for dem som faktisk skapte kulturen. De laget også 
en prioriteringsliste hvor de fremhevet arbeidsstipender 
og frie prosjektmidler som sentrale tiltak.

Kunstnernes Veiplan ble spredt til hele byens avislesende 
befolkning. Behovene ble tatt på alvor av politikerne. 
KV endret kulturpolitikken i Bergen, får vi vite. Det 
opprinnelige oppdraget til Ytter, som vi siden har tøyd og 

bøyd, var å relansere denne utgivelsen. Se tilbake på den, 
20 år etter, se på hva som har skjedd, hvor vi er nå. Er det 
så bra som vi har blitt fortalt? Vi var beredt til å konkludere 
at det var en overdrivelse, eller i det minste en sannhet 
med modifikasjoner. Samtaler med flere av de involverte 
og et dykk i arkivet endret den kritiske innstillingen. Det er 
definitivt et før og etter 1994 i Bergens kulturfelt. 

I 1997 kom Handlingsplan for kunst og kunstnere i kulturbyen 
Bergen, den første tiårsplanen. Noe tilsvarende hadde 
ikke blitt laget før i Norge. Språket og måten kulturfeltet 
omtales på er radikalt endret fra 1993. KVs prioriteringer 
er nedfelt i planen, og arbeidet og samarbeidet refereres 
til gjennom hele dokumentet. Et ikke umiddelbart 
synlig, men likefullt avgjørende grep var at amatør- og 
profesjonell kultur ble adskilt. Tidligere hadde det vært 
snakk om én pott for alle formål. Det handler altså om 
bevisstgjøring og profesjonalisering.

Det skjedde en storstilt opptrapping av støtten til det 
profesjonelle kulturfeltet. Mye av satsningen rettet seg mot 
det frie feltet og frie prosjektmidler, støtte til kunstnere 
i etableringsfasen, gjestekunstordninger. Men støtten til 
og ambisjonene for institusjonene ble også løftet til en 
ny dimensjon. I handlingsplanen lå blant annet kimen til 
Bergen Kunsthall og en fremtidig biennale, det som til 
slutt ble kunsttriennalen Bergen Assembly.

Vi ba Jørgen Blitzner og Tone Tjemsland om å 
oppsummere erfaringene fra den gangen og gi oss råd for 
tiden fremover.

JB: – Vi innså at politikerne ikke har ubegrensede midler 
å gi oss, derfor lagde vi en prioriteringsliste. Vi hjalp dem, 

og de tok oss på alvor. Vi oppnådde en gjensidig respekt. 

TT: – Vi gikk inn for dialog, ikke konfrontasjon. Man skal 
huske på at det er en vilje på andre siden av bordet også. 
Dette hadde ikke kunnet skje uten politikerne.

– Jeg tror på den uformelle måten å jobbe på. Man må 
ta ansvar og få ting gjort. Det var bare oss tre, vi spurte 
ikke alle kunstnerne hva de mente hele tiden selv om vi 
snakket på vegne av dem. Ikke bruk tid på uenighet. Finn 1–3 
ting som det går an å bli enige om. Ikke kom til politikerne 
med en liste på 20 punkter. 

JB: – Vi oppdaget også at politikere blir skiftet ut. Jobben 
er ikke gjort én gang for alle. Man må ha en kontinuerlig 
dialog.

TT: – Kulturpolitikken bærer nå, men jeg er redd den kan 
forvitre. Det avhenger av nye generasjoner kunstnere som 
kan oppdra nye politikere.

Dokumenter:
Tid og Sted – Kunstnernes Veiplan, 
Bergens Tidende 29. september 1994
Kulturbyen Bergen: kulturmelding 1993, 
Bergen kommune, Kulturavdelingen, 1993
Handlingsplan for kunst og kunstnere i kulturbyen Bergen, 
Bergen kommune, Kulturavdelingen, 1997
Kunstbyen Bergen 2008–2017, 
Bergen kommune, Kulturavdelingen, 2007
Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen 2008–2017, 
Bergen kommune, Kulturavdelingen, 2013

(Lenker til dokumenter på ytter.no eller bkfh.no)

Denne publikasjonen
Dette er en markering av arbeidet som er blitt gjort for oss 
de siste to tiårene, og et innspill til hva vi trenger å snakke 
om nå. Ytter har ikke planer om å gjøre et så omfattende 
arbeid og få frem slike endringer som det KV bidro til. Vi 
har vi holdt oss til billedkunstfeltet, vi har ikke tatt på oss 
å snakke for og om alle grener av kulturen. Vi har ønsket 
å løfte frem KV-arbeidet og de politiske prosessene 
som skjedde rundt og etter 1994. Det er med denne 
nyervervede innsikten i bakhodet vi plukker ut og gir 
videre noen fakta, meninger og spørsmål som er aktuelle i 
dag. Markeringen består av denne publikasjonsutgivelsen 
og en utstilling på Ytter-atelieret i Strandgaten 224, fredag 
6. mars 2015.

Bergen er konsentrert. Det er lett å orientere seg, og det 
er lett å finne arbeidsro. Det er høyt nivå på utstillingene 
og faglige seminarer og andre aktiviteter. Vi har dyktige 
og engasjerte kollegaer, vi har atelierer i sentrum av byen.   

Det er stor tilstrømming (og gjennomstrømming) av 
kunstnere, kunststudenter og kuratorer fra hele verden. Vi 
har en reell følelse av å bli sett og kunne utrette noe her. 
Størrelsen på byen og på kulturfeltet, og det at vi er nest 
størst og ikke størst, er vesentlige faktorer. Men samholdet 
kunstnere imellom og samtalen mellom fagmiljøer, 
forvaltning og politikere er ikke noe som kommer av seg 
selv, det er ingen selvfølge. Det er helt avhengig av viljen 
hos enkeltmenneskene som til enhver tid er her.

Innspillene i denne publikasjonen handler ikke om økt 
pengestøtte til konkrete formål. De er større, bredere, 
og de krever aktiv deltagelse fra oss selv. Det er vår 
oppgave å skape en kunst og et kunstfelt som er viktig 
og meningsfylt, å klare å formidle dette og sørge for at 
kunsten er relevant for flere enn oss selv, og å sørge for at 
vi som skaper kunsten blir verdsatt og får betalt for det vi 
gjør. Disse tre elementene er tett forbundet. 

Vi har valgt ut tre områder å nærme oss: mediedekningen 
av kunstfeltet, residency-ordninger og internasjonal 
utveksling, og verdien av kunst.

Vi inviterte billedkunstner Nina Grieg til å vise et arbeid 
og forfatter Erlend Erichsen til å skrive en tekst med 
utgangspunkt i Ninas arbeider. Disse to har vi valgt fordi 
vi ville løfte frem det de holder på med, og har holdt på 
med hver for seg i mange år, og og se hva som skjedde 
når vi satte dem sammen. Det er deres arbeider som 
vises på utstillingen i Ytter-atelieret, og de har også satt 
en slags grunnstemning for denne publikasjonen. Ninas 
arbeider ser du på avissidene, som forside, bakgrunn og 
for seg selv. Tittelen Øyenskygger kommer også herfra. Vi 
vil la denne verdenen, og Erlends tekst om den, trenge 
gjennom prosjektet.

«Det er definitivt et før og etter 1994 i Bergens kulturfelt.» 



MEN SÅ EN DAG virker heller ikke de vakreste sanger. 
Øynene har så å si sovnet til musikken, og de må da hjelpes, 
de må atter vekkes, og av noe helt annet, men fåfengt 
gjennom narkotikum og medisiner. Når et menneskeblikk 
er blitt innsløvet må det derimot tilføres særlig finurlige 
effekter for å klarne, åpnes, for å aktiveres på ny. En evne 
til underliggjøring av omverdenen finnes nødvendigvis 
allerede latent i barnets blikk. Men dette vedvarer ikke, 
blikket falmes og trettes i ungdommen, det søker nye 
veier, nye åpninger, det søker seg selv. Etter noen år 
inntrer dernest ofte musikken som effekt for øynenes 
søken, for tankens søken, den tonesetter og vekker til live 
former, farger og utsikt på ny. Etter enda flere år mister 
altså også musikken sin dragende kraft og blikket sløves 
atter en gang. Lengselslyder og underskjønnhet.

Noen begynte da kanskje å gjendrive synet sitt på annet 
vis. De drakk. Rødvin gjorde verden litt synlig og fristende 
igjen. Den elendige klisjeen; alkohol som øyedrift, som 
sansedrift. Fotografiene av ekskjærestene deres ble så 
altfor mye bedre etter rødvinens forgiftninger. Med blanke 
øyne skjønnmalte de disse bildene om og om igjen, de 
skjenket seg selv fulle på et kunstig barneblikk. Devisen 
om å se alt som for første gang stemte på ny. Blandingen 
av musikk og alkohol fikk for eksempel et stearinlys til å 
fremstå som et sankthansbål. Det å være beruset på dagtid 
gjorde verden både så yndig og lunefull. En barnelatter 
fra en akebakke, et gammelt vindu som ble slått opp, tre 
svarttrost som lettet, de alkoholiserte øyne forskjønnet 
dette lille og unnselige. Men man ødelegges jo. Man kan 
ikke drikke seg til et fornyet blikk. Noen ga da opp alt, 
forsøkte å bli barn igjen, men stirret bare lyst og forstyrret 
fremfor seg. De hadde sluttet å lete, hadde sluttet å se med 
hele seg selv, så å si, og det lille de da så var ikke nok til et 
videre liv. Det var ikke mer å se.

Blikket finnes i kroppen, mennesker ser seg selv i livet 
og ens indre verden vokser gjennom synsinntrykk. Øyne 
skaper karakter, både den ene og den andre veien. I stedet 
for bare å sminke seg rundt øynene, sminker man selve 
synet, mennesket søker kontinuerlig ny forfinelse og 
beruselse av synsevnen.

Det aller første jeg ser når jeg ser dette: Liksom 
luker i en diger julekalender. Eller moduler fra ulike 
teaterdekorasjoner? Noe kunne saktens ligne sammenlagt 
tøy, bunker av linklær. Eller motiver fra et fotoalbum 
overført til papir med en underlig kullstift. Utfoldede 
minner og landskap, fint sammenbrettede traumer og 
gleder. Eller et sminkebord innerst i et østerriksk teater, 
ost og vin, stykker av gulnet skumgummi? Noe av 
lett antennelig art er det i alle fall, disse papirlerretene 
som duver ørlite ut fra veggen, ømtålige overfor trekk, 
bevegelser, luft. Kanskje et vagt ekko av Käthe Kollwitz 
over valørene. Alt dette sørgmodige og lette, det både 
skjulte og åpnede i folder og brudd.

Inn i atelieret ser jeg, for aller første gang, jeg ser meg om 
i arbeidsrommet hennes.

Etter å ha sett en stund, fått tenkt meg om, ser jeg dette: 
Forkastede arbeid som likevel ikke er blitt forkastet. 
Som om bortlagring og sammenbretting først har gjort 
billedflatene falmet, en anelse avfargede, for deretter å 
ha blitt løftet opp igjen, plukket frem igjen, og atter igjen 
blitt hengt opp på de veggene der de hører hjemme. 
Ombestemmelsen. Noen av bildene kunne se slik ut, på 
avstand. Går man derimot nærmere et par av motivene 
skimtes for eksempel både menneskeskikkelser og 
fjellandskap og trapper, ikke helt ulikt gulnede avisfoto 

eller drømmer. Eller som om syltynne gardiner av hvit lin 
(svakt blafrende foran vinduene i rom fylt av potensielle 
motiv) plutselig skulle bli gjennomlyst av veritable lynglimt 
og således latt seg prege av avtrykket etter det eller dem 
som nyss befant seg i rommet. Det florlette, det rissede, 
servietter, utsikt, flygende tepper. Lakenstoff  gjennomlyst 
av lynglimt, konturene bakenfor som projiseringer mot 
det kritthvite. Røntgen. Som likkledet i Torino. Det 
finnes noe av temperament både skjørt og energisk over 
disse billedverkenes tilsynekomst. Selve motivene som 
er tegnet og pusset frem virker rolige i sitt vesen, nesten 
duse, mens de mer mekaniske og harde brettingene i 
selve papirmaterialet gjør det hele mer kvesset og kantet. 
Grunnet kontrasten dette i mellom oppstår så en slags 
design av elde, kanskje en hemmelighetenes design, og en 
sammensnørt og gjenbrettet bunke på et bord er slik da 
muligens inspirert av arkiv, klesskap eller ordenssans. Hva? 
Lampeskjermer. Gamle klassebilder. Kalendere. Er det 
det dette er, kalendere? Ombestemmelsen. Assosiasjoner. 
Betraktninger. Avtrykkenes design?

NINA GRIEG ANVENDER ØYENSKYGGE som 
fargemateriale, hun maler med kosmetikk, ser jeg idet hun 
begynner å dytte små pads av skumgummi mot de hvite 
flatene, papirark dekket av et tynt lag hvit grundering. Tre 
halvt utfylte billedflater blir omsider serielt hengt opp 
som en gradvis lysning, eller formørking, der den første 
er sminket frem i lyst flimmer, den andre mer som tåke 
og den tredje som sotet snø. Foreløpig bare slik, for det 
er helt åpent for meg hva dette skal bli, hva motivene skal 
forestille, øynene mine fester seg ikke ved noe som helst, 
de flakker rundt i rommet på leting etter en vei ut, nei, en 
vei inn. Disse brettene på langs eller på tvers, jo, de kan 
ligne koordinatsystem påført motivene, sammenlagte eller 
opphengt, og jeg leter etter en vei, for jeg innser at dette 
er som brettbare kart, lik turistkart, at brettmerkene og 
foldene virker som spor i både bildenes papir og motiv. 
Kvadratiske ruter skimtes som harde preg mot de ofte 
myke feltene av øyenskygge.

Kart og øyenskygge?

Er det noe som leder vei eller noe som går seg vill? En 
trapp leder vei. Et utbrettet kart kan lede vei. Sminke 
henleder andres blikk mot seg selv. De tre flatene som 
gradvis mørkner eller lysner, der hvor disse bitene av 
skumgummi har dyttet seg frem som flimrende himler i 
ulike valører, de skal også brettes, preges, og henges opp 
igjen. De skal hete Natt eller Nacht eller Night eller Nuit, 
det motsatte av å finne frem – motsatsen til opplysning og 
utvei – altså den tilslørende natten. Det jeg først assosierte 
med julekalendre, er bildeflater mer som i form av kart 
der brettmerkene sees over motivene. Bildene preges 
av disse brettingenes spor enten på langs eller på tvers, 
arkene er blitt sammenpresset og strukket ut igjen slik at 
de får et skjær av trekkspill- eller persiennemønster over 
seg. Partier av disse brettesporene som faller i den ene 
eller andre retningen over papirflatene er her og der snittet 

opp og brettet ut til mer utstikkende kvadrat som videre 
skjuler et fragment av motivet. Liksom spredte små lokk 
som tildekker en bit av bildet, av kartet – eller for å skjule 
noe for synet, for øynene som ser? Et kart over trappen, 
et kart over natten, et kart over blikket. Alt dette både 
sørgmodige og lette, det på en gang skjulte og åpnede i 
folder og brudd.

Unfolding heter serien disse bildene er hentet fra og er til 
dels et prosjekt basert på tanken om kart og sminke; det 
ene for å bli sett, det andre for å se. Blikket både innenfra 
og utenfra. Så kunne man stanset her, brettet sammen 
alle disse betraktningene og forlatt atelieret via de åtte 
etasjenes trapper.

Men disse trappene. Alt annet enn dette bildet av 
trapper er ennå i prosess. Det hvite rommet, de 
skumrende bruddflatene. Den sedvanlige og uttværede 
dekonstruksjonstanken orker jeg nå ikke å forholde meg 
til, slikt sier meg bare mindre og mindre. Så jeg beskuer 
heller kun dette bildet av trapper, går nærmere, beveger 
meg vekk, myser, spisser blikket. Det ser i små glimt ut 
til at det har blitt sminket inn tverrstrekede felt i bildet, 
at noen brede striper er av mørkere valør enn de andre. 
Annenhver mørk og annenhver lys. Men det er jo skyggen 
fra tverrbrettingene i papiret som forårsaker dette (mest 
tydelig på fotodokumentasjon) og det blir slik flere trinn i 
bildet; både trappenes egne tegnede trinn og skyggetrinnene 
som oppstår som følge av brettmerkene. Det blir 
flere trinn å gå enn det trappene viser. Øyenskyggens 
påtegnede figurer blir forskjøvet av bretteskyggens folder. 
En forvirring. Ombestemmelse. Skal man gå opp eller 
ned? Forskyvning. Hemmeligheter. Et stille raseri? Er det 
det jeg ser i denne kunsten? Trappene. Skyggene. Veien å 
gå. Kuttet og skåret og brettet. Trinnene forsvinner inn 
under overlappende papirflak, ender ingensteds, kartet var 
deilig misvisende. Bildet nærmer seg det skulpturelle ved 
at utstående papirflak av kvadrastisk form overskygger 
utvalgte deler av motivet under. Øyenskygger.

Og dette er det poetiske ved disse arbeidene: Øyneskyggens 
lek med halvutbrettede kart, det tilslørede blikket, vagt 
bortgjemt i bretter og folder, hardt fjernet i bunker og 
kutt. Øyenskyggens forfinede blindvei inn i alt dette som 
her står skrevet. Unfolding.

Så en dag virker heller ikke de vakreste sanger. Øynene 
har så å si sovnet til musikken, og de må da hjelpes, de må 
atter vekkes, og av noe helt annet, men fåfengt gjennom 
narkotikum og medisiner. 

Erlend Erichsen     

Nina Griegs sminke



«Jeg ønsker meg flere 
kunstnere som engasjerer seg 

i den offentlige samtalen»
(Hilde Sandvik)

Tekst: Anngjerd Rustand

Jeg spurte Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende (BT), om innspill til hvordan 
billedkunst kan få en viktigere plass i media og i offentligheten.

– Hvorfor får billedkunst mindre oppmerksomhet i media enn andre kulturfelt?

– Jeg tror det er et større potensial enn det som blir utnyttet. Mye av problemet ligger i at billedkunstfeltet har vendt seg inn 
mot seg selv og utviklet et språk som gjør at kunsten føles utilgjengelig og lite relevant for folk. Det er til skade for kunstfeltet 
selv. Bergen Assembly er et tydelig eksempel på at man bygger opp en egen liten verden og bare kommuniserer internt. 
Jeg mener ikke at kunsten skal være mer populistisk. Det er formidlingen som er problemet. Det var mange enkeltverk og 
prosjekter under Bergen Assembly som man kunne skapt en fortelling rundt, som ville vært egnet til å trekke inn flere folk. 
Man kunne generert mye større interesse rundt arrangementet. Det er en dårlig bruk av ressurser.

Jeg har tenkt litt på at kunsten skulle hatt en person som vineksperten Ingvild Tennfjord. Hun kunne ingenting om feltet fra 
før, men bestemte seg likevel for å bli landets beste til å formidle kunnskap om vin. Nå har hun blant annet Vinskolen som 
publiseres i en rekke aviser. Hun klarer å nå et bredt publikum med noe som i utgangspunktet er for spesielt interesserte.

– Dere er også et formidlingsledd som kan gjøre kunstfeltet forståelig for leserne. Hvordan prioriterer dere kunstkritikk og annen omtale av kunst 
i BT?

– Vi har nok rom for å få mer kunststoff  på trykk. Vi prioriterer de største institusjonene og det som skjer der, men vi 
prøver også å ha omtaler av de mindre stedene. Vi har også begynt med Kunstrunden sammen med VISP –  en månedlig 
avisside hvor aktuelle utstillinger presenteres. Det er en liten, enkel måte å vise hva som skjer på. Det er utfordrende å skrive 
om noe som er ikke-språklig, og som for mange ikke oppleves som vesentlig. Vi har de samme utfordringene med dans, for 
eksempel – det feltet er dårligere dekket enn billedkunsten. Jeg skulle gjerne funnet andre måter å skrive om kunst på enn 
klassisk kritikk. Vi er også på jakt etter gode skribenter.

«Hvis ikke vi i BT skulle ta dette på alvor, 
hvem skal gjøre det da?»

– Det er vanskelig å finne, og mye jobb mot dårlig betaling.

– Ja, jeg har faktisk tenkt på å høre om vi kan få til et samarbeid med Kunstkritikk. Ideen er å dele på stoffet og dermed kunne 
tilby mer betaling. Nå som jeg har sagt det må jeg kanskje ta en telefon til Jonas Ekeberg, så han ikke leser det her før jeg 
får spurt! Slik kunne vi utnyttet ressursene bedre og fått større slagkraft. Vi er jo skviset på ressurser. Men hvis ikke vi i BT 
skulle ta dette på alvor, hvem skal gjøre det da?

– Hva tenker du kunstnere og kunstfeltet selv kan gjøre for at kunst skal blir en mer naturlig del av den offentlige samtalen?

– Jeg skulle ønske meg flere kunstnere som engasjerer seg den offentlige samtalen om kunst. Det handler ikke om å lage den 
mest politiske kunsten eller utfordre grenser. Saken om Arne Mælands skulpturer* for eksempel! Det er symptomatisk at det 
var Erlend Høyersten i Danmark som uttalte seg kritisk til kunstgaven først, ikke noen i Bergens kunstmiljø. Hvorfor er det 
ikke flere kunstnere som er med og sier hva de mener, sier hva er dette for slags prosess?!  Det er enklere å vende seg inn mot seg 
selv. Jeg har inntrykk av at kunstnere tenker at de blir sett på med mistanke av andre i miljøet om de prøver å kommunisere 
med omverdenen og bruker et helt alminnelig, forståelig språk.

«Billedkunstfeltet har utviklet et språk som gjør at 
kunsten føles utilgjengelig og lite relevant.»

Det hviler også et spesielt ansvar på lederne for de store institusjonene. Jeg synes det forsvant kraft ut fra Bergen med 
Solveig Øvstebø og Erlend Høyersten. De nye lederne for KODE og Bergen Kunsthall  har vært urovekkende lite synlige 
i diskusjoner hvor jeg mener de absolutt burde ha vært til stede. Eksempelvis har vi hatt gående en lang bergensdebatt nå: 
Hvor vil byen. Hva skal byen være? Også i slike samtaler  kan de vise at kunsten er relevant og viktig. Det er plass til langt 
flere premissleverandører i Bergen.

* Debatten rundt 250-årsjubileet for Bergen Filharmoniske Orkester. Feiringen markeres blant annet med en utstilling med verk av 
kunstner Arne Mæland, som viser en samling skulpturer plassert inne i og utenfor Grieghallen. Næringslivsleder Christian Rieber både 
tok initiativ til og finansierer utstillingen. Prosjektet ble gjennomført uten kunstfaglige vurderinger. Sandvik har selv uttalt seg kritisk om 
prosessen.

I denne byen, og i dette landet, 
skapes og vises det nå kunst 
som kan måle seg med det 
beste internasjonalt. Det gjør 
det fordi det ikke finnes bedre 
støtteordninger noen steder, 
fordi vi kan konsentrere oss 
om å lage best mulig kunst 
heller enn det som selger best 
akkurat nå, og fordi vi kan bruke 
forholdsvis mye av tiden vår på 
det vi er utdannet til. Men dette 
vet ikke folk om. Eksponeringen 
av kunstfeltet tilsvarer ikke på 
noen måte kvaliteten. Flertallet 
av befolkningen interesserer 
seg ikke for kunst, og media 
prioriterer ikke kunstdekningen.

Vi er avhengige av medieomtale 
for å nå ut til et bredere 
publikum, vi trenger kritikk 
av og debatt om kunsten for 
å være synlige og oppleves 
relevante. Men kunstfeltets 
følelser overfor media ligger 
et sted mellom bitterhet og 
resignasjon. Man er sårbar når 
det dreier seg om å vise frem et 
arbeid som er dypt personlig, og 
som antagelig vil bli forenklet 
og fordreid i medieomtalen. 
Man vil bli feilsitert, misforstått, 
plassert i en kontekst man ikke 
var forberedt på, tolket i verste 
mening. Som journalist jobber 
man under stort tidspress med 
noe man ikke nødvendigvis 
kan så mye om, og gjerne med 
strenge krav til vinkling, fokus, 
formatering. Som kunstner står 
man igjen med valget mellom 
å takle omkostningene av 
oppmerksomheten – og å unngå 
den. 

Anngjerd Rustand

Nina Grieg Unfolding_Avalanche (2014) 



Å lese gjennom Kunstnernes Veiplan fra 1994 gir 
virkelig et inntrykk av Hordaland Kunstsenters (HKS) 
mangeårige sentrale posisjon som møtested og arena 
for billedkunstnere i Bergens-regionen. Stedet har 
siden grunnleggelsen i 1976 (som et direkte resultat av 
Kunstneraksjonen) vært drevet av kunstnere gjennom 
Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og 
Norske Kunsthåndtverkere Vest-Norge. Et høyst faglig 
orientert sted med lokal og regional forankring og mandat. 

Det har akkurat foregått en organisatorisk og fysisk 
ommøblering i den gamle skolebygningen på Klosteret. 
Fagbokhandelen, som ble startet opp i høyre hjørne ved 
inngangspartiet i 2011, er nylig flyttet til kaféen, og i det 
tidligere bokhandel-hjørnet har den nye visningsplassen 
archipelago åpnet, som et tillegg til det tradisjonelle 
gallerirommet. Daglig leder Anthea Buys, opprinnelig 
fra Sør-Afrika, er påfallende familiær med Bergens 
kunstscene, tatt i betraktning at hun bare har vært her tre 
kvart år. Gjennom HKS’ residencyordning var hun selv 
gjest ved senteret i 2012, og oppholdet ledet til at hun 
senere søkte stillingen som daglig leder. 

Jeg har intervjuet Buys om kunstfeltet i Bergen og 
betydningen av internasjonal utveksling. Etter mangeårig 
suksess – målt ut fra interesse og behov i kunstmiljøet 
i Bergen – er residency-ordningene til Bergen kommune 
for tiden oppe til evaluering, og fortsettelsen er uviss. 
Prøveprosjektene i Cape Town og ved Point B i New York 
er avsluttet. Førstnevnte kun etter to år, på grunn av lavt 
søkertall, sistnevnte fordi Point B avsluttet samarbeidet. 
Berlin-residencyen, som ble startet i 2007, er den eneste 
gjenværende ordningen som er åpen og passer for ulike 
fagområder, og denne er det foreløpig ingen planer om 
å endre. Men slik kommunen ser det nå, er det både 
mer fleksibelt og billigere å gi pengestøtte direkte til 
bergenskunstnere som organiserer utenlandsopphold på 
egen hånd. En stor utfordring med faste ordninger (avtale 
med en institusjon, fast leie av leilighet), er at de ikke 
fungerer like godt for ulike fagområder. Ordningen i New 
York og Cape Town passet best for billedkunstnere. Det 
er imidlertid verdt å huske på at det er lettere å redusere 
en pott med penger til egenorganiserte reiser, enn å kutte 
i eller fjerne hele, faste utvekslingsordninger.

– Anthea, det er interessant at du kommer fra kunstfeltet i Sør-
Afrika for å jobbe på HKS. En naturlig vinkling i samtale med deg 
er hvordan profesjonelle muligheter åpner seg gjennom internasjonale 
residency-opphold. Du nevner også «den internasjonale kroppen» i 
denne konteksten. Kan du utdype?

– Det internasjonale residency-programmet ved HKS var 
inngangsporten til Bergen for meg, og det bekrefter verdien 
av både atelierprogrammet her og gjestekunstnerordninger 
generelt. Her i Bergen er kunstmiljøet svært åpent og 
mottakelig for kunstnere og kuratorer som kommer på 
arbeidsopphold, noe jeg vet både gjennom egen erfaring 
og ut fra hva andre har fortalt. Mange som har vært på 

opphold her, har fortsatt å jobbe med bergensbaserte 
kunstnere. Så med hensyn til internasjonalt samarbeid og 
nettverksbygging, er disse oppholdene avgjørende.

Når jeg reflekterer rundt det kunstmiljøet jeg selv deltar i, 
tenker jeg ikke bare på kunstscenen i Bergen. Kollegaene 
mine bor på mange forskjellige steder, de er konsentrert i 
ulike sentra i Nederland, de bor i Sør-Afrika, New York, 
Belgia og Stockholm. Dette henger sammen med at dette er 
steder jeg har jobbet i løpet av de siste årene, steder jeg har 
vært på residency-opphold, hatt en presentasjon, deltatt 
på et arrangement eller en utstilling. Disse erfaringene gir 
meg tilgang til nye nettverk. Siden jeg har vedvarende og 
hyppig kontakt med kollegaene mine, er det lett for meg 
å ringe dem hvis jeg leter etter en kunstner med en viss 
nasjonalitet eller kompetanse, og på den måten utvikle 
prosjekter og arrangementer, og videreutvikle nettverket. 
Det er dette jeg legger i begrepet «det internasjonale 
kunstmiljøet». Det er viktig å ha slike noder utenfor byen 
du bor i hvis du ønsker å jobbe internasjonalt, for det er i 
økende grad slik verden fungerer.

Når det gjelder Bergen og Europa generelt, er reising 
mellom ulike byer utrolig lett. Residency-programmene 
og de møtene vi har med fagpersoner utenfor Bergen, er 
utrolig verdifulle for kunstnerne her. Det er også viktig 
at kunstnere som kommer hit har mulighet til å møte 
så mange i kunstmiljøet som mulig, noe som stort sett 
fungerer best i en tilrettelagt sosial kontekst. Når en 
gruppe mennesker er samlet rundt middagsbordet, skjer 
det mye, selv om handlingen ikke umiddelbart virker 
produktiv. Denne typen interaksjoner er det viktig at 
institusjonene gjør plass til. 

På HKS har vi en residency-ordning som fungerer på 
invitasjonsbasis, og dette planlegger jeg å utvikle så det 
delvis blir en åpen søknadsutlysning. HKS har foreløpig 
ikke noen fast utvekslingsavtale med en annen institusjon, 
men jeg tror en slik ordning ville vært svært verdifull for 
den lokale kunstscenen og for å opprettholde et påbegynt, 
robust internasjonalt nettverk. Det er noe vi ser på og 
ønsker å få til ved HKS. Men det burde også være en 
prioritert oppgave for Bergen kommune, med tanke på å 
etablere bedre nettverk for byens kunstnere.

– Bergen kommune har tidligere hatt avtaler med institusjoner i New 
York og Cape Town som ikke har blitt videreført eller erstattet, og 
altså lagt ned etter få års drift. Samtidig er det en vedtatt ambisjon å 
bli en sentral kulturby i Norden. Man skulle tro at det fantes mer 
vilje og forståelse på det politiske og byråkratiske plan til å klare å 
videreføre eller utvikle disse samarbeidene. 

– Personlig finner jeg det veldig spesielt, det virker som 
et symptom på at markedsføringen av programmene 
ikke har vært god nok. Én ting er å etablere forbindelser 
gjennom samarbeid med institusjoner,  en annen er å følge 
opp gjennom å fremme dem og gjøre dem meningsfulle 
for kunstnere og kunstmiljøet. Langsiktige, velorganiserte 

There is this a great Norwegian 
word, «faglig»

(Anthea Holly Buys)

Tekst: Julie Lillelien Porter



utvekslingsprogrammer er viktigere for både det lokale og 
det internasjonale kunstmiljøet enn adskilte, enkeltstående 
utenlandsopphold. De må gjennomføres med omtanke og 
konsekvent innsats. Dette synes å mangle fra kommunens 
samarbeid med Blank Projects i Cape Town, der det 
var et forsøk på å etablere en utveksling. Jeg forsto fra 
kommunen at det var interesse for å videreføre ordningen, 
men den opphørte visstnok på grunn av lave søkertall.

Det tar tid å etablere disse ordningene – men jeg mener 
at man ikke kan sette opp en utveksling mellom Bergen 
og Cape Town for deretter å avbryte den etter et par år 
på grunn av at det ikke er søknader eller programmering 
nok. Jobben med å markedsføre det skikkelig må presses 
gjennom. En idé for å fremme residency-ordningene, kan 
være mer samarbeid med lokale kunstinstitusjoner i byen. 
En slik ordning blir ikke automatisk godt etablert etter to 
år. Jeg vet ikke hvor lenge kommunens New York-ordning 
varte, men jeg kan ikke forestille meg at kunstnere i Bergen 
ikke benyttet seg av muligheten til å søke om opphold i 
New York.

– Hva er blikket ditt utenfra, på kunst- og kulturfeltet i Bergen?

– Jeg synes det er litt sært at kunstmiljøene i Norge virker 
ganske isolert fra hverandre. Jeg ser ikke mye samarbeid 
mellom Bergen og Oslo for eksempel. Jeg har inntrykk av 
at kunstscenen i Bergen er mye mer utadrettet nå, at det 
er et internasjonalt fokus her, som viser seg gjennom at 
arenaer og institusjoner er ivrige etter å presentere ikke-
norske kunstnere. Man ser at noe av dette har utspring i 
regional styring, fordi Hordaland fylkeskommune har en 
uttalt ambisjon om at fylket skal være et ledende, europeisk 
senter for kultur. Så mye av finansieringen finnes, og det er 
veldig verdifullt. Samtidig tror jeg Norge har noen ekstremt 
presserende sosiale og politiske spørsmål, og jeg er ganske 
overrasket over å se at få kunstnere jobber med spørsmål 
som for eksempel innvandring og høyredreiningen i 
politikken. Jeg mener ikke at kunstnere bør lage politisk 
illustrerende, kritisk eller satirisk kunst, men jeg synes det 
er rart at dette ikke skjer av seg selv i større grad. Kanskje 
det skyldes en motstandskultur mot instrumentalisering, 
og en redsel for å miste finansiering i møte med sosiale og 
politiske agendaer. Det er viktig å ikke presse kunstnere til 
å kommentere politisk eller sosialt. Men igjen føler jeg at 
det er et underliggende ønske i Norge om ikke å engasjere 
seg med dette materialet, eller et ønske om å se bort fra 
det, som jeg synes er merkelig.

– Det interessante med «Kunstnernes Veiplan» fra 1994, er at en 
haug med lokale kunstnere og utøvere jobbet strategisk for å forsøke 
å endre noe politisk, noe som er ganske kult. Det har eksistert en 
tanke om å være i stand til og en vilje til å endre noe, samtidig som 
utgangspunktet kan virke ganske statisk. 

– I Norge finnes det en aktivisme og lobbyvirksomhet 
for rettigheter for kunstnere, som er fantastisk. Dette er 
veldig effektivt i forhold til mange andre steder, og sånn 

sett litt motsigende til det jeg svarte på forrige spørsmål. 

– «Kunstnernes Veiplan» dokumenterte det som var realiteten for 
høyt kvalifiserte kunstnere – de skrev om at de ikke fikk brukt 
utdannelsen og kompetansen sin direkte på grunn av økonomiske 
utfordringer, at de stadig jobbing utenfor feltet for å kunne tjene 
penger, og så videre. Dette er interessant også med hensyn til hvordan 
du har valgt å omorganisere driften ved HKS – du har gitt større 
stillinger til de ansatte ved senteret. 

– Det er noen forskjellige ting jeg har begynt å endre ved 
HKS. Blant annet vil jeg styrke stillingene til de svært 
dyktige ansatte som allerede er på senteret. Slik har de fått 
mer ansvar for ulike sider ved driften og utviklingen av 
senteret. Dere har dette fantastiske norske ordet ... faglig, 
det finnes ikke noe tilsvarende ord på engelsk. Den faglige 
kompetansen til de ansatte muliggjør en omfordeling av det 
organsatoriske og kuratoriske ansvaret i organisasjonen. 
Jeg ønsker heller ikke at institusjonen bare skal være et 
redskap for min stemme. Det er dessuten fornuftig å 
delegere oppgaver, heller enn at jeg skal sitte på toppen 
og jobbe mye ekstra mot dyr overtidsbetaling. Til syvende 
og sist mener jeg dette handler om hvordan man bør 
drive en organisasjon. De som jobber her tok ikke høyere 
kunstfaglig utdannelse for å bake kaker. Jeg føler virkelig 
sterkt for å ha en mer ansvarlig sysselsettingspolitikk og å 
drive en etisk institusjon.

– Er det et paradoks i å arbeide både intimt (lokalt/regionalt) og 
internasjonalt ?
 
Når det gjelder kunstsenterets regionale natur, er det en 
utfordring å utvikle forholdet mellom det som både bør 
være et lokalt og et regionalt fokus på en meningsfull 
måte. Det innebærer å tenke utenfor bygrensene og inn 
til fylket Hordaland. Samtidig er det i byen de fleste 
kunstaktivitetene skjer, og det er derfor nesten alle 
kunstnere og kuratorene bor og jobber her. Samtidig som 
det er et krav fra dem som støtter oss økonomisk, er det 
også et ønske for HKS å jobbe mer utenfor Bergen i fylket, 
men det er utfordrende. Ambisjonene i den internasjonale 
kunstverdenen er å samarbeide mellom byer i ulike land 
eller i ulike regioner.

En del av målet mitt her, når det gjelder internasjonal 
nettverksbygging for kunstscenen i Bergen, er å arbeide 
utenfor sentrene og de tradisjonelle kunsthovedstadene. 
Utenfor London, Paris, Berlin og New York. Det er så 
mange andre steder hvor interessante ting skjer, det er 
et alternativt nettverk som over tid blir mer robust. Min 
visjon for det internasjonale kunstmiljøet er at vi på sikt 
kan legge fra oss skillet mellom sentrum og periferi. 

 «De som jobber her tok ikke høyere kunstfaglig 
utdannelse for å bake kaker»



Tekst: Anne Marthe Dyvi 

I januar 2015 ble nok en rapport om norske kunstneres 
levekår lagt frem – «Kunstens autonomi og kunstens 
økonomi»1. Som tidligere rapporter viser den at 
kunstnerne er en gruppe med lav inntjening på eget 
arbeid. Årsakssammenhengene er viktige å forstå for å 
kunne løse dette. Det er i dag et ønske om å gi kunstnerne 
økt økonomiske stabilitet, både fra kunstnernes og 
myndighetenes side. Fremgangsmåten er vi dog ikke helt 
enige om. 

Ideen om at kunstnerne i mye større grad skal leve av 
markedet, av etterspørsel fra et betalingsvillig publikum, 
er blitt fremmet av regjeringen. Dette stimulerer tanken 
om at man kan sette likhetstegn mellom etterspørsel og 
kvalitet. At den kunstneren som får solgt varene sine på 
markedet, er den gode kunstneren. Dette er ikke nytt 
tankegods, men med skiftet over til blå-blå regjering høsten 
2013, med påfølgende satsninger som talentutvikling og 
«økt etterspørsel etter kunst- og kulturprodukter»2, har 
presset økt. Men man kan ikke bare sette et likhetstegn 
mellom to verdier, kunstnerisk verdi og økonomisk verdi. 
Økonomisk verdi og åndsverdi er ikke det samme. De 
er begge viktige komponenter i samfunnet, man kan 
sammenligne dem med to kart. For å nå frem til løsninger 
om verdsetting, må man forstå de to kartene, og lære seg 
å lese dem.

Etterfølgende tekst er et ønske om å vise det grumsete 
vannet som oppstår nå man blander kunstens verdi med 
økonomisk verdi. Det som gikk opp for meg i arbeidet 
med denne teksten var at det er ikke bare de andre, de 
som ikke setter pris på kunsten, som ødelegger for 
kunstnernes levevilkår. Det er også kunstnerne selv, med 
sammenrøring av vennetjenester, iver etter deltagelse, og 
ubehag ved å forholde seg til penger og betaling.

Med teksten «Ånden i lampa», opprinnelig trykket i 
Klassekampen 27.09.2014, fremhevet kunstner Beathe C. 
Rønning forskjellene mellom kunstnerisk og økonomisk 
verdi. Da jeg henvendte meg til henne med ønske om å 
trykke teksten på nytt, oppsto et klokkeklart eksempel på 
at jeg er med på å undergrave mine kollegaers muligheter 
for salt i grøten.

Jeg ønsker å opphøye «Ånden i lampa» til et tidsdokument, 
noe å spare på i kunstens arkiv og ikke bare i dagspressens. 
Den er blitt lagret i denne publikasjonen som igjen er laget 
for å synliggjøre og minnes Kunstnernes Veiplan fra 1994, 
og kan leses på neste side.
For ‘Ånden i lampa’ begynner med det viktigste: å ta inn 
over seg kunstens vesen for å kunne verdsette den. 

Men først, et preludium. På neste side følger utdrag fra 
epost-korrespondansen vår høsten 2014:

«Det er immaterielt. Noe å 
snakke om. Fryd. Irritasjon. 

Varm luft. Energi. Stimulans. 
Elektrisitet. Det er ånd.» 

(Beathe C. Rønning)



E-post fra Anne Marthe 03.10.2014
Hei Beathe
Jeg med min kunstnergruppe, Ytter, med kunstnerne 
Anngjerd Rustand og Julie Lillelien Porter, har fått i 
oppdrag fra BKFH (Bildende Kunstneres Forening 
Hordaland) å lage en reprint og en reaktualisering av 
noe som heter Kunstnernes Veiplan (KV). Kunstnernes 
veiplan var en prosess som foregikk i Bergen i 1993–1994 
– et samarbeid mellom billedkunstnere, litteraturfolk, 
filmfolk og teaterfolk. Arbeidet deres bidro til å få Bergen 
kommune til å sette kunst høyere opp på dagsorden, og å 
jobbe politisk for det profesjonelle og frie feltet i Bergen. 
KV ble også et bilag til Bergens Tidende 29.09.1994 – 
et bilag som kun handlet om kunstpolitikk/levekår/
kunstens vesen osv.

Jeg er en stor fan av teksten du hadde på trykk i 
Klassekampen, som du vet. Den gir et fantastisk døme på 
ståa i dag – og dessverre viser den at ikke altfor mye har 
forandret seg i norsk offentlighet hva gjelder holdning til 
kunstnere og forståelse/interesse for kunsten siden 1994.

Vi lurer derfor på følgende:
Kan vi kjøpe rettighetene/betale deg for å få lov til å 
trykke din tekst – med referanse til deg og hvor og når 
den ble trykket. Altså putte din tekst som et oppslag i den 
blivende blekka/reprinten/reaktualiseringen?

Hilsen Anne Marthe

Svar fra Beathe 03.10.2014
[...] Jeg sier absolutt ja til dette, og setter pris på å få betalt. 
Klassekampen betaler jo ikke for innsendte bidrag, så det 
var en drøy ukes dugnadsarbeid fra meg. Da kan man 
si at de burde legge den ut til allmenn lesing også, men 
jeg hadde hendene fulle og må si jeg ble smigret av alle 
piratkopiene som florerte. Men Klassekampen bød på en 
veldig stor og fin plass, og godt redaktørarbeid. De klarte 
også å overtale meg til å publisere allikevel, da jeg full av 
hetta for å virke sutrete trakk den tilbake. 

Siden vi nå øver på å være i den virkelige verden, og ikke 
den illusjonsmessige, bruker jeg frilansjournalistenes 
satser. De har en kalkulator som jeg synes er litt komplisert 
og som sier at jeg skal ha 850 kr/t (det blir veeldig dyrt), så 
jeg følger heller den lista fra 2010 som ligger her: 
http://www.nj.no/Frilanssatsene.b7C_xdnYZY.ips

I såfall er dette en stor artikkel som koster 14770 kr
pluss honorering av billedmateriale (Per Teljers tegning) 
1978 kr
tilsammen 16748 kr.

Men siden denne allerede er publisert et annet sted 
(uavhengig om de har betalt) velger jeg å tilby den for 50 
% av den fulle prisen, og håper én aktør til kjøper den. 
Det vil si kroner 8374 hvorav 989 er til Per Teljer.
Høres dette greit ut for dere?
Hvis ikke blir det dugnad. Det  er også noe vi kan. Heller 
dugnad enn underbetaling, synes jeg.
beste hilsen
Beathe

Svar fra Anne Marthe 03.10.2014
Oj oj oj! Wow – dette er interessant – men shaisse – vi må 
snakke litt økonomi her først:D
Jeg synes denne utregningen din er litt interessant å ha 
med også ... Kan vi snakke om det etter at vi har diskutert 
det økonomiske:)?
Vi har jo et smalhansbudsjett i utg punktet – kommer 
tilbake til deg, Beate! Tusen takk for at dette kan være 
mulig! Dette er spennende. Takk for at du utfordrer! [...]

Hilsen Anne Marthe

Svar fra Beathe 12.10.2014
Hei igjen Anne Marthe,
jeg vil bare forsikre meg om at du skjønte forslaget mitt:

Jeg kan betales etter satsen for gjenbruk av tekst (altså 50 
% iflg satsen) ELLER jeg kan donere teksten (og spørre 
om Per Teljer kan donere bildet).

Det er fordi vi vet at det kreves dugnadsarbeid i dette 
feltet, vi kommer ikke utenom det. Men det hadde vært 
fint om det i så fall fikk plass til en samtale/noe i forordet 
om hvorfor ikke bare Astrup Fearnley og andre det er lett å 
hate, men også vi som fagfelt legger opp til underbetaling i 
forhold til vanlige satser. Hvorfor er budsjettet slik at bare 
trykkeren får et vanlig honorar? For det antar jeg at det 
er. Jeg vil ikke at min tekst skal koste dere deres honorar.

Men dette kan det være nyttig å snakke om også faginternt: 
Underbetaling er sponsing, det er bare ikke 100 % 
sponsing, men kanskje bare 70 %? Og det er samtidig en 
måte å si på at ens arbeid ikke er verdt vanlig pris, at det 
ikke tilhører den virkelige verden, det trenger ikke være så 
bra. Det påvirker alles selvtillit at det er sånn. 

Jeg tror du forstår at jeg ikke prøver å oppdra dere på noe 
vis, vi gjør dette alle sammen, hele tiden, og det er umulig 
å komme ut av det uten at satsene begynner å nærme seg 
noe normalt. I hvert fall av og til. Og særlig hvis det er 
noe som skapes kun med formål om å bringe fagmiljøet 
videre, altså ikke et personlig kunstnerisk uttrykk man vil 
teste ut.

Jeg synes det er veldig fint at dere vil spre og bevare teksten, 
og jeg skrev den i utgangspunktet for egen regning på alle 
vis. Jeg synes også det var viktig at den ikke var bestilt fra 
verken Klassekampen, NBK, Kulturrådet eller lignende 
– det gir en annen legitimitet som jeg tror trengs i den 
offentlige samtalen. I slekt med den frie kunsten altså. 

[...]
Jeg ville bare forsikre meg om at du skjønte at jeg ikke vil 
ta deres honorarer.

Hilsen Beathe

Svar fra Anne Marthe 27.10.2014
Hei Beathe! 
Vi i Ytter har nå samtalt om en løsning på økonomien 
i bestillingen. Siden økonomien i dette er ganske tynn 
lurer jeg på om du kunne vært interessert i å tilby tekst, 
og eventuelt bilde om Per Teljer godkjenner dette, til 
om-trykk i omtrykken vår av Kunstnernes Veiplan anno 
2014/2015.
Vi kan tilby et honorar på kr 3000, som er 10 % av den 
totale publikasjonens budsjett for det bidraget.

Vi er tre som står bak redaktørrollen, tekst og bilde-
produksjon, samt design og korrektur, digital trykk, og 
det totale budsjettet er på 30 000. Trykk på papir og 
distribusjon skal det jobbes for utenfor dette budsjettet. 
Jeg vil skrive en tekst som omfatter deler av vår 
korrespondanse og problemstillinger knyttet til honorering 
– til din gjennomlesning før publisering så klart! 
Vi håper du er interessert – mest fordi jeg er en så stor 
fan av teksten, men også fordi dette er interessant og litt 
ubehagelig.

Angående Per Teljer sitt bilde, kan vi eventuelt sette av 
et tomt felt der vi skriver at bildet var det ikke penger til 
å honorere for trykk, men dette kan jo være noe han/du 
ikke vil. Bare et forslag ‘for å spare penger’ eller for å gjøre 
denne situasjonen om mulig ennå kleinere.

Hilsen Anne Marthe

Svar fra Beathe til Anne Marthe og Ytter 08.11.2014
Hei igjen Anne Marthe & the fabulous Ytters
Takk for tilbud om honorar på 3000, og for å ta imot 
en prinsipiell diskusjon om det ubehagelige. Jeg er 
takknemlig for den fine lesningen, og glad for at teksten 
kan leve videre i en fastere form, og at den forhåpentligvis 
kan bidra til refleksjonen. Jeg donerer teksten, har snakket 
med Per Teljer og han donerer tegningen. Vi er sponsorer. 
Hvorfor gjør vi det sånn, heller enn å ta imot de 3000? 
Prisen jeg foreslo på 8374 var basert på frilansjournalistenes 
satser fra 2009 for gjenbruk av allerede publisert artikkel 
av dette format, inkludert vederlag for illustrasjonen. 
Gjenbruk beregnes til 50 % av den opprinnelige prisen. 
Klassekampen honorerer ikke innsendte bidrag, så 
artikkelen er i første omgang skrevet for egen kostnad 
og risiko, arbeidet strakk seg over 10 dager, så det var 
selvfølgelig dyrt for meg, men det er underordnet. 
Gjenbruksprisen ville allikevel være den samme.
Det er bedre for min selvrespekt å være sponsor for 
boka, enn å indikere overfor meg selv og mine kolleger 
at dette arbeidet bare er verdt 35 % av en allerede 
halvert gjenbrukspris. Særlig når teksten handler nettopp 
om det at kunstnere ikke får betalt, og boka er et slags 
fagforeningsinitiativ for Bergens kunstliv. Vi må rydde 
opp i den interne ukulturen også, og arbeide for et 
levedyktig nivå. 
Men igjen, takk for at dere tar den prinsipielle diskusjonen 
på strak arm og ikke viker unna. Det er bare slik vi kan 
komme videre.
Tekst og bilde vedlagt, billedteksten fra Klassekampen var 
deres eget upresise verk, så jeg foreslår den byttet ut med 
dette: «Kära Beathe, köp brandrep!!!», Per Teljer 2014

Beste hilsen
Beathe C. Rønning

PS. I Klassekampen ga de artikkelen tittelen «Hva koster 
egentlig et bilde?» Min tittel var «Ånden i lampa» – dere 
står fritt til å velge hva dere synes passer best. Jeg har også 
satt inn igjen en undertittel midt i teksten som de tok 
ut/ikke fikk plass til: «Tilbake til fremtiden II, drømmen 
om det fremtidige næringsgrunnlaget.» Bruk den om det 
passer. 

 

1 Kulturdepartementet igangsatte 21. februar 2014 en utredning 
om kunstnerøkonomien med Vigdis Moe Skarstein som 
utredningsleder. Rapporten ble overlevert til kulturminister 
Thorhild Widvey 28. januar 2015.
2 Sitat fra Statsbudsjettet 2015.



Ånden i 
lampa

Tekst: Beathe C. Rønning, billedkunstner. 
Trykket i Klassekampen, lørdag 27. 
september 2014. Kulltegning:  Per Teljer 
Kära Beathe, köp brandrep!!!, 2014

Et tilfeldig valgt eksempel fra onsdag 17. september 
2014: The Hoverboard. Svevebrettet fra filmen 
«Tilbake til fremtiden II» fra 1989 er på auksjon. 
En moderat prisantydning er 150.000 kroner. Dette 
er det altså noen som kjøper, tenker du. Og jeg. 
Budene starter på 73.000. Ikke så langt fra prisene 
på et stort maleri. La oss sammenligne de to.

Samtalen er dessverre gammel og ny på en gang. 
Astrup Fearnley har betalt alle som jobbet med 
utstillingen Europe, Europe – bortsett fra kunstnerne, 
som jo holder liv i alle de andre. Jeg prøver å forstå 
hvorfor dette fortsatt er mulig i et sivilisert land, 
hvordan det oppleves som anstendig, hvorfor det 
er lov.

Det er noe viktig jeg mener ikke blir adressert i 
diskusjonene om kunst og honorar til kunstnere, 
og det kommer fra en grunnleggende misforståelse 
av kunstens vesen. Denne misforståelsen tyter ut 
overalt og angår i særdeleshet bildekunsten: Ideen 
om dens omsettelighet som gjenstand på det frie 
markedet. Hva er det frie markedet? Hva driver de 
med der?

Svevebrettet fra fortidens fremtid finnes i mange 
versjoner fra samme film. Det aktuelle brettet er litt 
slitt, og mangler et fluffy rosa trekk til en fotreim. 
Forhåpentligvis, tenker samleren, er det fordi 
hovedpersonen Marty McFly/Michael J. Fox herjet 
med det i 1989. De store summene handler altså 
ikke om rekvisittens håndlagede kvalitet, skjønnhet 
og uberørthet. Tvert imot.

Prisantydningen på 150.000 kroner handler 
naturligvis om om den forventede pasjon, den aura 
som omgir brettet, og de historier man kan knytte 
til det. Det at en kjent skuespiller eller regissør har 
berørt det, gjør at eieren indirekte kan føle seg i 
berøring med disse, eller verkets ånd. Det er noe å 
snakke med gjestene om, noe å fryde seg over, en 
frekk måte å bruke pengene sine på. Hvis du synes 
dette høres dekadent ut, så ta en titt på alt det du 
er villig til å betale ekstra for, som gir deg litt mer 
fryd eller litt mer edge enn bare funksjonen alene. 
Det gjelder nesten alt du omgir deg med. Telefonen din, 
joggeskoa, koppen du drikker av. Og det er helt i orden.

De fleste av oss kommer ikke til å kjøpe dette svevebrettet. 
Men det kan godt hende vi ser filmen når den går i reprise 
på TV. Det er en opplevelse. Kanskje er det en mindre 
spennende opplevelse enn å se utstillingen Europe, 
Europe på Astrup Fearnley, men allikevel en opplevelse. 
Det er immaterielt. Noe å snakke om. Fryd. Irritasjon. 
Varm luft. Energi. Stimulans. Elektrisitet. Det er ånd.

Mens svevebrettet svever der ute i det frie markedets 
absurdistan, la oss snakke om kunstverk. Det er veldig 
dyrt å produsere kunst. Om et bilde tar en uke å lage, så 
kan du regne med at tilløpet er på tre år, og at det står 
på skuldrene til andre verk de foregående ti år, før dette 
forsøket sitter. Som regel tar det ikke en uke. Som regel tar 
det måneder. Ofte år. Det var tida – som koster det samme 
som din tid. Så kommer det praktiske. Vi hopper rett til 
sluttfasen: a ramme inn et 100x70 centimeter lysfølsomt 
trykk eller foto på skikkelig måte, med montering på plate, 
antirefleks UV-glass, avstandslist og en enkel heltreramme, 

koster flere tusen kroner. Og det er bare finishen. På ett 
bilde! Sånn er det å ta meningsfylda på alvor. Det er en 
annerledes luksusfelle. Tid, risiko, pasjon, kvalitet og
materialer. Og noe vi kan snakke om. Bry oss om.

«Kjøp- og salgbarheten er                  
helt uvesentlig for kunstopplevelsen.»

Det ville glede meg om det var en større kultur i Norge 
for å kjøpe kunst av god kvalitet, kunst som også har 
vært med på å forme en viktig opplevelse på en utstilling. 
Kanskje det kommer. Kanskje folk begynner å ønske seg 
det i bryllupsgave. Nå vil vi ha mat som er fersk, smaker 
noe, gir næring og ikke forgifter. Dette var ikke noe vi 
snakket om i norsk offentlighet for bare 10–15 år siden. 
Kanskje vi etterhvert også vil ha kunst hjemme som betyr 
noe og er laget av noen. Hvis vi har økonomi til det. Hvis 
ikke må vi nøye oss med postkortet og katalogen, som kan 
minne oss om ... here we go again: opplevelsen.

John Baldessaris lavmælte foto- og tekstverk, «The pencil 
story», handler om at han endelig tar seg sammen og 
griper den butte blyantstumpen på dashbordet i bilen sin, 
og spisser den. Bildeteksten avslutter med at han tror det 
har noe med kunst å gjøre. Dette lille verket har endret 
måten jeg betrakter kunsten på og også mitt liv, det at 
slike ørsmå detaljer sett fra riktig vinkel kan formidle 
store metaforer om det å skjerpe seg, å skjerpe stemmen, 
men også om verdigheten det ligger i å behandle noe (eller 
noen) ordentlig.

Kjøp- og salgbarheten er helt uvesentlig for 
kunstopplevelsen. Jeg trenger ikke eie dette originalverket. 
Jeg eier opplevelsen, og erkjennelsen. Denne måten jeg nå 
snakker om kunst på, blir gjerne forstått som motstand 
mot salgbar kunst, men det er det ikke, for igjen, det er 
ingen sammenheng, og derfor heller ingen motsetning. 
Kunsten ligger et annet sted, den er ånden i lampa, ikke 
lampa selv. Det er fint at noe av kunsten også er
salgbar som gjenstand, bra for kunstnerne, som da kan 
finansiere tid og nye verk, og jeg unner alle som har råd 
til det, å eie et stykke kunst de elsker, så de kan se på det 
hver dag.



Dette er opplagt, men det må åpenbart sies allikevel: 
ikke alle viktige kunstopplevelser kan formes i fysiske 
gjenstander som kan eies privat. Levende bilder, 
lysfenomener, komposisjoner i rom – søk for eksempel 
opp Sarah Szes fantastiske installasjoner. Noen opplevelser 
er best på museum. Det som er selvsagt i alle andre 
kunstformer – opplevelsen – har for bildekunsten og 
dens gjenstandsfokus kommet i skyggen for det at enkelte 
«svevebrett» omsettes for svimlende summer og folk tror 
at dette er standard prosedyre. Hvorfor skulle man da 
behøve å honorere på vanlig vis, hvis museumsutstillingene 
forstås som varemesser i ekstra lekre rom?

Du vil ikke tro hvilke fantastiske verker som ligger under 
kunstnersengene, og hvor god utsikt bobleplasten har i 
dette land.
Jeg har kviet meg for å henge opp den saftige lille 
kulltegningen av et brennende hus, som jeg fikk av en 
kollega etter et spontant utbrudd av begeistring på et 
atelierbesøk. Jeg ble glad. Jeg ble takknemlig. Jeg fikk 
den! Den er fin. Den er sort. Den er skummel. Jeg ble 
redd. Naboens hus hadde nettopp brent ned. Han 
overlevde fordi han hadde branntau. Jeg måtte ha en 

skriftlig bekreftelse fra kunstneren, på at tegningen ville 
beskytte mot brann og ikke tiltrekke seg brann. Så sterk 
er forestillingen, og så sterke kan bilder være. Jeg skjønner 
godt at de fleste ikke kjøper et slikt bilde, selv om det er 
presist. Jeg kommer til å henge det opp. Men ikke før jeg 
har gjort som inskripsjonen på baksiden sier: «Kära
Beathe, köp brandrep!!»

«Du vil ikke tro hvilke 
fantastiske verker som ligger under 
kunstnersengene, og hvor god utsikt 

bobleplasten har i dette land»

Betyr det at slikt ikke skal uttrykkes i den visuelle kunsten, 
fordi de færreste ville hatt dette på veggen hjemme, eller 
på kontoret? Skal det forbeholdes diktekunsten, som kan 
gjemmes i en bok? Skal det bare finnes på film? Skal det 
gjøres til hver og en sin business, alene og isolert med 
egne redsler? Når noe oppleves som stort er det gjerne 

fordi hele registeret er tilstede: tankens sprang, 
svartheten, humoren og skjønnheten. Hvem 
kjenner ikke til lettelsen ved å oppleve at ens egne 
tanker, ideer, følelser og begjær, ikke er så små og 
subjektive, men at de rett og slett er menneskelige?

Dette kan kunsten. Alle kunstformer. Men 
bildekunsten bindes til sin gjenstand i større 
grad enn andre kunstformer. Hva hvis Operaen 
skulle la være å betale sangerne, og danserne, men 
fortelle dem at det var en ære for dem å være der, 
og at de kunne selge kostymene sine etterpå? 
Kostymene som de hadde kjøpt materialer til og 
sydd selv? Ville ikke det være slavedrift?

«Unge kunstnere er i en vanskelig økonomisk 
situasjon, men en utstilling som dette kan skape et 
framtidig næringsgrunnlag», sier en av kunstnerne 
som utstiller i Europe, Europe – gratis.

Tilbake til fremtiden II, drømmen om det 
fremtidige næringsgrunnlag.
Jeg skjønner dem godt, jeg er 46 år og jeg 
drømmer ennå. Heldigvis jobber jeg med noen 
institusjoner som honorerer kunstnerne. Og 
heldigvis finnes det folk som kjøper bra kunst 
for det det faktisk koster, hverken svimlende 
eller famlende summer, bare helt reelle summer. 
Produksjonskostnader + en andel av tiden. Av 
det som kommer offentligheten til gode, gjør 
jeg allikevel 25 prosent gratis fordi jeg åpenbart 
ikke kan la være hvis anledningen er god nok. Jeg 
har forbudt meg selv å gjøre mer gratis enn det. 
Det er som å slutte å røyke. Ganske vanskelig når 
pasjonen er sterk, og tilbudene lokker. Neste år 
skal jeg ned i 20 prosent. Jeg må skape tid til å 
tjene noe ekstra, så jeg kan betale lånet jeg måtte 
ta til produksjon av siste utstilling.

Og sånn holder vi på, alle som en. Det norske 
hjeminnrednings-dekor-markedet er stort. Det 
norske kunstmarkedet er ikke særlig stort. Du vil 
ikke tro hvilke fantastiske verker som ligger under 
kunstnersengene, og hvor god utsikt bobleplasten 
har i dette land. Nordmenn flest kjøper ikke 
svevebrett eller god kunst, de kjøper plakater på 
ikea, som er milde og dekorative kopier av det som 
har ligget lengst under sengene. Men de opplever 
kunsten. På museum.

Hallo Astrup Fearnley, hallo alle dere andre 
museer også, hallo du som kjøper eller ikke 
kjøper kunst, hallo mann i gate, hallo kurator, 
hallo politiker, hallo kulturbyråkrat, hallo du som 
leser aviser og hallo redaktør som bare skriver om 
kunst når den selges for svimlende summer, som 
en hvilket som helst aksje – vi snakker altså om 
åndsverk. Meningsfylde. Kanskje vil vi ikke ha det 
i samfunnet, kanskje vil vi. Men vi er nødt til å 
snakke om ånden i lampa, om opplevelsen. Og 
betale de som skaper den, det det koster dem, hvis 
vi mener den er så god at den kan komme på med 

på utstillinger på dette nivået.

Astrup Fearnley er ikke et lavterskeltilbud for kreative unge 
som trenger å vise seg fram, dette er ikke ungdommens 
kulturmønstring. De vet godt at disse kunstnerne setter 
seg i gjeld for å kunne være med. De vet også godt at 
det fremtidige næringsgrunnlaget er så som så. De vet 
til og med at kvaliteten på verket ikke henger sammen 
med et eventuelt salg, men at den i stor grad handler 
om de forskjellige landenes kunstmarked, om verkets 
gjenstandsmessighet, om kulturell infrastruktur og om 
noen har en gallerist som ser at de kan tjene på denne 
kunstneren.

Om et verk svever fram fra under sengen, til en sjelden 
samler, får det nesten være en heldig bonus. Det kan 
ikke være den økonomiske forutsetningen for en 
levende kultur på profesjonelt nivå. Det neste blir vel at 
veiarbeiderne får ti flaxlodd hver seg, som oppgjør for å 
legge nye trikkeskinner i Bogstadveien?



      Frida og Olav Rustis Legat

Billedkunstnernes Vederlagsfond

Nina Grieg Unfolding_Nacht Natt Night (2015)

Per Teljer

Beathe C. Rønning


