
Utgave: Torsdag 21. juli

Kunstsiloen i Kristiansand refses for avtale med
Start, men museumsaktører ser ikke noe galt med
avtalen:

GÅR GOD FOR START-
SAMARBEID
KUNST Mylena Kifle

I STORMEN: Kunstsiloen på Odderøya i Kristiansand – her fra 2018 –
åpner ikke dørene før i 2024, men museet har allerede rukket å bli
kritisert ved flere anledninger. Nå refses de for et samarbeid de har
inngått med fotballklubben Start.FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

Det er etisk uproblematisk at Kunstsilo og
fotballklubben Start skal samarbeide,
mener folk i museumsbransjen.
Lokalkunstner Jan Freuchen er likevel
bekymret.

For to uker siden fortalte Reidar Fuglestad,
administrerende direktør for Kunstsilo, at museet
har inngått en samarbeidsavtale med fotballaget
Start. Det fikk det lokale kunstmiljøet på Sørlandet
til å se rødt.

«Vi er redd for at det skal bli en opplevelsespark»,
sa kunstner Leonard Rickhard til Klassekampen på
tirsdag.

Museet håper å nå ut til et større og breiere
publikum med samarbeidet, svarte Fuglestad
Rickhard. Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges
museumsforbund, tar forbehold om at hun ikke har
sett avtalen. Men av det som kommer fram i
mediene, synes hun samarbeidet virker «ganske
streit».

– Det er kanskje et litt utradisjonelt partnerskap.
Men så lenge avtalen ikke bryter med det
museumsetiske regelverket, tenker jeg ikke det er
noe galt i å prøve utradisjonelle måter å nå ut til
flere på.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

– Viktig med faglig frihet
Kunstsilo åpner i 2024 på Odderøya i Kristiansand.
Avtalen med Start innebærer ifølge museet ingen
økonomiske overføringer, men til høsten skal Starts
tredjedrakt ha kunstmotiv – og det vil kunne bli
fotballaktiviteter i museet.

Museet opplyser til Klassekampen at den femårige
avtalen ennå ikke er ferdigstilt.

Ramskjær viser til at samarbeid med
lokalmiljøet er et uttalt mål i
museumspolitikken. Det er også formulert i
den siste museumsmeldingen.

– De fleste museer jobber med publikumsutvikling.
Man vet at en stor del av dem som besøker
kulturinstitusjoner, er høyt utdannede personer.
Derfor er det mange som jobber med å nå ut til
andre grupper, sier hun.

Det er imidlertid viktig at slike samarbeid ikke går
på akkord med museets integritet og den
kunstneriske fagligheten, mener Ramskjær.

– Det er viktig at institusjonene alltid har full faglig
frihet til å gjøre det de vil.

Ramskjær har tidligere ytret sterk kritikk mot det
hun mener er et uetisk samarbeid mellom
Nasjonalmuseet og Fredriksen-familien.

KUNST SILO KRIS TIAN SAND:

Sørlandets Kunstmuseum stenger dørene om en drøy
måned. I 2024 åpner de på Odderøya under navnet Kunstsilo.

Museet vil inneholde samlingen til Sørlandets Kunstmuseum
og Nikolai Tangen-samlingen.

Nylig lanserte Kunstsiloen en femårig avtale med
Idrettsklubben Start. Med den ønsker museet å nå ut til et
større og breiere publikum. Per i dag er det ikke en tradisjonell
sponsoravtale med finansiell støtte.

Frykter for det faglige
Den kristiansandbaserte kunstneren Jan Freuchen
uttalte seg kritisk om samarbeidet i tirsdagens
Klassekampen. Han er imidlertid enig med
Ramskjær i at det ikke er noe uetisk ved
samarbeidet.

– Det er ikke noe problematisk med slike samarbeid
i seg selv, men dette føyer seg inn i rekka av ulike
strategier og tiltak museet har orkestrert de siste
årene uten noe substansielt kunstnerisk ved seg,
sier Freuchen.

Han forteller at kunstmiljøet på Sørlandet lenge har
etterspurt mer informasjon om det kunstneriske
innholdet ved Kunstsilo.

– Hva skal kunstsiloen bli? Hvordan kan vi stole
på at det faglige er godt ivaretatt? spør han.

– Derfor er dette blitt en frustrasjon som har bygget
seg opp over lang tid, hvor pauseinnslaget fikk
begeret til å renne over, sier Freuchen.

Han viser til at Fuglestad så vel som Terje
Marcussen, daglig leder for Start, Eldbjørg Dahl,
kommersiell direktør ved museet, og Einar Øgrey
Brandsdal, forretningsmann og tidligere kritiker av
Kunstsilo, lanserte samarbeidet ved å synge Start-
sangen ikledd fotballdrakter på Starts hjemmebane.
Kunstneren er redd det er for mange vikarierende
motiver i museets strategier.

– Det er vanskelig for meg å se at dette gjøres for å
fremme museets stilling, sier han.

Forstår reaksjonene
Anne Szefer-Karlsen, professor i kuratorpraksis ved
Universitetet i Bergen, synes ikke samarbeidet i seg
selv er problematisk.

– Man trenger ikke være så konservativ på det. Jeg
tenker at et fotballag og et museum absolutt kan ha
noen fellesinteresser, sier hun.

Samtidig sier Szefer-Karlsen at hun har forståelse
for at partnerskapet vekker reaksjoner. Hun tror det
kan ha noe å gjøre med bindingene mellom
Fuglestad og Start-leder Marcussen. De pleide å
jobbe sammen i Color Line.Szefer-Karlsen synes
dessuten samarbeidet virker ufaglig.

– Jeg skjønner at man reagerer på at et offentlig
museum presterer noe som er så faglig platt. Det er
merkelig at museet ikke utfordrer seg på hvordan
samarbeidet kunne blitt gjort kunstnerisk
interessant.

Professoren viser også til noe av det Freuchen er
inne på: Det er ikke første gang kunstsiloen har vært
nødt til å forsvare et prosjekt.

– Det er de bakenforliggende strukturene som er
problemet, ikke dette konkrete samarbeidet, sier
hun.
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