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– Jeg angrer på at jeg brukte
begrepet «kansellering». Det var
uklokt.
Kunstner Morten Traavik mener Kulturrådet
nekter ham støtte på grunn av «uvilje mot
ubehag». Men ordet «kansellert» skulle han
aldri brukt.

Av  Ida Lyngstad Wernø, journalist og Linus Sundahl-Djerf , fotograf

– Denne uken fikk scenekunstkompaniet
du leder, Traavik.info, avslag på søknad
om kunstnerskapsstøtte av Kulturrådet.
Du kalte avslaget en «ren kansellering»
og viser til debattene rundt ditt prosjekt
Sløserikommisjonen, som blant annet
har involvert Kulturrådet. Hva legger du
i begrepet «kansellering»?

– Jeg vil først si at jeg angrer på at jeg brukte
det begrepet. Det var uklokt.

– Hvorfor det?

– Det er et begrep som allerede er så ladet og
politisert at det nesten automatisk kobles til
antagelser om politisk ståsted og verdigrunnlag.
Ved å bruke begrepet åpner jeg jo opp for å bli
oppfattet som del av en side i en slags pågående
kulturkonflikt, noe jeg overhodet ikke er. Så jeg
tar det tilbake her og nå – vær så god. Men jeg
står fortsatt for at mange av mekanismene som
har ført til dette avslaget, handler om en uvilje
mot ubehag.

– Du mener at «uvilje mot ubehag» hos
Kulturrådet er grunnen til at du fikk
avslag?

– Jeg mener at denne saken – og prosjektet
Sløserikommisjonen – er blitt så ekstraordinær
og har skapt så mye motvilje og sterke følelser i
de samme delene av scenekunstfeltet og
Kulturrådet som siden skal behandle en søknad.
Det peker på en større problematikk som ikke
først og fremst handler om meg personlig. Jeg
tror ikke jeg er altfor kokett når jeg sier at denne
problematikken er mye viktigere enn at jeg får
avslag på en søknad.

– Kulturrådet avviser at avslaget er en
straff og viser til at bare 6 av 38 bidrag
fikk innvilget støtte. Hvorfor skal du ikke
tro på dem?

– Det har vært en vedvarende avstandtagen fra
Kulturrådets side rundt Sløserikommisjonen.
De avslo til og med å uttale seg til den NRK-
produserte dokumentaren om prosjektet. Det
føyer seg inn i et mønster av kraftig
berøringsangst de siste to årene. Jeg mener på
ingen måte at noen av de som fikk støtte, ikke
fortjener det. Men jeg synes det er merkelig at
Kulturrådet enten ikke ser – eller at de ser det,
men gir beng i – hvilke signaler dette sender ut
til de ganske mange i kunstmiljøet som kjenne
på et stigende ubehag: Rammene for hvor mye
man får lov til å fantasere fritt og fortsatt få
støtte, begynner å bli trangere.

– Til Aftenposten sa du deg enig i at det
ikke var noe automatikk i å få støtte fra
Kulturrådet bare fordi man har fått det
tidligere. «Men jeg skal like å se en
søknad som i enda større grad fyller opp
Kulturrådets kriterier», la du til. Kan du
utdype?

– Kulturrådet har ganske nylig fått ansvar for
mangfold i kulturlivet, og hvis vi ser på etnisk,
kulturelt og kjønnsmessig mangfold, har
Traavik.info et stort mangfold blant
medarbeiderne i inn- og utland. Ett kriterium er
evnen til å nå ut til nye publikumsgrupper og få
et stort gjennomslag, og vi har oppnådd – i
ganske unik grad – å sette kunst på dagsorden i
den offentlige samtalen, selv om det har vært
ubehagelig. Jeg er ganske trygg på at vi hverken
er bedre eller dårligere enn mange andre søkere.
Så hvis ikke den kunstneriske kvaliteten i det jeg
har foretatt meg de siste ti årene, har vært
fullstendig ræva, har jeg vanskelig for å se
hvordan kvaliteten i vår søknad skulle være et
argument. Noen av prosjektene vi beskriver i
søknaden, handler igjen om følsomme emner –
ett har hederskultur og klanmentalitet som
tema, et annet har kulturell appropriasjon,
mens et tredje spør om det går an å samarbeide
med Russland i resten av vår levetid. Det er
mange problematiske og interessante
dilemmaer som muligens nå ikke får spilt seg ut.

– Flere kjente og internasjonalt
anerkjente scenekunstnere fikk også
avslag av Kulturrådet i denne runden,
som performancekunstneren Tori
Wrånes. Er disse også blitt straffet av
Kulturrådet, da?

– Det enkle svaret er nei, for de har ikke
gjennomført et prosjekt som har skapt like mye
kontrovers og ubehag – nærmest panikk – i
scenekunstfeltet og kulturforvaltningen som det
Sløserikommisjonen har. Det er ikke den
samme problematikken i det hele tatt. Det er
heller ikke det første kontroversielle jeg har
laget. Jeg har jo også vært hardt kritisert fra før,
blant annet Nord-Korea-samarbeidene mine.

– Men du fortsatte jo å få støtte etter
dem?

– Ja, og jeg tror det var uproblematisk fordi
kritikken kom fra hold som ikke har mye
kulturell kapital – høyresiden og Frp – og som
også rent politisk er «på den andre siden» enn
98 prosent av kulturlivet. Når jeg, nærmest som
en quisling, starter et kunstnerisk samarbeid
med en person som har som uttalt mål om
minske tildelingene til kultur, betyr tydeligvis
Kulturrådets mål om å nå ut til nye
publikumsgrupper og sprenge grenser ikke det
samme lenger.

– Hva var egentlig formålet ditt med
Sløserikommisjonen?

DETTE ER SAKEN
Morten Traavik og scenekunstgruppen Traavik.info fikk denne

uken avslag på sin søknad om kunstnerskapstøtte fra

Kulturrådet. 6 av i alt 38 søknader fikk støtte.

Traaviks scenekunst har vakt debatt de siste årene, etter at han

inviterte Are Søberg, mannen bak Facebook-siden

Sløseriombudsmannen, til å delta i prosjektet

Sløserikommisjonen.

Facebook-siden har hengt ut flere samtidskunstnere i korte

videoklipp for å illustrere «sløseriet», og flere kunstnere og

kunstnerorganisasjoner mener innleggene har ført til hets og

trakassering.

Traavik.info har hatt en årlig støtte fra Kulturrådet på 3,7

millioner de siste fire årene og søkte om 4,5 millioner årlig for

perioden 2023–2027.

– Mitt formål var å lage teatersal-versjonen av
Sløseriombudsmannens Facebook-side, for å gi
kjøtt og blod til alle disse virtuelle kranglene
som pågår, fordi jeg mener at det i vår tid er
altfor lett å skyte med skarpt bak et tastatur og
forbli i skyttergraver og ekkokamre – uansett
hvilken overbevisning man har. Jeg hadde jo
trodd at det vanskeligste skulle bli å få med
Sløseriombudsmannen og hans kommentarfelt,
som i utgangspunktet virket så kunstfiendtlige.
Men det var jo en piece of cake å få med dem
sammenlignet med deler av scenekunstmiljøet,
som nærmest gikk inn i en eksistensiell
beleiringsmodus og ikke ville delta, til tross for
at jeg inviterte inn omtrent det som var av
kollegaer i det frie scenekunstfeltet på et tidlig
stadium.

– Kan du forstå at det ble motstand når
kunstnere har opplevd å bli mobbet og
uthengt i kommentarfelt? Uten å gå inn
på påstandene om «hets og
trakassering».

– Ja, jeg har full forståelse for det, og det er jo
en del av grunnen til at jeg tok initiativ til
prosjektet. Jeg vet jo selv, siden jeg tross alt har
samme levevei, at man er sårbar som kunstner,
både økonomisk og fordi man er redd for å bli
avslørt som en bløff, men hele poenget var jo på
et vis å få trollet ut i lyset. Og hvis du har sett
filmen om prosjektet, vil jeg påstå at de som
ikke har bestemt seg fullstendig på forhånd hva
de skal lese ut av den, ser at både
Sløseriombudsmannen og følgerne gjennomgår
en utvikling i løpet av prosjektets gang – fra
ganske endimensjonal og platt avvisning av
samtidsscenekunst til faktisk å omfavne og delta
i det.

– Du mener med andre ord at
scenekunstmiljøet har misforstått
prosjektet ditt?

– Jeg opplever at deler av miljøet har gjort det.
Det er heller ikke sånn at et samlet
scenekunstmiljø har tatt avstand fra dette –
mange har uttrykt begeistring og noen har til og
med deltatt. Men en ganske viktig del av det frie
scenekunstmiljøet, som har stor
definisjonsmakt, har gått ekstremt hardt ut mot
prosjektet. Det har gjort at en god del er blitt
skremt fra å delta. Narrativet om at
Sløseriombudsmannens kommentarer har ført
til trusler mot kunstnere, gjorde at jeg til slutt
utlovet en dusør til de som kunne dokumentere
dem. Først på 100 000 kroner, deretter ble den
høynet til 200 000 etter en uke. I forbindelse
med at filmen kom, reaktiverte jeg dusøren og
hevet den til 250 000 og satte en frist til 1.
september. Men fortsatt har det vært helt stille.

– Men det kan vel også være fordi mange
opplever at de blir offer for et slags spill –
at du, ved å utlove en dusør, legger
premissene debatten?

– Jeg skjønner hva du sier, men har litt
vanskelig for å godta det premisset. Hvis det er
hold i påstandene om at kunstnere har mottatt
trusler om å bli voldtatt eller har fått malt
hakekors på døren, skjønner jeg ikke at det er
umulig å legge frem en dokumentasjon på det,
etter mer enn halvannet år. Det vil for det første
få meg og Sløseriombudsmannen, som hele
tiden har sagt at vi tror dette er en omvendt
Laila Bertheussen, til å fremstå som idioter. Og
samtidig kan man cashe inn 250 000 kroner.
Selvfølgelig er det en del av et spill, men det var
ikke vi som trakk det første kortet. Så kan du
også spørre om hva som er mest belastende og
potensielt skadelig – er det å bli kalt en idiot
eller dårlig kunstner, eller å bli kalt for rasist og
høyreekstremist?

– Ja, hva mener du?

– Det er jo et retorisk spørsmål. Jeg får bare la
det henge i luften, så kan folk få bestemme selv.
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Lag på lag: Er debatten som nå pågår om Kulturrådets
manglende støtte, en del av Morten Traaviks offentlige
hyperteater? – Det er klart at det kan sees på som det, sier
han selv. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)
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