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▼ ANNONSE

Kronikk →

Kunsten å konfrontere
Skal kunsten nå folket og folket nå kunsten, må kunsten og folket møtes.

Fra prosjektet Hva syns du? Kunst på torvet, av JAM, i Kristiansand april – mai. Foto: Jørund Føreland Pedersen

Nyhetsstudio Nyheter Sport Magasin Tips oss LK
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Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.

Lisbet Skregelid
førsteamanuensis, Universitetet i Agder

Sist oppdatert: 9. juni 2022 (11G27)

I en drøy uke i månedsskiftet april – mai var torvet i Kristiansand fylt
av skulpturer. En oppblåst kjegle, en skulptur for de fattige, en skulptur
for fuglene.

Kong Harald, Therese Johaug, et sort smil, en rekke duer og mye mer
var innlemmet i den utendørs utstillingen. Den siste dagen figurerte
også et cruiseskip og noen forulykkede i torvets fontene.

Lisbet Skregelid. Foto: Tor Jarle Wergeland

Initiativtakeren til galleriet, som endret seg dag for dag etter
torvgjengernes innspill, var kunstnerduoen JAM, bestående av Pelle
Brage og Julia Bruun. Disse sammen med ulike samarbeidspartnere
lager ofte kunstverk som også blir scenografi for medmenneskelig
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interaksjon og samskaping.

A RT I K K E L E N  F O RT S E T T E R  U N D E R  A N N O N S E N

Prosjektet Hva syns du? Kunst på torvet tok blant annet utgangspunkt i
den opphetede kunstdebatten som har vært de siste årene i
Kristiansand. Her har det kommet til syne mye motstand mot offentlig
bruk av penger på kunst, motstand mot Kunstsilo, motstand mot kunst
generelt og også kritiske bemerkninger og hærverk mot kunst på torvet
spesielt. I pressemeldingen skriver Pelle Brage «Vi vil gjennom dette
prosjektet gjerne gå i konstruktiv dialog med dem som tviler på
kunstens berettigelse».

Prosjektet tok blant annet utgangspunkt i den
opphetede kunstdebatten som har vært de siste

årene i Kristiansand.

Med få unntak er prosjektene til JAM ute i offentligheten. Sammen med
folk. Kulturrådet, som finansierte størstedelen av prosjektet, vektla
prosjektets lokale forankring og dets mulighet til å la kristiansanderne
og kunsten møte hverandre.

JAM og deres samarbeidspartnere fikk gjennom dagene erfare mange
samtaler om kunst. Det mangfoldige publikummet som kanskje aldri
har satt sine bein på en kunstutstilling, og som kanskje ikke har planer
om det i fremtiden heller, sakket farten og nærmet seg skulpturene
kanskje først med en skeptisk mine. Så ble de nysgjerrige. Mange trakk



12/09/2022, 12(29Kunsten å konfrontere - fvn.no

Page 4 of 7https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/28ay34/kunsten-aa-konfrontere

på smilebåndet.

A RT I K K E L E N  F O RT S E T T E R  U N D E R  A N N O N S E N

Kunsten på torvet var kanskje konfronterende, men nok mest av alt
svært inkluderende. Motstanden mot kunst som tidvis har vært så
fremtredende på sosiale medier var nesten helt fraværende.
Kunstprosjektet demonstrerte hva som kan skje når det legges til rette
for reelle fysiske møter mellom kunst, kunstnere og folk. Kunstnerne
tok folk på alvor, spurte hva de syns, og fikk i stor grad aksept og
anerkjennelse tilbake.

Det sosiale engasjementet er en av grunnene til at JAM er invitert til
det internasjonale arrangementet Arts in Action: Urgencies in Art and
Art Education 8. – 10. juni ved Universitetet i Agder
(https://www.artsymposium-uia.com). Da dukker JAMs oppblåsbare
museum i klassisk stil opp på campus Kristiansand.

Arts in Action arrangeres av den tverrfaglige forskningsplattformen
Kunst i kontekst ved Fakultet for kunstfag sammen med en rekke
samarbeidspartnere. Her deltar forskere, kunstnere og andre med
interesse for kunstens rolle i samfunnet. Det blir faglige innlegg og
workshops. På arrangementet vil det blant annet diskuteres hvordan
kunst og kunstutdanninger kan forholde seg til samfunnsutfordringer.
Hva kan kunst gjøre? Hva bør kunst eventuelt ikke gjøre? Hva skjer når
kunsten skal tjene en hensikt? Står kunsten i fare for å bli styrt av det
samfunnet etterspør – det folk sier de vil ha?

Da JAM annonserte ART ON DEMAND med store bokstaver på torvet

https://www.artsymposium-uia.com/


12/09/2022, 12(29Kunsten å konfrontere - fvn.no

Page 5 of 7https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/28ay34/kunsten-aa-konfrontere

UTFORSK TEMA:

KUNST KRISTIANSAND TORVET KONG HARALD

og inviterte byens befolkning til å bestille den kunsten de ville ha,
berørte de sentrale spørsmål angående kunst generelt og kunst i
offentligheten spesielt. På ønskelisten kom blant annet mer klassiske
skulpturer, mer kristen kunst og flere folkehelter. Ønskene ble oppfylt
og ble stående som demokratiske kunst-monumenter og spor av
samhandling mellom kunst og folk. Samtidig synliggjorde skulpturene
hva som kan skje om alle får mulighet til å bestemme hva slags kunst
de vil omgis.

Det er flere inviterte gjester til UiA arrangementet, både fra inn- og
utland. En av dem er den omdiskuterte scenekunstneren og regissøren
Morten Traavik. I fjor skapte hans teaterforestilling Sløserikommisjonen
massive reaksjoner, særlig fra kunstfeltet selv. Dette fordi han innledet
et samarbeid med Facebookprofilen «Sløseriombudsmannen» - Are
Søberg. «Sløseriombudsmannen» har som erklært formål å granske
hvordan byråkrater og politikere sløser bort skattepenger, blant annet
på kunst.

Morten Traavik omtaler sin kunst for «konfrontasjonsterapi». I
forestillingen hans blir kunstnere, inkludert han selv, konfrontert med
både ubehagelige spørsmål og kritikk. Kritikerne av offentlig
finansiering av kunst på den andre siden blir påtvunget den kunsten de
kritiserer. Kritikerne står og selv på scenen. Morten Traavik har allerede
annonsert Sløserikommisjon 3 i Kristiansand høsten 2022. Han mener
Kristiansand trenger «en solid dose kunstnerisk konfrontasjonsterapi».

På tross av svært ulik tilnærming kan både Hva syns du? Kunst på
torvet og Sløserikommisjonen ses på som kunstneriske konfrontasjoner
som skaper møteplasser mellom kunst og folk hvor ulike meninger og
holdninger settes i spill. Som Pelle Brage sier: «Kunsten er katalysator
for en diskusjon om verdier i vårt samfunn. Det er viktig å ha denne
samtalen».

Publisert: onsdag 8. juni 2022 kl. 14G29
Sist oppdatert: 9. juni 2022 (11G27)
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