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Minst tre utvalgsmedlemmer i Kulturrådet er
inhabile, mener kunstner:

Ståhei om sløsing
SCENEKUNST Mari Brenna Vollan

BEKYMRET: Morten Traavik er redd Kulturrådet ikke er uhildet når de
nå skal vurdere å gi kompaniet hans støtte. Her kunstneren under
Aschehougs hagefest i Oslo i 2018. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB

Scenekunstner Morten Traavik frykter
urettferdig behandling når Kulturrådet skal
vurdere støttesøknaden hans.

I dag og i morgen skal Kulturrådet avgjøre hvilke
scenekunstnere som skal få inntil fem år med
kunstnerskapsstøtte.

TRA A VIK I KUL TUR RÅ DET:

25. og 26. august skal Kulturrådet vurdere 38 søknader om
kunstnerskapsstøtte.

Potten til fordeling for 2023 er på 16,7 millioner kroner, men
mange søker og får tilskudd for flere år av gangen.

Kompaniet Traavik.info har søkt om 4,5 millioner kroner i
årlig støtte i fem år. Kompaniet har mottatt 3,7 millioner i årlig
støtte de siste fire årene.

En av søkerne er Morten Traavik, mannen bak
forestillingen «Sløserikommisjonen», som
har vakt mye harme i scenekunstmiljøet.

Nå har kompaniet Traavik.info sendt en innsigelse
til Kulturrådet om at minst tre av de ti
utvalgsmedlemmene som skal behandle saken, er
inhabile som følge av sitt engasjement i debatten
om forestillingen.

– Flere i miljøet tviholder på en ikke-dokumentert
beskyldning om at jeg og «Sløserikommisjonen»
har bidratt til å utløse trusler og hatmeldinger mot
scenekunstnere, sier Traavik.

Kontroversiell figur
Mye av kritikken handler om at Traavik inviterte
Are Søberg, som står bak Facebook-kontoen
Sløseriombudsmannen, med på prosjektet.

Søberg har harselert med enkeltkunstnere og utløst
hets i kommentarfeltene.

Innsigelsen fra Traavik.info gjelder blant andre
leder Siri Broch Johansen i Faglig utvalg for teater.
Kompaniet skriver at hun på et innspillsmøte i regi
av Kulturrådet «ytret seg sterkt kritisk til at
Traavik.info i det hele tatt skal få kulturrådsstøtte».

– Uttrykk for desperasjon
Kulturrådets habilitetsregler sier at et «personlig
eller faglig motsetningsforhold» kan tilsi at man er
inhabil.

– Har du ikke tillit til at Kulturrådet vurderer habilitet
på en god måte, Traavik?

– Nei, hvorfor skal vi ha det? Kulturrådet har
drevet utfrysing av meg og dette prosjektet i
flere år, til tross for gjentatte forsøk på møter
og dialog.

Traavik viser til et innspillsmøte hos Kulturrådet i
"or om hets og trakassering, der flere kunstnere
kom med sterke beskyldninger mot kompaniet
hans, som ikke var invitert.

– Denne innsigelsen er til en viss grad et uttrykk for
desperasjon, etter at Kulturrådet har lagt til rette for
alvorlige anklager med et stort skadepotensial for
mitt omdømme, sier Traavik.

Kompaniet mener også at to andre
utvalgsmedlemmer er inhabile, blant annet fordi de
har signert et opprop mot ansettelsen av Hege
Knarvik Sande som leder av
interesseorganisasjonen Danse- og teatersentrum.

Sande møtte mye motstand etter å ha satt
«Sløserikommisjonen» på programmet til et
arrangement, og i oppropet anklages hun for å møte
kritikken med anklager om sensur.

En av undertegnerne er Magnus Myhr i
Kulturrådets Faglig utvalg for teater i Kulturrådet.
Han har ikke meldt seg inhabil i forkant av møtet.

– Jeg har ikke sett noe behov for det. Jeg signerte
oppropet i solidaritet med mine kollegaer. Det
hadde ikke så mye med Traavik å gjøre, sier Myhr.

Han fastslår at han ikke har «personlig agg» mot
Traavik.

– I utvalget er vi veldig nøye på habilitet og prøver å
behandle alle søknader så rettferdig som mulig.

Benekter utfrysing
På dagens møte i Kulturrådet vil vurderingen av
medlemmenes habilitet foretas av resten av
utvalget. Vanlig praksis er at utvalget må bestå av
minimum tre personer.

Hvis for mange regnes som inhabile, sendes saken
til behandling på førstkommende rådsmøte,
opplyser fungerende kommunikasjonsdirektør
Thomas Hansen. Han kjenner ikke til om noen av
de ti medlemmene har meldt seg inhabile i forkant
av møtet.

Utvalgsmedlem Harald Beharie opplyser til
Klassekampen at han er inhabil, mens utvalgsleder
Johansen har ikke svart.

Hansen avviser at Kulturrådet har drevet utfrysing
av Traavik og hans prosjekt.

«Traaviks prosjekter er behandlet helt likt som
andre kunstnerskapsprosjekter med jevnlig dialog
og oppfølging», skriver han i en e-post til
Klassekampen.

Del artikkelen mariv @klassekampen.no
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