
REPORTASJE

– Alle vet jo at det handler om å få mest
mulig inntjening
Fotballsupportere, kunsteliten og arven etter en giftig kommunevalgkamp.
Morgenbladet var til stede da Kristiansands kunstmiljø tok debatten om
kunstsiloens fremtid.
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Av  Vilde Sagstad Imeland, Journalist og anmelder og Odin Drønen, fotograf

– Vi må huske historien og konteksten til kunstsiloen i Kristiansand, sier kulturredaktør i
Fædrelandsvennen, Karen Kristine Blågestad, fra scenen på Arendalsuka.

Kristiansands nye prestisjeprosjekt og kunstmuseum skal etter planen skal stå ferdig i 2024.

«Hvem blir den neste som skal få æren av å stå frem med egen utstilling?» «Bernander? Grundekjøn? Kaptensabeltann? Eller hva
med den fleibente abekatten Julius?», spurte kristiansandspolitiker Nils Nilsen i Fædrelandsvennens kommentarfelt i sommer, etter at
museets ledelse tildelte et kuratoroppdrag til kunsthandler Bernt Bisseth. Nilsen var til stede på debatten i Arendal denne uka, der
kunstsiloens faglige og kommersielle strategier var tema. (Foto: Odin Drønen)
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Kristiansands nye prestisjeprosjekt og kunstmuseum skal etter planen skal stå ferdig i 2024.

Prosjektet har en foreløpig pris på over 700 millioner kroner, og historien strekker seg tilbake til
den gangen da nåværende oljefondssjef Nicolai Tangen bare var en helt vanlig investor-milliardær
fra Kristiansand som ville finne et permanent hjem til sin enorme samling med moderne kunst. Da
kommunen, i tråd med Tangens ønske, ga klarsignal til en storstilt ombygging av en nedlagt
kornsilo like ved byens sentrum, mot at Sørlandets Kunstmuseum fikk disposisjonsrett til
samlingen, begynte kritikerne etter hvert å melde seg.

– Det skapte strid, ondt blod, det satte det politiske Kristiansand på hodet, av til dels mørke krefter
i byen. Og det var en giftig stemning, sier Blågestad, der hun sitter under dekk på lasteskipet hvor
debatten finner sted.

Lidenskapens pris
Det var i 2018 at netthandel-gründer Einar Øgrey Brandsdal begynte å markere seg som den
argeste motstanderen av kunstsiloen. Brandsdal ble av flere beskyldt for å spre usannheter og
konspirasjonsteorier om kunstsiloen, blant annet via Facebook-siden Sørlandsnyhetene.
Brandsdal hevdet blant annet at Nicolai Tangens egentlige plan var å selge kunstsiloen til russiske
oligarker, og at det flere år før kunstsiloen ble vedtatt var blitt bestilt en container med verdens
dyreste champagne til åpningen, ifølge boken Et valg til salgs. Silo, champagne og et sørlandsk
valgbedrageri, som kom ut i fjor. I desember 2021 fortalte administrerende direktør Reidar
Fuglestad i Kunstsilo til Fædrelandsvennen om hvordan presset fra blant andre Brandsdal, førte til
at han i 2019 ble innlagt på sykehuset med akutt hjerteflimmer, som følge av stress. Brandsdal har
senere beklaget sin oppførsel.

Etter at stormen fra kommunevalget stilnet, har kunstsiloen jobbet med såkalt
publikumsutvikling. I 2019 inngikk institusjonen et samarbeid med musikkfestivalen Palmesus, og
i juli i år kom det som blir sett på som et foreløpig høydepunkt når det gjelder publikumsfrieri. Da
dukket nemlig Fuglestad og kommersiell direktør Eldbjørg Dahl fra Kunstsilo opp på en Start-
kamp, sammen med ingen andre enn netthandel-gründer Einar Øgrey Brandsdal.

Iført Start-drakt sto Reidar Fuglestad og Brandsdal nå side om side, mens de sang
supportersangen til Start, i det som viste seg å være del av et stunt for å kunngjøre et nylig inngått
«partnerskap», mellom kunstsiloen og fotballklubben. Innholdet i avtalen er foreløpig ukjent, men
skal «involvere, engasjere, skape fellesarenaer og åpne for nye perspektiv for begge
organisasjoners publikumsgrupper i alle aldre», ifølge Kunstsilos nettsider.

– Deler av Kristiansands kunstmiljø reagerte veldig kraftig på den seansen, sier kulturredaktør
Karen Kristine Blågestad i Fædrelandsvennen. Hun kaller Start-stuntet for en «pussig
konstruksjon», og mener det spesielt var vanskelig å forstå hva slags rolle Brandsdal spilte i
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sammenhengen, ettersom han ikke har noen formell tilknytning til Start.

– Man kunne lese det som at det var det offisielle Kristiansand … at vi på en måte anerkjente Einar
Øgrey Brandsdal som en aktør i Kristiansand, som en institusjon som var relevant for denne
avtalen mellom Start og kunstsiloen. Det fikk det til å tilte for mange, sier Blågestad.

En ny arena
Tittelen på dagens arrangement er «Start og silo. Har det kommersielle tatt overhånd i
museumsverdenen?». I panelet sitter foruten Blågestad og Reidar Fuglestad også samtidskunstner
Jan Freuchen, og ekspert på museumsetikk Kathrin Pabst. Amfiet i båten der debatten finner sted,
er stappfullt av personer tilknyttet Kristiansands kunstmiljø, som har kommet for å høre på
debatten, som blant annet tar for seg fotballkampen, der det var uklart om fotballaget Start (0-2
mot Brann), eller kunsten var den største taperen.

– Hva var tanken med å involvere en så kontroversiell figur som Brandsdal, spør debattleder
Danby Choi.

– Tanken var å snakke med Start for å bygge bro til det miljøet, sier Fuglestad. Han forteller at
avtalen skal sørge for at kunstsilo «når frem til en gruppe som ikke er spesielt interessert i kunst».
Han sier det ikke ligger penger i avtalen, og at det eneste kommersielle punktet i avtalen er at det
skal lages en fotballdrakt som vil bli solgt av Start.

– Men så er Einar Øgrey Brandsdal en sterk samarbeidspartner i Start, så Start ønsket å avklare
om han ville sette seg imot denne avtalen med Kunstsilo, sier Reidar Fuglestad.



Idrettsøyeblikk: Mange kunne knapt tro sine egne øyne da Kunstsilo-direktør Reidar Fuglestad og kommersiell direktør

Eldbjørg Dahl i begynnelsen av juli i år møtte opp på Start-kamp med kunstsiloens argeste kritiker Einar Øgrey Brandsdal, i
det som viste seg å være del av et stunt for å kunngjøre et nylig inngått «partnerskap», mellom kunstsiloen og
fotballklubben. Foto: Markus Slyngenborg Jensen / Start

Fra silo til container
Mens Brandsdal har gjort en helomvending i saken om kunstsiloen, er det nå et annet miljø som
har begynt å murre. Sommeren fotballstunt kom på toppen av det som hevdes å være en langvarig
frustrasjon i deler av Kristiansands kunstmiljø, der flere er bekymret for kunstsiloens integritet og
faglige innhold. I et intervju med Fædrelandsvennen i sommer uttalte kunstnerne Jan Freuchen,
Leonard Rickhard og Lasse Årikstad at de frykter at Kunstsilo skal bli «en opplevelsespark». De
hevder at markedsstrategier og kommersielle samarbeid er blitt plassert forgrunnen, mens
planene for den kunstneriske profilen vært vanskelig å få øye på.

– Hovedanliggende for meg og mange her, er at det faglige plasseres i andre rekke, sier Freuchen
som sitter i panelet under dagens debatt. Han mener Fuglestad og det han kaller «hans
våpendragere», kommunikasjonsavdelingen og administrasjonen, i stadig større grad bryr seg om
å rendyrke ledelse, mens kunsten og det faglige skyves i bakgrunnen.

Freuchen sier han er redd for at museet er i ferd med å lage «en ekstravagant, stor struktur», som i
bunn og grunn «bare er en container».

– Det begynner å minne meg om sånn som strømmetjenester fungerer, hvor det at du har en
massiv, stor plattform er selve beskjeden, mens innholdet er flyktig, og ikke har substansen,
varigheten og tydeligheten som kunstnerne skulle ønske at den hadde.

En utstilling skal selvfølgelig ha publikum, sier Freuchen på spørsmål om det ikke er bra at
Kunstsilo anstrenger seg for å nå ut til folk. Han mener likevel det lyder som «en 70-tallsparole»
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KUNSTSILO
I 2015 ga Nicolai Tangen Sørlandets Kunstmuseum

disposisjonsrett til sin samling med modernistisk kunst, som er på

over 2000 verk. Kristiansand kommune og kunstmuseet vedtok, i

tråd med Tangens ønske, at kunstsamlingen skal stilles ut i en

nedlagt kornsilo tegnet av Arne Korsmo, like ved sentrum i

Kunstsilo anstrenger seg for å nå ut til folk. Han mener likevel det lyder som «en 70-tallsparole»
når direktør Fuglestad snakker om å senke terskelen, åpne opp for publikum og bygge bro. Han

mener slike utsagn «lyder like falskt som en 60-lapp».

– Alle vet jo at det handler om å få mest mulig inntjening, sier Freuchen.

Personen med ansvaret for den kunstneriske profilen, Trude Gomnæs Ugelstad, er ikke å finne i
debattpanelet, men befinner seg «et sted her blant publikum», blir det sagt fra scenen.

Selv erkjenner Fuglestad at han fortsatt ikke har den kunstneriske kompetansen han ble kritisert
for å mangle da han tok jobben som leder av kunstsiloen, etter å ha vært administrerende direktør
for Kristiansand dyrepark i 17 år.

– Min kompetanse på kunst har vært diskutert siden jeg ble ansatt, sier Fuglestad.

– Den har jeg fortsatt ikke, og det kommer tydelig frem, sier Fuglestad og legger til at han har
derimot har en kunstnerisk stab som er «dyktig og som jobber med dette hver dag og som helt
sikkert brenner for å komme til media med dette når vi har dette tydelig for oss».

Trude Gomnæs Ugelstad: – Hvis jeg hadde blitt invitert, hadde jeg svart ja

Fra kunstfag til kunsthandel
– Når man jobber med fag, må man også bryte grenser, gå imot, det er ikke bare harmoni, sier
Kathrin Pabst, som er doktor i etikk og viser til den selvvalgte visjonen til kunstsilo – «modig, raus,
handlekraftig, inkluderende». Pabst sier det er supre ord, som trengs på Sørlandet, «der alt er greit
på overflaten, og hvor ingenting er greit under overflaten».

Men disharmoni, grenseoppganger og faglig raushet var kanskje litt av problemet da det i sommer
omsider kom en etterlengtet kunngjøring om museets kunstneriske planer.

Én ting var nemlig at kunstnerisk leder Trude
Gomnæs Ugelstad kunne fortelle at kunstsilos
åpningsutstilling skal kurateres av den anerkjente
kuratoren Åsmund Thorkildsen, og at kunstsilo har
gitt tre lokale kunstnere i oppdrag å utvikle en idé for
kunstsiloen. En annen ting var at den lokale
kunsthandleren Bernt Bisseth, som driver det
innbringende kommersielle galleriet Bi-Z, ble tildelt
et kuratoroppdrag for Tangen-samlingen, i anledning
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Start og Silo. Har det kommersielle tatt overhånd i

 ble arrangert av Museumsforbundet og fant sted

tirsdag denne uken i Arendal.

I tillegg arrangerte Kunstsilo to egne arrangementer. Det ene var en

samtale om kunst som terapi for spiseforstyrrelser, med blant

annet psykiater Finn Skårderud. Det andre var en slags

champagnefrokost om kryptokunst, med Bjarne Melgaard, en

jurist fra Universitetet i Agder og en representant fra

auksjonshuset Christie’s.

et kuratoroppdrag for Tangen-samlingen, i anledning
60-årsjubileet til Bi-Z.
Freuchen mener det at kunstnerisk leder Trude
Gomnæs Ugelstad unnlot å nevne kuratoroppdraget
da hun fortalte medier om kunstsiloens planer,
forteller at hun ikke var med på beslutningen, og at
det foregår en sammenblanding mellom den
administrative og den kunstneriske ledelsen ved
museet.

– På tross av at du har sagt at du skal holde deg unna
det kunstneriske, så ser det ut som at du ikke gjør

det, sier Freuchen til Fuglestad.

– Bisseth har vært en betydningsfull kunsthandler for et kunstinteressert publikum i Kristiansand,
erkjenner Karen Blågestad. Hun mener likevel ideen om å la Bisseth kuratere Tangen-samlingen er
«oppsiktsvekkende».

– Bernt Bisseth er først og fremst kjent for å ha et godt blikk på Per Fronth, sier Blågestad og sikter
til den figurative maleren som er en yndling i de sørlandske hjem, og som i en årrekke har solgt
sine bilder gjennom Bi-Z. Fronth rykket nylig ut i Fædrelandsvennen og beskyldte kunstnerne som
hadde kritisert mangelen på faglighet ved kunstsiloen, for å vise «en total mangel på raushet», og
mente at «elitismens sanne ansikt trer så altfor tydelig frem i all sin tristesse».

– Og jeg lurer veldig på om det er Reidar Fuglestad sin idé, eller om det kunstnerisk direktør sin
idé. Og hvis det er kunstnerisk direktør sin idé, så vil jeg gjerne høre den kunstneriske
begrunnelsen for det, sier Blågestad.

– En del av vår plan er å engasjere eksterne kuratorer, sier Fuglestad, som mener det er
interessant å se med hvilket perspektiv Bernt Bisseth, med sin erfaring, vil se på Tangen-
samlingen.

– Det er grunnlaget for å gjøre dette. I interne diskusjoner, vi har interne diskusjoner hele tiden,
vi, så velger vi ett eller annet vi gjør. Og i dette tilfellet valgte vi dette, sier Fuglestad.

– Heier kunstnerisk direktør på den ideen? vil Blågestad vite.

– Det er jeg ikke sikker på om hun heier så veldig på, men vi har samlet oss om å gjøre det, sier
Fuglestad.

Grenser for sprell



– Vi kan ikke sitte og snakke om utopier, sier Blågestad, da debatten dreier seg over på prinsipielle

spørsmål om hvorvidt det er riktig at museer skal man ha et krav om egeninntjening, som
Freuchen mener er roten til mange av Kunstsilos problemer.

– Da kaster vi bort utrolig mye tid.

Blågestad mener man i stedet må bruke energien på å passe på avveiningen mellom kunstnerisk
integritet og kommersielle interesser.

– Hvor mye hensyn skal kunstnere ta til publikumsutvikling, og hvor mye sprell skal den
kunstneriske direktøren tåle at Reidar Fuglestad finner på?

Blågestad sier hun kan forstå at kunstnere er bekymret for utviklingen, men at den beste måten å
gjøre kunstsiloen bra på, er ved å vise god kunst, kuratert av de beste i verden. Hun mener
samtidig at Fuglestad må få arbeidsro til å la eierskapet til Kunstsilo få tid til å virke lokalt også i
byen.

– Reidar Fuglestad må få alle i Kristiansand til å føle at de har en bit av kunstsiloen.
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