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Abstract

The study examines the role of the art-curator with the focus on how it have influ-
enced and may influence the art-scene and the concept of art. The study is based on
material extracted from texts involving the art-debates around the role of the cura-
tor, published in media and in literature. The study looks at the subject through
the perspective of authorship and risk-theories in social sciences, and with a cross-
disciplinary point of view, which takes into consideration how the debate regarding
the art-curator relates to the contemporary media landscape and the overall field of
cultural production. The study shows examples on how the role of the curator have
been and currently is debated and defined. Through examples it shows that the
curators role have been compared to other characters within and without the field
of cultural production. The comparisons include, among other things, the role of
the critic and the music-DJ, but also the role of the guard-keeper and the diplomat.
The most problematic comparison is where it is compared to the contemporary con-
ceptual artist. The study shows that the role of the curator is becoming gradually
closer to the role of other producers in the cultural and medial field. This also
means that art is increasingly considered to be a cultural and medial product, in
contrast to the classical romantic perception of art.
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1 Innledning

1.1 Introduksjon

When it comes to curating, we’d be hard pressed to reach an
agreement as to what this terminology precisely refers to. Of
course, it’s about making shows. But then again, there are as
many ways to go about it, as there are curators.1

Det har de seneste tiårene foregått en debatt når det gjelder de ulike rollene
på kunstscenen, og kuratoren har hatt en sentral plass i denne debatten. De-
batten og interessen for kuratorrollen har gjort seg gjeldene i ulike format.
For eksempel på kunstforum på Internett, i essaysamlinger, i artikkelform i
aviser og i utstillingskritikker. Men temaet har også vært synlig, de stedene
det kanskje er mest interessant, i kunsten og utstillingene selv. Kuratorer
har mye makt på kunstscenen i dag. Det er de som styrer hva spotlightene
skal peke på. Dette gjør de mest konkret innenfor utstillingsrommet der de
har ansvar for hvordan kunsten vises fram. Dette gjør de på en måte også
utenfor utstillingsrommet der de har stor innflytelse på hvilke kunstnere som
får stå i sentrum, og hvilke som må holde seg i skyggen. Den stadig mer
fremtredende og innflytelsesrike rollen kuratorene har, har gjort at også ku-
ratorene selv har havnet i spotlighten.

Min egen interesse for temaet har kommet til i møtet mellom mine tidligere
erfaringer innenfor filmstudier, og mine nyere nysgjerrighet for utstillingsme-
diet. Min bakgrunn som filmstudent har gjort meg fokusert på særpreg og
kjennetegn ved kulturproduksjoner. Jeg søker ofte etter personlige spor lagt
igjen av de sterke personlighetene som står bak produksjonene. Jeg har lært
at å produsere og å møte produksjoner er en dialogisk prosess, og jeg søker
automatisk etter den eller de som står bak produksjonene jeg møter.

Kuratorene representerer en ny, og ikke uproblematisk gruppe kulturarbei-
dere, som grovt sett bare har vært interessant å snakke om de siste femti
årene. Begrepet kurator er gammelt, men et begrep som er nytt, og som sier

1Kremer, "Dictatorship of the curator or Stakhanovism in art", 2004
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noe om hva som gjør kuratorrollen mer interessant i dag, er ordet kuratering.
Ordet viser til arbeidet med å sette objekter (ofte kunst) inn i en fortolk-
ende sammenheng. Dette nye ordet har blitt nødvendig fordi man har tatt
utstillingen inn i varmen og kategorisert den som en kommunikasjonsform.
Med det samme en gjør dette har en nødvendigvis vedkjent at utstillingen,
som all annen kommunikasjon, har en avsender, og at den konkrete praksisen
med å bygge en utstilling er meningsskapende og påvirker kommunikasjonen
mellom det utstilte verket og betrakteren.

Når det er etablert en overbevisning om at utstillingen er en kommunikasjons-
form ser en at kuratoren spiller en lignende rolle som avsendere av andre
medium, som for eksempel redaktører i aviser eller forlag, regissører for filmer
og DJer i musikkbransjen. Men denne likestillingen er ikke uproblematisk.
Om kuratorenes definisjonsmakt i kunstfeltet blir for dominerende kan kun-
stnernes og kunstens egen definisjonsmakt trues. Dette vekker reaksjoner
fordi kunst bør i manges øyne være en disiplin der kunstnerne opererer som
primære aktører. Som primære aktører er det kunstnerne som arbeider med
utstillingsvirksomhet, og som konstituerer kunstbegrepet.

Med utviklingen i kunstfeltet, der kuratorer blir mer og mer brukt for produk-
sjon av utstillinger, er det tegn til at kunstformidling tuftes på kuratorenes
fremfor kunstnernes kvalitetsgrunnlag. Et annet problemområde som følger
med kuratorrollen er at det har blitt et "stjerneyrke". Enkelte kuratorer
har fått kjente navn, blant annet gjennom at de har brukt utstillingsmediet
som et kreativt medium. Dette er en utvikling som kan sammenlignes med
den man har sett i musikkbransjen siden lang tid tilbake, med DJer som i
sin virksomhet bruker musikkmiksing som et kreativt og personlig uttrykk.
Kanskje truer dermed kuratorene ikke bare kunstnernes frihet, men også kun-
stens særstilling i det kulturelle feltet? I denne studien forsøkes det å forstå
mulighetene og problemene med den samtidige kuratorens rolle. Dette skal
gjøres med utgangspunkt i et utvalg tekster som på ulike måter behandler
problemstillinger rundt kuratorrollen.
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1.2 Formål og problemstilling

Formålet med denne oppgaven er å beskrive og fortolke hvordan kunstku-
ratorens rolle og innflytelse problematiseres gjennom faglitteratur og media.
Et formål med studien er også å vise gjennom eksemplifisering hvordan ku-
ratorvirksomhet har blitt en del av den samtidige kunstdebatten. Jeg vil,
for å understreke relevansen av studien for det samtidige medie-, kultur-, og
kommunikasjonsfeltet, også knytte inn teoretiske perspektiver om forfatter-
skap og risiko i det senmoderne samfunnet. Studien vil forsøke å besvare den
overordnede problemstillingen: Hva kan kuratordebatten si om kuratorrollen?
Studien fokuserer på tre nivå som er underordnet denne problemstillingen:

• Hva regulerer kuratorens praksis, og hvor går grensene for dens utøvelse
av kreativitet?

• Hvilke yrkesgrupper sammenlignes kuratorrollen med?

• Hvilke muligheter og problem representerer kuratoren?

1.3 Estetisk transformasjon: Fra en autonom verksforståelse
til konseptuell vending og sammenbrudd

Ordet kurator kommer fra det latinske ordet cura som betyr omsorg2. Defin-
isjonen peker på funksjonen som opprinnelig var tilegnet kuratoryrket. Ku-
ratorens oppgave var i utgangspunktet å bevare samlingene, og vise samlin-
gene fram - mediere dem - til publikum. En prosess som selvsagt før som
nå var tolkende. Forskjellen var at den var mye mindre framtredende, og
dermed tilsynelatende mer objektiv. Siden kunstverkene ble sett på som
meningsbærende i kraft av selg selv, og uavhengig av kontekster og inn-
spill fra omgivelser, var det uinteressant å ta sammenhengen i betraktning.
Når sammenhengen som kunsten presenteres i er uinteressant blir også den
som egner seg til utstillingsproduksjonen ubetydelig. Så mens kuratorens
rolle kort sagt var å vise fram kunst, satt kunstneren på den andre siden av

2Wallenstein "Anteckningar om curatorrollen" i Expositioner Antologi om utställ-
ningsmediet, Stockholm, 2000: 13
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gjerdet, og hans oppgave var å skape ut fra sine fingerferdige og estetiske
gemeng med fargepaletten.

Om denne beskrivelsen er over stilisert tegner den likevel et bilde av verdier
som ikke lenger er primære når en vurderer kunstnerisk kvalitet. Det har
skjedd mye i kunsten, som også har påvirket formidlerrollenes karakter. Kun-
stkritiker Paul Grøtvedt skisserer i boken Et kunstverk? Kunstkritikk på
tvers (2008), opp en prosess på tre epoker som kunsten, nærmere bestemt
forståelsen av hva som er kunst, har utviklet seg gjennom. Denne prosessen
beskriver utviklingen fra midten av 1800-tallet til i dag. Disse fasene kaller
han oppbruddets estetikk, bruddets estetikk og sammenbruddets estetikk 3.

I den første perioden, oppbruddets estetikk, ønsket man å skille seg fra tradis-
jonene, og nye veier skulle utforskes for å nå framskritt i kunsten. Denne
perioden fulgtes av modernismens bruddestetikk. I denne perioden handlet
det ikke bare om å skille seg fra tradisjoner, men også å bryte ned alle
de dominerende forståelsene av hva kunst skulle være. I denne fasen hører
Michael Duchamp, med sitt urinal snudd på hode og døpt "Fontene" til.
Med å omvandle ferdige bruksgjenstander til kunst var det ikke lenger bare
det som er synlig avbildet, men ofte heller, eller også, det som var usynlig
avbildet gjennom ideen som var primærbæreren av motivet i verket.

Denne konseptuelle vendingen, med Michael Duchamp i spissen, har hatt
en enorm påvirkning på hvordan vi vurderer kunst i dag.4 Fra å fokusere
på å vise fram kunsten gikk utstillingene til å rette større fokus på å fork-
lare og tilby et tolkningsalternativ i presentasjonen. Dette hadde en di-
rekte sammenheng med verksbegrepet som forandret seg fra autonomt til
konseptuelt. Tradisjonen med å betrakte hvert kunstverk som en autonom
meningsbærende helhet uaffektert av sin sammenheng, brøt sammen, noe
som satte formen for presentasjon i fokus. Den konseptuelle vendingen på

3Grøtvedt, Et kunstver? Kunstkritikkpå tvers, 2008: 21
4ibid
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60-tallet blir derfor også beskrevet som fødselen til den "nye" kuratoren.5

Dette resulterte i at kuratorens rolle ikke bare utviklet seg til å bli en mer
selvstendig og fritenkende figur på kunstscenen, men også nærmet seg rollen
til den nye kunstneren - konseptkunstneren.6 Formidlingens form har fått
mer oppmerksomhet, noe som har bidratt til en avmystifisering av formi-
dleren, ved at tekster i og utenfor utstillingene trekker fram formidlerens
inngripen og bryter ned illusjonen om en objektiv kunstformidling.7

Den siste fasen kalles sammenbruddets estetikk, og er den som i følge Grøtvedt
gjør seg gjeldende i dag. Grøtvedts tolkning er at sammenbruddets estetikk
oppstår som en følge av at såkalt anti-kunst nå blir sett på som klisjé, og
at det ut fra kunstens egne premisser ikke kan settes kriterier på hva som
er god og dårlig kunst, eller hva som i det hele tatt kan gå under begrepet
kunst. Det at hva som er kunst og hva som ikke er kunst ikke lenger kan
være selvklar, gjør at det må avgjøres av teoretikere.

Kunstlivet lever ikke lenger i kraft av sin egen kreativitet, men
på institusjonsmaktens nåde, det vil si etter dens definisjoner og
normer. Alt bestemmes og styres ovenfra. Hva som er brudd og
negasjon, avgjøres på sentralt hold av teoretisk skolerte fagfolk.
Det er her negasjonstenkningen lever videre. Kunstinstitusjonen
overtar nå rollen som avantgarde, der brudd og overskridelser blir
administrert på prinsipielt grunnlag.8

Ut fra de ustabile og fleksible betingelsene til sammenbruddets estetikk,
vokser det fram et behov for noen som velger, systematiserer og klassifis-
erer kunsten. I denne tilstanden av sammenbrudd og uoversiktlighet trer det
fram en skikkelse som tilbyr seg å stå som en fellesnevner bak utstillingene -
en som kriteriene og valgene som er gjort for de respektive utstillingene kan
spores tilbake til. Resultatet har blitt en ny utstillingstype som er utpreget

5Verwoert, "This is not an exhibition", i Art and its institutions 2006: 132
6ibid
7O’Neil, Paul, "The curatorial turn: from practice to discourse" i Issues in curating

contmporary art and performance, Chicago, USA, 2007: 13
8Grøtvedt, 2008; 6
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temasentrert. Disse er ofte samlingsutstillinger, inneholdene verk av et større
eller mindre antall kunstnere. Denne trenden, som begynte innenfor de store
biennalene, er blitt vanligere i dag også i mindre skala. Så i dag kan vi se
at gruppe- og temautstillinger som er anordnet av kuratorer utgjør større
deler av også de mindre institusjonene og visningsstedenes utstillingsvirk-
somhet. Forandringene som startet på 60-tallet har skapt spenninger som
kunstkritiker Jan Verwoert betegner som en konkurrerende posisjon mellom
kurator og kunstner.9 Tilstanden av sammenbrudd blir bakteppet for debat-
tene som utspiller seg, der den nye kuratorrollen settes under et kritisk lys,
samtidig som forholdet mellom kunstnerrollen og kuratorrollen problematis-
eres. Temautstillingene vekker spørsmål rundt hvem som er avsenderen av
en utstilling; kunstnerne, eller kuratoren?

1.4 Struktur

Oppgaven er delt inn i fem deler: En innledningsdel, en teoridel, en metod-
edel, en hoveddel og en avslutningsdel. Innledningsdelen, har hatt som formål
å introdusere leseren for problematikken som oppgaven kommer til å kretse
rundt. Teoridelen som omhandler teorier rundt forfatterskap og risiko i sen-
moderniteten, avgrenser studien ved å være en slags linse som jeg ser på
kuratorproblematikken gjennom. Etter teoridelen redegjør metodekapitlet
for hvordan jeg har gått fram for å velge ut og å tolke materialet for studien.
Disse tre første delene skal som helhet skissere opp rammene som oppgaven
beveger seg innenfor, slik at leseren vet hvilke forutsetninger som ligger til
grunn for hoveddelen. Hoveddelen er delt inn tematisk, og bygger på beskriv-
elser og tolkninger av studiematerialet som er gjort rede for i metodedelen.
Den avsluttende delen vil være reflekterende, og på en overgripende måte
oppsummere problematikken, med forfatterens personlige kommentarer.

9Verwoert, 2006: 133
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2 Teori

2.1 Introduksjon

Teorier kan bevege seg innenfor et stort spenn når det gjelder grad av viten-
skapelighet. Før jeg går inn på hvordan jeg har valgt å forholde meg til og
bruke teori i denne oppgaven, skal jeg greie kort ut om hvordan vi mennesker
forholder oss til, og bruker teori i hverdagen. Dette baserer seg på reson-
nement fra Johannessen og Tuftes metodebok Introduktion till Sammhällsveten-
skaplig Metod, (2003).

Teori har alltid vært en del av hverdagen vår. Vi gjør oss erfaringer, og
bruker disse erfaringene i situasjoner som ligner. Vi generaliserer slik at det
vi har erfart blir nyttig ved fremtidige situasjoner. Og når vi har gjort oss
mange erfaringer rundt samme situasjon trekker vi konklusjoner. Vi veksler
altså mellom konkrete opplevelser og generelle oppfatninger.10 Denne måten
å trekke konklusjoner på kaller Johannesen og Tufte for hverdagsteoretisering.
Videre forklarer de at vår evne og tendens til å generalisere gjør oss alle til
hverdagsteoretikere. Hverdagsteoriene møter imidlertid vanskeligheter hvis
man skal teste dem vitenskaplig. Disse teoriene tilpasser vi nemlig ofte det
vi selv synes passer situasjonen vår best. Johannesen og Tufte nevner eksem-
plet med personer som sier at de har en onkel som ble 90 år, selv om han var
røyker, og bruker situasjonen som argument for å si at det ikke er skadelig for
dem selv å røyke. Vi mennesker har ofte lett for å hverdagsgeneralisere ut fra
kunnskap vi får gjennom media, som ikke alltid er like troverdig. Også teorien
i vitenskapen utfører generaliseringer. Det som skiller hverdagsteoriene fra
vitenskaplige teorier er hovedsaklig at en i vitenskapen må gå systematisk
til verks for å legitimere en generalisering.11 I denne oppgaven forekommer
både teorier av "hverdagsteoretikere" og av vitenskapsmenn. Til dels skilles
det også mellom teori som har status som empiri, og teorier som anvendes
som en avgrensende og fokuserende "linse" for studien. De sistnevnte har
fått benevningen "teorier om tilstander i det senmoderne".

10Tufte og Johannesen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmø, 2002:14
11Ibid: 29
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Teori som har status som empiri: Det går ikke å sette et klart skille
mellom empiri og teori i denne studien fordi all empiri som anvendes her er
i noen grad teoretisk ladet. Men mens deler av empirien er essays og fagtek-
ster skrevet av teoretikere og fagpersoner, er andre deler av kildene artikler
eller intervjuer formulert av journalister som har vært i kontakt med miljøet.
De førstnevnte har jeg kategorisert som faglitteratur når jeg presenterer em-
pirien for studien, selv om disse også kunne blitt kalt teori. De sistnevnte
er mindre vitenskaplige, og kan etter Johannesen og Tuftes definisjon karak-
teriseres som hverdagsteorier. Empirien, som riktig nok er teoretisk ladet,
vil ikke omtales videre i dette kapitlet. For oversiktlighetens skyld omtales
de empiriske tekstene under kapitlet "Empirisk underlag".

Teorier om tilstander i det senmoderne: I dette teorikapitlet gjøres
det imidlertid i grove trekk rede for sosiologisk teori som anvendes for å
avgrense, og å ramme problemstillingen inn, slik at vi kan se den i lys av sen-
modernitetens generelle tendenser. Jeg har gitt disse teoriene fellesnevneren
"teorier om tilstander i det senmoderne". Perspektiver på det senmoderne
er relevant å ta hensyn til, spesielt på grunn av at kuratorrollen slik den ser
ut i dag ofte betegnes som en ny rolle. I det følgende vil det skisseres opp
en bakgrunn, med karakteristika og forutsetninger ved samtiden som både
kuratorrollen, og debatten rundt denne har vokst fram i.

Sentrale kjennetegn på det senmoderne er (selv)refleksivitet, uoversiktlighet,
og grenseløshet som innebærer risiko.12 Dette er kjennetegn som også går
igjen i tekstene som omhandler kuratorrollen. Viktige stikkord for denne
studiens teoridel er også subjektfokus, individualisme, grenseløshet, og defin-
isjonsproblematikk.

12Lupton, Risk, Florence, 1999
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2.2 Subjektet blir viktigere

Det senmoderne samfunnet, som har gitt liv til teorier om det såkalt "post-
moderne", setter vitenskapene på prøve. Postmodernismen setter nemlig
spørsmålstegn ved stort sett alt som er tilsynelatende objektivt.13 I motset-
ning til i opplysningsmodellen som støtter seg til en teori om at vitenskap og
kunnskap er noe objektivt, behandler postmodernismen objektivitetens mot-
sats narrativet som en verdig konkurrent i kampen om å oppnå kunnskap.

Forskning legitimerer stadig seg selv ved å peke på allerede legitimerte navn
og tekster. Med bakgrunn i at vitenskaplighet kan vurderes ut fra hvilke
tidligere forskere og tidligere tekster en velger å peke på, er det i følge post-
modernist Jean Franncois Lyotard ikke vitenskap, men filosofi som avgjør
hvorvidt forskning anses som "ekte forskning" eller "bare et narrativ".14

Opplysningsmodellen og det postmoderne idealet settes i konflikt i kura-
tordebatten. Utstillingers tradisjonelle forum er museene. På museene har
utstillingene blitt forsynt med en legitimitet som er få andre medier forunt -
fordi museene har forskning og vitenskap i ryggen. Museenes visningsstrategi
har lenge vært tuftet på opplysningsmodellens tilsynelatende objektive fram-
stilling. Når utenforstående kuratorer trer inn på museene og gjør utstillinger
som ikke er styrt av institusjonsapparatet, men av en personlig overbevisning
eller ide, settes opplysningsmodellen, der objektivitet er idealet, i konflikt
med postmodernismens aksept, og kanskje favorisering, av det subjektive
narrativet.

Det subjektive narrativet vekker spørsmålet om forfatterskap. Kuratorrollen
tilbyr en løsning for de oppløste rammene til sammenbruddestetikken, ved
å proklamere seg selv som utstillingens opphavsmann. Opphav og forfat-
terskap er problematiske størrelser, som jeg oppfatter som en kjerne i kura-
tordebatten. Postmodernismens avvisning av almengyldige sannheter gjør at
spørsmålet om forfatterskap, spørsmålet om en avsender bak ytringer blir vik-

13McLennan, "A debate: Post-Modernity versus Enlightenment" i Hall m.fl. Modernity
- an introduction to moderen societies, USA, 1997: 638, 640

14ibid
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tigere: "In the absence of transcendent truth it matters, more than ever, who
is speaking (or writing), and why, and to whom."15 Uten en allmenngyldig
sannhet, må det nødvendigvis finnes subjektive sannheter. Slik vokser det
fram ett nytt spørsmål: "Hvems sannhet er dette?" Blant teoretikere som
har diskutert denne problematikken er Foucault en sentral skikkelse hvems
betraktninger vil bli anvendt i denne sammenhengen. I essayet "What is
an author?" (1977) drøfter Michel Foucault hva navnet til forfatteren eller
avsenderen av en tekst betyr for dekodingen av teksten. Han trekker blant
annet fram hvordan forfatterens navn, hvis han er kjent, fremkaller en hel
del kognitive kontekster hos leseren som påvirker dekodingen av teksten. "A
name can group together a number of texts and thus differentiate them from
others."16 I følge Foucault er forfatterens navn blitt et element for å klassi-
fisere. Forfatterens navn definerer og separerer en tekst fra annen tekst, og
karakteriserer teksten. "It points to certain groups of discourse and refers to
the status of this discourse within a society and culture."17

Hvordan man er opptatt av å knytte produksjoner opp mot en avsender
er kunstsosiolog Dag Solhjell også inne på. Han mener at det konseptuelle
verksbegrepet gjør jobben med å sette kunsten inn i en kontekst mer sen-
tral. I utstillingssammenheng er også navn en av formidlerens verktøy for
å klassifisere kunst. I Solhjells teoribok Formidler og formidlet - en teori
om kunstformidlingens praksis (2007) har han beskrevet hvordan formidlere
går systematisk til verks for å skape en felles forståelseshorisont, eller et
slags kollektivt utgangspunkt for publikum i en utstillingssammenheng. Sol-
hjell beskriver hvordan formidlere med hjelp av kommentarer setter ram-
men for hvordan kunsten skal leses. Kommentarer kan være katalogforord,
anmeldelser, avisartikler, intervjuer, og lignende.18 Disse kommentarene er
pekere som setter kunsten i sin kontekst, og utnytter den. Solhjell kaller disse
kommentarene for paratekster. Blant de mange paratekstene som er med i

15Bertens, Idea of Postmodern : A History, Florence, KY, USA, Routledge, 1994:7
16Foucault, "What is an author?", 1977 i Theories of Authorship, London og New York,

2003: 282
17ibid
18Solhjell,"’Formidler og formidlet - en teori om kunstformidlingens praksis", 2007
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en utstilling er navn en av de viktige. Dag Solhjells teori om kunstformidling
gjør rede for hvordan formidlere anvender seg av navn i formidling, og hvor-
dan formidleres egne navn kan ha en innflytelse på formidlingsituasjonen.
Navn og andre paratekster er med på å skape en verdikontekst for kunsten.19

Når vi sporer uttrykk tilbake til enkeltaktører og kjente navn skaper vi en
sammenheng mellom det nye uttrykket vi møter, og noe kjent. I kataloger
og utstillingskritikker trekkes ofte mange navn fram. Det er ikke bare kunst-
nerne som medvirker som presenteres, men også formidlernavn. Andre navn
som nevnes kan være andre kunstnere som de aktuelle kunstnerne sammen-
lignes med, eller settes i relasjon til på andre måter.20

Hovedtråden som Solhjells teori følger er at tolkning av kunstverk ikke bare
er en tolkning av kunstverkets tekst, men også en kognitiv tolkning der en
trekker inn tekster og erfaringer som man, mer eller mindre nærliggende, as-
sosierer med kunstverket. Den aktuelle teksten kan også komme til å fungere
som en del av tolkningene av tekster en senere møter.21 Manglende signatur
på et kunstverk av en kjent kunstner kan ha store konsekvenser for verdien
av verket, og vi blir skeptiske når reklameplakater innbyr til utstillinger, uten
å vise til noen kjente navn.22

Formidlere kan også ha kjente navn. Disse navnene kan også være med
på å skape rammen rundt hvordan man forstår kunsten. Et kjent navn kan
øke verdistatus på både formidler og på kunstner. Kunstnere kan få navn
hos formidlere som allerede er annerkjente, og formidlere kan få navn ved
å knytte seg til kjente kunstnere. Ukjente kunstnere, som formidlere med
høy kapital ønsker å gi navn, blir i følge Solhjell presentert med stempel som
betyr "kan få navn":

Unge, og hittil ukjente kunstnere presenteres som debutanter,
nye navn, lovende, den nye generasjon, nyetablerte, fremadstor-

19Solhjell, 2007:132-140
20ibid:57, 176
21ibid:26
22ibid:177
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mende, avantgarde, undergrunn, blant de som har markert seg
o.l."23

Også Bourdieus teorier om kunstfeltet, beskrevet i boken Konstens regler
(2000), kretser rundt hvordan formidlingsapparatet konstituerer og skaper
kunstnerisk verdi. Han forklarer også hvordan verdikontekster skapes gjen-
nom et mangfold av aktører med anerkjennelse og makt, eller i det minste
med innpass i kunstfeltet.

Den som producerar konstverkets värde är inte konstnären utan
produktionsfältet i dess egenskap av att vara en värld av tro. Den
producerar konstverkets värde som fetisch genom att producera
tron på konstnärens skapande makt"24

Denne troen på kunstverkets verdi, skapes i følge Bourdieu av hele apparatet
av aktører som er med på å løfte fram en viss kunstner, eller et visst verk. Den
kollektive troen på kunstens verdi, og på feltets logikk som skapes innenfor
rammen for kunstfeltet kaller Bourdieu for spillets illusio.25 Det er illusio,
og diskursen som skaper denne, som gjør at en kunstner kan forsyne et verk
med høy verdi, eller til og med forvandle et hverdagslig objekt til kunst, bare
ved å sette sin signatur på det. Det er denne illusio kunstnere må oppnå
rundt sin person og sin kunst for å bli inkludert i spillet, og det er denne
illusio kunstnere og produsenter ønsker å opprettholde for å beholde eller
forbedre sin egen oppnådde posisjon i feltet. Både kunstnere og kuratorer
som er inkludert i kunstfeltet er med på å opprettholde spillets illusio, og de
nye som tilkommer feltet, er med på å opprettholde det, forandre det, eller
utfordre det.

2.3 Grenseløshet

Udefinerte rammer preger det moderne samfunnet som sådan, og kuratorbe-
grepet i seg selv. Usikkerheten i samfunnet har gjort at senmoderniteten ofte

23Solhjell, 2007:177
24Bourdieu, Konstens regler, Stockholm/Stehag,2000: 332
25ibid:333
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blir beskrevet som et risikosamfunn. Det finnes også en uoversiktlighet som
kan henge sammen med problemet med å avgrense. De uendelige mulighetene
individet blir stilt ovenfor i moderniteten, gjør at grensene blir vanskelige å
se. Når nesten alt er mulig er grenser fraværende. En sentral oppgave for en
kurator er nettopp å sette grenser (som kuratorer gjerne kaller "rammer").
Samtdig er grensene for kuratorens egne virksomhet uklar. Det store an-
tallet valgmuligheter bærer også med seg en økt individuell risiko. Deborah
Luptons presenterer i boken Risk, (1999), ulike teorier om risiko. Lupton ser
våre utallige muligheter i sammenheng med tendensen mot at vi tar på oss
mange subjektiviteter og ulike roller. "(...) people have become compelled
to make themselves the centre of the conduct of life, taking on multiple and
mutable subjectivities."26 Vi skal se at kuratorer og kunstnere opererer med
flere subjektiviteter, og at kulturarbeideres praksiser tar hybride former. Vi
skal også se at kunstnere opererer som kuratorer uten å ta noen risiko, mens
kuratorer setter sin troverdighet på spill når de gjør det samme.

Moderniteten har i følge Lupton et oppdrag med å definere.27 Lupton viser
hvordan den polske sosiologen Zygmunt Bauman forklarer hva vi gjør når vi
klassifiserer: "to classify... Is to give the world a structure: To manipulate its
probabilities: to make some events more likely than some others: to behave
as if events were not random, or to limit or eliminate randomness of events."28

Å klassifisere er å definere, å ordne, å tydeliggjøre. Kuratorrollen har flere
ordnende funksjoner. For det første står kuratoren som en definerende makt
når den velger ut og velger bort hva som skal ansees som god kunst. For
det andre er den en ordnende instans i forhold til hvordan publikum skal
møte kunsten i utstillingsrommet. Å ordne og definere har blitt et sentralt
oppdrag i det moderne samfunnet, hevder Lupton. Dette oppdraget er på
kunstscenen blitt kuratorens. Ved å følge Baumans resonnement kan man
si at kuratoren er den som "manipulerer" slik at enkelte tolkninger blir mer
tilgjengelige enn andre. På denne måten gjør kuratoren møtet mellom kun-

26Lupton, 1999:70
27ibid:139
28ibid: 131
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sten og besøkeren "enklere". For besøkeren blir det lettere å lese kunsten
som noe konkret meningsbærende. Kuratoren har også en sentral rolle når
det gjelder å bestemme hvem som slipper inn på kunstscenen, og hva som
skal romme under begrepet kunst. Lupton beskriver definisjonens natur som
en ekskludering og inkludering:

In classifying, we perform acts of inclusion and exclusion. Order-
ing is the central task of modernity, an attempt to fend off chaos.
The imperative of reason in modernity has led to intolerance of
things that cannot readily be ordered and categorized.29

Lupton bruker begrepet "Otherness" (annerledeshet) om det som forsøker
å utfordre de etablerte rammene. I det individ-fokuserte samfunnet føler vi
oss truet om noe eller noen utfordrer rammene vi har satt for vår subjektive
rolle, og forsøker å inkludere seg selv innenfor rammen av det vi definerer
som "oss". Dette fører til at en bygger opp en motstand mot dette Andre
(Other).30

I kuratordebatten ser vi en maktkamp som handler om å definere kunst-
begrepet og kunstfeltets roller ved å inkludere og ekskludere. Sosiolog Pierre
Bourdieu forklarer at når kunstfeltet møter forandringer stiller de som har
størst makt og sterkest interesser for å holde på de etablerte hierarkiene og
grensene opp med motstand. Det bygges opp til definisjonskonflikter, der en
strever etter å definere vilkårene for sin respektive praksis.

Den mest strikta och begränsade definitionen på en författare
(osv.), som vi i dag accepterar som självklar, är en produkt av en
lång serie uteslutningar eller bannlysningar, där producenter som
kunde uppträda som författare enligt en vidare och lösare defini-
tion av yrket förvägras all existens som författare värda namnet.31

29Lupton, 1999:139
30ibid
31Bourdieu, 2000:325
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Bourdieu beskriver et kunstfelt som har diffuse rammer, som er lett gjen-
nomtrengelige, men som reguleres av maktpersoner, personer med høy kapital
i feltet. Dette innebærer å forsvare de gjeldene og etablerte ordninger innen-
for feltet. Det er ikke bare begrepene forfatter, kunstner etc. som dem med
kapital i feltet har makt til å definere, men samtidig beskjeftiger de samme
produsentene/makthaverne med å begrense hvem som skal ha muligheten til
å uttale seg (eller hvem som har troverdighet) i debattene om hvem som skal
kunne kalle seg forfatter etc.32

(...) en av dess (kunstfeltets) mest utmärkande egenskaper är
därför extremt genomträngliga gränser och den extrema mång-
falden av definitioner av de ämbeten fältet erbjuder och därmed
av de legitimeringsprinciper som man strider om33.

Grenser som er lett gjennomtrengelige trenger noen som bestemmer, og
holder uvedkommende utenfor. Denne rollen tilfaller som nevnt de som har
størst makt og legitimitet. Og disse grensene må både kuratorer og kunstnere
trenge gjennom - og holde seg innenfor, for å være en del av det respekterte
kunstliv. Imidlertid er dette en tidsalder da mange nye kulturprodusenter
med høy utdannelse kjemper seg fram på kulturscenen. Dette gjør at både
konkurransen om oppmerksomhet, men også antallet etablerte og legitimerte
kulturprodusenter øker. Og - det er i følge Bourideu tilstrømningen av mange
nye kulturprodusenter, som har mulighet til å forandre feltet.34

32Bourdieu, 2000:325
33ibid: 328, min parentes
34ibid
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3 Metode

3.1 Introduksjon

I dette kapitlet redegjøres det for studiens metodiske valg, Studien forholder
seg ikke til en ferdigpakket metode, men anvender strategier som knytter seg
til den kvalitative og hermeneutiske forskningstradisjonen. Metoden er en
komparativ tolkning og analyse av meningsinnhold i tekst.

Studien vil ha en kvalitativ tilnærming til så vel innsamling av materiale som
analysen av materialet. Jeg skal analysere og tolke meningsinnhold i empiri
(forskningslitteratur, medietekster og intervjuer) ved å systematisere funn
i empiri og sammenligne funnene med hverandre og med perspektiverende
teori. Tekstene skal tolkes ut fra sin egen sammenheng, og fra sammenheng
med de andre tekstene. Til slutt skal det genereres sluttsatser eller gjøres
oppsummering av funnene.

3.2 Empirisk underlag

• faglitteratur

• forskningsrapport fra IKK- Institutet för konstnärer och konstförmed-
lare, om frilanskuratorens vilkår i Sverige

• medierte tekster som behandler kuratorrollen

• kvalitative intervjuer

3.2.1 Utvalg og fremgangsmåte

Fra 60-tallet, da de konseptuelle skiftningene i kunsten og i utstillingene
skjedde, har mye blitt skrevet om kuratorrollen. Utvalget har blitt gjort ut
fra relevans, altså i hvilken grad tekstene forholder seg til oppgavens problem-
stillinger og hovedfokus. Det har også hatt mye å si i utvalgsprosessen at ma-
terialet har vært relativt lett tilgjengelig. Mye av det som har blitt skrevet om
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kuratorens innflytelse har blitt publisert i nær forbindelse med utstillinger,
som til utstillingskataloger og seminarer.35 Slikt materiale er vanskeligere å
komme til i ettertid. Tilgjengelighets kriteriet innvirker konkret på denne
studien ved at det empiriske materialet er fremst norsk og svensk. Denne
empirien har vært godt tilgjengelig, og søkbar. I prosessen med å skaffe til
veie empiri har jeg gått gjennom ulike steg. I en startperiode, før oppgavens
problemstilling hadde funnet sin endelige form, var det å velge ut og velge
bort materiale en utfordrende oppgave, og det ble mye tekst å forholde seg
til. Jeg gjorde mange bibliotek søk, søk i artikkeldatabaser og i nettavisers
egne arkiv. Google.com har også vært et mye brukt verktøy. Etter hvert
kunne jeg ved hjelp av snøballmetoden unngå å ta inn mye urelevant materi-
ale. Dette gjorde jeg ved å nøste fram tekster ut fra aktuelle tema jeg hadde
identifisert i materiale som jeg fra før hadde vurdert som sentrale. Dette
foregikk parallelt med en kontinuerlig prøving og rejustering av oppgavens
spørsmålstillinger.

Jeg har hatt en fleksibel forskningsprosess, der formålet og problemstillin-
gene i oppgaven hele tiden har blitt revurdert og justert. Hensynet har vært
å danne et best mulig grunnlag for tolkning ut fra studiens avgrensede for-
mål, men å ha en åpenhet ovenfor hvilke problemstillinger empirien selv har
lagt fram har også vært vektlagt. Under utvalgsprosessen har det foregått
en pendling mellom min forforståelse for temaet og ny forståelse etter at
materialet har gitt mer innsikt. Siden jeg har brukt denne hermeneutiske
metoden har problemstillingen vært under stadig forandring. Blant andre
Pål Repstad trekker fram, i metodeboken Mellom nærhet og distanse, at en
kvalitativ forsker hele tiden bør forholde seg fleksibel til sin problemstilling,
og se problemstillingen i lys av den nye informasjonen som kommer fram
igjennom forskningsprosessen.36

Kuratorrollen defineres og omdefineres kontinuerlig av subjektive aktører
innenfor feltet. Det samme gjelder selve begrepet kurator. Den tidligere

35O’Neil, 2007:14
36Repstad,Mellom nærhet og distanse, 1987:15
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forskningen som anvendes i denne oppgaven er i stor grad artikler eller es-
says. Dette beror på at forskning som fokuserer på kuratorvirksomhet er
fremst publisert i denne formen, og at disse essayistiske tekstene egner seg
godt til anvending når en skal studere et slikt foranderlig felt.

Å undersøke en yrkesrolle som kuratorrollen, som er en del av den over-
gripende virksomheten kunstformidling, som igjen er en del av den enda mer
overgripende virksomheten kulturformidling, gjør det interessant å innbefatte
perspektiver framlagt av andre aktører på kulturscenen enn bare kuratorer.
Som student på en utdanning i kultur og media er det også naturlig for meg
å se kunstdebatten som en del av en større kulturproduksjonsfelt. For dette
formålet er det interessant å se diskusjonene i kunstfeltet i lys av hvordan
man sammenligner forholdene i kunstfeltet med forhold i andre produksjons-
felt innenfor kultur.

Blant de yrkesgrupper som man kan si er nærmest kuratoren under para-
plybegrepet kulturformidling er kunstnere, kritikere og journalister. Disse er
alle kunstformidlere. Kunstsosiolog Dag Solhjell skriver at alle som snakker,
skriver, eller på noen måte uttrykker noe om kunst, er med på å definere
hva som er kunst.37 Det samme kan man si om kuratorrollen. Når de ulike
perspektivene på kuratorvirksomhet skal studeres ut fra tekstmateriale kom-
mer en ikke utenom at kulturformidlerne som uttrykker seg har ulik faglig
bakgrunn, noe som også skaper en bredde i perspektivene som analyseres.

Jeg har valgt å sortere, og analysere mitt materiale etter tema, framfor å
sortere etter hvilke kilder de kommer fra, eller hvem som uttaler seg. Slik
konstitueres det en sammenheng mellom utdragene fra materialet. Det er
en risiko ved en slik framgangsmåte med kategorisering. Meningen i den
nye helheten kan på bekostning av den opprinnelige sammenhengen som ut-
draget er hentet fra. (Ikke ulik problematikken kuratorene står ovenfor når
de setter sammen ulike kunstverk). Dette er gjort i det formålet å oppnå en
oversiktlighet over problematikken.

37Solhjell, 2007: 20
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3.2.2 Faglitteratur

Noen av aktørene som har deltatt i formidlingsdiskusjonen rundt kurator-
rollen, og som det refereres til i denne studien er store profiler på kunstsce-
nen. En av de som aktivt uttaler seg i norsk sammenheng er Dag Solhjell.
Dag Solhjell har skrevet en teori- og metodebok for kunstformidlere Formi-
dler og formidlet (2007), som også anvendes som teori i denne studien. En
annen stemme som dukker opp i flere sammenhenger i den norske formidlings-
diskusjonen er Paul Grøtvedts. Hans skisse over utviklingen av hvordan vi
ser på kunst og kunstbegrepet har jeg tatt utgangspunkt i, i studiens innled-
ning. De perspektiver som er framlagt av Grøtvedt som det refereres til i
denne studien kommer fra boken Et kunstverk? Kunstkritikk på tvers (2008),
der han tar et oppgjør med konseptkunstens dominans og maktkonstellasjo-
nen i det norske kunstlivet.

Studien refererer også til et antall tekster fra boken Expositioner - antologi
om utställningsmediet (2000). I denne antologien bidrar flere aktører, som på
ulike måter har en relasjon til problematikk rundt kunstutstillinger i Sverige,
med essays om kuratorens rolle. Disse er: Kurator virksom ved INDEX - The
Swedish Contemporary Art Foundation, Helena Holmbergs "Dubbel blick",
kunstviter Håkan Nilssons "Självreflektionen. Den yttersta av cynismer?",
lektor ved Kungliga Konsthögskolan Ingemaj Becks "Utställningen som kon-
stnärligt medium", og kunstkritiker og lektor ved Konstfack Sven-Olov Wal-
lensteins "Anteckningar om curatorrollen". Kunstkritiker og gjesteprofessor
ved kunsthøgskolen i Umeå, Jan Verwoert har skrevet teksten "This is not
an exhibition". Denne finnes i boken Art and its institutions (2006). Her
løfter han fram og drøfter følgene av den nye utstillingsdiskursen.

Den fagteksten som studien anvender mest, av tekster som har sitt opphav
utenfor den nordiske konteksten, er skrevet av kurator og kunstner Paul
O’Neil. Paul O’Neils tekst "The curatorial turn: from practice to discourse"
finnes i boken Issues in curating contemporary art and performance (1997).
O’Neil har et historisk utgangspunkt for sin analyse av kuratorrollen og gir
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sitt bilde av hvordan utviklingen i utstillingsmediet har sett ut.

3.2.3 Medietekster

Materialet som ikke kategoriseres som faglitteartur er artikler fra aviser og
magasiner, primært norske og svenske, samt fra internettbaser som kunstfo-
rum og hjemmesider. Disse medietekster har primært funksjonen å eksem-
plifisere, og å støtte opp om, eller stå i opposisjon til de utdrag fra fagtekster
som er bærende for analysen og resonnementet som føres. Det var forøvrig i
media jeg først møtte problematikken, og her fremkommer temaet, slik ny-
hetssaker ofte fremkomemr i media, spissformulert og tydelig. Dette gjør
medietekstene og deres problemformuleringer til håndgripelige og lett å peke
ut.

3.2.4 IKKs forskningsrapport

Institutet för konstnärer och konstförmedlare i Sverige startet arbeidet med
å kartlegge frilanskuratorens arbeidsvilkår og arbeidsmarked allerede i 2006.
Det begynte med et seminar og ble senere videreført med en spørreunder-
søkelse. En del av undersøkelsen var rettet mot institusjoner og en annen del
var rettet mot frilanskuratorer. Formålet med undersøkelsen var å få svar på
"hvordan behovet og holdningen mot frilanskuratorer ser ut fra institusjo-
nens side, og hvordan de frilansende kuratorene selv ser på sin situasjon, sin
yrkesrolle og sine framtidsutsikter."38

3.2.5 Intervjuer

Studien anvender seg av også av to intervjuer. Intervjuene er gjennomført
over e-post. Å be om skriftlige svar er både tidsbesparende og det gjør at
det er lettere å begrense informasjonsmengden. Sammenlignet med muntlige

38Johansson og Reichert, "En undersökning av frilanscuratorers arbetsmarknad i
Sverige", 2008:4
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intervjuer gir skriftlige intervjuer også mer konkrete svar, der respondentene
får mulighet til å tenke seg om og formulere sine svar så presist som mulig. På
den andre siden er det lettere å misforstå, og å bli misoppfattet i en skriftlig
dialog eller intervjusituasjon, enn i en muntlig der også f.eks kroppsspråk,
stemme og tonefall kan medvirke.

To respondenter har medvirket i studien. Irena Jovic er intendant/daglig
leder Bodø Kunstforening. Jovic er både utdannet kunstner ved Kunstakademiet,
og kunsthistoriker ved Universitetet i Oslo. Den andre respondenten, Caro-
line Elgh, er ansatt som assisterende kurator ved Bonniers Konsthall i Stock-
holm. Hennes akademiske bakgrunn er en kulturprodusentutdanning og en
kuratorutdanning ved Konstfack. Jovic hører til i en kunstnerstyrt kunsthall,
mens Elgh hører til i en kuratorstyrt kunsthall. Ved å anvende respondenter
som kommer fra ulike fagkretser skulle det være mulighet for at responden-
tene hadde ulike synspunkter på formidlingsproblematikken. En respondent
som kunne representere frilanskuratorers side av saken fikk jeg beklagelig vis
ikke tak i, i det tidsrommet som var satt av til materialinnsamling.

3.2.6 Empirisk vektlegging

Det varierer hvor utfyllende tekstene som blir anvendt i denne studien er i
henhold til problematikken de presenterer, derfor vektlegges tekstene ulikt,
samtidig som de fyller ulike funksjoner. Hovedmaterialet er tekster som går
under kategorien faglitteratur. Dette er de tekstene som er nyanserte og
dyptgående i sine analyser av kuratorrollen, og gir detaljerte beskrivelser av
enkelteksempler og prosesser. Kompletterende til faglitteraturen er medietek-
stene, altså avisartikler og andre tekster publisert på Internett, som i forum
og blogger. Mediene representerer et slags førsteinntrykk av en situasjon.
Noen av medietekstene, for eksempel enkelte av avisartiklene bare antyder
en konflikt, uten at de nødvendigvis går inn i konflikten og undersøker den.
Disse medietekstene har vært verdt å ta med fordi de representerer den lettest
tilgjengelige kilden som folk flest har til kunstverdenen. Primærkildene, altså
de to intervjuene, fungerer også som komplimenterende kilder. Medietekster
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og intervjuer egner seg godt til å eksemplifisere teorier med. Formålet med
å sammenføre ulike typer materiale i studien er å kunne gi et mer nyansert
bilde av kuratordebatten.
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4 Kuratorrollen i samtidig kunstdebatt

4.1 Den "nye kuratorrollen"

Det snakkes stadig om en "ny kuratorrolle". Ofte gjøres det imidlertid in-
gen presiseringer om hva det innebærer når man snakker om en tradisjonell
kuratorrolle i motsetning til en ny kuratorrolle. Det resulterer at begrepet
innbefatter det som hver enkelt velger å legge i det. I dette kapitlet vil jeg
legge fram eksempler på hvordan man definerer kurator-begrepet i dag.

Den tradisjonelle kuratorrollen, som også har hatt andre navn som inten-
dant og konservator, har eksistert så lenge det har eksistert kunstsamlinger
eller samlinger av kuriositeter med noen form for kulturell verdi.

Detta är den traditionella rollen, att bevara och övervaka verken
i samlingarna, men som i dag symptomatisk nog snarare förbytts
till sin motsats (...) I en mening kan man säga att så länge det
funnits institutioner ägnade åt offentlig presentation av konst,
så har det funnits curators, och dagens roll skulle helt enkelt
bestå i ett synliggörande av vad som tidligare varit en dold och
underförstådd funktion i all utställningsproduktion.39

Filosof og kunstkritiker Sven-Olov Wallenstein peker her på hvordan det
nye ved kuratorrollen ligger i at den har blitt mer synlig. En annen ty-
delig forskjell mellom den tradisjonelle og den nye kuratorrollen ligger på
hvilken kunst som formidles. En formidler vil i de fleste situasjoner bare
diskuteres som en variant av den nye kuratorrollen hvis denne beskjeftiger
seg med samtidskunst. Kunstviter Håkan Nilsson gjør denne koblingen når
han forsøker å beskrive oppkomsten av kuratoren.

Ett sätt att beskriva uppkomsten av curatorn är som en effekt av
att museerna och de traditionella utställningsplatserna inte hade
förmågan att uppfatta de nya konstnärliga uttrycken och/eller att

39Wallenstein,"Anteckningar om curatorrollen" i Expositioner - Antologi om utställ-
ningsmediet, 2000:13
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det helt enkelt inte fanns tilräckligt många platser för ny konst.
Curatorn skapade då utsällningar med den nya konsten på nya
platser, vilket på sätt och vis var kongenialt för den nya konstens
uttryck.40

I Norge har kuratortittelen vært relativt uvanlig, men i 2004 forandret Nasjonal-
museet sin praksis når det gjaldt definisjon av yrkestitler. De døpte om det
kunstfaglige personalet som fram til da hadde hatt tittelen konservatorer, til
kuratorer. Men også øvrig personale som jobber med formidling fikk tittelen
kurator.41 Elgh, ved Bonniers Konsthall peker på at kuratortittelen på en-
gelsk kan betegne intendanter på alle typer museum. Elgh forklarer videre at
det i Sverige er formidlere av samtidskunst som først og fremst anvender seg
av tittelen kurator i dag. Samtidskunsten er ofte tuftet på det konseptuelle
verksbegrepet. Konseptuell kunst skiller seg fra klassisk kunst, og håndverk-
skunst ved at dens mening konstitueres gjennom sammenhengen, og at den
trenger en kurator som et mellomledd før en betrakter kan lese dens mening,
forteller Elgh.

Den konceptuella konsten utgår som bekant från ideer, och kräver
en läsning som förmedlas av konstnären, via curatorn. Kon-
sthantverk är ofta ett föremål som har en konkret praktisk funk-
tion, och kräver därför ingen övergripande idemässig förklaring.42

Elgh forklarer også at det ikke bare er utstillinger kuratorer i dag beskjeftiger
seg med, men at de også kurerer bøker, tidsskrifter, symposier og annet in-
nenfor samtidskunstområdet. Dette betyr at kuratorbegrepet både har blitt
smalere og bredere i Sverige.

Kurator Jon-Ove Steihaug viser i en diskusjon på Kunstkritikk.no hva han
anser som det "nye" ved samtidens kuratorrolle:

40Nilsson, "Självreflektionen, den yttersta av cynismer?" i Expositioner - antologi om
utställningsmediet 2000:47

41"Ein tittel verdt å konservere", Forskerforum 4/2006
42Elgh, intervju 28.juli, 2008
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a) Frilansrollen: Mange av dem opererer som frilansere som arbei-
der for forskjellige oppdragsgivere, inkl. museer, mens kuratorene
tidligere primært var ansatt ved museer (som konservatorer). En
annen ting er at man som del av kunstboomen på 80-tallet fikk
enkelte internasjonale stjernekuratorer (på samme måte som vi
fikk kunstnerstjerner) som ble profilert på en helt ny måte, noe
som i mer avdempet form har fortsatt. Denne sterke synligheten
representerer antakelig noe nytt.

b) Kritikk av representasjon: En generell diskusjon omkring rep-
resentasjon, makt, diskurs osv. (det man skjematisk kan kalle
postmoderne teori, og som også slår inn i forhold til en ny histori-
ografi og museologi fra 80-årene av) - sammen med institusjonskri-
tiske/konseptuelle kunstpraksiser fra 60-70-årene - gjør at selve
rollen det-å-presentere/produsere-en-utstilling må forstås på en
annen måte. Kuratoren er ikke lenger en liksom nøytral presen-
tatør av noe som allerede er gitt som kunst, men tvertimot en
som også produserer kontekster for hvorfor og hvordan noe kan
forstås som kunst. En vending fra en verk-orientert til en kon-
tekstuell/diskursiv grunnholdning. 43

Det er i forbindelse med samtidskunsten, der den konseptorienterte verks-
forståelsen regjerer, at kuratorene har begynt å bli en sentral aktør ikke bare
i formidlingen, men også i produksjonen av kunst. Dennes rolle kom for alvor
i fokus når kunstbegrepet tok en konseptuell vending, og måten kunsten ble
plassert og arrangert på samtidig ble ansett som interessant. Det er disse ku-
ratorene hvems posisjon og rolle ikke er selvklar, men til stadighet diskuteres
og debatteres på kunstseminarer og i media, og det er disse som er fokus i
denne studien.

Flere har pekt på at kuratorbegrepet innenfor formidling av samtidskunsten
strekker seg helt fra dem som opererer og anser seg selv som en auteur, og til
dem som - som en person i en større utstillingsgruppe ikke vedkjenner noen
form for individuelt ansvar, og avviser enhver form for ideologisk posisjon.
Lynne Cooke, direktør for Dia Center for the Arts skriver dette i teksten "A

43Steihaug, Kommentar til artikkelen "Norsk billedkunstpolitikks historie- Kulturpoli-
tikken er ikke et nullsumspill", Kunstkritikk.no, 2004
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statment" 44, og Jonas Ekeberg, direktør ved Preus museum i Horten, uttaler
til morgenbladet, i artikkelen "Få kuratorer, mye makt", at han synes det er
positivt at det finnes en bredde, også når det gjelder formidlertyper: "(...)fra
den tradisjonelle kunstformidleren, som holder seg i bakgrunnen, til dem som
fungerer som medskapere."45

Da filmmediet gikk gjennom debattene om opphav og regissørens rolle, skilte
man mellom to typer regissører: Metteur en scène og auteur. Auteuren er
i dette henseende en regissør som gjorder filmen til noe personlig, eget og
originalt, mens regissøren som er en Metteur en scène, ikke var original nok
til at en kunne gjenkjenne personlige trekk.46 På den måten kunne man
skille de regissørene som tok større kreativ, og kanskje mer kunstnerisk kon-
troll over filmene, fra dem som ikke var like fremtredende, men holdt seg
mer i bakgrunnen. I forhold til kuratorrollen har man begynt å snakke om
"artist-curators", "auteur-curators", og "star-curators", der alle disse går
under samlebetegnelsen "den nye kuratorrollen". Disse kuratorene anvender
seg i betraktelig grad av konseptuelle ideer, og understryker gjerne disse i
utstillingssammenheng slik at også formidlerens stemme kan oppfattes. Slike
tilnavn er en presisering av at her er det snakk om en kuratorrolle som fyller
en større rolle enn en administrator, og der det inngår formidling som i be-
tydelig grad er tolkende og gestaltende.

4.2 Kuratoren som kunstner

Spørsmål rundt hvorvidt kuratoren kan være en meta-kunstner eller hvorvidt
kunstutstillingen er et medium, har de siste tiårene vært en sentral spenning
i debatten rundt kuratorens rolle og innflytelse. I følge kunstner og kurator
Paul O’Neil har dette vært det tema som oftest har blitt trukket fram i media

44Cooke, "A statement", i Stopping the process? Contemporary views on art and exhi-
bitions 1998: 215-217

45"Få kuratorer, mye makt", Morgenbladet, 11. mars, 2005
46Buscombe, "Ideas of authorship" i Theories of authorship, London og New York,

2003:23
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angående kuratorrollens innflytelse siden slutten av 1980-årene.47 Hvordan
kuratorrollen kan opptre kunstnerisk, og hvilke reaksjoner dette skaper - og
hvorfor, er fokus for dette kapitlet.

En utstillings mening kommer ut av dialogen mellom kreative/kunstneriske
posisjoner i utstillingen. Dette innbefatter både kunstner og kurator, og gir
i følge O’Neil uttrykk i at disiplinene imiterer hverandre.48 Noen kuratorer
imiterer kunstneren mer enn andre, og disse rokker ved grenser på kunstsce-
nen, som mange strever etter å vedlikeholde. Andre mener grensen allerede
er brutt. Kunstviter Håkan Nilsson hevder for eksempel at kunstneriske
kuratorer allerede har bevist at utstillingen er et kunstnerisk medium. Nils-
son mener at spørsmålet om utstillingen kan være kunst er passé, fordi man
allerede har akseptert temautstillinger, der helheten er overordnet delene, og
at i enhver utstilling der helheten er viktigere enn delene vil utstillingen være
kunst, og kuratoren en kunstner.49

Eksempler der det er tydelig at kuratoren imiterer kunstneren finnes det fler
av. Eksemplet Nilsson presenterer er en situasjon der to kuratorer gjorde en
utstilling, hvor de hevdet at tolv lydkunstnere fra hele verden hadde bidratt.
Overaskelsen var imidlertid stor da det viste seg at disse kunstnerne ikke
eksisterte. Et annet eksempel kan man lese om i teksten "Utställningen som
konstnärligt medium"50 Her presenterer Ingamaj Beck, lektor ved Kungliga
Konsthögskolan, eksempler på utstillinger som etter hennes skjønn nærmer
seg et eget kunstnerisk uttrykk, men hun vegrer seg for å si at de lykkes. Pros-
jektet "Memento Metropolis" (Stockholm, 1998) gjort av kurator, romkun-
stner og arkitekt Alexis Pontvik er ett av eksemplene Beck presenterer. I
dette verket anvendte kuratoren seg av samtidige kunstneres verk for å skape
et eget kunstverk, en katedral, der samtidskunst var byggeklossene. Disse
eksemplene viser at det er fult mulig å tøye grensene mellom kuratorrollen

47O’Neil, 2007:22
48O’Neil, 2007:22
49Nilsson, 2000:46
50Beck, "Utställningen som konstnärligt medium" i Expositioner - antologi om utställ-

ningsmediet, 2000:20-24.
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og kunstnerrollen. Men slike forsøk har ofte problemer med å bli respektert
av sine omgivelser. Men siden det finnes kuratorer som eksperimenterer med
rollene på denne måten, problematiseres definisjonen av kurator vs. kun-
stner. I følge Bourdieu er det grensene og hierarkiene som er innsatsen i
stridene om definisjonen:

Det är gränserna (mellan genrer eller disipliner eller mellan olika
produktionsformer inom samma genre) och därigennom hierarkierna
som är insatserna i striderna om definitionen (eller om klassifi-
ceringen). 51

Som Bourdieu har påpekt er ett av kunstfeltets kjennetegn at dets grenser
er svært gjennomtrengelige. Men samtidig preges det av sterke hierarkier, og
det er maktposisjonene som bestemmer hva som inkluderes i kunstbegrepet,
og hva som ekskluderes. Grensen mellom kuratorrollen og kunstnerrollen
er en grense som på den normative måten i følge blant andre Verwoert og
O’Neil er brutt, noe som betyr at det er maktposisjonene som regulerer og
bestemmer om kuratoren kan defineres og aksepteres som kunstner.

Respondentene for denne studien framviste ingen stor aksept for kuratorer
som ønsker å karakteriseres som kunstnere. Elgh ved Bonniers Kunsthall
mener at en kurator er ingen gestalter av visjoner, og hun trekker fram at
det er viktig å skille tydelig mellom rollene slik at begrepene ikke blir utvas-
ket.52 Jovic, ved Bodø kunstforening mener at det er allmen enighet i hvor
grensene går, hun hevder videre at temaet er urelevant da grensene mellom
formidlerrollen og kunstnerrollen er klare og tydelige, og at formidlerrollen
opphører når kunstnerrollen begynner: "En kurator kan ikke konkurrere med
en kunstners eget uttrykk. I så måte er ikke kuratoren formidler, men kunst-
ner selv."53 I teksten "Dubbel blick" skriver også Helena Holmberg, Curator
ved Index54 at hun er usikker på om spørsmålet om kuratoren kan være kun-
stner er relevant, eller interessant. "I dag är curatorn inte en konstnär. Det

51Bourdieu, 2000:327
52Elgh, intervju 28.juli,2008
53Jovic, intervju 11. august, 2008
54Index - The Swedish Contemporary Art Foundation
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är möjligt att förhållandet är annorlunda i framtiden, men jag är inte säker
på att det är viktigt eller ens önskvärt att definera curatorn som konstnär."55

I følge kunstner og kurator Paul O’Neil er det en fare ved å holde for hardt
på grensene, da dette fort kan bli en undervurdering av hvor stor rolle en
kurators valg og innspill kan ha. Også kunstkritiker Jan Vewoert har løftet
fram at samarbeidsprosjekter der kuratorene fungerer som medskapere er noe
som har blitt mer og mer vanlig. O’Neil ser det som problematisk at enkelte
ser behovet for å stramme rammene mellom disse rollene, fordi det vil være
å overse deres gjensidige avhengighet av hverandre.

I would argue that such a divisive attempt to detach the activity
of curating from that of artistic production results in resistance
to recognition of the interdependence of both practices within the
field of cultural production.56

Også Verwoert mener at det normative skillet mellom kurator og kunstner
har opphørt for lenge siden, men at enkelte forsøker å gå tilbake å gjenop-
prette dette skillet. I følge Verwoert er dette tradisjonalister som nekter å
innse at skillet ble brutt en gang for alle, allerede da konseptkunst ble definert
som kunst.57 Men Vervoert forklarer videre at selv om den normative måten
å skille mellom kurator og kunstner er falt i grus, er det i hans øyne nyttig å
holde på den regulative egenskapen ved kuratortittelen og kunstnertittelens
adskilte benevning.

Vi kan se her at det er uenighet rundt spørsmålet om grensene holder på
å viskes ut. Noen ser tegn til at kuratorrollen nærmer seg kunstnerrollen på
enkelte områder, men de fleste anser at kuratoren i prinsipp ikke er noen kun-
stner. For eksempel så vi at Jovic ved Bodø kunstforening mente at grensene
mellom rollene er tydelige, mens kunstviter Håkan Nilsson mener at det er

55Holmberg, "Dubbel blick", i Expositioner - antologi om utställningsmediet, 2000:61
56O’Neil, 2007:14
57Verwoert, 2006:138
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bevist at kuratoren kan være en kunstner. Kurator Helena Holmberg løfter
fram en tredje side av saken:

Att konstnärer agerar curatorer är i dag helt accepterat och man
talar ibland om at gränsen mellan de båda rollerna är utsuddad.
Så är det inte. Gränsen finns men kan med lätthet överskridas -
från ena hållet.58

Holmberg introduserer den neste delen av diskusjonen, og det naturlige mo-
targumentet for kuratorer som ikke tillates å agere som kunstnere: Kunst-
nerne kan agere kuratorer, og bevege seg fritt mellom rollene. Hvordan kan
det ha seg at veien ikke er like lang frem og tilbake for begge parter?

4.3 Kunstneren som kurator

While the 1990s, curators had to face criticism for believing they
were the true artists, the situation has since dramatically changed.
Artists now curate themselves, they curate other artists and cu-
rate curators.59

Vi har sett at flere anser at rollene i kunstfeltet glir over i hverandre. Grenseløshet
er et kjennetegn på tilstanden i det senmoderne samfunnet, noe som også
kommer til syne i kunstfeltet. Flere beveger seg mellom grensene for de re-
spektive praksisene kritiker, kurator og kunstner. Og de som forsøker å holde
seg innenfor sin egen avgrensede praksis, må leve med at det stilles spørsmål-
stegn ved hvor avgrenset praksisen egentlig er. Men det er for kunstnerne
det er lettest å bevege seg mellom ulike praksiser.

Flere, også en av respondentene, peker på at det er vanligere for kunstnere
å ta på seg rollen som kurator, enn for en kurator å ta på seg rollen som
kunstner.60 Dette er også, kanskje naturlig vis, mer akseptert. I en artikkel
i Sydsvenskan i 2004 hevder journalisten at kuratorenes såkalte "enevelde"

58Holmberg, 2000:60
59Kremer, Boris,"The dictatorship of the curator or stakhanovism in art", 2004
60E-post fra Elgh, 28.juli,2008
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er over, og at de nå har begynt å slippe kunstnerne til på sine scener på
kunsthaller og museum.61 I artikkelen trekkes det fram hvordan kunstnernes
overtakelse av utstillingsproduksjon henger sammen med at det romantiske
geni-stemplet ikke lenger er kunstneren forunt, men at kunstneren i dag heller
er en "flexibel mångsysslare, väl bevandrad i såväl teknikk och teori som kon-
stväldens politiska, sociala och ekonomiska villkor."62

På spørsmålet om det finnes fordeler eller ulemper med at kunstnere ku-
raterer sine egne utstillinger var respondentene uenige. Jovic ved Bodø kun-
stforening svarte at det er en selvfølge at en kunstner vet best hvordan hans
kunst bør formidles, og at det i dag er mest vanlig at kunstnerne tar seg
av egen produksjon.63 Elgh mener derimot at de fleste kuratorer og kunst-
nere er enige om at det er en ulempe at kunstnere kuraterer egne utstillinger
uten samarbeide med en utenforstående kurator. Dette på grunn av man-
gel på distanse til egen kunst. Intervjupersonene var imidlertid enige om at
samarbeid med kunstneren vil være fordelaktig i enhver situasjon, og Elgh
understreker at en kunstner i de aller fleste utstillings sammenhenger selv er
kurator også:

På ett sätt är konstnären alltid curator till sina utställningar,
detta för att konstnären vet bäst vad verket har för förutsät-
tningar. Så i sådana fall är gränsen inte så benhård, snarare
väldigt flytande. Arbetet bygger alltid på en dialog där man
utifrån sina respektive erfarenheter hittar de bästa möjliga lös-
ningarna.64

Kunstnere som ønsker å kuratere egne utstillinger står i en posisjon til å
gjøre mer ut av utstillingens helhet enn kuratorer som ikke har kunstnerbak-
grunn. De står i en posisjon til å si at de bruker kuratering som kunstnerisk
praksis. Det finnes mange eksempler på kunstnere som gjør nettopp dette.

61Sydsvenskan 10.mars, 2004
62"Konstnärna tar makten: Den allmäktiga curatorn tar ett steg tillbaka på gott och

ont", Sydsvenskan, 10. mars, 2004
63E-post fra Jovic, 11.august, 2008
64Elgh, intervju 30.juli,2008
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I forbindelse med kunstprosjektet "Curating Degree Zero" i Bergen, uttalte
kunstnere og kuratorstudenter i kunstnergruppen Rakett, til Billedkunst at
de er interessert i å utforske alle rollene som ligger mellom kunstner - og
kuratorrollen.65 Det er som vi har sett svært mye vanskeligere for en kurator
å si at en anvender seg av kunstneriske grep som kuratorisk praksis. Karolin,
en av medlemmene i kunstnergruppen Rakett sier til Billedkunst at mange
unge kuratorer nok er redde for å krysse grensen for sin kuratoriske praksis.

Jeg tror det blant mange unge kuratorer eksisterer en frykt for
å tråkke over grensene mot kunstnere og deres ideer eller verker,
grunnet de predefinerte hierarkiske strukturene innenfor kunstver-
denen som lenge har dominert kurator- og kunstnerrollene. Mange
kunstnere har erfaringer med og fordommer mot kuratorer som
kjører på med superstar-stil og instrumetalisert bruk av kunstnere
til egen fordel og karriere.66

Slik kunstfeltet er idag ser det ut som kunstnere kan legitimere overtråkk av
grenser ved å henvise til bruddets kunstneriske effekt, mens en kurator vil
risikere å utelates fra det gode selskap, om han ikke forholder seg til spillets
regler.

4.4 Kuratoren som portvokter

Kuratoren kan fungere som en portvakt ved at han avgjør om en viss kun-
stner slipper inn på kunstscenen, og ved at han regulerer hvilken kunst som
anses som ny, avantgardistisk, original eller banebrytende. Vi kan også se
på kuratoren som en portvakt i en formidlingssituasjon, der det er han som
bestemmer hvem som skal forstå formidlingen, hvem retter den seg mot, og
hvilke eventuelle målgrupper blir utelatte. Ordet "portvakt" har utvilsomt
en negativ konnotasjon. I dette kapitlet skal vi se nærmere på hva det kan
bety at en kurator agerer som portvakt på kunstscenen.

65"Rakett sjonglerer mellom rollene",Billedkunst nr. 7, 2008
66ibid
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Takket være et velorganisert system av "portvakter" - direktører,
kuratorer, kritikere etc. - blir kunstlivet med faglighet som be-
grunnelse styrt av vurderinger man verken kan kritisere eller om-
prøve. "Portvaktenes" faglige og normative praksis har samme
status som når Paven taler ex cathedra. Det er gudens sanning,
ufeilbarlige utsagn, som ikke kan være gjenstand for tvil.67

Det er Paul Grøtvedt som bruker metaforen med kuratoren som portvokter.
På den ene siden holder portvakten ute de som ikke er velkommen, men
han stenger også inne kunsten, ved å gjøre den til en mindre del av en liten
helhet, eller til illustrasjoner for kuratorens ideer. Dette er en formidling som
står i sterk kontrast til idealet om kunst som ikke settes inn i en begrenset
sammenheng, men som utenfor den "hvite kuben" har verden som kontekst.
Dette var idealet til den amerikanske kunstneren Robert Smithson (1938-
1973). Gjennom hans øyne blir portvokter-kuratoren også til en fangevokter:

Cultural confinement takes place when a curator imposes his own
limits on an art exhibition, rather than asking an artist to set his
limits. Artists are expected to fit into fraudulent categories. Some
artists imagine they’ve got a hold on this apparatus, which in fact
has got a hold of them. As a result, they end up supporting a
cultural prison that is out of their control. Artists themselves
are not confined, but their output is. Museums, like asylums
and jails, have wards and cells- in other words, neutral rooms
called "galleries." A work of art when placed in a gallery loses
its charge, and becomes a portable object or surface disengaged
from the outside world.68

Smithson mener at kunstnerne villedes til å tro at deres kunst er fri, mens
den i virkeligheten settes inn i et fengsel av et museum, der den fulle makt
og kontroll over kunsten blir overgitt til kuratorene. Ingemaj Beck forklarer
i en setning hvordan kuratorer gjennom generalisering anvender kunst for
å underbygge sin egen ide: "Man utställer bananer tillsammans med päron
för att formulera en hypotes runt temat frukt".69 En norsk kurator som

67Grøtvedt, Et kunstver? Kunstkritikk på tvers,Oslo, 2008:44
68Smithson, "Cultural Confinement" 1979
69Beck, 2000:23
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intervjues i Billedkunst70 Geir Haraldseth, innrømmer at han noen ganger
bruker kunst som illustrasjoner for en egen ide:

Jeg bruker ofte verk som illustrasjoner, men det spørs på typen
verk(...) Et verk kan sees som en illustrasjon, et annet som et
autonomt verk. Det er ikke uproblematisk at verk brukes til å
illustrere mine ideer, men jeg ønsker reaksjoner på utstillinger jeg
møter.71

Samtidskunsten formulerer seg også på et konseptuelt nivå, og gjør derfor at
betraktningen i større grad krever en lesning som går via begreper enn via
estetisk sansing, noe som bryter med selve kunstbegrepet slik det har blitt
konstituert gjennom kunsthistorien. I metaforen kuratoren som portvokter
ligger også det som Grøtvedt peker på, nemlig at kuratorer og andre mak-
thavere i kunstfeltet har fått en kyndighet som ikke kan kritiseres. Grøtvedt
mener at kuratorer legitimerer sine personlige valg og vurderinger gjennom
å henvise til sin faglighet, og at denne ikke blir stilt tilgjengelig for kritikk.
Samtidig som kuratoren får en større rolle tar konseptkunsten mer plass,
og det kan se ut som den klassisk figurative kunsten har problemer med å
komme forbi portvaktene.

Kunstner Vilde Von Krogh tar dette opp til debatt i en artikkel i Mor-
genbladet72. Hun hevder at det er viktig å være kritisk til at det er "et
svært lite antall mennesker som styrer det det norske kunstfeltet ut fra smale
kunstneriske preferanser". Hun mener også at maktkonsentrasjonen i kunst-
Norge gjør at kunstnerne har blitt til en "fargeklatt på kunstarbeidernes og
kuratorenes palett, og fortolkerne og akademikerne har overtatt menings -
og ytringsfeltet." Hun mener at kunstdiskusjonene som nå er overtatt av
kuratorer blir lukket og utilgjengelige, og hun ser tendenser til at denne
utviklingen gjør kunstnerne til lite annet enn teoretiske illustratører. Vilde
Von Krogh finner det også kritikkverdig at nesten samtlige av kunstnerne

70"Kuratorens rolle", Billedkunst nr. 1, 2009
71ibid
72"Få kuratorer, mye makt", Morgenbladet 11. mars, 2005
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som OCA har valgt ut er fra Oslo. Hun trekker også frem at de har uttalt
at det ikke finnes mer enn hundre kunstnere i Norge som er internasjonalt
interessante, noe som usynliggjør den mangfoldige underskogen i norsk kul-
turverden. Morgenbladets journalist velger å henvende seg til en tidligere
medarbeider i OCA, for å få innblikk i den andre siden av saken. Hans
nåværende stilling er direktør ved Preus fotomuseum i Horten, Jonas Eke-
berg. Ekeberg trekker fram at man som kurator har rett til å velge hvilke
kunstnere man vil jobbe med, på samme måte som redaktører har rett til
å velge hvilke forfattere man vil jobbe med. Debatten er i følge Ekeberg
resultatet av det som skjer når kunsten kobles med samfunnet.

I dag oppfatter man ikke lenger kunsten som et unikt kulturelt
objekt, skapt av en ensom skjønnånd. I stedet ser man på kunst
som et kulturelt objekt, og da må kunsten - og kunstnerne - finne
seg i å bli satt inn i en større sammenheng. Det betyr samtidig
at kuratorene må nærme seg kunsten med et kritisk blikk, og det
fører selvfølgelig til at enkelte blir irriterte.73

Kunsten er ikke lenger unik i forhold til andre kulturelle objekt, erklærer
Ekeberg. For han virker problemet å være at kunstnere ikke vil finne seg i
dette. En av de som er lite begeistret for at kunsten i dag blir sett på som
et kulturelt objekt er Paul Grøtvedt. Han går så langt at han på sett og
vis hevder at kunsten ikke eksisterer lenger, da den taper alle kunstneriske
betydninger ved å kun formulere seg konseptuelt.

Kunsten har kommet til veis ende som åndens uttrykk. Den ut-
trykker seg nå på begrepets nivå og er slikt sett tømt for kunst-
neriske betydninger. Man kan naturligvis hevde at kunsten fort-
satt eksisterer, men i så fall er det bare i kraft av institusjonelle
rammer. Det hjelper allikevel ikke, for historisk sett er jo også
kunstinstitusjonene tuftet på modernitetens kunstoppfatning og
autonomitenkning.74

73"Få kuratorer, mye makt", Morgenbladet, 11. mars, 2005
74Grøtvedt, 2008:113

35



Grøtvedt ser sammenhenger mellom konseptkunstens dominans, og teoretis-
eringen som foregår i kunstutdanningen. Grøtvedt peker på at konseptkun-
stnerne i dag har en helt annen måte å se på kreativitet, enn den som tradis-
jonelt har vært kunstneres synssett. Han mener at det kunstneriske syns-
settet er at kunnskap og historie er vel og bra, helt til man ønsker å skape.
Fordi skaperprosessen er intuitiv og spontan, i motsetning til kunnskap.75

Grøtvedt forholder seg til slik kunstsynet var i det moderne prosjekt, der det
å blande vitenskap og teori inn i kunsten tilhørte absurditeter.

Denne gradvise forandringen av kunsten i retning av et viten-
skapelig forskningsfelt representerer et radikalt brudd med moder-
nitetens gyldighetsfordeling. I det moderne prosjekt ble viten-
skapen, kunsten og moralen tilgodesett med hvert sitt autonome
gyldighetsområde. De ble definert som selvstendige og frie virke-
felter hvis hensikt var å realisere sitt iboende potensial på egne
vilkår. En sammenblanding av kunst og moral eller av vitenskap
og moral var utålelig. Det samme gjaldt om vitenskapen blandet
seg i kunstneriske anliggender.76

Utviklingen er i følge Grøtvedt en del av institusjonaliseringen som har skjedd
i opplysningstidens kjølevann, noe som i sin tur har bidratt til at teorien har
tatt mer og mer over kunstfeltet, og kunstnerne må underordne seg et stats-
byråkrati. Dette ser Grøtvedt i lys av Adornos refleksjoner om kulturindus-
trien, der kunstnere står ovenfor dilemmaet med enten å tilpasse seg de nye
vilkårene og i samme stund miste sin frihet og uavhengige autonomi, eller
holde fast på sin frihet, og derigjennom risikere å ikke ha noen brodd eller
virkning for samfunnet.77

Duchamp er en skikkelse som går igjen når man diskuterer samtidskun-
sten og det nye verksbegrepet. Ved å presentere sine "readymades" som
kunst snudde han hele verksbegrepet på hode. Grøtvedt mener imidlertid at
Duchamps prosjekt ikke var å utvide kunstbegrepet, men å bryte det ned:

75Grøtvedt, 2008:70
76ibid:62
77ibid:56
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"Hans mange readymades representerer ingen utvidelse av kunstbegrepet,
og dermed en faglig berikelse, men en permanent ødeleggelse av kunstens
og kunsthistoriens grunnlag."78 Ved å utvide kunstbegrepet for å inkludere
Duchamps anti-kunst, har man i følge Grøtvedt åpnet for at alt kan være
kunst. I Grøtvedt øyne tar ikke kunsthistorikerne dette på alvor, men bruker
uanfektet to ulike språk når de snakker om tradisjonell kunst og samtid-
skunst.79 Grøtvedt gjør kuratoren til syndebukk når han tegner et bilde av
dagens maktforhold i kunstfeltet.

Det har skilt seg ut en bestemt gruppering av kunstsakkyndige
som har skapt en nisjeprofesjon, som i stigende omfang dominerer
kunstfeltet. De omtales som kuratorer og anser seg for å være spe-
sialister i formidling og organisering av utstillinger. De er preget
av en kvasiteoretisk sjargong og kolporterer senmodernistiske ideer
om overskridelser og fremskritt i kunsten. (...) Gjennom et in-
ternasjonalt nettverk av samlere, galleri - og museumskontakter
setter kuratorene en bestemt type kunst i sirkulasjon.80

Grøtvedt sammenligner dagens kunstformidlere med portvakter, som selv
er immune for kritikk. De legitimerer sine valg med faglighet, og et verdi-
grunnlag som de selv definerer. Jon-Ove Steihaug er enig med Grøtvedt om
at kunsthistorien kommer til kort når en skal forklare samtidskunsten, men
Steihaug mener at vi må løse problematikken med endringene i kunstbegrepet
ved å utdanne flere kompetente kunstformidlere, som er utdannet til å forstå
samtidskunsten.

For å kunne ha en diskusjon må det finnes påstander og argu-
menter som diskuteres åpent. Slike påstander er det nettopp den
kuraterte utstillingen gjør det mulig å komme med en utstill-
ingsmessig påstand om hva som er verdi og hvilke kvaliteter som
er vesentlige. Men samtidig er det avgjørende at det finnes en
rekke instanser som kommer med slike kvalifiserte påstander.81

78Grøtvedt, 2008:119
79ibid
80ibid:91
81"Hvem skal forvalte samtidskunsten?" i Dagbladet, 24. mars 1997
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Steihaug mener at det av denne grunn er viktig å undersøke pensum som
kunsthistoriestudentene får undervisning i. I følge Steihaug mangler de siste
femti årenes kunst i kunsthistorikernes fagstudium i Norge, samtidig som ar-
beidsområdene som krever kompetanse på dette området øker i antall.

Kunstnere som ikke egner seg til konseptuell kunst, og i Grøtvedts øyne
ikke verdsettes av makthaverne, kan bli presset til å tilpasse seg ønskene til
de som velger ut kunst, og til dem som kjøper. Kuratorens rolle som port-
vokter kan være problematisk hvis formidlergarden er for liten til at kunstens
mangfold kommer igjennom.

4.5 Kuratoren som kreatør og entreprenør

Betegnelsen kreatør innebærer en form for kreativt skapende. Frilanskura-
torene jobber under midlertidige ansettelsesformer, og de velger selv hvilke
oppdrag de vil takke ja til. Disse er selvsysselsatte med ansvar for alt i
sitt eget virke, fra det bedriftsøkonomiske til det praktisk kreative. I dette
kapitlet skal vi undersøke hvordan kreativitet og kuratering henger sammen,
eventuelt ikke henger sammen, i ulike aktørers øyne.

Kunstner og kurator Paul O’Neil mener at kuratorrollen ikke bare har fått
en mer innflytelsesrik rolle, men også en mer kreativ rolle på kunstscenen:

Indicative of a shift in the primary role of curator, is the chang-
ing perception of the curator as carer to a curator who has a
more creative and active part to play within the production of
art itself.82

O’Neil beskriver en forskyvning der kuratorer har gått fra en rolle som ad-
ministrator til medprodusent. I vår tidsalder der kreative yrker har status, og
det utdannes kulturarbeidere på samlebånd kobles frihet i arbeidssituasjonen
ofte med det å ha større kreative muligheter. Flere kuratorer tilhører gruppen
med selvsysselsatte som har stor selvstendighet i sitt arbeide, og som jobber

82O’Neil, 2007:15

38



på prosjektbaserte ansettelsesprinsipper uten veldig faste rammer. I følge
kunstkritiker, og lektor ved Konstfack Sven Olof Wallenstein har endringene
i utstillingene, som henger tett sammen med endringene i kunstspråket som
sådan, påvirket også museets rolle. Fra en oppgave med å representere har
museene fått en posisjon hvor de også produserer noe nytt.83 Flere har ob-
servert dette. Kunstkritiker Jan Verwoert mener at det foregår en "symbolic
struggle between artists, and creative institutions over the claim to creativ-
ity."84 En måte for institusjonene å utøve kreativitet på er gjennom å ta inn
frilansende kuratorer til spesifikke prosjekt, som de ønsker at kuratoren skal
legge sin originale og kreativ hand på. I monn av at institusjonene ser på ku-
ratorens tjeneste som en kreativ tjeneste, lønnes han også etter dette. Dette
kan en lese i rapporten rundt frilanskuratorens vilkår i Sverige, fra Instituttet
för konstnärer och konstförmedlare (IKK):

Av institutionernas enkätsvar kan vi se att frilanscuratorns arbete
tenderar att värderas på liknande sätt som en konstnärs, snarare
än som en av de egna intendenternas, vilket i de flesta fall får
konsekvenser för arvodesnivån. Mycket tyder också på att frilan-
scuratorer generellt inte ställer, eller upplever sig kunna ställa,
tillräckligt höga ersättningskrav för sina tjänster, i hopp om att
åtminstone komma med i ett sammanhang som kan leda till yt-
terligare uppdrag. Detta är den klassiska kulturarbetarfällan: du
får vara med och bidra konstnärligt med din kompetens, men du
får inte betalt för ditt arbete.85

Institusjonene lønner altså kuratorene som kunstnere. Dette er en lav lønn,
som i følge frilanskuratorene som deltok i undersøkelsen ikke står i proporsjon
til arbeidet som utføres. Dette blir problematisk for yrkesgruppen når det
finnes små muligheter for annen støtte til kuratorvirksomheten. Å få sin rolle
definert som kreativ også hos fonder som gir støtte til skapende arbeide kan
være avgjørende for at kuratorer skal kunne leve av sin virksomhet.

83Wallenstein,2000
84Verwoert, 2006:136-137
85Johansson og Reichert, 2008:6
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Kultursosiolog Andrea Ellmeier belyser hvordan kulturprudusenter og kun-
stnere balanserer mellom å tilfredsstille markedsbehovene og å være orig-
inale kunstnere og kreatører. Ellmeier mener at det holder på å skje en
"kultursering" av markedet og en "markedifiering" av kulturen. Dette fordi
mange kunstnerne i større grad blir tvunget til å adaptere seg til næringslivs-
markedets vilkår. Dette gjør hun rede for i "Cultural entrepeneurialism: on
the changing relationships between the arts, culture and employment". Kul-
turarbeidere nærmer seg vilkårene som kunstnerne lever under, ved at de
har dårligere økonomiske forhold, og at å drive med det man er interessert i
til den største motivasjonen i arbeidet.86 Når kulturarbeiderne må tilpasse
seg markedsbehovet for å overleve, og markedet tar til seg mer og mer av de
høykulturelle diskursene blir det vanskeligere og vanskeligere å skille mellom
høy - og lavkultur, og uten denne tydelige distinksjon blir det enda vanske-
ligere å avgjøre hvorvidt en person kan tituleres auteur, eller kunstner.

Også kuratorer føyer seg i dag inn i rekken av selvsysselsatte kulturarbeidere
som har stor fleksibilitet i relasjon til arbeidstid. De deler med kunstnere og
andre kulturarbeidere en yrkeshverdag der interessen for det man driver med
er den sterkeste drivkraften. Respondent Caroline Elgh ved Bonniers Kon-
sthall mener det er beklagelig at det er få institusjonsjobber i forhold til hvor
mange som utdanner seg som kuratorer i dag. Dette gjør at kuratorene som
vil drive med det de har utdannet seg til blir avhengige av frilansoppdrag.87

I rapporten fra Instituttet för konstnärer och konstförmedlare (IKK) kan en
lese at de fleste frilanskuratorene ser på sin egen praksis som kreativ primært,
og administrativ sekundært:

Majoriteten av curatorerna menar att curatorns arbete huvud-
sakligen är kreativt och meningsskapande, men att det omfattar
administrativa delar. Några av de arbetsuppgifter som nämns

86Ellmeier, Andrea, 2003 "Cultural entrepeneurialism: on the changing relationships
between the arts, culture and employment" i International Journal of Cultural Policy, vol
9/1,2003:3-16

87Elgh, intervju 28.juli,2008
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handlar om curatorns ansvar att skapa ett sammanhang genom
att formulera sig kring en frågeställning eller ett ämne som kon-
stnärerna gemensamt berör, att ansvara för helhetsgestaltningen
av rummet och utställningen samt att skapa kommunikationen
mellan konsten och publiken. Curatorrollen jämförs i flera fall
med koreografens och regissörens arbete.88

IKKs undersøkelse av svenske frilanskuratorers arbeidsforhold viser faktisk
at det ikke er mulig å forsørge seg på frilansende kuratorvirksomhet i Sverige
i dag. "Trots att de som svarat på enkäten uppger frilanscurator eller
oberoende curator som sin yrkesbenämning, så anger ingen att de får sin hu-
vudsakliga inkomst via frilansuppdrag som curator."89 I undersøkelsen kom-
mer det fram at kuratorene anser at en hovedgrunn til at det ikke går an å
forsørge seg som kurator er at institusjonene som kuratorene gjør oppdrag for
ikke betaler lønn som er proposjonal med arbeidet som blir utført. Samtidig
er det svært få arbeidsstipender man kan søke på som frilanskurator.

Bildkonstnärsfonden anser at kuratorrollen er en produsentrolle, som ikke
selv utfører et kunstnerisk arbeid. Kuratorer tilbys derfor ikke muligheten
til å selvstendig søke stipendier. Ut fra rapporten fremgår det en skjevhet
mellom Bildkonstnärfondens syn på kuratorrollen, og hvordan kuratorene ser
på sin egen rolle:

Konstnärsnämnden och Bildkonstnärsfondens synsätt skiljer sig
avsevärt från hur aktiva curatorer idag definierar sin yrkesroll. I
enkätundersökningen framkom att de allra flesta främst ser sig
som meningsskapande men menar att det ingår administrativa
och koordinerande delar. Det skulle kunna liknas vid konstnärens
arbete som vid sidan av det konstnärliga arbetet också har ad-
ministrativa arbetsuppgifter såsom att skriva ansökningar, sköta
befintliga kontakter och söka upp presumtiva uppdragsgivare, up-
pdatera portfolios och hemsidor, koordinera transporter till de
egna utställningarna etc.90

88Johansson og Reichert, 2008:6
89ibid
90Johansson og Reichert, 2008:6
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Det eksisterer i følge Solhjell også et anti-økonomisk press for formidlere, noe
som gjør at institusjoner bortprioriterer økonomisk gevinst, mot den kul-
turelle kapitalen som følger med å være idealistiske. Dette fører igjen til at
mange institusjoner setter seg selv i økonomiske vanskeligheter.91

Det markedsøkonomiske presset lider både kunstnere og frilanskuratorer un-
der. Dag Solhjell løftet fram den manglende støtten til frilansformidlere når
han, med mer enn et snev av ironi, erklærte seg som kunstner, i "håp" om
å kunne motta statens kunstnerstipend. Søknaden som er publisert på in-
ternettforumet Kunstkritikk.no gjorde han ikke fordi han hadde en drøm om
å begynne å utforske sine kunstneriske egenskaper. Heller ikke fordi han
ønsket å få sine å få sine anmeldelser vist fram på en utstilling. Han erk-
lærte seg som kunstner fordi han hadde merket at finansielle støtteordninger
sørger mye bedre for kunstnere i Norge enn de gjør for andre frittstående
aktører innenfor kunstformidlingen. Erklæringen ble sendt som en søknad
om arbeidsstipend for kunstnere, hvilket han, i ordets tradisjonelle forståelse,
ikke er. I teksten spiller Solhjell på det konseptuelle kunstbegrepets romslige
rammer, når han spør om hvorfor ikke han som kritiker og kurator ikke skal
være berettiget kunstnerens arbeidsstipend. Solhjell referer også til dagens
interdisiplinære kunstformidlingspraksis, der alle er både kunstnere, kritikere
og kuratorer - på en gang.

Med denne språkhandlingen, Jeg erklærer meg herved som kunst-
ner utfører jeg den samme transformasjon som kunstnere, når de
tar et objekt, av egen eller andres tilvirkning, peker på det og sier
Dette er kunst. (...) Som kunstner er jeg altså delvis autodidakt.
Det er jeg glad for at mange kunstnere også er, som kritikere.
(...)Med arbeidsstipend som kunstner, vil imidlertid denne man-
gelen om ikke forsvinne, så iallfall bli tillagt like liten vekt som
når kunstnere blir anerkjent som kritikere og blir medlemmer av
Norsk kritikerlag.92

91Solhjell:184
92"Søknad om arbeidsstipend som kunstner", http://www.kunstkritikk.no/

article/6991
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Det er verdt å merke seg at selv om Solhjell spiller på de flytene grensene
på kunstscenen i sitt resonnement, er det ikke annet enn å skape oppmerk-
somhet rundt kritikeres økonomiske situasjon som er formålet med søknaden.
Et lignende stunt gjorde Helena Holmberg, da hun forsøkte å søke om kun-
stnerstøtte med å presentere sin seneste utstillingsproduksjon som "arbeid-
sprøve" i søknaden.93 Muligheten for økonomisk støtte er større hvis man
er kunstner, og muligheten for å operere på tvers av disipliner er større som
kunstner. I IKKs kuratorundersøkelse blir det gjort oppmerksom på at kun-
stnere har mulighet til å søke om støtte fra Bildkonstnärfonden, med formålet
om å operere som kuratorer ved utstillinger. Dette er imidlertid ikke en mu-
ligheter for kuratorer uten at kunstnerne som medvirker undertegner på at
utstillingen gagner dem. Dette betyr at utstillingen langt på vei må være
ferdig planlagt allerede før det søkes om støtte.94 I følge rapporten kan en
årsak til dette være manglende kunnskap og/eller interesse om kuratorrollen
i fond og i kommunale og regionale forvaltninger i Sverige.

4.6 Kuratoren som megler og diplomat

Å tilpasse seg markedsforventninger er en av måtene som kuratoren kan fun-
gere som en megler på. I dette kapitlet skal vi se flere eksempler som peker
på at kuratorens arbeide av mange sees på som en diplomat som megler og
pendler mellom ulike aktørers forventninger og ønsker, inkludert sine egne.

I et intervju med den fremtredende kunstteoretikeren, kritikeren og forskeren
Pierre Restany (f.1930, d.2003) diskuteres hvordan kunsten har måttet tilpasse
seg nye markedsbehov, og hvordan nye tekniske og mediale løsninger har
påvirket kunsten og utstillingenes retning.

Beti Žerovc: (...)Det finns väldigt få kritiska texter om curatorn,
som sitter på flera olika stolar och ger löften till alla berörda
parter: till konstnärerna, till sponsorerna, till besökarna etc. om

93Holmberg, 2000:61
94Johansson og Reichert,2008:6
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att han kommer att göra det bästa för alla.

Pierre Restany: Självklart. Curatorer använder sig av den gamla
omertastrategin sinsemellan. De känner till alla dessa problem
men vill inte erkänna dem.95

Utstillnger som er kuratorstyrte har ofte en overordnet ide eller et tema som
kunstnerne som bidrar er en del av. Samtidig som kuratoren ofte har en
egen ide, må kuratoren ta stilling til kunstnernes ideer. Fagansvarlig ved
kuratorstudiet ved kunsthøgskolen i Bergen mener at en kurators utfordring
ligger i "å manøvrere mellom dialog og diktatur".96 Å megle, og gjøre kom-
promisser i forhold til behov hos kunstner, institusjon/arbeidsgiver og pub-
likum er en av kuratorenes utfordringer. De ulike publikumsgruppene krever
ulik formidling, og de trekker mot ulike formidlingsinstitusjoner. Går meglin-
gen for langt i publikums favør kan utstillingene bli i overkant popularistiske.

Restany mener å obeservere at utstillinger i dag forsøker å fungere som et
tv-program. Siden all kunst som produseres i dag i følge Restany har et ønske
om å kommunisere, er utstillingen som et tv-program blitt ett ideal.

Beti Žerovc: Tror du att ett av kriterierna som dessa curatorer
använder för att mäta kvalité på konst idag är...

Pierre Restany: Ja, det är huruvida det skulle bli ett bra tv-
program eller inte. Jag tror att de här personerna har en idé om
hur ett konstverk måste kommunicera och att det måste kommu-
nicera direkt, och därför härmar de televisionen. Jag tror att TV
har förändrat deras egna dimensioner ganska mycket.97

Den meglende rollen til kuratoren setter Restany i kontrast til kreativitet.
Restany mener at kuratoren sjelden er kreativ, da hans jobb i så stor grad

95Sitemagazine, utgave nr. 12, 2004:4
96"Den kuratoriske praksis. Øvelsen i å manøvrere mellom dialog og diktatur",

http://www.khib.no/khib/KU-FoU/Publikasjoner/AArbok-2005-2006/Den-
kuratoriske-praksis-oevelsen-i-aa-manoevrere-mellom-dialog-og-
diktatur

97Sitemagazine, utgave nr. 12, 2004:4
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innebærer å inngå kompromisser.98 I flere tekster løfter aktører fram diplo-
mati og kompromiss som elementære funksjoner ved en kurators rolle. Også
studenter ved Stockholms kuratorutdanning uttalte til Svenska Dagbladet at
å være diplomatisk er den viktigste egenskapen til en kurator.99 Dette er
egenskaper en ikke nødvendigvis forbinder med kreativitet, men kanskje det
motsatte.

Kunstkritiker Jan Verwoert løfter fram hvordan institusjoners kreativitet er
regulert av forventninger hos gjesten. "Gjesten" kan i denne sammenhengen
både kunstneren og utstillingsbesøkeren. Verwoert knytter dette til Jacques
Derridas konsept om hospitality.

The creativity of the host lies in the capacity to allow for an un-
limited agency of the guest - in this case the artist and visitor. It
is a creativity that is necessary for the creativity of a constitutive
outeside(r), the prospective guest to emerge. At the same time
the range of the host’s agency is also limited by the potential de-
mands of the constitutive outside(r), as any attempt to prefigure
or predetermine the arrival and agency of the guest would effec-
tively preclude the freedom of the guest or even stop him or her
from coming.100

Hvis kuratoren er "verten" (host), er både kunstneren og utstillingsbesøk-
eren "gjestene" som kuratoren må justere seg etter. I lys av konseptet med
hospitality, kan en altså si at kuratorens kreativitet er en kreativitet som er
regulert. Det som regulerer kuratorens kreativitet er både publikum og kun-
stneren - og disses forventninger og krav. I mange sammenhenger finnes det
også en oppdragsgiver som har sine rammer. Når disse rammene utfordres er
det man har begynt å bruke begreper som kuratoren som "meta-kunstner".
Kuratorer som bryter disse rammene lar kreativiteten være styrende. Da vil
forventninger og krav fra publikum og kunstner utfordres.

98Sitemagazine utgave nr. 12, 2004:4
99"Framtidens kuratorer utbildas för att kunna möta kritik", Svenska Dagbladet 16.

februar,2005
100Verwoert,2006:136-137
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Kuratorens meglende rolle mellom kunstnerne og publikums er ikke bare
en faktor som regulerer kuratorens kreativitet, det fryktes også at denne
meglende rollen i økende grad skaper kunstutstillinger som går i publikums
favør, og blir mer kommersielle. Blant annet løftes denne problematikken
fram på et kunstseminar i Henningsvær i 1997. Zygmunt Baumann la her
fram sin bekymring for at utstillinger også er i ferd med å bli konsumkultur
og ren underholdning.101

Kunstner og kurator Paul O’Neil, som anser at kuratorrollen har tatt en
mer kreativ form, ser også tendenser til at biennalene (temautstillinger av
mer eller mindre stor skala) er blitt en egen type institusjon, der kuratorene
fungerer som meglere mellom kunstnernes og publikums behov.102

Kompromissene som må gjøres for å tilfredsstille en arbeidsgiver, publikum/marked
og kunstneren kan i noen tilfeller gå på bekostning av sistnevnte og dermed
også kunstens "frihet". Kunstsosiolog Pierre Bourdieu mener at skillet mel-
lom de som tilpasser seg markedets etterspørsel, og de som tar avstand til
dette fordi de mener at økonomi og kunst ikke er forenelige, er så stort at det
eneste disse kulturprodusentene har til felles er deres kamp mot hverandre,
mot dens hierarkiske motpol.103 Dette er kampen mellom de som forsvarer
"den rene kunsten" og de som forsvarer "den borgerlige eller kommersielle
kunsten".

Den konsekvente avstanden det eksklusive kretsløpet tar til kommersiell
kunst ser kunstsosiolog Dag Solhjell på som en bakdel. Innenfor det mest
eksklusive kretsløpet er det et utbredt synspunkt at kunst ikke skal være
økonomisk lønnsomt. Dette gjør at mange kunstnere strekker seg langt
økonomisk for å få innpass i det eksklusive miljøet. "Det hersker et ak-
tiv tabu i det eksklusive kretsløpet: du skal ikke lage kunst i den hensikt

101"Kurator og konsumkultur", Dagbladet 22.september, 1997
102O’Neil, 2007
103Bourdieu, 2000: 316
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å selge"104 Hvis du har som hensikt å selge, faller du med en gang ned fra
høykulturens pidestall.

Hvis en formidler ønsker å rette seg mot det brede publikum, må en gå ut
fra at et flertall av disse ikke er vant til å gå på kunstutstillinger, og ikke har
kjennskap til samtidskunstområdet. Dette er det kontekstsvake publikum.
Solhjell mener at et møte mellom et kontekstsvakt publikum og samtidskunst
kan fortone seg som når en leser av skjønnlitteratur ikke vet forskjellen på
Walt Disney og Ibsen. I følge Solhjell trekkes det kontekstsvake publikum
mot mindre kunsthaller der også kunsten krever mindre av leseren. På disse
kunsthallene finner man ofte også kontekstsvake formidlere. Men hvis en
ønsker å formidle samtidskunst mot dette publikumet må den kontekststerke
formidleren popularisere sin innsikt.105

Popularisering er også hva Restany observerer som en bivirkning av at kun-
sten og utstillingene legger stadig mer vekt på å kommunisere. I følge han
kommer kuratorene til å gjøre stadig mer publikumsvennlige utstillinger, og
kunsten kommer til å nærme seg markedet. Som en følge av dette kommer
media - og kommunikasjonsbransjen til å overta kunstformidlingen:

Pierre Restany: Det är en ny roll, men den kommer att försvinna
inom kort.

Beti Žerovc:Vem kommer då att ta hand om urvalet av konsten?

Pierre Restany: Folk från kommunikationsfältet. Curator-systemet
är över. (...) Du förstår, först kommer konsten att närma sig
konstmarknaden och efter detta söka större besökssiffror. Då
blir konstpubliken större och större eftersom efterfrågan av konst
stimuleras av olika kommunikationssystem såsom television och
så vidare.106

I følge Restany vil jakten på publikumstall og på en stadig mer dirkete kom-
104Solhjell,2007:183
105ibid:211
106Sitemagazine, utgave nr. 12, 2004:4
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munikasjon i kunst og utstillinger til syvende og sist forårsake en oppløsning
og omforming av kuratorrollen. I den nye formen blir kuratorens viktigste
oppgave blir å beherske kommunikasjonens kunst, der kommunikasjon som
tiltrekker seg et stort publikum er den foretrukne. I følge Restany vil dette
føre til at kuratorens rolle som opinionsleder opphører.107

4.7 Kuratoren som auteur

Å være en auteur innebærer at man har et navn som folk husker. På en måte
er auteuren en aktør som kunne fått en statuett for sin opptreden: deres
arbeide er kreativt, og kan skilles ut fra helheten som de virker i, og vurderes
som godt eller mindre godt utført arbeid. Det kan også innebære en from for
stjernestatus hvis navnet blir kjent for et bredt publikum. I utstillingssam-
menheng har det vært kunstnerne som har vært de eneste auteurene, helt til
fokus også begynte å bli rettet mot kuratorens arbeide. Kjendis-kuratorer
blir lett å sammenligne med andre produsenter i kulturfeltet. I dette kapitlet
skal vi gå nærmere inn på hvordan ulike aktører beskriver og ser på prob-
lematikken rundt kuratorer med auteur og kjendis-status.

Paul O’Neil er en av de som har løftet frem at kunstkritikken på 1960-tallet
flyttet seg fra å fokusere på objektene til å fokusere på omgivelsene.

During the 1960s the primary discourse around art-in-exhibithion
began to turn away from forms of critique of the artwork as au-
tonomous object of study/critique towards a form of curatorial
criticism, in which the space of exhibition was given critical pre-
cendence over that of the object of art.108

Sven-Olov Wallensten peker også på at vekten av kataloger og øvrig presen-
tasjonsmateriale kan være stor. Han mener at kunsten i noen tilfeller blir
underordnet presentasjonen.

107Sitemagazine utgave nr. 12, 2004:4
108O’Neil, 2007:13
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Det interessanta är hur själva formen for presentation (kataloger,
intruktioner ) ofta blir til verkens egentliga idé och substans. Ut-
ställningen kunde i vissa fall utgöra en kommentar til katalogen
(...) och inte omvänt.109

Til tross for at kuratorrollen har tatt mange former, har kureringsformene
i følge O’Neil gått i retning av å bli mer identitetsdrevne.110 Dette viser
at man betrakter utstillingsmediet i dag nærmer seg måten man ser på an-
dre (audio)visuelle medium. Likhetstrekkene med den nye kuratorrollen og
filmregissøren trekkes fram i teksten "Dark side of the Force". Her skriver
den tyske kuratoren Boris Kremer om film-auteurismen på 1960-tallet som
likestilte filmregissører med malekunstnere og poeter. Kremer trekker en
parallell til den selvgående kuratoren som ble et fenomen rundt den samme
tiden som 60-tallets filmauteurer.111 Begge disse skikkelsene som før hadde
virket i bakgrunnen, tok et steg ut av skyggen.

Auteur betyr forfatter, og i følge Foucault har tekster ofte blitt ansett som
forfatterløse, helt til de på noen måte bryter med regler for hva man skal
kunne uttrykke.1 Dette gjelder også for utstillinger. Man begynte først å
snakke om kuratorene når det "nye" kuratorbegrepet ble introdusert, altså
når kuratorene begynte å skyve grensene for hva en utstilling "skal" være, og
hvordan kunst "skal" formidles.

Vi mennesker liker navn. Vi liker å ha noen å knytte produksjonene vi ser opp
mot. Solhjell illustrerer hvor viktig navnet er i dagens kunstformidling med
å fortelle at han personlig aldri har sett samtidskunst blitt stilt ut anonymt.
Et navn peker på hvilken posisjon en kunstner eller en formidler har. Dette
gjør det gjennom at en enten gjenkjenner navnet, eller ikke. Gjenkjennelsen
vil tolkes som at denne personen har en høy posisjon. "Gjennom identiteten
navn=posisjon blir navnet også til en kontekst for kunstverkene".112

109Wallenstein, 2000:15
110O’Neil, 2007:17
111Kremer ,udatert, "Dark side of the force"http://www.cacsa.org.au/cvapsa/
2008/4_bs_37_2/37-2%20Kremer.pdf

112Solhjell, 2007:176
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I Billedkunst113 intervjues flere norske kuratorer med ulike bakgrunn, om
sin egen rolle. En av disse er Marianne Hultman. Hun mener at en kurator
uten en ide ikke er noe mer enn en produsent, og at en må forvente at en
kurators ide er synlig i en utstilling. Dette gjør også at kuratoren får sin
del av oppmerksomheten. Men hun understreker at det er viktig å formulere
sammenhengen til kunstneren, fordi det ligger en risiko for at verk blir re-
dusert til illustrasjoner for kuratoren.

En godt anerkjent formidler kan i følge Solhjell gi en ukjent kunstner og hans
verk tyngde, ved for eksempel å utnevne denne som fremadstormende og lig-
nende adjektiver. Er kuratoren anerkjent, er med andre ord kunsten mer eller
mindre kvalitetssikret.114 Det er de mest kjente navnene som løftes fram, og
dominerer markedsføringen for en utstilling, på samme måte som det er i
filmens verden, være det kuratoren eller kunstnerne som er mest anerkjent.
I en artikkel i magasinet Billedkunst hevder journalist Line Ruud Ørslien at
kuratoren ofte nevnes før kunstneren i forbindelse med dagens utstillinger.115

Respondentene var derimot skeptiske til spørsmålet om hvilken virkning
det kan ha for kunsten om formidleren er mer anerkjent og har høyere
status enn kunstnerne hvems verk han utstiller. Skepsisen var så stor at
de nærmest avviste hele problemstillingen. Jovic ved Bodø kunstforening
svarte slik: "Denne problemstillingen er ikke relevant, da ingen seriøse gal-
lerier/formidlingsinstitusjoner konkurrerer med kunstnere. Kunstneren er en
ting, og formidleren en annen."116

At kuratoren skulle ha større status enn kunstneren er altså for responden-
ten helt utenkelig. Spørsmålet ble automatisk tolket som om en kurator med
status betyr en kurator som konkurrerer med kunstnerens posisjon. Elgh ved
Bonniers Konsthall deler dette synspunktet. Hun konstaterer også at en ku-

113Billedkunst nr. 1, 2009
114Solhjell,2007:177
115Billedkunst nr. 1, 2009
116Jovic, intervju 11.August, 2008
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rator har aldri høyere status enn kunstneren. I følge Solhjell vil formidleren
og kunstneren som er knyttet til hverandre øke eller eventuelt synke i status
synkront, slik at en formidler med kjent navn kan trekke opp en kunstners
verdi og navn. En kunstner som er kjent kan på samme måte skape større
troverdighet rundt en formidler. Dette kan også virke andre veien, i følge
Solhjell.117 Jovic ved Bodø kunstforening ser ikke ut til å mene at kunsten
kan bli påvirket av å bli formidlet gjennom en anerkjent formidler. Derimot
mener hun at en kurator med kjent navn kan gi en tyngde til en institusjon på
bakgrunn av at formidleren har et anerkjent utvalg av kunstnere på merit-
tlisten.118 Med andre ord mener hun at en anerkjent kunstner kan gi en
kurator anerkjennelse og status, men at kuratorens status ikke kan påvirke
kunstneren eller kunsten.

Det som har satt kuratorene i fokus er deres postmoderne holdning og bruk
av kritisk selvrefleksjon i utstillingsarbeidet. Den opphøyde statusen til ku-
ratoren er altså en følge av at han synliggjør sin rolle. Det blir i følge Jon-Ove
Steihaug feil å trekke en linje fra kuratorens synliggjøring av sin egen rolle
til en maktkamp eller konkurranse mellom kunstnere og kuratorer.

Kuratorer som driver utstillingsmakeri i form av kritisk selvre-
fleksjon bruker sin utsagns-makt på en annen måte enn de som
støtter seg til en form for institusjonell autoritet. Paradokset er at
bl.a. en del kunstnere dermed tror at denne figuren har tiltatt seg
så mye makt, mens det i realiteten er den usynlige institusjonelle
makten de burde være opptatt av.119

Fokus på kuratorers arbeid og navn kan skape innvendinger mot at fokuset
flytter seg bort fra kunstnerne og kunsten. Men i intervjuene kom det imi-
dlertid fram at begge respondentene anser at formidlere i dag ikke forsøker
å løfte fram seg selv, men har et bevisst forhold til at det er kunsten som
er fokus. Jovic formulerte også at "Folk bryr seg ikke om kuratorer, men

117Solhjell, 2007:177
118Jovic, intervju 11.august, 2008
119Steihaug, Kommentar til artikkelen "Norsk billedkunstpolitikks historie- Kulturpoli-

tikken er ikke et nullsumspill", Kunstkritikk.no, 2004
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om kunsten".120 Det kommer fram at respondentene ikke kjenner igjen ten-
densene med at formen for presentasjon blir dominerende. I følge Elgh ved
Bonniers Konsthall jobber ofte kuratorer som har en sterk agenda utenfor
institusjoner, fordi dette gir større frihet i forhold til personlige visjoner.121

Jovic mente at en kurator som har et anerkjent utvalg vil gi en tyngde til
institusjonen, men at dette er urelevant i forhold til "branding" utad, fordi
publikum ikke bryr seg om kuratorer. Det kan altså se ut som det i respon-
dentens øyne er fremst innen kunstverden kuratorenes navn har noe å si,
mens formidlerne av kunsten er urelevante for publikum utenfor. Respon-
denten tegner et bilde av det Bourdieu kaller det interne hierarkieringsprin-
sipp. Det interne hierarkieringsprinsippet løfter fram den som verdsettes hos
vedkommendes bekjente, kollegaer og bransje, mens det eksterne hierarkiser-
ingsprinsippet fremmer den som er anerkjent hos det som Bourdieu kaller det
brede publikum, altså folk flest.122

Når kuratorer begynner å bli anerkjente i det eksterne hierarkiseringsprin-
sippet kan en konstatere at oppmerksomheten kuratorrollen har begynt å
få ligner på den som filmskapere og andre populærkulturelle aktører tileg-
nes. Denne problemstillingen er allerede aktuell, noe som tyder på at det
eksterne hierarkiseringsprinsippet allerede er relevant også når det gjelder
kunstformidling. I en debatt i Morgenbladet i 2005 trekker Jonas Ekeberg
sammenligningen mellom populærkultur og kunstformidling.

Ja, det er riktig at kunstformidlere har fått økt makt de siste fem
til ti årene. Men det er på linje med det produsenter og DJer er
blitt viktigere innenfor musikken: Det handler bare om en annen
måte å mikse kultur på.123

Problemstillingen reises også i et intervju med kuratoren Daniel Birnbaum
publisert i Göteborgsposten i 2001. Her spør Jan Svenungsson om det finnes

120Jovic, intervju 11. august, 2008
121Elgh, intervju 28.juli, 2008
122Bourdieu, 2000:316
123"Få kuratorer, mye makt", Morgenbladet, 11. mars, 2005
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en risiko for at kunstnerne blir redusert til marionetter også i utstillingssam-
menheng.

- Ja, det finns en sån risk med den nya kuratorrollen och fram-
för allt i förhållande till stora biennaler, men i sista hand, nej, för
till slut har vi alla glömt Catherine David (som gjorde den senaste
Documenta-utställningen), men jag kommer inte att glömma Richters
"Atlas" eller Marcel Broodthaers installation som visades där -
till slut är hon inte så himla viktig.124

Om Birnbaum har rett ser det, til tross for at mange ser ut å observere
at det går den veien, ut som kuratorene enn så lenge holder seg utenfor
populærkulturens nivå av kjendiseri.

4.8 Kuratoren som (neo-) kritiker

I forrige kapittel innledet jeg med Paul O’Neils beskrivelse av hvordan kun-
stkritikken begynte å ta for seg presentasjonen så vel som kunsten i sine an-
meldelser. O’Neil hevder videre at kuratorene inngår i den kritiske diskursen
som tidligere har stått utenfor utstillingene, og kuratorene i stor grad "over-
tar" kritikerrollen. Flere tar stilling til, og sammenligner, kuratorrollen i
forhold til kritikerrollen. Dette kapitlet skal se nærmere på hvordan disse to
profesjonene knyttes opp mot hverandre.

O’Neil kaller kuratorene for "neo-kritikere". O’Neil illustrerer sitt poeng
med ordene til en kritikerkollega, Liam Gillick:

(...)people you might have met before, who in the past were crit-
ics, were now curators. The brightest, smartest people get in-
volved in this multiple activity of being mediator, producer, in-
terface and neo-critic. It is arguable that the most important
essays about art over the last ten years have not been in art

124"Birnbaum rör om i den internationella konstgrytan", Göteborgs-Posten, 21.august,
2001
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magazines, but they have been in catalogues and other material
produced around galleries, art centres and exhibitions.125

De som på 90-tallet begynte å kalle seg kuratorer, ver de som før hadde vært
kritikere, og dette ble synlig gjennom utstillinger, kataloger, og seminarer
der kunstkritiske og samfunnskritiske samtaler florerte. De som opererer
som kuratorer i dag og identifiserer seg med den "nye kuratorrolle", som er
mer synlig og har lov til å vise subjektivitet, innehar en rolle som har mye til
felles med kritikerrollen. I et intervju utført i forbindelse med Dokumentaut-
stillingen nummer 11, svarer den høyt anerkjente franske kunstteoretikeren
Pierre Restany på spørsmål rundt kuratorens rolle på den samtidige kun-
stscenen. Han har selv gjort utstillinger, men han forteller at han betrakter
seg selv som en kritiker mer enn en kurator. Om sine "neo-kritiker" kolle-
gaer, som andre definerer som kuratorer (blant disse, sannsynligvis den mest
kjente kuratoren Harald Szeemann), sier Restany:

För mig kan de antas vara kritiker då de har förändrat mycket
på den internationella kritikscenen. Szeemann är för mig mera
kritiker än curator, eftersom alla utställningar som han har gjort
har en väldigt stark tematisk utgångspunkt och är uppbyggda
som, låt oss säga, kritiska förslag.126

At utstillingene bidrar mer i samfunnsdebatten, og at det finnes aktører som
stilles til ansvar bak produksjonen og må svare for valgene som er tatt i en
utstilling er det fremste argumentet for at den nye kuratorrollen skal ha livets
rett. Fagansvarlig for kuratorutdanningen ved kunsthøgskolen i Bergen, Sis-
sel Lillebostad, kaller en kuratert utstilling for et utsagn og en holdning. "En
kuratert utstilling er et utsagn, en holdning materialisert i form av sammen-
stillinger, tydeliggjøring og iscenesettelse." Lillebostad sammenligner dagens
kuraterte utstillinger med manifester, slik avantgardekunstnernes aktivitet
utspilte seg, men påpeker at sammenlignet med en kritiker mangler kura-
toren kritisk distanse.127

125Gillick 2005:74, sitert av O’Neil, 2007:14
126Sitemagazine, nr. 12, 2004:4
127Lillebostad, "Den kuratoriske praksis: Øvelsen i å manøvrere mellom dialog og dik-

tatur", Kunstøgskolen i Bergen, årboken 2005-2006
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Foucault understreker at forfatterskap har vært forbundet med risk, lenge
før det ble forbundet med eierskap til tekst.128 Dette viser hvor sterkt for-
fatterskap er knyttet til det å holde noen ansvarlig for en ytring. Senmoder-
nitetens subjektfokus gjør at individer i større grad må ha tiltro til sine egne
valg og vurderinger, og kunne stå for disse hvis de blir tatt opp til kritikk.
Individualismens bakside er at dette setter individet i større risiko.129 Dette
fører til et selv-kritisk samfunn, der alle må inneha en kritisk stilling til sine
egne valg.130 Nilsson skriver i essayet "Självreflektionen. Den yttersta av
cynismer?" (2000), at den postmoderne perioden kjennetegnes med at man
er gått over fra "medie-bevissthet" til "selvbevissthet". Tendensen som Nils-
son påpeker kan vi se også i utstillingene, ved at kunsten har begynt å sette
spørsmålstegn ved sine egne betingelser.

relexivitet (...) får varje "genre" att kritisk granska sig själv, sin
egen princip, allt den förutsätter: det blir allt vanligare att kon-
stverket, den fåfänglighetssymbol som presenterar sig som sådan,
inbegriper ett slags hån mot sig själv.131

I kultur avspeiles selvgranskingen både i produksjoner og i produsentrol-
lene. På samme måte som kunsten kritisk gransker seg selv, eksperimenterer
mange produsenter med å utforske og å kritisk granske sin egen rolle - og å
synliggjøre den. Kurator Jon-Ove Steihaug skriver i det norske Dagbladet at
når en synliggjør sin egen rolle gir en også opp et maktspråk, som har vært
den dominerende diskursen innen museumsutstillinger.

Dermed gir også kuratoren opp den form for maktspråk som ligger
i det at man påtar seg å representere universalitet og objektivitet.
Det er jo på den måten kunstmuseer i Norge stort sett begrunner
sin egen virksomhet i dag. (...) Vi kunne også fått langt mer

128Foucault, 1969, i Theories of authorship, London og New York, 2003:285
129Lupton, 1999:70
130Heaphy, Brian, Late modernity and social change, recontructing social and personal

life, New York, 2007:81
131Bourdieu, 2000:350
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interessante kunstmuseer om det var vilje på det hold til å prob-
lematisere sin egen rolle og reflektere over eget trosgrunnlag.132

Steihaug argumenterer for at det er en fordel at en person setter sin signatur
på en utstilling, slik at en lengre på vei må begrunne sine valg. Når en utstill-
ing er kuratert kan en ikke legge skjul på at utstillingen bærer en påstand.
Solhjell mener også at å vise hvilken innflytelse man som formidler har over
kunsten er en måte å ta ansvar på.

Formidlere utøver makt. Formidlermakt bør brukes, med myn-
dighet og kyndighet. Med makt følger også ansvar, særlig ovenfor
kunstnere og publikum. Det er mitt syn at kunstformidlere skal
synliggjøre - flagge - den innflytelse de har over kunsten, kunst-
nerne og deres publikum, og ikke skjule den.133

Å benytte sin egen subjektivitet, og synliggjør de valgene man har tatt ansees
av Solhjell og andre som en måte å stå til ansvar på. Men utstillinger der
kuratoren i stor grad fra sin egen identitet, og sine egne personlige meninger
om kunst kan risikere å bli uinteressante for et publikum. Elgh ved Bonniers
Konsthall peker på et eksempel fra en kurator med sterk agenda som var
ansvarlig for et program som var sterkt koblet til hennes spesifikke tanker
om kunst. I dette tilfellet hadde styret som satt bak programmet vurdert
at resultatet ble for snevert.134 Publikum kan ha vanskelig for å relatere
seg, noe som kan gjøre en utstilling mindre interessant. Man kan i enkelte
tilfeller spørre seg om forfatternes motiv er, om ikke bare dette så i alle
fall delvis, å skape oppmerksomhet rundt sin person. Denne risikoen løper
flere av utstillingsprodusentene som har eksperimentert med sin rolle de siste
årene. Aftenbladet anmeldte i 2004 Vestlandsutstillingen, der kuratorenes
synlighet ble løftet fram. Aftonbladets journalist løfter fram at kuratorene i
Vestlandsutstillingen i 2004 lykkes med å synliggjøre sin stemme og intensjon
med utstillingen, uten å misbruke kunsten eller utstillingen. Dette til forskjell

132"Hvem skal forvalte samtidskunsten?", Dagbladet, 24 mars 1997
133Solhjell, 2007:19
134E-post fra Elgh, intervju 28.juli,2008
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fra Vestlandsutstillingen i 2003, da kuratoren i følge journalisten hadde gått
for langt i sin formidling.

(...) Da inkluderte kuratoren, Jan Valentin Sæther, ikke bare ett
av sine egne kunstverk i utstillingen; han ga oss også, i sin kura-
tortekst i katalogen, den "korrekte" tolkningen av sin egen kunst.
Det ble en dobbel narsissisme som rommet et grovt misbruk av
utstillingen. Årets kuratorer setter altså også sitt tydelige preg på
utstillingen, men de gjør det på en mye mer renhårig og givende
måte, der de faktisk makter å skape et interessant tematisk spor
gjennom det innsendte materialet. (...) I år er Vestlandsutstill-
ingen i like stor grad et kuratorprodukt som et kunstnerprodukt,
i beste forstand.135

De nye kulturprodusentene, og deriblant kuratorene, utfordrer de etablerte
rammene på kunstfeltet. Risken med de nye formene for kuratorvirksomhet
ligger både i at kuratoren setter sitt navn på spill, og at det blir vanskeligere
å skille kunstnere fra de som er "bare" kulturprodusenter.

135"Vestlandet som heimstadlære", Aftenbladet.no, 6.mai, 2004
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5 Avsluttende diskusjon

5.1 Den overgripende problematikken

Jeg satte i gang med denne studien med et mål om å bedre forstå kuratorens
rolle. Dette ville jeg gjøre gjennom å gå nærmere inn på og undersøke enkelte
av de temaene som har vært sentrale i kunst - og formidlingsdebatten. Jeg
har forklart at min interesse mot den nye kuratorrollen, som ofte beskjeftiger
seg med gruppe/temautstillinger, bygger på en interesse rundt spørsmål om
forfatterskap og opphav i forbindelse med kulturelle produksjoner. Denne
interessen har i betydelig grad påvirket, i noen tilfeller bestemt, ikke bare
hva jeg har valgt å trekke ut i analysen, men også hvordan jeg har tolket
materialet og hvordan jeg har valgt å presentere det. Innledningsvis gjorde
jeg rede for min personlige interesse og mitt fokus i oppgaven. Jeg avslutter
også med å presisere min forfatterposisjon.

I denne studien har jeg gjort rede for at det hersker endel definisjonsprob-
lematikk rundt begrepet kurator. Det som har vært studiens hovedfokus
har vært den kuratorvarianten som ofte nevnes som den "nye kuratorrollen",
det vil si de kuratorene som jobber med innhold i utstillinger. Den økende
profesjonaliseringen av kuratorrollen har hatt en større innvirkning på tem-
atiske utstillinger og gruppe-utstillinger, og en mindre direkte innvirkning
på monografiske utstillinger, altså utstillinger som utfyllende behandler ett
kunstnerskap, en periode eller lignende. Derfor er det temautstillinger og
gruppeutstillinger som debatten fremst berører, noe som har gjort at ek-
semplene som har blitt løftet fram i denne studien fremst har kretset rundt
utstillingsprodusenter som produserer slike utstillinger. De nye kuratorene
som beskjeftiger seg med gruppe - og temautstillinger er også ofte frilansar-
beidende. Jeg har gått igjennom hvordan de nye kuratorene har hjulpet
oss til å tolke samtidskunsten ved å sette kunsten inn i en forståelig, over-
gripende sammenheng. De har hjulpet oss å velge ut, å understreke, og rense
bort referanser for å skape mer helhetlige og tydeligere ytringer gjennom ut-
stillinger. Jeg har trukket inn i ulike sammenhenger hvordan det moderne
samfunnet ønsker kuratorer velkommen fordi de tilbyr seg å strukturere, og gi
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en oversiktlighet som ofte mangler ellers i samfunnet, fordi vi som publikum
trekkes mot det vi kjenner igjen, og kan relatere til.

5.2 Hva regulerer kuratorens praksis, og hvor går grensene

for dens utøvelse av kreativitet?

Behovet for å strukturere og ordne har altså økt i takt med at samfunnet har
blitt mindre oversiktlig, og mer kaotisk. Dette har gjort at kuratorers evne
til å systematisere og se og skape sammenhenger, har gjort at utstillingene
har blitt mer publikumsvennlige, og dermed har gjort publikum til takknem-
lige utstillingsbesøkere. Det har imidlertid vist seg at de nye kuratorene har
bevegd seg inn på hellig grunn ved at deres praksis har begynt å minne for
mye om kunstnerens. Mange opplever det også som at de truer kunstnernes
innflytelse og kontroll på kunstscenen. Siden de nye kuratorene ikke har en
tydelig yrkesidentitet, er de vanskelige å klassifisere og definere. Det har vist
seg at kuratorrollen - skikkelsen som er ekspert på å skape mening, helhet og
orden i kaos, og å identifisere tendenser i samtiden, rammes av det samme
problemet som gjorde han nødvendig: Problemet med modernitetens flytende
grenser. Kuratorens rolle beveger seg mellom en synlig kreativt deltagende
og en usynlig administrerende praksis, mellom en kunstnerisk og en admin-
istrerende rolle. Det at kunstnere også opererer som kuratorer, og ved enkelte
tilfeller har anvendt kuratoriske arbeidsmetoder som kunstnerisk strategi har
synliggjort de to profesjonenes flytende grenser. Dette har også gjort at det
blir vanskeligere å vurdere hvem det er som er som er opphavspersonen bak
en utstilling.

Jeg har vist eksempler på kuratorer som jobber tilnærmet grenseløst, uten
mange regler og konvensjoner som setter rammer for kreativiteten. Disse
har skydd få midler i jakten på en interessevekkende utstilling. Men av flere
har det blitt poengtert at det går en grense der kunsten begynner å ligne på
illustrasjoner for en kurator-ide. Dette betyr at kunstnernes betingelser og
kunnskaper rundt verkets forutsetninger for mange er det som i størst grad
regulerer kreativiteten. Andre mener at kuratorer i for stor grad styres av
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markedets interesse, og av ønsket om økonomisk gevinst.

5.3 Hvilke yrkesgrupper sammenlignes kuratorrollen med?

Kuratorrollen har blitt sammenlignet med en hel del andre yrkesgrupper
innenfor kulturproduksjon. Det mest problematiske er nok at den sammen-
lignes med konseptkunstneren, med utgangspunkt i at de begge ofte jobber
konseptuelt, og kommunikativt, ofte ved å iscenesette objekter for å formidle
en ide. Kuratorrollen har også blitt sammenlignet med forlag- og avisredak-
tører, da de på samme måte må stå til ansvar for den ferdige produksjonen,
og for alle som bidrar til denne. På samme måte som musikkens DJer, setter
kuratorer sammen produksjoner, som ofte består av flere ulike kunstneres
verk, noe som skaper ett nytt og helhetlig uttrykk. Og på samme måte som
filmregissører eller produsenter, presenteres kuratorer i dag ofte på reklame-
plakatene for utstillingene de medvirker i.

Slik blant andre Steihaug ser det er det den såkalte immuniteten til formi-
dlerne de nye kuratorene kan motvirke. De nye frilanskuratorene går bort
fra den anonyme framstillingsformen, noe som truer selvfølgen som museene
lenge har båret med seg, selvfølgen om vitenskapelighet og riktighet, - den
selvfølgeligheten som følger museets legitimitet som institusjon, og som har
gjort at museet i stor grad har unndratt seg fortolkning.

Når vi skaffer til veie en mellommann fordi vi ønsker en tolk mellom oss
- publikum, og kunsten, oppstår det imidlertid nye spørsmål: Hva er denne
mellommannens natur og hvor går grensene for hans kontroll? Når det gjelder
kuratorrollen står disse grensene udefinerte. Det faller oss naturlig å sammen-
ligne med kulturfeltets øvrige profesjoner, men kuratorrollen er ikke identisk
med noen av disse, han er hverken-eller og han er både-og. Kuratoren er det
risikoteorien beskriver som en fremmed:

The stranger cannot yet be categorized as either friend or en-
emy, and is therefor disorderly, blurring boundaries and devision.
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The ambivalence created by strangers’ liminal status, their mon-
strous status as neither-nor creates uncertainty which at best is
discomforting and at worst carries a sense of danger.136

Kuratoren har synliggjort hvor gjennomtrengelige grensene i kunstfeltet er,
og han har for alvor løftet fram at kunst ikke skiller seg betydelig fra andre
kulturelle uttrykk. Men gjør dette kuratoren til en venn eller en fiende? I
tekstene jeg har behandlet i studien har kuratorrollen blitt sammenlignet
med et flertall av andre yrker som både har stor kreativ kontroll og makt på
sine respektive felt. Når kuratoren blir tilegnet mye kontroll og ansvar, blir
det fort til at den også får sin del av æren, og med det kan det følge med
en kjendisstatus. Dette fører til bekymringer rundt at fokus på formidlingen
skal overgå fokuset på kunsten, noe jeg tror har ført til at enkelte underdriver
viktigheten av formidlingen. Dette fører oss til den neste problemstillingen:

5.4 Hvilke muligheter og problem representerer kura-

toren?

Vi har sett at kuratorrollen kan være en samlende prosjekt- og gruppeleder
som åpner for internasjonale samarbeid, og skaper utstillinger som kommu-
niserer, og kommer med utsagn. Noen mener at kuratoren har tatt dialogen
bort fra kunstmagasinene og inn i utstillingslokalene, og gjennom å stå som
personlig ansvarsperson gir han muligheten for andre å stille spørsmål ved
valgene han har tatt. Kuratorer skaper rom for formidling av kunst som ikke
får plass på tradisjonelle visningssteder.

På den andre siden representerer kuratorrollen en forskyvning i makthier-
arkiene på kunstscenen. Kunstneren, som tidligere stod som den eneste
primære aktøren og avsenderen bak en utstilling, må nå forholde seg til en
person som, ofte med bakgrunn fra teoretisk skolering, vurderer kunstnerisk
kvalitet med kriterier som ikke lett kan skilles fra personlige preferanser eller
synsing. Et annet problem kan være at det ikke er plass til mange kuratorer,
ihvertfall ikke i Norden, noe som gjør at nettverket av kuratorer kan være lite

136Lupton,1999:134
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og internt, og gi uttrykk i et homogent kunstliv, der kuratorene går sammen
om å fremme en bestemt type kunst. Forskyvningen av makt og oppmerk-
somhet innenfor kunstformidlingen er en forskyvning som er generell innenfor
kulturformidlingens område. Produsentene har generelt fått mer å si. Slik
sa Jonas Ekeberg det: "Det handler bare om en annen måte å mikse kul-
tur på".137 Dette kan tyde på at kunstformidlingen nærmer seg populærkul-
turen i større grad. Kunstnere tilpasser seg markedsbehovet, og formidlere og
øvrige aktører på markedet tar kunstneriske metoder i bruk. Pierre Restany
sier at han tror kuratorsystemet er dødt, og at kunsten, som blir stadig mer
kommuniserende, kommer til å kreve enda mer direkte formidling, noe som
folk i kommunikasjonsbransjen er eksperter på. Kanskje snakker han her om
at kunstbransjen og kommunikasjonsbransjen blir til en og samme bransje?

Helst skulle man kanskje slippe unna de vanskelige spørsmålene om hvem
som er kulturproduksjonenes opphavspersoner - men i så fall vil heller ikke
kunstneren lenger bli sett på som skapende. Foucault skisserer opp et slikt
samfunn, der spørsmålet om en opphavsmann en gang for alle er død:

No longer the tiresome repetitions: ’Who is the real author?’
’Have we proof of his authenticity and originality?’ ’What has he
revealed of his most profound self in his language?’ New questions
will be heard: ’What are the modes of existence of this discourse?’
’Where does it come from; how is it circulated; who controls
it?’(...) Behind all these questions we would hear little more than
the murmur of indifference: ’What matter who’s speaking?’138

137Morgenbladet, 11. Mars, 2005
138Foucault, Michel: 1969, "What is an author?", i Theories of authorship 2003:290
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7 Bilag
Intervjuspørsmål sendt ut pr. e-post våren 2008

Anser du at det finnes noen gode argumenter mot at en kurators verk (en
utstilling) kan ansees som kunst?

Hvilke konsekvenser kan det ha for kunsten, om kuratoren ansees å ha høyere
status enn kunstneren/e bak verkene han utstiller?

Hvilke konsekvenser kan det ha for publikums opplevelse av kunsten om
utstillingen er "hardkurert"?

Er det mulig å si hvor grensen går mellom kuratorens pedagogiske funksjon
- og der den bruker utstillingen for å gestalte egne visjoner?

Anser du at det finnes fordeler og/eller ulemper ved at kunstnere kuraterer
sine egne utstillinger?

Kunstnere jobber også ofte som kuratorer. Hvorfor tror du det er slik?

Mener du at kunstnere har kompetanser som kan være fordelaktige å ha
når man skal kurere en utstilling? Hvilke?

Anser du det som problematisk at kunstbegrepet slik det brukes i dag er
svært bredt?

På hvilken måte og i hvilken grad er kontekstbasert, konseptuell kunst avhengig
av kuratorens inngripen og tolkning, sammenlignet med eksempelvis hånd-
verkskunst?

Trenger kuratorer av samtidskunst en annen kompetanse enn eksempelvis
utstillingsprodusenter på kultur/kunsthistoriske museum? Hvilken?

Hvilke egenskaper/kompetanser, plikter og oppgaver tilhører kuratoren?

Kan du definere begrepet "kurator"?

Trengs det kuratorer? Trengs det i så fall flere/færre?

Kan museenes legitimitet påvirkes dersom de opererer med auteurkuratorer,
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eventuelt på hvilken måte?

Har du noe annet å tillegge som bør komme frem i en diskusjonen rundt
kuratorens rolle i dag?
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