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Tips? Innspill? Respons?
Send epost: kultur@morgenbladet.no

Jubel: Bokseren Cecilia
Brækhus’ tittelkamp mot
franske Anne-Sophie
Mathis engasjerte kulturminister Linda Hofstad
Helleland (i turkis kjole).
De andre på bildet er fra
venstre Trond Helleland
(H), advokat Sol Elden,
advokat John Christian
Elden og Erna Solbergs
ektemann Sindre Finnes.
Foto: Heiko Junge /
ntB Scanpix.

Jeg vil si at
jeg i
utgangspunktet er
et ganske
engasjert
menneske
LINDA HOFSTAD
HELLELAND

deg som kulturminister nå presenteres, er du av alle steder i Vatikanet –
for å snakke om idrett?
– Jeg skal snakke om FNs bærekraftsmål – om hvordan religion og
idrett kan være med å forsterke arbeidet med bærekraftsmålene. Paven har
tatt initiativ til konferansen sammen
med FNs generalsekretær og IOC-presidenten og den handler om hvordan
nasjonene kan nå bærekraftsmålene og
bruke andre verktøy enn myndighetene
for å nå ut med sitt arbeid – særlig til
ungdom. Da har tro- og livssynsorganisasjoner en viktig rolle.
– En av nyhetene i budsjettet er at
dere vil gi 70 millioner til det som
kalles kulturell og kreativ næring –
«for å skape verdier og arbeidsplasser». «Nå kommer det store løftet»,
har du sagt til NRK. Hva kan vi forvente?
– Vi har fantastiske kunstnere, forfattere, artister og kreative bedrifter
som vi er stolte av. Vi ser at vi enda har
en jobb å gjøre for at de skal erobre et
større marked enn de gjør i dag. Digitaliseringen gir norske kunstnere store
muligheter til å nå frem på det internasjonale markedet, men vi må jobbe mer
systematisk med rammebetingelser og
arbeidsmåter. Derfor har jeg valgt å prioritere kreativ og kulturell næring. Målet er først og fremst å styrke kunstfeltet, men denne næringen skal også være

et av bena Norge skal stå på for å opprettholde vårt velferdssamfunn. Vi har
kunst og kulturproduksjon av veldig
høy kvalitet og må undersøke hvordan
vi kan gjøre den enda mer etterspurt.
– Fra 2008 til 2014 tjente de kreative næringene en stadig mindre andel av fastlandsøkonomien, ifølge
tall fra BI. Kan 70 millioner fra staten forandre dette?
– Dette er en start. Det har aldri vært
en så tydelig prioritering og så tydelige
tiltak. Vi lytter en egen enhet under
Kulturrådet ut av Oslo og gir den navnet Kreativt Norge. Enheten skal styrke
kulturproduksjonen i alle regionene og
være en koordinerende enhet som jobber tett med bransjen og organisasjonene og kunstnerne selv. Et samarbeid
mellom Kulturrådet, Innovasjon Norge
og staten, er viktig. Det er et stort uforløst potensial, for etterspørselen etter
norsk kultur har aldri vært større. Internasjonalt går inntektene fra norsk
kulturomsetning opp.
– I 1960- og 70-årene ble det opprettet ordninger som skulle sikre
kunstneres frie produksjon. Innkjøpsordningen for litteratur kom i
1965. En garantert minsteinntekt for
kunstnere kom i 1970-årene. De siste
årene er begge ordningene i forskjellig grad bygget ned, men nå ser vi lere titalls millioner til de som jobber
rundt kulturen – de profesjonelle
hjelperne, som bistår med å inne
markeder utenlands, blant annet. Er
det nye tider for kulturen?
– Vi ser hva som skjer i andre land,
for eksempel hos våre nordiske naboer
som Sverige og Finland. De har hurtig
vekst i kreative næringer. De er blant
verdens største eksportører av musikk
og spill. Norge er ikke i nærheten av å
være der. De er også gode når det kommer til rettigheter – der har ikke Norge
vært gode nok. Vi må sikre at inntekter
internasjonalt kommer tilbake til Norge og styrker kunst- og kulturfeltet. Selv
om vi har fantastiske artister, så får andre land inntektene. Vi henger langt etter på rettighetssiden. Det er den virkelige utfordringen vi står i. Og at vi får
investorer på banen, ikke bare i tradisjonelle næringer, som ser at potensialet er stort ved å investere i kunst og
kreativ næring også.
– I kulturbudsjettet står det om låneordninger, bedriftsnettverk, eksportprogrammer og investorforumer. Hvem vil disse ordningene komme til gode?
– Denne satsingen blir todelt: Den
ene skal Innovasjon Norge stå for, for
de som er større og vil hevde seg internasjonalt. Så er meningen at Kulturrådet skal bistå de som går fra 0 til 1 ansatt
– det er et stort steg for mange som i dag
driver alene. Det skal være et apparat
rundt disse som kan bistå med inansiell rådgivning, mentorhjelp og investorer – det er avgjørende.
– Håper dere samtidig at norske
kunstnere i mindre grad vil leve av
og belage seg på ofentlige penger og
stipender?
– Det er et mål for oss å skape lere
arbeidsplasser innenfor kulturell og
kreativ næring, og legge til rette for mer
verdiskaping. Det er bra å ha lere ben
å stå på. Samtidig er det ikke noe mål å
redusere den ofentlige støtten.
afl@morgenbladet.no
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Den eneste faren med
Bjarne Melgaards dødshus
er at det skal bli ufarlig,
skriver Gaute Brochmann.
a jeg intervjuet Snøhet- des ut, men store bygninger av
tas Kjetil Thorsen om lav kvalitet som ligner hveranDødshuset til Bjarne dre til forveksling.
Melgaard på vårparten
Den eneste risikoen knyttet
2013, husker jeg at han brukte til «A house to die in», er at det
mye tid på å forsikre meg om at skal gå fra å være avant-garde
Melgaard egentlig var en veldig til lørdagsunderholdning
rolig og ufarlig type.
straks vi blir bedre kjent med
Dette var på den tiden Mel- det. Og det er ikke helt lett i en
gaard slo gjennom sånn på or- spalte som dette å forklare
dentlig i Norge. Han hadde rik- nøyaktig hvordan et hus skal
tignok gjestet Skavlan høsten i holde på mystikken, naturligforveien, men soloutstilling på vis. Utover at man må tørre å
Astrup Fearnley, æren av å pry- være kompromissløs, dedikert
de DNBs hovedkvarter i Bjør- og tro mot visjonen hele veien
vika og selvsagt den store inn til prosjektet er ferdig og
Melgaard+Munch-utstillingen, kistelokket spikres på.
lå enda litt frem i tid. Og med sin
Dette høres kanskje også litt
karakteristiske fremtoning og svevende ut, men jeg har faktisk
eksplisitte kunst, fremsto han et helt konkret Oslo-hus i tanliksom som litt skummel.
kene når jeg skriver det, nemlig
Men så ble vi
en annen kunstners «hus til å dø
kjent med ham,
og så var han ikke
i», Tomba EmmaDet store
det. Like lite som
nuelle, bedre
tilfellet var med
kjent som Emaproblemet i
nuel Vigelands
Hans Erik Dyvik
Oslo er ikke
Museum, kunstHusby eller alle
påkostede, små nerens tidligere
andre kjente
atelier som nå er
mennesker, der
hus som ser
mausoleum
uroen for det
annerledes ut. hans
(urnen står fortfremmede snart
satt over den lave
erstattes av et
inngangsdøren,
håp om at bare
litt av den tidligere auraen skal slik at alle besøkende må bøye
overleve møtet med den all- seg for kunstneren).
menne virkeligheten.
Jeg kan uten å ta munnen
Slik er det også med hus. for full si at dette er et av de ytStraks de er bygget og står der terst få husene jeg vet om som
de skal stå, er det ofte noe gan- fortsetter å forbløfe meg ved å
ske tilforlatelig
være noe genuint annet enn alt
ved dem. Man
jeg vet om, selv
kan like dem eller ikke, selvsagt.
etter lere besøk.
Men dette truOg nettopp her
ende, dette som
ligger potensiaTALETID
får folk til å hisse
let til Snøhettas
Karin Hindsbo, Jon
seg opp, skrive
arkitektur og
Refsdal Moe, Marit Eikemo
Melgaards probrev og ligge
og Morgenbladets
sjekt (som jo er
våkne om natkritikere skriver om kultur
så likt Vigelands
ten, det fordufog omegn hver uke.
at man må spørter som regel
straks bygningen
re seg om det er
møter tomten, like kjapt som en direkte hommage), nemlig å
auraen til Hank von Helvete skape et hus med et så distinkt
fordampet da han entret sce- integrert kunstnerisk prosjekt
nen i Stjernekamp.
at det klarer å unngå faren for
Derfor er naturligvis helt å bli ufarlig straks vi går over
ufarlig at Snøhetta og Melgaard dørstokken.
nå har fått tommelen opp av byantikvaren i Oslo til å bygge sitt
«hus til å dø i» på Kikkutkollen,
ved siden av Edvard Munchs
gamle atelier på Ekely. Etter år
med iherdige protester, ikke GAUTE
minst fra kunstnernaboer, ser BROCHMANN
det ut til at huset nå blir en rea- Arkitekt og kritiker i
litet. Og det er bra. Det store Morgenbladet.
problemet i Oslo er ikke påkos- kultur@
tede, små hus som ser annerle- morgenbladet.no
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