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Faktor X begynte som et julehefte for fem år siden. Det utviklet seg til å bli et prosjekt som varte mye 
lenger enn vi hadde tenkt. Vi vil takke våre lesere, annonsører og abonnenter for støtte. Dessuten våre 
utrettelige skribenter som har vært med på dette dugnadsprosjektet. 

Vi har bidratt til debatten og vært med på å skrive historien om denne perioden. Vi har sett Kristiansand 
Kunsthall bli en realitet og utvikle seg til en institusjon å regne med. Agder Kunstsenter har hatt 12 daglige 
ledere i løpet av de siste 15 år, Men vi tror den nye daglige leder går riktig vei når hun vil spisse galleri-driften 
ved å satse på  regionale kunstnere. Når det gjelder Sørlandets Kunstmuseum, har det ikke blitt det lokomo-
tivet for regionens kunstliv som de tre siste direktørene har sagt at de ønsket i intervjuer med Faktor X. Det er 
beklagelig. Museet har ressurser og potensial til å være det. Men det er ikke for sent. Atreriet på Lumber er et 
privat galleri som viser seriøse utstillinger. Det er et viktig og skjeldent tilskudd som kunstlivet trenger. Sam-
men med det private Galleri Bi-Z utgjør de til sammen et seriøst privat tilbud med stor bredde.
På minussiden er Cultiva. Et unikt prosjekt med enormt potensial ble kuppet av et styre med egen agenda. Vi 
får håpe de på et eller annet tidspunkt klarer å realisere noen av målene sine. At de kommer ut av møllposen 
med et prosjekt som løser et problem for de som ønsker å flytte museet. At Cultiva skal drive et ”Barnas hus” 
er overraskende bruk av ressurser. Vi tror vel at pengene hadde vært bedre brukt av de som allerede driver med 
drift og produksjon av kunst og kultur.

Nå går stafettpinnen videre til noen andre som vil engasjere seg, på sin måte. Vi  takker for oss og går 
videre til andre prosjekter som venter! 
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Faktor X gjennom 5 år 
Vi har rukket å intervjue lederen av Bomuldsfabriken Kunsthall, 
Kristiansand Kunsthall og hele tre ulike direktører for Sørlandets 
Kunstmusem. To Kulturdirektører, en kulturminister og styreleder 
i Cultiva.
Men ikke minst har vi presentert kunst og kunstnere fra, og i Kris-
tiansand. Dette er nå en del av historien om Kristiansand og det 
som utspilte seg på kunst-scenen i denne perioden. Flere utgaver 
av hver utgivelse ligge trygt bevart i Nasjonalbibliotekets arkiv. 
Du kan også skaffe deg enkelt-utgaver ved å kontakte oss.

Interessert i tidligere utgivelser ? Du får dem nå til halv pris på Kristiansand Kunsthall og hos Agder Kunstsenter.
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“VERDEN ER IKKE NOE VAKKERT STED”

Hvorfor valgte du å etablere deg som gallerist i Kristiansand?
Vi hadde bestemt oss for å  flyttet hit. Jeg var ikke kjent med kunstmiljøet. Men jeg så at 
det fantes et par kommersielle gallerier her. Jeg søkte på et par jobber  innen kunstlivet, 
men jeg fikk ikke de jeg ville ha, så da lagde jeg min egen jobb. Jeg startet altså opp 
fordi jeg så at det var et hull som burde fylles.
Hva er bakgrunnen din, hvorfor gallerist?
Jeg har en Bachelor i kulturfilosofi og hovedfag i kunst og kulturforvaltning fra Neder-
land. Før det har jeg fem år fra konservatoriet, selv om det er ikke like relevant. Mens 
jeg bodde i Nederland jobbet jeg hos en gallerist som lærte meg mye og som jeg ser opp 
til. Han har skapt en liten men kraftig røst i NordNederland. Det er mulig selv om det 
ikke ligger i Amstedam. Han fortsetter sin egen linje, og selv om jeg har en annen smak 
enn han, så fikk jeg en del erfaring av det. Han var sta som fan. Så jeg har en kompetanse 
på dette. Så selv om det finnes masse kompetanse her, så har det ikke vært så mange som 
driver den typen galleri som jeg vil drive. 
Du har aldri vært skapende selv?
Nei, aldri. Jeg har heller ikke solgt kunst før, men jobbet med prosjekter innenfor Kultur-
arv, musikk og barn og unge.
Hvordan er det å drive et galleri her, Kristiansand er jo ikke akkurat et stort kunst-
sentrum?
Jeg hadde små forventinger da jeg startet, men jeg må innrømme at da jeg åpnet den 
første utstillingen her, så tenkte jeg at jeg i hvert fall kom til å selge fem verk. Det var 
fullt av folk og stor stemning. Men selvfølgelig solgte jeg ikke noe. Etter den opplev-
elsen forstod jeg at jeg måtte omgruppere og finne ut hva jeg skulle gjøre. Slik som jeg 
driver dette galleriet, kan jeg ikke vente  å kunne leve av salg, i hvert fall ikke de først 
fem eller kanskje ti årene. Ellers må man enten drive et helt annet galleri, ellers må du ha 
en stor kapital i bunnen. Så for meg er det et utstillingsvindu for det jeg vil drive med. 

TEKST: JOHAN OTTO WEISSER  FOTO: SIDSEL JØRGENSEN
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er å finne. Det var ikke så taktisk å starte opp her, men et lokale som var ledig. Nå har jeg 
lokaler som med sine begrensninger, er så fine at det er vanskelig å skulle forlate dem. 
Det har vist seg at kunstnerne like å stille ut her, det er viktig. Kunstnerne skjønner at jeg 
kjører en kompromissløs linje, og at salget antagelig ikke blir stort. Så med mindre jeg får 
et meget godt tilbud et annet sted, så blir jeg nok her.
Hvem er publikumet ditt?
Først trodde jeg at jeg hadde et publikum, men etter hvert ser jeg at det er flere. Det første 
publikummet jeg måtte komme i kontakt med var kunstnerne. Det er viktig å ha kred blant 
kunstnerne, ellers spiller det ikke noen rolle hva jeg stiller ut. Det tok et år før de skjønte 
hvem jeg var.  Dessverre eller heldigvis så må man som gallerist akseptere at en ikke er 
noe mer enn det nettverket som er ens eget. Så det er kjernepublikumet som stadig blir 
større og som blir viktigere og viktigere også for kjøp og salg. Så har jeg også et nettverk i 
Nederland.
Hvordan velger du ut kunstnere?
Noen følger jeg, andre tar kontakt fra fjern og nær. Men det går ikke. Hadde Kris

Det er rammen omkring jeg kan leve av, konsulentvirksomhet osv. Det er egentlig veldig 
synd for jeg ville gjerne at kunstnerne skulle ha en direkte nytte av det, men det blir også 
for dem mer en indirekte gevinst.
Men dette er jo det jeg egentlig visste, det er akkurat som det jeg har lært. Så det er ikke 
noe spesielt med det.
Du har valgt å etablere deg på Lumber, et industriområde utenfor sentrum. Hvorfor?
Jeg tror det er ganske likegyldig hvor galleriet ligger. Den typen kunst jeg viser er ikke det 
den vanlige kristiansander skjønner noe særlig av. Så sjansen for at noen tilfeldigvis drop-
per innom å kjøper noe er tilnærmet ikke eksisterende. Kunstmiljøet vet nøyaktig hva jeg 
holder på med, og hvor jeg
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illustratorisk og bokstavelig. Da blir jeg støtt på en måte som gjør at jeg så langt ikke er 
kommet over det. Men skulle noen klare å gjøre noe innen den sjangeren som kan for-
føre meg, så kom igjen. Men selve den tanken om at alt nok går bra og at verden er et 
grunnleggende godt sted, støter mot noe helt grunnleggende i meg. Da ser jeg heller på 
kattebilder.
Tenker du på kunst som en avansert form for underholdning eller er det noe annet?
Det er et veldig vanskelig spørsmål. Det avhenger av sammenhengen det står i  I dette 
samfunnet har det med hvordan vi opplever og omgås den visuelle verden vi skaper og blir 
utsatt for. Det er en viktig del av verden. Det er ofte meningsbærende, men ikke alltid. Det 
er ikke alltid kunstneren vil si noe som helst. Men det er viktig å tilstrebe så mye billed-
kunst som mulig for alle. Hvordan man gjør det er jo noe annet. Jo mindre man har sett 
av billedkunst, jo mer visuelt analfabet er man. Det vil få konsekvenser i vår stadig mer 
visuelle verden. Jeg tror at vi har vært mye mer visuelt orientert før, og at vi er på vei i den 
retningen igjen. I andre deler av verden er det andre basisbehov og forutsetninger.
Er kunstnere profesjonelle nok i møte med galleriet?
Profesjonalitet kan man drøfte til man blir blå. Det er sikkert mange som ville si at jeg ikke 
er profesjonell nok, men innenfor mine økonomiske rammer er jeg det. De fleste jeg har 
jobbet med har oppført seg profesjonelt. Kunstnere er alltid interessante å jobbe med. De 
har sine meninger og sier øyeblikkelig ifra hva de mener til enhver tid. Det er ikke alltid de 
aksepterer det jeg sier. Det er interessant å se hvordan ting utfolder seg. Men det handler jo 
til slutt om tillit. Man kan ha kontrakter både her og der, tidsfrister og andre ting. Jeg har 
ikke brukt det så mye, det kommer jeg kanskje til etter hvert, det gir kunstnere trygghet 
og forutsigbarhet som er viktig også for meg. Men det handler om en gjensidig tillit som 
begge parter må gjøre seg fortjent til.

Jeg kjente ikke til hvem som har tilknytting til regionen, så da har jeg fulgt nøye med på 
HATCH utstillingene på Kunstsenteret. Jeg har tatt kontakt med kunstnere som jeg er 
nyskjerrig på. Jeg prøver å få til atelierbesøk når jeg skal velge. Men det må jeg si; kunst-
nere må begynne å jobbe med portofolien sin, det er mange som ikke har ting på stell. Det 
er dumt, for det mange som ikke er så tålmodige som jeg. Så få det på plass i en eller annen 
digitalform. Det er utrolig viktig.
Jeg leter etter det som kan støte meg litt også. Jeg prøver og ikke alltid gå for førstein-
ntrykket. Noen ting krever både annet og tredjeinntrykket før jeg finner ut at det går an å 
vise. Jeg prøver å gå litt imot instinktet. Av og til tar jeg inn noe som det i etterkant viser 
seg at ikke var ferdig, det ble ikke slik det skulle. Men den risikoen må jeg kunne ta. Det 
handler til slutt om å ta gode avgjørelser og risikoer.
Er det noen type kunst du spesielt liker?
Jeg ganske altetende. Jeg er glad i abstrakt kunst, det konstruktivistiske. Det kan røre meg 
på en veldig sublim måte. Ja, jeg er glad i mye, men det er noen ting jeg har problemer 
med. Det ene er portretter, spesielt veldig tydelige blir vanskelig. Ellers har jeg problemer 
med såkalt humanistisk kunst. Kunst som gjerne vil trøste og si at alt går bra. Det er ofte 

tiansand hatt et mer nysgjerrig publikum kunne jeg gjort det, men jeg må fortsatt vekke en 
nysgjerrighet blant publikum. Da er det enklest å få til med kunstnere fra regionen. Det er 
slik jeg begynner, etter hvert vil jeg prøve å dra inn det nettverket jeg har fra Nederland. 
Der er det mange som er dyktige. Og utveksling er viktig for kunstnere så vel som publi-
kum.
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Hva skal til for at Kristiansand blir en bedre kunstscene?
Det er noen ganske enkle grep som man kan gjøre, men det krever litt initiativ. Det kom-
mer mange unge kunstnere tilbake til byen, fordi de kan få billige lokaler på Odderøya. 
På Odderøya er det litt hummer og kanari, noe jeg tror er bra. Det er mye aktivitet der og 
mange som setter pris på de åpne dagene. Men kunstnerne som har tatt en tre til fem-årig 
utdannelse burde vi feire litt mer, ikke bare ved å gi dem et podium som dette galleriet er. 
Det kan være en god ide å danne grupper som stiller hverandre ut. Noen har allerede gjort 
det, og det er bra.
Men vi trenger et par gallerier til som kan vise andre ting enn det jeg gjør, foto eller hu-
manistisk kunst for den del. Kom igjen! Det vil nok vekke konkurranseinstinktet mitt, men 
det er bra. Ellers vil jeg oppfordre alle som skriver om kunst til å gjøre det enda mer, skriv 
om kunst, lag intervjuer, lobb for det, ta initiativ ovenfor magasiner sentralt, Kunstkritikk, 
Billedkunst eller hva som helst. For du finnes ikke hvis du ikke skrives om. Kunstnere 
trenger å bli kritisert, skrevet om og vurdert. Hvis folk vil ha et levende og kraftig kun-
stmiljø i Kristiansand, så må kunstnere ta ansvar selv. Støtt opp om åpninger og arrange-
menter. Skriv om hverandre, bakk hverandre opp.  Mén noe om hverandre. Tenk ut over 
dine egne prosjekt. Det nytter ikke å grave seg ned, eller vente på at noen skal gi penger. 
Man må bare komme i gang, så kan det hende de andre tingene løser seg etter hvert Det er 
som å anlegge en hage. Det tar tid før ting begynner å gro, det krever utholdenhet og lang-
siktighet. Det er ikke nok å importere en haug med jord. 

Ellers skjønner jeg godt de som ønsker seg et akademi her. Det ville trekke til seg både 
lærere og elever som ville gjort mye for kunstlivet. 
Er det noe samarbeide mellom galleriene i byen?
Nei, vi har vel egentlig ikke så mye å samarbeide om. Valg av kunstnere og utstillinger er 
for personlig til at det er naturlig. Men på et metanivå burde vi kanskje ha en galleriforen-
ing på samme måte som de har en kuratorforening.
Hvordan er kunstscenen i Kristiansand om ti år?
Da tror jeg vi har et akadenmi med flere internasjonaler kunstner og lærere. Vi har et par 
-tre gallerier og flere internasjonale kunstnere. Det vil fortsatt være vanskelig å leve av 
salg, men dersom det fortsatt er mulig å leve av tingene rundt, eller vi får et økonomisk 
oppsving i en eller annen form. Det vil komme en kundegruppe som er mer åpne for ny 
kunst.
Er du her om ti år?
Ja, galleristen jeg jobbet for sa at perspektivet måtte være minst tre år for at det skulle være 
av verdi for kunstnerne. Og det har gått utrolig fort. 2017 er allerede på planleggingsstadi-
et. Og ti er nok innenfor rekkevidden. Så lenge jeg ikke kjeder meg så er det store sjanser 
for at jeg fortsetter.

I en konflikt mellom en kunstner og deg om hvordan ting skal monteres, hvem be-
stemmer, hvem sin utstilling er det?
Det er min utstilling, jeg bestemmer. Men hvis jeg får gode grunner, er jeg antagelig villig 
til å strekke meg ganske langt. Ingen er tjent med et avbrudd på en utstilling. Jeg har hatt 
mange soloutstillinger, og der er det spennende å se hvilke valg kunstneren tar, selv når jeg 
vill gjort det annerledes. Men med en gruppeutstilling er jeg nok mer diktatorisk.
Er det tilstrekkelig avklart i kunstverdenen?
Antageligvis ikke. Men jeg har ikke hatt noen konflikter av denne typen. Men det er klart 
at dersom en situasjon skulle oppstå hvor det en kunstner kommer med ikke er det vi har 
avtalt og ikke holder mål. Så måtte jeg ta den konflikten. Det handler om mitt navn og 
rykte.
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Det er et overveldende antall kunstnere og kunstverk som møter 
en. To dager er ikke på langt nær nok til å få med seg alt. Spesielt 
er det vanskelig å få med seg alle videoarbeidene. Måten de pre-
senteres på er som vanlig med alt for lite plass, slik at det ofte er 
umulig å se, gjør at man ofte må velge ting bort. På den annen side 
er det som å være på et enormt karneval, man skjønner greia selv 
om man ikke kjører alle karusellene.

Den 56. Internasjonale kunstutstillingen i Venezia er en av årets store kunstbe-
givenheter. Utstillingen har funnet sted hvert annet år i 120 år. Første utstilling 
åpnet altså i 1895. Det er 89 utenlandske deltagere, 29 i de nasjonale paviljongene 
i Gardini, parken grunnlaget av Napoleon. 29 i det gamle verftet Arsenale som 
er dedikert til andre nasjoner og 44 utstillinger tilknyttet biennalen plassert andre 
steder i byen. Biennalen setter med andre ord sitt preg på hele byen.

VENEZIA BIENNALEN 
TEKST OG FOTO: JOHAN OTTO WEISSER

Utsikt over Canal Grande 

12



I år er det Okwui Enwezor som er kurator. Han har valgt tittelen ”All the World´s 
Futures”. På bakgrunn av en verden som er mer urolig og problematisk enn på 
lenge og hvor ikonoklaster igjen ødelegger kunstverk i religionens navn, bruker 
han Biennalens historie som ramme for å lage en utstilling som på ulik måte 
forholder seg til historien og samtiden. 
Som bakteppe har han valgt å fokusere på ”Das Kapital” av Karl Marx som blant 
annet leses høyt daglig i hele utstillingsperioden. Det trekkes lange linjer som be-
lyser forholdet mellom kunst og makt.
Enwezors tekst i katalogen kretser om hva vi kan forvente, håpe eller bruke kunst 
til. Kunstnerne som er valgt skal belyse dette på ulike måter. Det er et ambisiøst 
mål han har satt for utstilingen, og det er spennende å se hvordan det virker. Han 
har valgt mange kunstnere som ikke har deltatt før, og om ikke er en del av det 
internasjonale kunst jet-settet. Av 136 kunstnere er 88 med for første gang. Det 
gjør utstillingen mer krevende å se, det er ikke så mye man kjenner fra før. Man 
konfronteres hele tiden med nye ting som man må forholde seg til. 

...ingen fra Kristiansand deltok...

“Rapture” av Camille Norment i den nordiske paviljongen
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Hovedvekten legges gjerne på den kuraterte delen av utstillingen, som finnes i  sen-
tralpaviljongen og i Arsenale. Kjente og ukjente kunstnere vises. Det er interessant 
å se kunstnere man kjenner fra før, som den Amerikanske Walker Evans ikoniske 
fotografier fra depresjonen i USA, i forhold til Andreas Gurskys store fotografier av 
mennesker som arbeider i industri eller på børs. Begge deler i forhold til hvordan 
verden både utvikler og gjentar seg selv. Flyktninger og migranter er igjen noe vi 
må forholde oss til og som ikke vil bli borte. Vi lever i en større sammenheng og i 
forhold til et lengre tidsperspektiv enn vi ofte husker på.
Det er også mange malere som preger biennalen, Bazelitz med nye store malerier av 
menneskeskikkelser. Aktuell på 80-90 –tallet og i denne sammenhengen relevant. 
Den største opplevelsen av maleri var likevel utenfor utstillingen, Sean Scully ble 
vist i et praktfullt palass helt inntil Canal grande. Enkle fargeflater mot hverandre, 
like lett gjenkjennelig som Bazelitz, men med en virtuositet og eleganse som tar 
pusten fra en. 
Den nordiske paviljongen har tittelen ”Rapture” og er laget av Camille Norment. 
”Rapture viser til en tilstand av en henrykkelse på grensen til fortapelse” sier hun i et 
intervju. Når man nærmer seg paviljongen ser det ut 
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som om vinduene er knust, glass ligger sirlig plassert i nye rammer som står i  ulike 
vinkler i åpningene i Sverre Fehns modernistiske bygning. Inne er det høytalere som 
ser ut som gamle mikrofoner. Lydinstallasjonen med sakte pust og lyder er både 
vakker og  abstrakt. Det er både en ødeleggelse og et tablå. Knust glass er for oss en 
referanse til 22.juli men den er ettertenksom og var. Det var et godt rom å være i, og 
selv om arkitekturen er ekstremt tydelig, så utnytter dette verket arkitekturen på en 
overbevisende måte.
Australias bidrag er det Fiona Hall som står for: ”Wrong Way time” I et nesten helt 
mørkt rom er det mange ulike figurer og oppstillinger. Det minner om et gammelt 
museum hvor ulike ting finnes som nesten ikke er gjenkjennbare. Vakkert laget og 
montert dreier det seg om global politikk, finans og miljø. Et gammeldags preg av 
samling, katalogisering og sans for det dramatiske dannet tankevekkende og utfor-
drende bilder som holder på en interesse langt ut over en opplagt kritikk av samfun-
net.
Inne i Arsenale er Chris Markers ”Passengers” overbevisende. Fra taket henger det 
et utall av små, lysende portretter som viser ufattelig mange versjoner av hva en pas-
sasjer kan være. En påminnelse om hvor mangfoldig verden er, og at det er ikke noe 
vi inviteres til å mene noe om. Det er bare sånn. 
Venezia er en praktfull ramme omkring utstillingen. Byens lange historie og vakre 
kanaler med sin masseturisme og vanvittige reklamebannere illustrerer kapitalismen 
som Marx beskriver, og Italia møter  flyktningestrømmen i første linje. At byen er i 
ferd med å synke, forsterkes av at havet stiger som følge av klimaendringer og gjør 
at utstillingens temaer føles svært aktuelle.
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Folk, byen, bygninger og kunst. Alt går inn i opplevelsen.
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“Det skal lyse av kulturen”

Det er etablert av politisk vilje, men det er entreprenørene som må fylle det med 
innhold. Det kommunen kan bidra med er å etablere infrastruktur. Nå er teaterbygget på 
trappene. Da det politiske miljøet definerte at dette bygget skulle ha et formål så er det lagt 
noen grenser som man må forholde seg til. Dette bygget skal ikke brukes til studenthybler, 
og nå kommer det seriøse interessenter med økonomisk styrke som har tro på Kristiansand 
og som vil gjøre noe. Toneangivende personer og ikke minst personligheter. For det er vi 
avhengig av, folk som vil etablere seg i Kristiansand. Vi ser synergieffekten av Odderøya 
og Aladdin, Det bygges opp filmfond etter modell av Bergen, som har vært en suksess der 
og som kan gjøre det mulig å lage film i Kristiansands regionen. Det skjer mye, og i det 
bystyret vi har i dag, har vi et et Fremskrittsparti som er ufarliggjort. Da jeg begynte var de 
åtte, nå er de fire og har ikke særlig innflytelse. Det gir et rom for de som ser verdien av å 
bygge byen rundt en identitet som handler om ulike kunst og kulturuttrykk.

Kristiansand kommune har fått ny leder av kulturstyret. Arbeiderpar-
tiets Terje Næss er en erfaren og sentral politiker som nå skal lede det 
ene hovedutvalget de fikk etter valget. 

Hvorfor valgte du en Uriaspost som dette?
Nei, jeg tenker ikke på det som en uriaspost. Etter valget fikk Arbeiderpartiet et 
hovedutvalg, og det fikk altså jeg. Det er et politisk- ikke et fagutvalg hvor man skal for-
søke å sette sammen og styre ulike politiske oppfattninger og prioriteringer. Min oppgave 
må jo være å forsøke å samle det slik at det får en retning, ikke bare diskusjoner i forlen-
gelse av administrasjonen. Det er lett å komme i den situasjonen hvis man ikke er veldig 
klar på at man vil politikk. Men det avhenger jo av de andre som sitter der. Det er noen 
muligheter og noen beskrankninger, men når jeg ser sammensetningen av kulturstyret, så er 
jeg optimist.
Er ikke sammenblandingen av administrasjon og politikk et hovedproblem i slike 
sammenhenger?
Dersom man ikke driver politikk kan man komme i den situasjonen at man bare vedlike-
holder det som allerede er i gang. Men det er selvfølgelig føringer i dette, politiske beslut-
ninger som er fattet av andre politiske miljøer tidligere. Men med dette kulturstyret og de 
som er med her har jeg tro på at vi skal kunne skape noe nytt.
Er det ikke slik at kultur er et felt hvor man setter folk som skal få prøve seg litt, eller 
er det en fordom?
Det er vel både rett og ikke rett. Det er ikke tilfeldig at Arbeiderpartiet får et hovedutvalg, 
og det er kultur. Det er sånn sett mer politikk i byutvikling eller oppvekst. Men det kom-
mer jo an på hva man legger i det. Så det trigger meg litt. Jeg ønsker jo at det skal stå et lys 
rundt kulturstyre! Den ambisjonen må en ha.
Hva tenker du om det, du har jo vært med så lenge at du vet hva du går til?
Vi har fått etablert en del institusjoner nå, Kilden Odderøya og Aladdin er på plass, og 
kanskje får vi fylt Teateret med noe. Tilbudet skaper etterspørselen. Disse miljøene består 
av mange ulike personer og entreprenører som til sammen vil skape enda mer aktivitet. Det 
er den infrastrukturen som må på plass for at det skal bli attraktivt både for kunstnere og 
kulturarbeidere å engasjere seg.
Målet er vel alle enige om, hvordan oppnår man dette rent konkret?
Det er en politisk vilje bak det å etablere Odderøya. Det er en del politisk vilje, men det 
er også uvilje. Det forrige kommunestyret startet med å ville selge Aladdin men så ble det 
skapt en opposisjon, de som holdt til der engasjerte seg og fikk stoppet det.

TEKST: JOHAN OTTO WEISSER  FOTO: SIDSEL JØRGENSEN
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Jeg har ikke vært inne i det så langt. Men det er jo opplagt at dette må ha en legiti-
mitet som blir en helt annen når fagpersoner involveres.
Men når kommunen har fått denne gaven så må jo du være en del av det?
Det er Kristiansand som har fått gaven, ikke kommunen. Det vil opprettes en egen stiftelse 
som er eiere. 
Men det er jo politikere som må ta imot den. Er det ikke naturlig at du som leder av 
kulturstyret har en plass i dette?
Det er jeg ikke fremmed for, det høres vel ganske naturlig ut. 
Du har en bred kompetanse, hva er det som gjør at du kan jobbe med kultur?
Jeg tror det er mer en følelse. Det er ikke en intellektuell øvelse å engasjere seg i musikk, 
bilder eller bøker. Det er viktig del av livet, kanskje den viktigste. Hvor mye jeg får med 
meg handler om tid. Jeg nærmer meg dette feltet med fingertuppene, jeg er ikke skolert på 
noen måte. Så jeg bruker intuisjonen, men det er stort for meg.
Er du bekymret for dobbeltrollen din som styremedlem i Cultiva, de svarer jo ikke til 
noen?
De svarer til evigheten! I Cultiva skal det sitte to – tre politikere, for meg kunne det vært 
noen andre, men nå er det sånn. For meg er det å sitte i Cultiva å følge opp noen prosjekter 
og ideer, det er det å være med å bygge som er viktig for meg der. Cultiva handler enda mer 
enn kommunen om infrastruktur. Så jeg tror ikke jeg kommer i noen konflikt rundt det. Nå 
er det en plan som følges, om en stund vil det være helt andre prioriteringer.
Er det naturlig å videreføre Cultivas strategi med satsing på barn og unge i kom-
munen?
Kommunen har et mye bredere mandat. Alt fra golfklubber, kulturskole og idrett. Så det er 
nok ivaretatt. Da Cultiva bestemte seg for sin strategi, hadde de fem milloner i året, nå har 
vi femti millioner. Det er noe helt annet.
Hvordan ser Kristiansand ut om ti år, når du har sittet i to perioder?
Da har vi hatt to store oppslag i Aftenposten (regionavis for Oslo red. anm.) om at Kris-
tiansand har gjort noe som gjør at det flytter kunstnere og kulturarbeidere til byen. Det skin-
ner enda mer i denne byen!
Når du sier at møtet med kunst handler om følelser, vil du gjøre noe for å gjøre det litt 
mer håndfast? 

Tangensamlingen er vel et element her, hvordan ser du på den?
Jeg fryser på ryggen, den løfter byen opp i en helt annen divisjon. Både det politiske 
miljøet og administrasjonen skjønner at dette er svært. Da må man ta noen store grep. Så 
sannsynligvis blir det en samlokalisering i et nybygg i siloen. Det viktigste er at det kom-
mer en kunstsamling. At den er publikumsvennlig gjør heller ikke noe. Det går også rykter 
om at det kan komme mer, han har jo andre samlinger. Det er mange kommuner i tilsvar-
ende situasjoner som ikke har forstått hva de har fått. Det er viktig at Cultiva kan bidra til 
dette ved at de kan kjøpe det gamle museet og fylle det med et annet innhold. Så frigjøres 
penger til å bygge på siloen. Dette er med på å danne det bildet de som vurderer å etablere 
seg her, ser. 
Gjør dere noe for å binde dette prosjektet opp mot en annen unik samling, Wennes-
landssamlingen med Amerikansk Beat-kunst?
Det er også et hjertebarn. Vi har jo diskutert det, gitt litt penger til registrering så man kan 
se hva den består av. Det er ideer om et galleri som kan vise den der, men dette er noe det 
må jobbes med. Det er synd og skam at den henger som den gjør. Men Wennesland er jo 
veldig klar i testamentet sitt. 
Hva ligger bak etableringen av interimsstyret for Tangensamlingen?
Den ble konstituert veldig raskt, ordføreren var med, noen fra administrasjonen, men det 
som var viktig var å få et moment i prosessen. Det lå ikke noe annet bak enn en erkjennelse 
av at dette er gull, nå gjelder det å få det på plass. Til nå har de jo gjort det riktige, gått for 
samlokalisering, tatt kontakt med de finansielle miljøene, med Cultiva i forhold til Museets 
nåværende lokaler. Men når vi kommer til selve bygget vil man jo måtte få inn annen kom-
petanse.
Hva gjør du for å få til det?
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Det er nok litt falsk beskjedenhet. Jeg har jo begreper om ting og vet at dette er strategisk 
viktig som en del av byutvikling. Men kunst for meg personlig er mer en følelse enn noe 
annet. Det er det som skaper engasjementet som gjør at jeg kan dedikere meg til dette feltet. 
Man må være villig til å risikere noe. Politikk er like mye risiko som investeringer eller noe 
annet. 
Dette er jo et verv du har valgt fordi du vil noe, du vil ha makt. Din modell må jo være 
Trond Giske mer enn Wildenvey?
Ja, det er det jo. Man må skille mellom det som er politikk i dette og det som er min per-
sonlige og grunnleggende interesse for feltet. Det er klart jeg har klare oppfatninger om hva 
jeg vil. Jeg vil bruke det første året til å oppsøke de kreative miljøene, snakke med entre-
prenørene for å vite hva de er opptatt av. Det som driver meg er interesse for mennesker. 
Giske sa at det som er viktigst for mennesker skal være det viktigste i politikken. Det er vel 
sånn jeg ser det.

“Kunstnerne er de modigste, politikerne de tålmodigste”
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Kilden er et bygg det er knyttet mange følelser og mange ulike 
interesser til.  Det er bygget som et kulturhus med to fullstendige 
hovedsaler. En for scenekunst og en for klassisk musikk, slik fyller 
den et stort behov. Det er mange som er tjent med å snakke den 
opp. Og den har fått gode skussmål for funksjon. Like mye som 
for formen. Vent mot vannet skrår den lange bølgende eikeveggen 
utover. Vrimleområdet under veggen fungerer fint, enten det er få 
eller mange. Ikke som enkelte andre steder hvor man kan kjenne på 
menneskets litenhet i møte med all plassen. 
Men uteområdet er en annen sak. Beliggenheten på bryggen med 
ryggen mot et stort parkeringshus og en uavklart silo på den ene 
siden, og en stusselig hovedankomst på den andre gjør at uteområ-
det man møter, minner mer om parkeringsplassen på et kjøpesenter 
enn et inviterende og generøst område midt i en by. Siden 2012 
har det ikke skjedd noe som gir grunn til optemisme. Kilden er et 
byutviklingsgrep som også handler om ønsket om å utvikle byen 
videre. Det er et bra ønske som gjerne kan realiseres samtidig som 
man begynner arbeidet med hva siloen skal brukes til.

KILDEN, et sted i verden
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Det nye bygget ligger like utenfor Kristiansand sentrum, i et havneområde 
hvor havnebygningene fremdeles står og som benyttes som cruiseskip-kai og 
industriområde.

Utforskingen av rommet og plassen rundt er en reaksjon på og en visuell kommen-
tar til hvordan det nye teater- og konserthuset normalt fremstilles (visuelt) i og av 
media, av Kilden selv og av de politiske og økonomiske interessene bak bygget – 
som dominerer den fotografiske fremstillingen i dag.
Typisk for fotografier som benyttes av de overnevnte er de som viser fronten av 
bygningen, gjerne dramatisk lyssatt, gjerne tatt på kvelden med varme lys inne. 
Baksiden av bygget vises aldri fram her. Det samme gjelder området rundt, indus-
triområdet, der kulturhuset er plassert. Idealet om bygget som et visuelt objekt, et 
Kulturhus (med stor K), synes dermed å være det mest fremtredende aspektet i den 
visuelle offisielle framstillingen, der Kilden som en idé fremheves særlig sterkt.
Kunsthistorisk, urbanhistorisk og i noen grad også arkitekturhistorisk synes dermed 
det visuelle bildet som søkes skapt i offentligheten av stedet og særlig bygget, å 
være inspirert av modernismen, mer enn kanskje samtiden og kulturelle og kunst-
neriske strømninger i nåtiden. (Plasseringen av Kilden akkurat på Silokaia i Kris-
tiansand synes også å være sterkt påvirket av økonomiske interesser og muligheter, 
både av offentlig og privat art, noe som støtter opp under inntrykket av Kilden som 
en klar modernistisk idé.)

“KENOTOPIA”
I sitt mastergradsprosjekt ved UIA tar Jan Arve Olsen 
for seg KILDEN og området rundt.

I en større urbanteoretisk sammenheng henter fotoprosjektet inspirasjon fra bl.a. 
den franske (og europeiske) filosofen og sosiologen Henry Lefebre og hans (post-
modernistiske) tanker om at et sted er et sosialt produkt; altså at det er menneskelig 
aktivitet - eller fravær av dette - som definerer et sted, og som sier noe om sosiale 
verdier og sosial produksjonen av mening – ikke det fysiske stedet i seg selv1.
Også den norske arkitekten Christian Nordberg- Schulz’ tanker om Genius Loci – 
«stedets ånd2» - har påvirket prosjektets utvikling vesentlig.
Fototeoretisk støtter prosjektet seg bl.a. til den fransk-algeriske filosofen Jaques 
Ranciere, og hans betraktninger om betrakteren og det tankefulle bildet (l’image 
pensive3). Ranciere mener at et bilde, kanskje særlig fotografiet gjennom den 
særstilling og egenskaper det har i vår samtid, i stor grad konstitueres av den som 
betrakter det, og at ulike kontekster og kunnskap hos betrakteren gir nettopp han 
eller henne anledning til å forstå et bilde på flere vis, og dermed gi berikende, men 
også ulike, opplevelser, erfaringer, tanker og erkjennelser.
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Arkitektene Liv Marit Engebu og Cecilie Bjerke Skjøm-
ming roper hurra for både kunstgaven fra Nicolai Tan-
gen og siloen til Arne Korsmo og Sverre Aasland.

Det er positivt. Jeg er enig i at Kristiansand må vise at de 
har mot og styrke til å satse på arkitektur og kultur.

Jeg er derimot uenig i at det er en god idé å innrede selve si-
loen til museum, slik det framkommer av skissen til artikke-
len. Dersom siloen skal huse Tangens gave, må det bygges 
et nytt anlegg i tilknytning til denne med rom som egner 
seg til å vise kunst i.

KUNSTGAVEN FRA TANGEN
Fiskebrygga anno 1988 Foto: Sidsel Jørgensen
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Artikkelforfatterne trekker fram eksempler på kunstmuseer 
hvor arkitekturen bidrar til å gjøre bygget til en turistattrak-
sjon i seg selv. Kunstmuseer hvor kunsten og arkitekturen 
komplementerer hverandre. For eksempel nevner de blant 
andre Guggenheim-museet i New York. Guggenheim med 
sin runde, spiralformede konstruksjon er et av New Yorks 
mest spektakulære landemerker, men regnes dessverre som 
håpløst å vise kunst i. Dette er diskusjoner som pågår i

Av Cecilie Nissen  
Daglig leder/kunstnerisk leder Kristiansand Kunsthall
Innlegget har tidligere stått på trykk i Fævennen

 - ER SILOEN RETTE STEDET FOR PLASSERING ?

Fiskebrygga anno 1988 Foto: Sidsel Jørgensen Fiskebrygga anno 2005  Foto: Sidsel Jørgensen
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kunstverdenen kontinuerlig. Vi river oss i håret over 
arkitektur som ikke tar hensyn til at det skal vises kunst 
inne i bygningene. Man jåler seg med konkave eller buede 
vegger man ikke kan henge bilder på, lys som kommer inn 
fra alle kanter, ventilasjonssystemer som gjør at vegger ikke 
går ned til gulvet, eller andre forstyrrende elementer. 

Kunsten liker ikke spektakulære rom. Den liker kjedelige 
rom med rette vinkler, skikkelige hjørner, vegger uten lister, 
jevnt lys og nøytrale flater.

Det er for lite refleksjon når det gjelder de visuelle forutset-
ningene for å skape gode utstillingsrom. Å ikke være bev-
isst på dette kan sammenliknes med å bygge et konserthus 
hvor man ikke tar hensyn til akustikk. Det skulle tatt seg ut.

Jeg håper beslutningstakerne har dette i bakhodet dersom 
mulighetene skulle åpne seg for et nytt museumsanlegg på 
Silokaia.

Når det er sagt, så har tidligere direktør ved Sørlandets kun-
stmuseum Erlend Høyersten et godt poeng når han mener at 
det ville være fornuftig å utvikle dagens museumskvartal. 

Selv om et nytt museumsanlegg på Silokaia (som selvsagt 
også burde inkludere Sørlandets kunstmuseum) er en bes-
nærende idé, bør man også ha i bakhodet at vi ønsker liv i 
sentrum og turister innover i byen. Og kulturaksen begyn-
ner ved Sørlandets Kunstmuseum.

Cecilie Nissen. Foto: Sidsel Jørgensen



REDAKSJONENS 
SJEKKLISTE

☐ Kvalitetsorientert
☐ Bredde
☐ Inkluderende
☐ Sjangeroverskridende
☐ Modig 
☐ Uforutsigbart
☐ Spennende
☐ Utfordrende
☐ Uhøytidelig
☐ Subversivt
☐ Empatisk
☐ Rettferdig
☐ Demokratisk
☐ Sært
☐ Undergrunn
☐ Radikalt
☐ Innovativt
☐ Skape synergi
☐ Inkluderende
☐ Nepotistisk
☐ Uberegnelig
☐ Offensivt
☐ Forankret
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Olaf Isaachsen, Brannbillede fra Christianssand, 1892, olje på lerret (utsnitt). Foto: Stanley Haaland

JUBILEUMSUTSTILLING
/ Sørlandets Kunstmuseum 20 år 
> 18. juni 2015--17. januar 2016
Frank Brunner • Espen Dietrichson • Kristin Evensen • Jan Freuchen • Eirik 
Gjedrem • Marte Gunnufsen • Elisabeth Haarr • Sidsel Hanum • Erlend Helling-
Larsen • Thomas Hestvold • Preben Holst • Gunnhilde Høyer • Elin Igland • 
Tom Lid • Marianne Lund • Hans Otto Minge • Lars Morell • Ann Cathrin 
November Høibo • Trond Nicholas Perry & Agata Sander • Erik Pirolt • Barbro 
Raen Thomassen • Mirjam Raen Thomassen • Inger Johanne Rasmussen • 
Leonard Rickhard • Marit Roland • Lise Schønberg • Signe Solberg • Marthe 
Elise Stramrud • Hedvig Winge • Tori Wrånes • Lasse Årikstad • Øystein Aasan

BYEN OG LANDSDELEN
/ Museets samling 2015-2017

SKIPPERGATA 24B, KRISTIANSAND • +47 38 07 49 00 • SKMU.NO • FACEBOOK • TWITTER • INSTAGRAM

Torsdager
har vi åpent 

til kl. 20

TILSKUDD TIL KUNST 
OG KULTURFORMÅL

Formålet med tilskuddsordningene er å stimulere og 
videreutvikle kulturlivet i Kristiansand.Tilskudds-
ordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet 
og mangfold i Kristiansands kunst-og kulturtilbud.

SØKNADSFRIST ER 15. JANUAR

For informasjon, retningslinjer og søknadsskjema, se:

Kristiansand.kommune.no
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