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”Communications tools don’t get 

socially interesting until they get 

technologically boring.”  

– Clay Shirky 

 

 

Forord 

Denne rapporten presenterer en utredning som er gjennomført på bestilling fra 

Kulturrådet og Underutvalget for Kunst og ny teknologi. Utredningen er gjennomført ved 

å se på de søknader som er blitt innvilget støtte i perioden 2003-2008, men den er ikke en 

evaluering i den forstand at undertegnende har vurdert prosjektene kvalitativt for å se 

hvorvidt utvalget har bevilget støtte til gode og verdige prosjekter. Likevel har det ikke 

vært til å unngå at også denne typen vurderinger har funnet sin vei inn i teksten ved en 

rekke anledninger. 

 

Rapporten er bygget opp som følger. En innledende teoretisk diskusjon av de sentrale 

begrepene som er knyttet til ordningen Kunst og ny teknologi. Deretter følger en 

diskusjon av begrepet mediekunst og hvordan dette inngår i en diskusjon av hvorvidt det 

egentlig er snakk om et felt, og eventuelt hvordan dette feltet er i endring, og om det er 

forskjeller mellom for eksempel musikk- og billedkunstfeltet når det gjelder felt-

spørsmålet. 

 

Deretter følger noen beskrivelser av et utvalg prosjekter som jeg oppfatter som særlig 

interessante i forhold til de problemstillingene jeg har fokusert på før jeg så går videre til 

å sette disse i sammenheng med problemstillingene fra del II og III. Til slutt forsøker jeg 

å trekke noen mer generelle kunst- og kulturpolitiske linjer fra hvordan KNYT fungerer 

som en bestemt type finansiering av en bestemt type kunst og hvordan dette henger 

sammen med andre bevegelser i kultursektoren i dag. 
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Min bakgrunn som deltager i feltet er todelt. For det første har jeg skrevet en 

hovedoppgave i kunsthistorie som omhandlet et kunstnerisk materiale hentet fra 

grenselandet mellom installasjonsbasert, tverrmedial billedkunst, musikk og performativ 

kunst. De siste tre årene har jeg også vært aktiv som kunstkritiker, generelt med fokus på 

konseptuell eller andre typer kunst som ikke har vært materialbasert, og jeg har også 

skrevet en del musikk-kritikk. I tillegg til min praksis som skribent har jeg vært 

styremedlem i Ny Musikk Bergen samt tatt del i arbeidet med å etablere Lydgalleriet i 

Bergen.  

 

I Innledning 
Mandatet ble formulert slik: ”Utredningsoppdraget har ikke som målsetting å være en 

tradisjonell evaluering av avsetningen Kunst og ny teknologi som sådan, men har som 

mandat å presentere et kunstfaglig materiale som grunnlag, for så å reise noen mer 

generelle problemstillinger.” Samt å skulle ”kunne peke på noen konkrete 

problemstillinger eller tendenser, og si noe om plasseringen av disse prosjektene i 

samtidskunstfeltet som helhet.” Jeg har valgt å legge hovedfokus på analysen mer enn på 

beskrivelsen av kunsten. Dette fordi målgruppen for rapporten, arbeidsseminaret der 

rapporten presenteres, skulle være godt nok kjent med den kunstneriske aktiviteten som 

er knyttet til KNYT.  Metoden for arbeidet har derfor vært enkel nok: jeg har lest 

søknadene og deretter skrevet om dem i forhold til de spørsmålene jeg har oppfattet som 

mest relevante for den allmenne kunstsituasjonen, forholdsvis uavhengig av hvordan 

kunsten er blitt produsert. Jeg har altså valgt å fokusere ganske ensidig på 

formidlingsbiten.  

 

Her ligger og en viktig grunn til at hvordan kunstnerne i søknadsbunken arbeider ikke er 

så stor del av rapporten som mandatet kanskje skulle tilsi. For det første har jeg ikke noe 

reelt sammenligningsgrunnlag, utover en generell oppfatning av hvordan kunstnere jeg 

kjenner eller kjenner til jobber. Det er uansett mitt inntrykk av arbeidsmetodene til 

kunstnere ikke skiller seg nevneverdig fra hvordan de kunstnerne som søker andre 

kulturrådspenger arbeider. Men igjen er dette et syn som ikke er basert på annet enn mine 

egne antagelser, og som derfor kanskje burde gjøres til gjenstand for en mer kvantitativ 
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undersøkelse mer i retning av de levekårsundersøkelsene som også er gjennomført den 

siste tiden. 

 

I tillegg til søknadsbunkene har det vært nyttig å gå gjennom publikasjonen ”Norsk 

kulturråd og den elektroniske kunsten – evaluering av forsøksperioden og perspektiver 

framover”, redigert av Marit Paasche i 2003. Paasche oppsummerte denne med å påpeke 

at KNYT-ordningen opprinnelig ble introdusert ikke bare fordi det er kunstnerisk 

interessant med ”ny teknologi” men fordi denne typen kunst ble forstått som særlig egnet 

til å formulere ”en kunnskap vi trenger for å forstå vår egen samtid” og særlig da 

gjennom å drive en type mediekritikk som teknologisk orientert kunst vil kunne gjøre. 

Men, fortsetter Paasche: ”hensynet til mediekritikk har kanskje kommet litt i skyggen av 

det eksperimentelle aspektet” og at det ”nå som teknologien i seg selv er blitt mindre 

attraktiv som utgangspunkt for kunstneriske prosjekter, kan det være betimelig å trekke 

frem betydningen av en kompetent medie- og teknologikritikk generert gjennom 

kunstnerisk produksjon.” Hvorvidt det har funnet sted en gradvis overgang mot mer kunst 

av denne typen, eller om det i det hele tatt har vært en økende tendens til medie- og 

teknologikritikk i de prosjektene som har mottatt støtte har derfor ligget i bakgrunnen 

som et av de ledende spørsmålene i møtet med prosjektene. 

 

For allerede her å antyde et svar, så er det kanskje egentlig ingenting som helt klart peker 

i den retningen, men på den annen side er det mye som tyder på at den første delen av 

Paasches poeng, fokuset på teknologien for teknologiens skyld, også til en viss grad er i 

ferd med å viskes ut. Dette er interessant å merke seg, for det betyr at kunsten som sogner 

til KNYT-feltet i dag er i ferd med å bevege seg i en annen retning enn hva man for få år 

siden kunne både fryktet og håpet. Dette er et godt tegn ikke minst fordi det betyr at 

kunsten fremdeles også utvikler seg uavhengig av hvilke kulturpolitiske ønsker man 

måtte ha for den. 

 

Ettersom søknader om støtte til kunstprosjekter etter hvert er utviklet seg til å bli en egen 

litterær sjanger, som relativt få personer har tilgang til å lese i et tilsvarende stort omfang 

som dette, har det dessuten vært vanskelig å unngå å legge spesielt merke til språk, 
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perspektiver og fokus i søknadene. Kunstner og kurator Per Platou uttalte i forbindelse 

med forrige utredning at søknadene til Kulturrådet er ”den primære arena for 

kunstdiskurs i Norge1.” Dette er et perspektiv som tilsynelatende legger til grunn at det 

ikke finnes noen reell kunstoffentlighet i Norge, og at de mest grundige formuleringene 

rundt hva kunstnere egentlig driver med derfor er å finne i de tekstene som skrives for å 

legitimere egen praksis godt nok til å motta nødvendig finansiering for å fortsette 

virksomheten. Dette er en interessant påstand som burde gjøres til utgangspunkt for en 

større og mer grunnleggende debatt om kunstens rolle i den offentlige samtalen.  

 

Før arbeidet begynte trodde jeg en sentral del ville være knyttet til spørsmålet om i 

hvilken grad, og eventuelt på hvilke måter, den kunsten som har fått støtte kan sies å 

utgjøre et særskilt tverrkunstnerisk felt, selv om det også er åpenbart at KNYT-ordningen 

favner en generell bevegelse på tvers av eksisterende felt. Er det slik at det er bestemte 

typer kunst, eller bestemte kunstnere, som nærmest sogner til Kunst og ny teknologi-

ordningen i kraft av bestemte teknikker? Eller fungerer også ordningen slik at ulike 

kunstnere med ulik praksis kjenner til ordningen som et sted man kan søke støtte til 

spesifikke prosjekter når arbeidsmetode eller presentasjonsform er særskilt relevant i 

forhold til ordningens fokusområder? Svaret er nok noe midt i mellom. Enkelte prosjekter 

virker solid plantet i KNYT, mens andre ser ut til å ha fått støtte gjennom KNYT selv om 

de opprinnelig søkte tilskudd fra et annet område i Kulturrådet. Dette viser fleksibiliteten 

i ordningen, men betyr også at det er mye som tyder på at siden få kunstnere forstår seg 

selv som ”mediekunstnere” så ser de heller ikke KNYT-ordningen som relevant for deres 

praksis. Aktørene på musikkfeltet som arbeider med elektronisk eller digital musikk har 

imidlertid lettere for å søke, og dette skyldes trolig den sentrale posisjon NoTAM har 

både innen den elektroniske kunsten og det elektroakustiske musikkmiljøet i Norge. Når 

man går gjennom søknadsbunkene, ser man raskt hvordan en rekke navn går igjen år etter 

år slik at det umiddelbart blir fristende å tenke at ordningen i seg selv har generert et felt, 

eller i det minste en gruppe kunstnere som er blitt til det feltet ordningen ble opprettet for 

å kunne støtte. Det er ikke nødvendigvis noe galt med dette, men det er likefullt et 

eksempel på hvordan forholdet mellom en støtteordning og den kunsten som skal støttes 

                                                 
1 Lossius, Trond epost til Erlend Hammer 26. juni 2008 
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veldig lett blir et høne/ egg-spørsmål. Samtidig ble jeg i møte med den eksisterende 

litteraturen på området, fra tidligere evalueringer av KNYT, PNEK og så videre, raskt 

klar over at felt-problematikken var langt mer gjennomdebattert enn jeg på forhånd hadde 

vært klar over, så dette ble aldri noen så bærende del av arbeidet som opprinnelige 

forespeilet. Dette selv om også felt-spørsmålet selvsagt hele tiden vil være i forandring og 

situasjonen helt klart ikke er den samme i dag som for fem år siden. 

 

I stedet ble min tilnærming mer knyttet til å lete etter de prosjektene som kanskje i minst 

grad fremstår som det jeg oppfattet som typisk KNYT-kunst, og som dermed på mange 

måter viste seg å være nettopp det. Det vil si at de prosjektene jeg har valgt å presentere 

nærmere i denne rapporten ikke representerer et forsøk på å gi et objektivt utvalg av 

prosjektmassen som har mottatt støtte de siste fem årene. Det finnes en lang rekke 

prosjekter som har fått støtte som vil kunne regnes som langt mer ”typiske” KNYT-

prosjekter, men jeg har valgt å ikke fokusert på noen av de mest teknologisk rettede 

prosjektene, eller på noen av de mange seminarer, konferanser eller workshops som 

henvender seg til aktive utøvere innen konkrete problemstillinger for produksjon av 

kunst. Jeg har derimot plukket ut prosjekter som mer enn å være preget av å være 

teknologisk produsert kunst i større grad utviser særlig interessante kvaliteter i forhold 

hvordan kunsten formidles, eller hvordan den forholder seg til det øvrige kunstfeltet.  

  

II ”Kunst” og ”Ny” ”Teknologi” 
1. Hva er kunst? 

Blant de mange ting man kan bruke kunst til er det å definere den blant de minst 

interessante. Kunstdefinisjoner er som litterær sjanger en besynderlig blanding av 

polemikk og virkelighetsbeskrivelse, gjerne det første forkledd som det siste. Når jeg 

velger å trekke dette inn dette momentet her er det fordi selve navnet på KNYT-

ordningen i så stor grad inviterer til en refleksjon omkring nettopp definisjonsspørsmål. 

 

For derfor likevel å gjøre et kjapt vulgærforsøk vil jeg si følgende: kunst er et 

kommunikasjonsverktøy med en sosial funksjon. Med utgangspunkt i Shirkys sitat ligger 

det derfor et grunnleggende paradoks i tanken om å relatere kunst spesifikt til ny 
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teknologi ettersom dette dermed innebærer at det potensielt er snakk om kunst som gjør 

bruk av, eller på annen måte er knyttet til, teknologi som ikke ennå er sosialt interessant. 

Dette er en innvending mange ofte har rettet mot mye mediekunst; at den for ofte 

representerer en ren teknologifetisjering der det kunstneriske innholdet, de kunstneriske 

intensjonene, de estetiske erfaringene, og det kritiske meningspotensialet ofres til fordel 

for en rendyrket interesse for hardware og software. Dette er på mange måter en 

klisjeaktig fremstilling, men den viser seg likevel ofte å inneholde mer enn et snev av 

sannhet. Denne kunstens årlige høyborg, den 20 år gamle Ars Electronica- festivalen i 

Østerrike har fremdeles en tendens til å presentere prosjekter der det kan være svært 

vanskelig å se reelt kunstfaglige kvaliteter midt i alle de teknologiske løsningene. 

Samtidig er denne delen av feltet heller ikke sky for å fremstille seg selv som et mer 

radikalt alternativ til det mer markedsdrevne, objekt- og salgsorienterte billedkunstfeltet 

for øvrig.  

 

Jeg vil utover i rapporten konsekvent benytte begrepet ”mediekunst” selv om det hefter 

ved mange problemer. All kunst er på sitt vis mediebasert, men mediekunstbegrepet er i 

dag knyttet spesifikt til kunst som benytter seg av ”nye medier” som TV, internett, 

elektronisk lyd, digitale teknikker og så videre. 

 

Et eget utvalg for støtte av prosjekter som per definisjon faller innunder sekkebetegnelsen 

”kunst og ny teknologi” vil altså kunne kritiseres for å bidra til å legge til rette for 

kunstprosjekter som i utgangspunktet forsøker å gjøre noe som egentlig ikke er egnet for 

produksjon av virkelig interessant kunst. Samtidig er det bestemte egenskaper knyttet til 

kunstens sosiale funksjon som gjør at Shirkys karakteristikk ikke nødvendigvis er fullt 

anvendbar på kunstens bruk av teknologi. For eksempel er det ikke slik at kunsten er et 

verktøy som skal kommunisere på én bestemt måte, eller flere bestemte måter for den 

saks skyld. Siden kunsten ikke har noen fast sosial funksjon, kan den like gjerne være et 

verktøy som benyttes for å utforske ulike grunnforutsetninger og rammer for både 

kommunikasjon og mangel på kommunikasjon. Kunsten benytter ofte teknologiske 

nyvinninger i eksperimenter før man ennå har vært i stand til å avklare hva den reelle 

sosiale bruksverdien av en bestemt teknologi kommer til å være.  
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Og dette kan den gjøre fordi kunsten kan tillate seg å kommunisere mindre, eller på 

mindre entydige måter, enn kommunikasjonsverktøy i mer normale bruksområder. 

 

2. Hva betyr ny?  

Det er ikke mange av de prosjektene som har fått støtte som er preget av noen slags tvil 

rundt dets status som ”kunst” (den slags er i dag svært vanskelig å få til),  men det er ofte 

interessant å spørre seg hva som menes med ”ny.” I tanken om at kunsten som produseres 

i forbindelse med ordningen skal forholde seg til teknologi som er ny, ligger det 

tilsynelatende også et element av tradisjonell avantgarde-tenkning, om at kunsten, eller 

teknologien, utvikler seg langs en tidsmessig utviklingslinje der vi kan snakke om 

fenomener som det nye og det mest avanserte på en omtrent paradigmatisk måte. Dette er 

en tankegang som det øvrige kunstfeltet i dag i svært liten grad fokuserer på og som tvert 

i mot forstås som relativt suspekt. Som Roar Sletteland kommenterer i en epost til 

undertegnede er dette en problemstilling som av og til kommer til overflaten ved at 

kunstverk innen KNYT-feltet kritiseres for at ”teknologien er brukt før.”2 Men det fokus 

på kunstens verktøy mer enn på hva disse verktøyene er ment å produsere, er et aspekt 

som hele tiden lurer i bakgrunnen. Ett spørsmål som burde være interessant å diskutere i 

forbindelse med dette er hvorvidt mediekunsten i dag tiltrekker seg folk som nettopp på 

grunnlag av muligheten for å kunne jobbe med noe som er ”nytt” får dekket et slags 

behov for å være avant-garde. Hvis dette skulle være tilfelle, som selvfølgelig langt på 

vei alltid vil være et åpent vurderingsspørsmål, så vil det også være interessant å bruke 

dette som et utgangspunkt for å diskutere hvilke fordeler og ulemper som ligger i et slikt 

ideal. For selv om tanken om avant-garde langt på vei er noe kunstfeltet har sluttet å 

fokusere på, så er det fremdeles vanskelig å benekte hvilken betydning denne typen 

drivkraft har vært for kunstens utvikling gjennom kunsthistorien. Dette er eventuelt en 

potensiell styrke det skulle kunne gjøres et sterkere poeng av.  

 

3. Hva er teknologi? 

Blant de eldste kunstdefinisjonene vi har finner vi det greske begrepet om ”tekhne.” 

Tekhne betyr opprinnelig noe midt i mellom håndverk og kunst, og begrepet ble i den 

                                                 
2 Sletteland, Roar epost til Erlend Hammer 27. juni 2008 
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filosofiske estetikken lenge ble brukt som garantist for at kunst i stor grad må handle om 

den handlingen som ligger i å skape noe, kanskje siden de gamle grekernes opphav til de 

fleste av våre begreper og idéer dermed ble forstått som å ha vært uttrykk for kunnskap vi 

fremdeles kunne ta for gitt. Kunsten ble dermed definert utfra det som gikk forut for 

”verket”, for prosessen som lå i den skapende handlingen.  

 

Teknologi avstemmer også fra ”tekhne” og defineres som ”bruken av vitenskapelig 

kunnskap til praktiske formål.” Dette innebærer en kobling mot det teknologiske som er 

langt eldre enn det vi tenker på som moderne teknologi-basert/ orientert kunst i dag. 

Den franske filosofen Paul Virilio beskriver for eksempel utviklingen av krigsteknologi 

og hvordan det alltid er det imperiet som i størst grad er i besittelse av og har kontroll 

over sin tids fremste teknologi som vil være i stand til å oppnå dominans. Romerriket 

hadde veier, Storbritannia hadde skipsflåten og USA har massemediene. Et lignende 

eksempel som også knyttes opp mot kunst finner vi hos den franske filosofen Michel 

Serres som leser komplekse idéhistoriske utviklinger ut av den britiske maleren Turners 

fremstilling av en smelteovn. Det interessante her er hvordan både en periodes teknologi 

og kunst kan leses som uttrykk for generelle ideologiske føringer, og vår tids teknologi-

orienterte kunst skulle dermed kunne befinne seg i en særlig priviligert posisjon for å 

tilby kunstteoretikere studiemateriale for interessante diskusjoner. Likevel er det relativt 

lite som skrives om den teknologiske kunsten, og det som skrives er ofte preget av en noe 

slapp retorikk der nyere teori benyttes relativt ukritisk, som for eksempel med de uttallige 

referansene til Baudrillards ”simulacrum” eller Deleuze og Guattaris ”rhizome” i 

forbindelse med de siste 10-15 årenes digitale og nettverksbaserte kunstuttrykk. Selv om 

disse begrepene og kunstuttrykkene åpenbart passer godt sammen, så er det ikke alltid 

man får inntrykk av det ligger noen reell forståelse av teorien til grunn for bruken. 

Samtidig er det et viktig poeng at teori i forbindelse med kunstnerisk produksjon kanskje 

ikke trenger å være basert på en slik forståelse ettersom målet med kunstproduksjon ikke 

utelukkende er å fungere som materielt utrykk for idéer. 

 

4. Kunnskapsproduksjon 
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Det fokus som ligger i koblingen mot teknologi, og de assosiasjoner vi har til dette 

begrepet med hensyn til nettopp andre begreper som ”vitenskapelig kunnskap” bidrar 

også til å forklare at nettopp de senere års fokus på kunst som ”kunnskapsproduksjon” er 

funnet sted etter hvert som teknologisk kunst som elektronisk kunst, digitale medier og 

andre former for tverrmediale uttrykk er blitt mer og mer vanlig. Mediekunstfeltet slik det 

representeres ved for eksempel Ars Electronica har betydelige fellestrekk med senere års 

fokus på ”kunnskapsproduksjon” i kunstfeltet både gjennom realiseringen av og fokuset 

på prosjektet som kan synes rent diskursive, teknologiske eller sosiale i sitt fokus.  

 

Spørsmålet i forbindelse med slike prosjekter er selvsagt hvorvidt de trenger å finansieres 

over et kunstbudsjett, eller om det heller burde falle innunder forskningsmidler. Ikke bare 

fordi de spørsmålene som reises i slike prosjekter er av mer allmenn betydning, men på 

grunn av det skiftet som er skjedd bort fra kunsten som en beskjeftigelse med bestemte 

materialer hvis funksjon er rent estetisk. Med teoriens inntog som et av de viktigste 

kunstneriske materialene i ”det utvidete felt” er  nettopp dette området av kunsten en 

tumleplass hvor vi i dag nærmest kontinuerlig er tvunget til å tenke nytt om hva 

aktiviteten egentlig dreier seg om. Det som fra et kunsthistorisk perspektiv tidligere var 

den eneste arenaen for utvikling over tid, utvikling i bruken av kunstneriske materialer, er 

i dag blitt til en langt mer kompleks situasjon der selve konteksten for kunstproduksjonen 

er under jevnlig utprøving for å se hva som kan endres eller utfordres i de institusjonelle 

rammebetingelsene. Dette er den generelle situasjonen i kunstfeltet etter modernismen, 

og er sterkt knyttet nettopp til fremveksten av intermedialitet som kunstnernes primære 

arbeidsform. Kunstnere som arbeider i ett enkelt medium er i dag sjeldnere og sjeldnere 

vare. I den forstand har mediekunsten kanskje bidratt med mer til det øvrige kunstfeltet 

enn den pleier å gjøre krav på, eller mottar, anerkjennelse for. I forbindelse med forholdet 

mellom kunst og kunnskapsproduksjon er det ikke uten relevans at en rekke av de 

kunstnerne som har vært tidligst ute med å ta del i både aspirantordningen (Ellen Røed) 

og den nye kunststipendiat-ordningen (Trond Lossius, Thomas Kvam, Amanda Steggel, 

HC Gilje) også er det man kan kalle mediekunstnere, selv om ingen av de nevnte kanskje 

vil være spesielt fornøyd med den merkelappen. Kanskje er det fremdeles tryggere å satse 

på kunstnere hvis praksis er tydelig forankret i arbeid med spesifikke kunstneriske medier 
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(eller Patrik Entian som arbeider med maleri), selv om prosjektene til Per Gunnar 

Tverbakk og Tone Hansen også befinner seg i leiren for kunst som kunnskap/ kunnskap 

som kunst. De kunstnerne som arbeider i en slags forlengelse av den relasjonelle 

estetikken, som er nært beslektet med tanken om kunst som kunnskapsproduksjon, har 

også fungert på sidelinjen av, eller parallelt med, det øvrige billedkunstfeltet. 

Mediekunsten og den diskursivt orienterte kunsten har altså i dag nye tilknytningspunkter 

og felles referanser som det kan være interessant å se nærmere på. Hvis man 

sammenligner med de andre typene kunnskapsproduksjon som foregår i det øvrige 

billedkunstfeltet i dag, så er kunnskapsproduksjonen her vanligvis mer sosial, politisk og 

samfunnsteoretisk i sine perspektiver enn hva den medieorienterte kunsten er, selv om for 

eksempel Thomas Kvam befinner seg i en slags mellomposisjon.  

 

Det mest sentrale spørsmålet i denne forbindelse må være hvorvidt 

kunststipendiatordningen, og den kunnskapsproduksjonen man forstår som kjernen i 

ordningen, primært er tenkt å fungere som en kunstintern kompetansebygging eller om 

det handler om å styrke kunstens bidrag i den øvrige samfunnssamtalen. Men vel så 

viktig er det å gjøre en kvalitativ vurdering av selve den kunnskapen som produseres. 

Hva slags bidrag utgjør de egentlig til sitt eget felt, til resten av kunstfeltet og til 

samfunnet for øvrig? Dette er et spørsmål som i like stor grad må stilles i forbindelse med 

de teoretisk orienterte prosjekter som støttes fra KNYT-ordningen. Samtidig gjør 

kunstfeltet en annen jobb enn ren forskning, noe som kan være et problem siden kunsten 

ikke har opparbeidet tilstrekkelig faglig tyngde til å vinne større akademisk aksept for 

teoretisk utviklingsarbeid.  

 

5. Om tildelingene 

Når det gjelder de tildelinger som er gjort av KNYT de siste fem årene er det mulig å 

spore tendenser mot en økt integrering i det øvrige billedkunstfeltet. Det som først og 

fremst preger tildelingene er ikke nødvendigvis at kunsten er spesielt teknologisk 

orientert, eller spesifikt knyttet til bestemte medier, men heller at den spenner over et 

variert utvalg medier, ulike modeller for både produksjon og formidling samt svært 

forskjellige kunstneriske valg og strategier.  
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Utvalget har bevilget støtte til prosjekter som konsertserien Dans for voksne, som først og 

fremst har vært en arena for eksperimentell musikk, det være seg undergrunnsrock, 

moderne elektronisk musikk, støy eller samtidsmusikk, det nyoppstartede galleriet 

Rekord i Oslo fikk støtte til en av sine første utstillinger, en lydkunstutstilling, før de fikk 

annen støtte fra Kulturrådet, og kunstneren Bård Ask, som de færreste ville tenke på som 

”mediekunstner” har flere ganger fått støtte til konkrete tekniske utfordringer selv om 

teknologien kun har vært et middel for å realisere kunstneriske prosjekter med helt andre 

intensjoner enn å utforske teknologien som kunstnerisk materiale eller verktøy. 

 

Utvalget har også ofte bemerket seg ved å støtte prosjekter i etableringsfasen, så vel som 

prosjekter som muligens ville ha hatt problemer med å få støtte i andre utvalg. Det er 

derfor fristende å se det slik at utvalget for KNYT har fungert, og har potensiale til 

fremdeles å fungere, som en særlig fleksibel og dynamisk enhet som lettere er i stand til å 

reagere kjapt på utviklinger og tendenser innen feltet. Det kan være grunn til å spørre 

hvorvidt dette er spesielt knyttet til det faktum at mediekunsten som felt er mindre og mer 

oversiktlig, eller om det også er fordi utvalget selv er mindre og har mindre penger å 

bevilge. Uansett er det slik jeg ser det åpenbart at nettopp størrelsen åpner for en særlig 

smidig og fleksibel omgang med de midlene utvalget er satt til å disponere. Her hjelper 

det utvilsomt også at utvalgets medlemmer har hatt svært god kontakt med/ er en del av 

miljøet det er virksomt i, både som aktive utøvere, organisatorer og produsenter.  

 

Som jeg skal komme tilbake til mot slutten av rapporten vil jeg allerede her driste meg til 

å hevde av det er dette som egentlig utgjør KNYTs primære styrke. Det ligger et stort 

potensiale nettopp i det faktum at den beskjedne størrelsen representerer et alternativ til 

den øvrige kultursektorens gradvise tilpasning til markedsøkonomiske 

administrasjonsmodeller der sentralisering fører til et økt fokus på prosjekter som først og 

fremst fungerer som ”signalprosjekter” og demonstrasjoner av kulturpolitiske 

prioriteringer.  

 

III Men er det ”mediekunst”? (Kort beskrivelse av elefanten i feltet.) 
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1. Men er det et felt? 

Mens jeg har arbeidet med denne rapporten har jeg ofte diskutert KNYT som fenomen 

med kunstnere uten tilknytning til mediekunstfeltet. Det er tydelig at mange oppfatter 

bruken av begrepet ”ny teknologi” som så fremmedgjørende at de aldri en gang har satt 

seg noe videre inn i hva kriteriene for støtteordningen måtte være, eller hva slags kunst 

som har pleid å få støtte gjennom ordningen. Dette gjelder også kunstnere som arbeider 

på en måte som uten problemer ville kunne falle innunder ordningen. 

 

Roar Sletteland, filosof, produsent og tidligere daglig leder for BEK, sier følgende: ”Det 

gir absolutt mening å si at KNYT-feltet eksisterer som eget felt i Norge. Dette skyldes, 

mener jeg, først og fremst målbevisst satsning fra Kulturrådets side, gjennom KNYT og 

ikke minst PNEK og organiseringen gjennom små organisasjoner spredd over hele 

landet.” 3 

 

Sletteland peker her på et viktig poeng som virker å være delt av svært mange av 

aktørene jeg har vært i kontakt med. Gjennom de ti årene ordningen har eksistert er det 

definitivt blitt et tydeligere samhold blant de kunstnerne som jobber med elektronisk 

kunst. Jeg vil tro dette er en direkte følge av at PNEK har konstruert et kontaktnettverk 

som kunne danne utgangspunkt for en større felles samtale blant disse kunstnere. 

Samtidig er situasjonen også i økende grad preget av at KNYT-kunst uten å stikke seg ut 

dukker opp som deler av ”vanlige” utstillinger. Men som mange også trekker frem, er det 

ikke nødvendigvis fokuset på teknologi som har vært av størst betydning, men 

ordningens tverrfaglighet. Trond Lossius, tidligere kunststipendiat KhiB, lydkunstner og 

nåværende daglig leder ved BEK, sier følgende: ”Uavhengig av teknologi-aspektet tror 

jeg KNYT-ordningen også har fanget opp mange tverrkunstneriske prosjekter som kunne 

hatt vanskeligere for å bli dekket av andre og mer genrespesifikke ordninger. Jeg kan 

tenke meg at det tverrkunstneriske ved prosjektene til tider kan prege diskursen like mye 

som koblingene mellom kunst og teknologi.”4 Espen Sommer Eide, som har mottatt støtte 

                                                 
3 Sletteland, Roar – epost til Erlend Hammer 27. juni 2008 
4 Lossius, Trond – epost til Erlend Hammer 26. juni 2008 
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fra KNYT både som ansvarlig for Pilota og selvstendige prosjekter sier følgende: ” For 

meg som kunstner har KNYT hatt veldig mye fordi den er så tverrestetisk anlagt. Jeg har 

en veldig broket bakgrunn og tilhører ikke noe klart "felt" eller kunstnerorganisasjon. 

KNYT har gjort det mulig for meg å blande mine interesser i litteratur, filosofi, 

internett/arkiv/nettkunst og elektronisk musikk, og dermed kunne lage mange prosjekter i 

krysningen mellom disse feltene.”5 Bjørn Magnhildøen uttrykker et lignende syn i 

beskrivelsen at sitt eget forhold til hva som gjør KNYT viktig: ”Frå min ståstad, at den 

dekker eit felt som framleis ikkje eksistereri andres auge, og som kanskje ikkje eksisterer 

i det heile. KNYT-ordningen er ein slags LHC partikkel-akselerator, og kan 

forsvaras på liknande måte som ein grunnforskning i media.”6 

 

2. Men er det medie(spesifikk?)kunst 

Fra et kunsthistorisk perspektiv er det fristende å gripe til begrepet om det 

”mediespesifikke” når man snakker om mediekunst. Det ”mediespesifikke” er et begrep 

som knyttes til den amerikanske kunstkritikeren og teoretikeren Clement Greenberg som 

var virksom i USA fra omtrent 1940 til et stykke ut på 70-tallet. Gjennom den mest 

innflytelsesrike perioden av sitt virke var Greenberg talsmann for den amerikanske 

modernismen representert ved det nonfigurative maleriet på 50-tallet, og selv om 

Greenbergs forståelse av modernismen ikke lenger vekker spesielt mye interesse innen 

dagens kunstfelt, så er begrepet om det mediespesifikke interessant i forhold til 

mediekunsten ettersom en rekke felles problemstillinger tangeres på interessante måter.  

 

Det var det nonfigurative, og spesielt det abstrakt-ekpresjonistiske maleriets styrke, 

hevdet Greenberg, at det i likhet med all god modernistisk kunst representerte en 

blottlegging av hvert enkelt mediums viktigste egenskaper. Disse egenskapene var de 

som var spesifikke for hvert enkelt medium: for maleriet todimensjonalitet, for skulptur 

tredimensjonalitet, for litteraturen det narrative, for teatret det dramatiske. Greenberg så 

kunstens utvikling fra renessansen som en gradvis utvikling mot at de enkelte kunstarter 

antok en stadig tiltagende autonom status der de gradvis gjorde seg uavhengig av de 

                                                 
5 Eide, Espen Sommer – epost til Erlend Hammer, 06. oktober 2008 
6 Magnhildøen, Bjørn epost til Erlend Hammer 26.09.2008 
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virkemidler som preget de andre kunstformene. Teatret forlot det narrative, litteraturen 

det dramatiske, skulpturen det figurative og maleriet det illusjonistiske forsøket på å 

skape tredimensjonale rom. 

 

På den ene siden er ”mediekunst” kunst som på en tilsynelatende Greenbergsk måte 

”handler om” mediet det tar form i mer enn om konkrete problemstillinger. På den andre 

siden er mediekunsten i dag preget av en stor grad av tverrmedialitet, som er nettopp det 

motsatte av hva Greenberg beskrev som viktig med den modernistiske kunsten. Rosalind 

Krauss er spesielt interessant med begrepet om det utvidete felt7, det vil si et 

kunstlandskap der kunstneren beveger seg fritt mellom ulike arbeidsmåter og kunstformer 

uten å defineres basert på arbeid med ett bestemt kunstnerisk medium. Krauss beskrev 

med dette det som langt på vei er situasjonen for de mest betydningsfulle kunstnerne i 

dag, nemlig at medier i seg selv ikke lenger er noen avgjørende del av kunstnerisk 

praksis. Det handler i stedet om ulike måter å gjennomføre idébaserte prosjekter som til 

enhver tid kan gjennomføres best i ulike medier fra prosjekt til prosjekt. Spesielt gjelder 

dette i det internasjonale toppsjiktet av kunstverdenen der kunstneren selv i svært liten 

grad er involvert i selve produksjonen av arbeidene, men heller fungerer som en slags 

konseptdesigner som utvikler idéer og så setter disse ut i produksjon ved hjelp av et ofte 

svært omfattende apparat av assistenter og håndverkere.  

 

Er det slik at kunstnere som ønsker å arbeide med en type materialbevissthet som 

tidligere var allment tilstede i kunstfeltet i dag tvinges til å arbeide innenfor 

”mediekunsten” fordi de post-konseptuelle, sosiale og relasjonelle prosjektene som 

preger kunstfeltet for øvrig, gjør at alt som lukter materialspesialisering blir avfeid som 

modernistisk eller, muligens enda verre, som kunsthåndverk? (Dette er selvsagt en 

overdrivelse, noe for eksempel de siste årenes fornyede og stadig økende interesse for 

tegning er et viktig eksempel på.) 

 

3. (kunst)musikk og ny teknologi   

                                                 
7 Krauss, Rosalind ”Sculpture in the Expanded Field”, The Originality of the Avant 
Garde and other Modernist Myths, MIT Press 
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Musikkfeltet skiller seg fra det øvrige kunstfeltet på en rekke områder. Og for å legge alle 

personlige bias på bordet; i likhet med institusjonsteateret kan vi, litt forenklet, si at det 

etablerte musikkfeltet i dag fungerer som om man innen billedkunsten primært utdannet 

kunstnere som arbeidet med å gjengi 1800-talls landskapsmaleri eller ekspresjonisme. 

(Det er et interessant paradoks at en slik sammenligning til billedkunstfeltet høres 

ekstrem ut på grensen til det parodiske, men at man likevel ikke er mer oppmerksom på i 

hvor stor grad dette faktisk er den reelle situasjonen innenfor musikk og teater.) Dette er 

ikke selvsagt ikke et nøytralt synspunkt, men undertegnedes egen kunstfaglige, om enn 

noe polemiske, vurdering av situasjonen. Jeg har tidligere hevdet, og står fast ved, at 

musikkfeltet i Norge jevnt over er preget av et betydelig lavere diskursnivå enn både 

teater- og billedkunstfeltet.8 Dette gjelder først og fremst i forhold til i hvilken grad man 

er seg bevisst hva slags rolle man spiller i offentligheten. Det etablerte 

samtidsmusikkfeltet, slik det kommer til uttrykk ved Musikkhøgskolen i Oslo og 

Griegakademiet i Bergen, er for eksempel også langt på vei det eneste kunstfeltet, 

kanskje med unntak av litteraturen, som jevnt over holder fast ved forestillingen om å 

være kultur på et høyere nivå enn populærkulturen, det vil si en forestilling om høy 

versus lav kultur som ikke lenger er gangbar mynt i en generell kunstteoretisk diskurs. 

Dette ser man i forbindelse med for eksempel en festival som Ultima som uten å 

unnskylde seg holder fast ved en nokså elitær kunstnerisk profil.9 

 

Forskjellen mellom musikk- og teaterfeltet er imidlertid at man innen teateret i Norge har 

hatt en langt mer etablert alternativscene i form av de frie gruppene som siden 70-tallet 

har vært et kulturpolitisk sterkt prioritert område. Man har dermed hatt noe som hele 

tiden kan fungere som et korrektiv til de mer konservative institusjonene og deres store 

satsninger på å nå et bredt publikum. Noe tilsvarende har ikke eksistert på musikksiden  

inntil relativt nylig, og i den grad de kan sies å eksistere, så har dette utviklet seg på egen 

hånd, uten nevneverdig offentlig støtte, eller med støtte fra instanser som KNYT eller Ny 

Musikk.  

 

                                                 
8 Hammer, Erlend ”Verk og kontekst på nye eventyr”, Parergon nr 3, 2007. 
9 Johnson, Geir ”Om å telle sitt publikum”, http://www.vgb.no/31304/perma/367473 
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De fleste tendenser til avantgarde i musikkfeltet har funnet sted utenfor 

musikkutdannelsen, og de viktigste utviklingene innen de siste førti årenes musikk har 

(ikke ulikt for eksempel den amerikanske musikken på 1950- og 60-tallet) funnet sted 

mer i tilknytning til billedkunstfeltet enn de etablerte musikkinstitusjonene. I Norge er 

selvfølgelig 70-tallet på Henie-Onstad Kunstsenter det mest kjente og betydningsfulle 

eksempelet. Det var også rundt dette miljøet at dagens viktigste aktør på det norske 

musikkfeltet, organisasjonen Ny Musikk vokste frem på 70-tallet. 

 

Musikkfeltet har internasjonalt vært tregere enn de andre kunstretningene til å utvikle 

seg. Mye av dette skyldes selvsagt at musikkfeltet er ”håndverksbasert” i større grad enn 

hva billedkunstfeltet er, men også dette er en relativt ny situasjon. Nå vil dessuten mange 

i musikkfeltet (så vel som i kulturpolitikken og den offentlige kunstsamtalen) innvende at 

nettopp fraværet av håndverksmessighet er billedkunstfeltets største svakhet, og selve 

symbolet på den ansvarsløshet og forfall i kvalitet som preger kunsten i dag, men dette er 

igjen et tilsvarende polemisk perspektiv og heller ingen objektiv analyse. Det som er 

tilfelle er uansett at det ikke er mulig å ta en utdannelse innenfor musikk uten samtidig å 

spille et instrument. Norge har ingen musikkologutdannelse, og dette betyr at det ikke 

finnes ren teori innen musikkfeltet; alle som skriver om musikk er ”besudlet” av praksis. 

Det er åpenbart at dette påvirker diskursen i stor grad, og det er et påtagelig poeng i 

forhold til hvordan de færreste innen billedkunstfeltet ville ha særlig sympati for 

påstander om at man for eksempel ikke skulle kunne skrive om maleri som kunstform 

dersom man aldri hadde tatt i en pensel.  

 

IV Prosjektbeskrivelser 
1. Dans for voksne 

Konsertserien Dans for voksne har stått bak en av de mest markante bookingprofilene i 

Oslos musikkverden de siste årene. Dans for voksne fikk støtte fra KNYT første gang i 

mai 2006. Tildelingssummen var lik søknadssummen, beskjedne 20 000.  

 

Fra starten i 2003 til det siste året har de presentert Oslo for et omfattende 

konsertprogram bestående av en blanding norske musikere og internasjonale artister fra 
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den delen av musikkverdenen som kan kalles ikke-institusjonell avantgarde. Det som 

preger den musikken Dans for voksne presenterer er først og fremst at den befinner seg i 

et slags ingenmannsland mellom mer etablerte deler av musikkfeltet, som et tilnærmet 

eget felt i krysningspunktet mellom den akademiske samtidsmusikken, det være seg 

komponert eller elektroakustisk musikk, og eksperimentell rock, electronica og støy. 

Sjangermessig er musikken gjerne preget av inspirasjonskombinasjoner som gjør det 

vanskelig å se hvor den skal plasseres. Resultatet av denne type uplasserbarhet er ofte at 

det kan være vanskelig å få støtte ettersom man gjerne faller mellom så mange ulike 

kategorier at det er få som er i posisjon til å vurdere et prosjekt som er i besittelse av den 

bredden i kunnskap som trengs for å innse prosjektets fulle rekkevidde og kvalitet. Det 

som gjør dette spesielt viktig i forhold til Dans for voksne er at det i manges ører, 

inkludert undertegnedes, er nettopp i disse miljøene at den mest vitale musikkutviklingen 

har foregått de siste 25 årene. Årsakene til dette er mange, men skyldes først og fremst 

den stadig mer fremtredende rollen utviskingen av ”høy” og ”lav” kultur, i hvert fall 

internasjonalt, men i senere år også i Norge. Det er et generelt trekk ved musikkfeltet at 

dette har hatt en større og mer grunnleggende betydning enn innen andre kunstformer, 

selv om det som nevnt altså har hatt relativt liten innvirkning på den mer akademisk 

orienterte samtidsmusikken, selv om Ultima-festivalen enkelte år har hatt spredte tilløp til 

å inkludere Dans for voksne-aktig musikk på programmet. 

 

Forskjellen mellom billedkunsten og musikken kan her beskrives som at der 

billedkunsten lenge har praktisert å hente informasjon, billedmateriell og referanser fra 

populærkulturen, så er den eksperimentelle musikken i langt større grad preget av en reell  

sammensmeltning av ulike tradisjoner og former for praksis. Dette gjenspeiles for 

eksempel i Lasse Marhaugs mye omtalte medlemskap i Norsk komponistforening. I andre 

deler av landet har festivaler som Safe as Milk og spesielt Borealis i Bergen vært ledende 

i å presentere denne musikken for et norsk publikum. Dans for voksne har kanskje mer 

enn noen annen aktør fungert på tilsvarende vis i Oslo, med mulig unntak av Blå, fungert 

som en arena der Oslopublikummet har kunnet se internasjonalt svært anerkjente artister i 

uvanlig intime situasjoner. Til forskjell fra for eksempel konsertstedet Blå eller de 

musikalsk beslektede festivaler og konsepter som har hatt tilknytning til Blå oppgjennom 
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årene, som for eksempel All Ears, har ikke Dans for Voksne vært fast tilknyttet én 

bestemt visningsplass. De har i stedet flyttet rundt mellom ulike rom, noe som har bidratt 

til at de har kunnet gjøre svært ulike bookinger, fra lite og intimt til stort og majestetisk. 

Dermed har spennvidden mellom konsertene strukket seg fra det svært beskjedne Sound 

of Mu til kirkekonsert i Paulus kirke. 

 

Som konsertserie faller de også utenom musikkutvalgets festivalstøtte, hvilket er et 

bevisst valg fra arrangørenes side ettersom de i følge søknad av 28.02.2006 begrunner 

valget av å være en konsertserie med  at ”vi anser jevn aktivitet gjennom året som best 

for den musikalske og kritiske diskursen.”  Ambisjonene er å ”bygge et sterkt, 

internasjonalt forankret miljø” samtidig som et sjangermessig bredt fokus også er ment å 

fungere som et virkemiddel for å skape et fungerende lokalt musikkmiljø. Dette defineres 

utfra et ønske om ikke å gjøre det enkelt for seg selv ved å fokusere på én bestemt 

musikalsk retning ettersom ”et levende miljø krever kompleksitet.” Ikke minst har Dans 

for voksne på denne måten fungert som en møteplass for norske og utenlandske artister 

og dermed bidratt til en økt internasjonalisering av det lokale nettverket som allerede 

eksisterer. 

 

Dans for voksne er med andre ord et eksempel på et prosjekt som ikke søker støtte for å 

treffe et bredere publikum ved populistiske bookinger av store, mer etablerte navn blant 

de mer tilgjengelige aktørene innen feltet, men heller gjennom en urokkelig tro på at 

kvalitet tiltrekker seg publikum, og at et fast publikum kan bygges over tid uten at det 

gjøres kompromisser gjennom forsøk på vekst. Det bookes fremdeles ut fra en tanke om 

hva man mener miljøet burde ha interesse av og hvem det vil være interessant å etablere 

kontakt med. Bookingen fremstår som uvanlig strategisk i måten den er gjennomført, og 

da ikke i forhold til at det skal bookes gradvis større og mer etablerte artister for på den 

måten å gi inntrykk av å være relevant gjennom å kunne vise til stadig økende 

publikumstall. Å arrangere konsert med en verdenskjent størrelse som den amerikanske 

komponisten og musikeren Tony Conrad på et sted som Sound of Mu, er uansett hvordan 

man vender på det, markedsøkonomisk lite smart. Som kulturpolitisk statement, derimot, 



 20

er det en helt tydelig handling. Dans for voksne fremstår derfor som et eksempel på at det 

nytter å være sta, og å holde seg til intuitive valg. 

 

Blant de arrangementene undertegnede selv har vært tilstede på, pekte konsertene med 

den amerikanske komponisten og musikeren Charlemagne Palestine seg spesielt positivt 

ut. Disse ble arrangert i to svært forskjellige lokaler tilpasset Palestines ulike , der atriet i 

Ny Musikks gamle lokaler passet godt til pianokonsert mens Paulus kirke ga muligheten 

til en unik konserterfaring der det gamle kirkeorgelet ble benyttet på måter det definitivt 

aldri var ment, mens publikum lå dandert på liggematter på gulvet og dekket i pledd. Med 

arrangementer som dette har Dans for voksne bidratt til en svært viktig berikelse av Oslos 

konserttilbud. 

 

Spesielt ettersom elementet av ”ny teknologi” ikke er spesielt lett å få øye på er det i 

forbindelse med Dans for voksne viktig å merke seg hvordan KNYT-utvalget har utvist 

en type kunstfaglig skjønn som det fremdeles kan være vanskelig å se omfanget av. 

Hvilke muligheter som er blitt satt i spill av de møtene Dans for voksne har satt i stand er 

foreløpig ikke avklart. Omtrent samtidig var Ny Musikk involvert i å gi konsertserien en 

økt kunstfaglig legitimitet, blant annet gjennom å innlemme Dans for voksne sine 

arrangementer i den større festivalaktige sammenhengen Oslo Marathon.  For det aktuelle 

musikkmiljøet var nok dette egentlig en handling som fremstod mer som at Ny Musikk 

(på en sympatisk og ingen måte klanderverdig måte) grep sjansen til å skaffe seg kontakt 

med og tilgang til et nytt publikum de ikke nødvendigvis ville nå ut til fra før, men som 

også lett ville kunne bli til en del av Ny Musikks publikumsgruppe. Her har altså 

samarbeidet mellom Dans for voksne og Ny Musikk vært et gjensidig berikende forhold, 

hvor altså de viktigste strømningene likevel ser ut til å ha vært de som gikk nedenfra og 

opp. 

 

2. Rekord 

Galleriet Rekord åpnet i november 2006 og hadde fra starten av ambisjoner om å være et 

visningssted for ung, internasjonal samtidskunst på tvers av medier og kunstformer. 

Allerede fra begynnelsen ble galleriet tenkt å være et sted for konserter og performance 
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på linje med utstillinger av rent visuelt orientert billedkunst. Rekord fikk støtte allerede til 

sin andre utstilling, The Air Is Wet With Sound, som presenterte primært lydorientert 

kunst fra et utvalg internasjonale kunstnere som ikke tidligere var stilt ut i Norge i noen 

større grad. 

 

Galleriet ble startet og primært drevet av de tre nyutdannede kunstnerne Thora Dolven 

Balke, Ingvild Langgård og Eirin Støen, som alle også selv arbeider med både lyd og 

visuelle elementer, gjerne i forbindelse med video. Det at alle tre dermed kombinerer 

kunstnerisk og kuratorisk praksis, er også typisk for feltet hvor det kan se ut som om det 

er mer vanlig enn i det øvrige billedkunstfeltet å kombinere rollene som utøver, 

produsent, formidler og organisator. Dette er en tendens som ligger nærmere det 

eksperimentelle musikkfeltet, men som generelt speiles i den eksperimentelle kunsten 

mer enn i institusjonsbasert og mer etablert visuell kunst. Denne typen kunstnerdrevet 

selvorganisering er ikke uvanlig i forbindelse med verken musikk eller visuell kunst, men 

Rekord skiller seg fra mange av de øvrige forsøkene på tilsvarende virksomhet nettopp 

fordi galleriet fra begynnelsen av har vært preget av en sterk og tydelig ambisjon om å 

bygge noe varig, og ikke den mer typiske situasjonen der institusjoner gradvis vokser 

frem gjennom en vedvarende praksis der man plutselig innser at man er blitt en 

institusjon. Rekord var i likhet med Lydgalleriet i Bergen10 fra begynnelsen av et prosjekt 

hvis hensikt spesifikt søkte å være et rom for tverrestetiske uttrykk som følge av et reelt 

og tydelig mangel på nettopp denne typen visningssted. Rekord kan derfor ses på som et 

formidlingsorientert forsøk på å svare på den økende massen av kunstnere som i dag 

arbeider innenfor KNYT-feltet. 

 

Også Rekord ble, i likhet med Dans for voksne, etter hvert en yndet samarbeidspartner 

for Ny Musikk, som i både 2007 og 2008 la deler av programmet til sin vårfestival Happy 

Days, til Rekords lokaler i Ebbelsgate. Det som er interessant i så måte er hvordan 

Rekord dermed reelt fungerte som en møteplass mellom musikken og billedkunsten, selv 

når det kunstneriske materialet som ble presentert i seg selv ikke nødvendigvis alltid var 

tverrkunstnerisk. I tillegg var flere av arrangementene Happy Days valgte å legge til 

                                                 
10 Som undertegnede har vært med på å utvikle frem mot prøvedriften. 
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Rekord teoretisk orientert, og de fungerte dermed også som det blant annet undertegnede 

tidligere har etterlyst, nemlig et større og mer inngående fokus på mer granskende 

selvrefleksjon innenfor musikkfeltet, som ofte er preget mer av formalistiske 

interndiskusjoner. Happy Days 2007 var preget av en slik undersøkende holdning, og det 

på en måte som ikke bare satte spørsmålstegn ved musikkens kår og 

presentasjonsmuligheter i offentligheten gjennom diskusjonene på Rekord, men også 

gjennom selve presentasjonsformen der festivalen ble flyttet ut i det offentlige rom på sitt 

mest vulgære: Oslo City. Her er det ikke uten betydning at festivalens teoriprogram fant 

sted nettopp på Rekord, for her søkte altså Lars Petter Hagen og Ny Musikk seg mot et 

rom innenfor et felt som jevnt over er preget av en mer utviklet og offentlig form for 

selvkritikk og gransking av grunnlagsproblemer og eksistensbetingelser. Og det var 

gjennom en programprofil som på rask tid var blitt etablert som seriøs, troverdig og 

interessant både for billedkunst- og musikkmiljøene i Oslo at Rekord kunne fungere som 

en slik delt møteplass mellom to deler av byens kulturliv som vanligvis har relativt lite 

med hverandre å gjøre. 

 

Rekord har på kort tid demonstrert at det verken var størrelsen på budsjettene eller 

kunstnernavnene som var av primær betydning. Rekord viser at det er mulig å skape egne 

arenaer og fylle disse med aktivitet, selv om det raskt kan vise seg å være vanskelig å 

kombinere med egen kunstnerisk praksis som følge av den store arbeidsbyrden som 

ligger i å drive et visningssted med et jevnlig utstillingsprogram.  

 

3. Bjørn Magnhildøen- noemata 

I løpet av de siste årene har jeg med jevne mellomrom, via de norske epostlistene for 

kunstfeltet BEK-list og 110, mottatt en rekke e-mails som har sett enten slik: 

 
Fra:  noemata@gmail.com 
Emne: [BB] 258 
Dato: 7. april 2007 22.41.06 GMT+02:00 
Til:  bb@bek.no 
Svar til:  bb@bek.no 

 
th/<  
4ee1710578fa7ef92b0683ec538f14c624ffbe8df190738c333f61f376fcce2f 
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eller slik ut: 

 
Fra:  noemata@gmail.com 
Emne: [BB] (uten tittel) 
Dato: 2. mai 2007 19.19.16 GMT+02:00 
Til:  bb@bek.no 
Svar til:  bb@bek.no 
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De første par dagene var været ikke egna til strandliv, men den tredje 
dagen brente sola kraftig. Da vi nådde stranda var min bikini 
vekk.Dagene går gjennom de som regel klare meg kontakt. Men, skal 
ikke felleskapets beste.Men i sommer blev jeg faktisk selv naturist 
ved et tilfelle. Vi var tre par på sykkeltur med telt.Sommer blev jeg 
navnet ditt fra for deg for deg skoa.Men i sommer ble jeg faktisk selv 
naturist ved et tilfelle. Vi var tre par på sykkeltur med 
telt.Tilfelle. Vi kan du har den østerriske kansleren hadde kommet, 
så har utgangsreplikken! B.M : «Bare fordi du kattehalen før er for 
uke 35. Hva mer tilbake snart. Han nærmer seg selv opp i en teoretisk 
førerprøve på fabrikken enn jeg. 
 
 
 
.  '  ^ `` ; '' ~ \ .. `".   . .: 
BB@bek.no 
https://www.bek.no/mailman/listinfo/bb 
BEKdot: http://www.bek.no/BEKdot 

 

I seg selv gir disse mailene ikke spesielt mye mening, og jeg vil anta at de fleste 

mottagerne ikke ser noe nærmere på dem, men kun registrerer det som noe som mest av 

alt fremstår som helt vanlig søppelpost. Av diverse grunner som jeg ikke helt forstår 

finnes det tilsynelatende noe å tjene på å sende ut epost der tilfeldig språklig innhold er 

generert av programvare som uten tanke på semantisk innhold er i stand til å produsere 

det som ser ut som tilnærmet vanlig syntaks og setningsstruktur. Hver gang en av disse 

mailene dukket opp nettopp via BEK eller 110, tenkte jeg imidlertid noe sånt som at ”ja, 

ja, det er vel noen som driver med noe nettkunst...” og så tenkte jeg ikke noe mer på 

akkurat dét, og jeg husket aldri å komme meg så langt som til faktisk å undersøke saken 

noe nærmere.  

 

Den mest overraskende delen av arbeidet med denne utredningen har derfor langt på vei 

vært å oppdage av at disse mailene altså alle kom fra den samme personen, og at de har 

vært del av et gjennomført og mangeårig prosjekt i regi av Bjørn Magnhildøen, oftest 

under aliaset/ prosjektnavnet noemata. Min første respons på dette var (slik min første 

respons på nærmest alt er) å forsøk på å finne ut mer ved å google Bjørn Magnhildøen. 

Dette ga en lang serie omtrent tilsvarende treff, som ofte lignet mye på mailen som ble 

gjengitt over. Til slutt endte jeg opp på siste side av søketreffene hvor det hele ble rundet 

av under overskriften ”porn hub” med teksten ”from bjørn magnhildøen” på nettsiden 
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http://www.crackserialstats.org/porn_hub Det var med andre ord ikke all verdens 

informasjon jeg var i stand til å finne. 

 

Magnhiløens prosjekt kan ses både som en lek med de formale sidene som er å spore i 

maildelen av internett- spesifikt i forhold til kommersiell spam og annen søppelpost. Et 

gjennomgående trekk ved mailene i Magnhildøens prosjekt er at de ser til forveksling lik 

ut som normal junkmail. Dette er prosjektets mest åpenbare, formmessige kvalitet. 

Spørsmålet som umiddelbart oppstår er selvsagt hva som gjør dette til noe mer; hvor 

ligger de kunstneriske kvalitetene, og på hvilken måte kan en potensiell betrakter 

anvende seg av prosjektet på en måte som gir anledning til noe mer enn kortvarig å tenke 

over forholdet mellom form og innhold i dataalderens masseproduksjon av 

reproduserbare tegn. Spesielt er dette relevant i forhold til det faktum at det for 

betrakteren ofte ikke en gang er klart at det er et kunstprosjekt hun står overfor.   

 

Magnhildøens prosjekt er interessant både i seg selv, som et kunstnerisk materiale, men 

også som eksempel på hvordan denne kunsten veldig ofte lider under et visst underskudd 

hva angår det teoretiske refleksjonsnivået kunsten møtes med. Dette skyldes ikke 

kunstnernes egne interesser og initiativer, men rett og slett på grunn av manglende 

oppmerksomhet fra et bredere lag av offentligheten. Magnhildøens søknader er tidvis 

preget av en uvanlig klarhet i forhold til den konseptuelle kjernen i prosjektet. Noe det 

også med nødvendighet vil måtte være siden det kunstneriske materialet i seg selv er 

såpass uklart. I møte med de fleste av de prosjektbeskrivelsene som har mottatt støtte fra 

KNYT er som regel hovedinntrykket man sitter igjen med at å ha lest noe hvis primære 

hensikt har vært å oppdrive penger, som jo er søknadens primære egenskap som sjanger. 

Med flere av Magnhildøens søknader er snarere inntrykket at man har lært noe, at det er 

satt i gang tankeprosesser som man umiddelbart har mest lyst til å begynne å tenke videre 

på og arbeide med selv. Her er det en sjelden følelse av at det var sant som Per Platou 

kommenterte om søknadsbunkene og kunstdiskursen. Samtidig er det også eksempler på 

at søknadene av og til nærmest kan sies å viske ut grensene mellom administrasjon og 

kunstnerisk innhold. Ett slikt eksempel er søknaden av 2004 som fremstår som noe midt i 

mellom et personlig brev, en samling referanser og en intensjonserklæring, deriblant et 
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par videresendte eposter, én støtteerklæring, og en forespørsel fra noen som etter å ha sett 

oversikten over Kulturrådets tildelinger ønsker å vite nøyaktig hva noemata egentlig er 

for noe. For meg fremstår nå også denne mailen som en helt relevant del av prosjektet, på 

linje med epostene til 110-listen, fordi dette faktisk illustrerer prosjektet svært godt. Det 

sår en tvil rundt hva som er støy og hva som er signal, noe som svært ofte preger 

kommunikasjon på internett, og særlig web 2.0. Dette er slik jeg forstår det et av 

kjerneproblemene i Magnhiløens arbeid, og som sådan fungerer noemata ikke bare 

kommentarisk, men og på en måte hvor prosjektet selv genererer mange av de spørsmål 

det forsøker å sette i spill en tankeprosess rundt, og det sågar også på et administrativt 

nivå. I så måte blir prosjektets grenser flytende på en måte som ikke bare kommenterer 

mediet det presenteres gjennom, men mer allmenne kunstteoretiske problemstillinger. 

 

Det ligger dessuten i dette materialets natur at kunstneren med nødvendighet må komme 

betrakteren i møte gjennom en type verkskontekstualisering som går utover korte selv-

kommentarer. Ettersom det kunstneriske materialet i seg selv er såpass kompakt og 

utilgjengelig, men samtidig fullstendig åpent, er kunsten særlig sårbar for nettopp den 

tendens til manglende oppmerksomhet som generelt preger feltet. Magnhildøens arbeid 

besitter en særegen evne til å vekke assosiasjoner, men det er fremdeles noe 

grunnleggende problematisk over presentasjonsformen, også selv om dette for kunstneren 

selv kanskje fremstår som en sentral del av selve prosjektet. Det hviler hele tiden en 

følelse av noe ufullendt over forholdet mellom intensjon og sluttprodukt.  

 

Når alt dette er sagt, må jeg likevel si at det mest interessante i møte med søknadene fra 

Magnhildøen er noe annet enn selve kunsten. Å skrive søknader er en kunst i seg selv, å 

skrive budsjetter like så. Magnhildøens søknader utmerker seg ved én egenskap jeg ikke 

har sett i andre søknader, nemlig det faktum at de totale utgiftene stort sett går til å dekke 

kunstnerens arbeid. De ulike postene på budsjettene betegner nærmest utelukkende ulike 

faser av arbeidsprosessen der det jevnt over kalkuleres med en timespris på NOK 300,-  

I de fleste andre søknader ligger det gjerne inne et visst element av at kunstnere, kuratorer 

og andre produsenter skal ha betalt for arbeidet sitt, men ikke i tilsvarende grad som hos 

Magnhildøen. Budsjettene i hans søknader fremstår dermed nærmest som et prisanslag 
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for en konsulenttjeneste, og størrelsen på tildelingene vil i stor grad fungere styrende for 

hvor mye kunstnerisk aktivitet Magnhildøen vil ende opp med å gjennomføre. At KNYT-

utvalget i de fleste tilfeller har valgt å gi tilnærmet søknadssummen er derfor talende i 

forhold til hvilken tillit utvalget har til Magnhildøens prosjekter. 

 

4. Vibeke Jensen 

Vibeke Jensens arbeider er preget av et uvanlig tydelig og konsistent tematisk prosjekt 

som ligger til grunn for prosjektene. Det handler om overvåking, sensur og hvilke 

rettigheter individet har i en stadig mer gjennomkontrollert hverdag der de demokratiske 

samfunnene i kjølvannet av 11. september har funnet en grense for hvor mye frihet vi er 

villig til å gi fra oss i bytte mot følelsen av trygghet.  

 

Blant prosjektene hun har fått støtte til finner vi SLEEPER_CELL, gjennomført i 

samarbeid med i/o lab og Rogaland Kunstsenter i Stavanger i 2003, og Blue Wall of 

Silence i Oslo i 2007. Prosjektet er tilsynelatende grunnleggende politisk motivert, dog 

uten å være polemisk. Det bærer heller ikke preg av å være motivert av noen som helst 

fascinasjon eller interesse for teknologien som benyttes for å realisere arbeidet. Det 

finnes tilsynelatende ingen materialdrevet interesse for hvordan arbeidene skal se ut som 

har noe med det teknologiske aspektet i seg selv å gjøre, og arbeidene befinner seg solid 

innenfor en idébasert tradisjon der arbeidets materielle egenskaper utelukkende fungerer 

som midler mot et tematisk mål. Teknologien som benyttes handler utelukkende om 

hvordan disse tematiske målene kan nås på en mest effektiv måte, og dermed hvordan de 

aktuelle problemstillingene formidles. 

 

Det er dessuten et betegnende trekk ved Jensens arbeider at de mest avanserte 

teknologiske elementene balanseres av et fysisk uttrykk som er høyst lav-teknologisk slik 

at det siste publikum tenker på i det de møter arbeidet er egentlig typiske elektroniske, 

digital eller nyteknologiske i fremtoingen. Tvert i mot ser treboksen som danner det 

primære elementet i Blue Wall of Silence mer ut som urban drivved enn en arena for 

motion-sensorer, laser og spesiell programvare.  
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Jensens arbeider er også preget av noe som er typisk for denne typen kunst, og som man 

litt overraskende ikke ser fullt så mange eksempler på som man kanskje skulle forvente, 

nemlig en situasjon der kunstnerrollen langt på vei er gått over i å være en slags 

konseptutvikler, prosjektleder og administrator, og hvor det reelle arbeidet er av en 

karakter som er såpass komplisert og spesialisert at kunstneren selv aldri ville kunne vær 

den som utfører alle deler prosessen. Dette er en tendens som preger svært mye av den 

mest anerkjente kunsten som produseres i dag, og et eksempel på at elementer som 

tidligere ville blitt sett på som nærmest sjangerutløsende faktorer som ville gjøre noe til 

mediekunst (bevegelsessensorer, laser) i dag er integrert i det allmenne kunstfeltet på en 

måte som til en viss grad gjør teknologien usynlig nettopp ved en så konkret praktisk 

bruk av den. Her befinner Vibeke Jensen seg i en særlig sterk posisjon innen det norske 

kunstfeltet nettopp fordi hun gjør dette på en måte der inntrykket man sitter igjen med 

etter å ha vært vitne til arbeidene først og fremst er preget av arbeidenes tematiske 

innhold, mer enn av hvilke konkrete sider ved erfaringen man rent fysisk kan huske. 

 

5. Pilota Fm. 

Pilota Fm er/ var et samarbeidsprosjekt mellom Nicholas H. Møllerhaug og Espen 

Sommer Eide med base i Bergen. Det begynte som en nettradio, og utviklet seg etter 

hvert i en myriade av ulike prosjekter og arbeidsmåter. Deler av virksomheten var lenge 

primært knyttet opp mot en konsertserie på Landmark i Bergen, der den musikalske 

profilen hadde klare fellestrekk med Dans for voksne, og som Dans for voksne nok må 

sies å stå i en viss åndelig gjeld til. Pilotas konserter, som for det meste ble gjennomført 

på Landmark og i samarbeid med andre lokale aktører som Ny Musikk Bergen, BEK, 

Borealis og Festspillene, fungerte lenge som byens primære arena for eksperimentell 

musikk, og var ikke minst en klar inspirasjonskilde, modell og til dels opplæringsanstalt 

for de lignende tiltakene som senere er kommet til i Bergen (Raske rytmer, Transformator 

og Utmark). Gjennom en gradvis tettere integrering med større aktører i det bergenske 

kulturfeltet, ble det dessuten mulig for Pilota å vokse på en måte som ikke medførte noe 

behov for å endre på visningspraksisen eller hva slags musikk som ble presentert. Selv 

om det ikke nødvendigvis innebar at man noen gang nådde de helt store 

publikumsmassene, så ble Pilota etter hvert en av byens mest populære konsertarenaer, 
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også utenfor de mest spesialisert interesserte, spesielt gjaldt dette busskonsertene i 

Trollofonen.  

 

Blant andre prosjekter fra Møllerhaug og Sommer Eide finner vi også Myggbasen, et 

kategoriseringssystem for mygg der tilsynelatende arbitrære biter av historier, fakta og 

skrøner går opp i en narrativ helhet hvor skillet mellom fiksjon og virkelighet viskes ut. 

Prosjektet antar tidvis proporsjoner som nærmer seg Borges eller Bringsvær, og er 

generelt preget av Pilota-prosjektets uttalte ambisjon om å ”muntre opp mange alvorlege 

kunstrom,” selv om det hele veien også er tydelig at det ligger en svært solid teoretisk 

forankring i bunnen. 

 

Det som først og fremst kjennetegner Pilotas prosjekter, samt de prosjektene Møllerhaug 

og Sommer Eide, parallelt og senere har gjennomført på egen hånd, er en gjennomført 

eklektisk omgang ikke bare med teknologibegrepet, men også med ulike typer kunst, 

musikk og formidlingspraksis. Selv om et prosjekt som Trollofon lett appellerer til et 

bredere publikum, spesielt i en by som Bergen, så var konsertene alltid preget av et lite, 

relativt internt publikum, omtrent de samme som ville kommet på den samme artistens 

konsert på Landmark. Her spiller selvsagt formatet en svært viktig rolle. Trolleybussen 

hadde begrenset kapasitet, og kunne uansett aldri blitt en virkelig omfangsrik 

publikumssuksess. Likevel er det nok riktig at prosjektet fungerer i retning av å 

”kombinere avantgarde med vanlege folk sine erfaringsunivers.”  

 

I det siste prosjektet Pilota har fått støtte til, Arkivsirkus, er koblingen til teknologien 

rukket å bli enda mer uklar. Det mest slående med prosjektet er, i likhet med Vibeke 

Jensens arbeider, hvordan motivasjonen som danner utgangspunktet for hele prosjektet er 

noe helt annet enn interesse for teknologisk orientert kunst. Også her har den 

konseptuelle kjernen lite med verken kunst eller teknologi å gjøre, men begynner i stedet 

med et langt mer generelt grunnlagsproblem knyttet til ulike måter å forstå kunnskap og 

måter å formidle denne kunnskapen. Det handler dessuten først og fremst om å viske ut 

skillene mellom musikk, billedkunst, litteratur, historie og naturvitenskap på en måte som 

ikke bare fremstår som uvanlig komplekst rent praktisk, men også i forhold til det 
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idémessige ambisjonsnivået som går rett inn i mange av de viktigste vitenskapsteoretiske 

problemstillingene i dag. Rent praktisk er det her snakk om en svært analog 

presentasjonsform der Møllerhaug og Eide på mange måter forsøker å opprette det som 

kanskje kan kalles akustiske kopier av digitale visningsformer. Det handler i likhet med i 

Myggbasen om et slags forsøk på å gjenskape internettets struktur som en fysisk og 

romlig praksis, 

 

Noe annet som slo meg da jeg leste Pilotas søknader er spørsmålet om hva som 

kjennetegner en god søknad. Det er her snakk om utvilsomt gode søknader, og det er 

åpenbart at prosjektene er klart definerte og at de formuleres på en måte som gjør dem 

overbevisende og attraktive. Det som imidlertid også er tydelig er hvor mye søknadene 

vinner på at jeg kjenner både prosjektene og Møllerhaug/ Sommer Eide godt fra Bergen. 

Det er utvilsomt en sentral del av å lese disse søknadene at jeg er i stand til å høre dem 

lest i deres stemmer slik at enkelte av de ulike formuleringene, som ellers kanskje ville 

fremstå som overdrevet forenklede eller idealistiske, i stedet forstås mot en 

praksisbakgrunn jeg vet eksisterer. Dette er et poeng jeg vil komme tilbake til mot 

slutten, ettersom det har betydning for hva jeg ser på som en av KNYT-ordningens (og 

for alt jeg vet: kanskje Kulturrådet som helhet) største styrker, nemlig nærheten til det 

kunstneriske feltet utvalget skal forvalte. 

 

 

V Analyse av prosjektene 
 

1. Hva slags kunst? 

Av de rundt 200 prosjektene som har fått støtte i denne perioden er et flertall det jeg vil si 

faller innunder paraplyen ”mediekunst”. Dette skiller seg for eksempel fra den typen 

medieorientert kunst som for eksempel beskrives i Ina Bloms seneste bok ”On The Style 

Site” selv om mye av kunsten også i denne boken også benytter stor grad av multimediale 

elementer, så er det likevel aldri noe spørsmål om hvorvidt det er såkalt mediekunst det 

dreier seg om.  
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Det er imidlertid en langt viktigere forskjell enn hvilke medier, teknologier og 

presentasjonsformer som benyttes, og det gjelder hvilke ambisjoner som ligger til grunn 

for de materielle valgene som er foretatt. Den typen arbeider Blom konsentrerer seg om 

inngår alle i en mer generelt post-konseptuell tradisjon, som kan ligne på Vibeke Jensens 

arbeider, der de primære kunstneriske egenskapene ser ut til å dreie seg om medier (som 

Blom beskriver; ofte lamper og rock) men hvor det aldri er mediene selv det egentlig 

handler om. Her er det min oppfatning at denne typen arbeider, som har en svært sentral 

posisjon innen de siste tiårenes kunstpraksis, generelt må sies å ha holdt et jevnt høyere 

nivå både kunstnerisk og intellektuelt, enn det som primært utgjør mediekunstfeltet, og at 

denne kunsten derfor har vært av større betydning for den generelle kunstdiskursen. I den 

forstand er det egentlig helt på sin plass at en festival som Ars Electronica fortsatt 

befinner seg i en relativt marginalisert posisjon innenfor kunstfeltet som helhet. 

Utfordringen ligger i enten å endre kurs på en måte som utgjør en interessant videreføring 

av eksisterende praksis, eller i å sørge for at man leses på en ny og mer sympatisk måte 

av det øvrige kunstfeltet. 

 

Som Arthur Danto beskriver i The Transfiguration of the Commonplace kan man i dag 

fint tenke seg at det er fullt mulig at forskjellige kunstnere med vidt forskjellige motiver 

og interesser ender opp med å produsere materielt sett nøyaktig det samme arbeidet. Det 

som er interessant her er dermed ikke så mye kunstens materielle egenskaper, men 

hvilken kontekst kunstneren velger å skape rundt det arbeidet hun produserer. Dette er 

grunnen til at for eksempel Piksel er en interessant aktør, siden det her er mulig å studere 

en bestemt strategi, eller mangel på sådan, for nettopp slik posisjonering i feltet.  

 

Piksel er, igjen i følge Roar Sletteland, ”møtt med nærmest total likegyldighet fra 

kunstfeltet i Norge (også det elektroniske), samtidig som den er en av de KNYT-relaterte 

begivenhetene som er mest kjent internasjonalt.”11 Jeremy Welsh skrev i sin anmeldelse 

av Piksel ’07 at ”Det aller meste av aktiviteten Piksel representerer er totalt fraværende i 

                                                 
11 Sletteland, Roar epost til Erlend Hammer 27. juni 2008. 
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den offisielle kunstverdenen.”12 Sletteland fortsetter:  ”Den [Piksel-festivalen] illustrerer 

mange av KNYT-feltets mer interessante paradokser (synes jeg), nettopp ved denne 

mangelen på dialog med det øvrige kunstfeltet og i at det teknologiske nivået legger 

premissene for det kunstneriske.”13 

  

Det er stor grunn til å spørre seg hva slags motivasjon som ligger til grunn for den typen 

kontekstualisering mediekunstfeltet vanligvis velger seg, hvorfor diskursen i så stor grad 

preges av spørsmål som primært er av interesse på utøversiden og som i såpass liten grad 

berører hva som må være det generelle kunstpublikumets erfaringer i møte med 

mediekunsten. På tross av feltet og medienes åpenhet i forhold til eksperimentering både 

med hensyn til formale uttrykk og arbeidsmåter, som for eksempel den store graden av 

tverrmedialt samarbeid, så fremstår kunsten overraskende ofte som primært å beskjeftige 

seg med sine egne perspektiver og problemer. Dette har spesielt vært tilfelle i forbindelse 

med de siste årenes fokus på lydkunst, der diskusjonene har hatt en tendens til å dreie seg 

om presentasjonsproblematikk knyttet til de spesifikke utfordringer som ligger i å 

presentere lyd i et gallerirom som vanligvis benyttes til å vise frem visuelle objekter. 

 

Grunnlagsspørsmål som med hvilken rett, eller hva slags motivasjon man har for at, lyd 

overhodet har noe i gallerirommet å gjøre er sjelden et tema. I slike situasjoner avslører 

mediekunsten i mine øyne et problematisk slektskap til musikkfeltets aktørdominerte 

samtaler der mer generelle formidlingsproblemer sjelden er oppe til den type debatt som 

preger billedkunstdiskursen.  

 

Kanskje ligger det her også fremdeles en viss følelse av at mediekunsten er spesielt utsatt 

og sårbar i forhold til det faktum at de virkemidlene man arbeider med ligger såpass nært 

opptil ubeslektede bruksområder for de samme virkemidlene, slik for eksempel 

videokunst i dag aldri kan unngå å sammenlignes med TV. Kanskje er det slik at 

mediekunst på tross av å tenkes som et potensielt kritisk felt vis a vis det generelle 

                                                 
12 Welsh, Jeremy ”Piksel 07- C’mon feel the noyz”, 
http://www.kunstkritikk.no/article/26809?nocomments=true 
13 Sletteland, ibid. 
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mediebildet (her i betydningen massemedia), så lider man samtidig under at man på den 

ene siden lenge fremstod som et slags stebarn i kunsten og på den andre at man i møte 

med massemedienes voldsomme kraft fremdeles fremstår som ufarlig og impotent fordi 

de samme virkemidlene der benyttes på måter som har svært mye større påvirkningskraft 

enn hva som er mulig innen kunstfeltet. Kanskje nettopp derfor fremstår også gjerne de 

prosjektene som i minst grad forsøker å forholde seg kritisk til mediene som de 

kunstnerisk mest interessante. Dette kan være fordi ”mediekritisk” kunst kanskje ikke er 

det som interesserer publikum mest. Dermed blir prosjekter som Pilotas 

formidlingsforvirrede sirkus eller Bård Asks forsøk på kunst som er ”vakker og 

umiddelbar” gjerne som de mest slående i søknadsbunkene simpelthen fordi de 

representerer en retorikk som både skiller seg fra resten av massen og fremstår attraktiv i 

seg selv.   

 

Det finnes prosjekter som i langt større grad representerer det jeg hadde forventet, 

prosjekter som dreier seg om konferanser om open source, programvareutvikling, men 

siden disse på en måte representerer de tingene KNYT-feltet kanskje først og fremst er 

kjent for, så utgjør de kanskje i mindre grad et fruktbart utgangspunkt for diskusjon av 

hvor veien videre kan gå. 

 

Hva med litteratur? 

Mens Bjørn Magnhildøen selv i all hovedsak definerer sitt prosjekt i forhold til den 

teknologien som benyttes i presentasjonsformen, så er det også mulig langt på vei å forstå 

prosjektet som en type litteratur ettersom det kunstneriske materialet innholdet primært er 

språk. Men dette er i liten grad betont i kunstnerens egen måte å snakke om arbeidene 

sine som vektlegger heller det faktum at arbeidene finner sted på internett eller som 

performative hendelser i sanntid.  

 

Ett prosjekt som derimot faktisk springer ut av litteraturmiljøet finner vi i Paal Bjelke 

Andersen og nettidsskriftet Nypoesi sin søknad til gjennomføringen av Site Specific Text- 

et prosjekt der hensikten var å kombinere to typer uvanlig litterær produksjon i ett 

prosjekt, stedsspesifikk og nettbasert. Dette prosjektet hører dermed helt naturlig inn som 
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et KNYT-prosjekt, og det er samtidig verdt å merke seg at Nypoesi, og Bjelke Andersen, 

allerede har stått bak andre prosjekter der litterær praksis er plassert i sammenheng med 

andre medier, for eksempel Audiatur-festivalen som er blitt arrangert i Bergen og har 

vært et av de mest interessante bidragene til det utvidede lydkunstfeltet de siste årene, i 

kraft å representere et live, og performativt orientert supplement til den galleribaserte og 

romorienterte, lydkunsten som er mer etablert i byen. 

 

I tillegg finnes det prosjekter som Elinor der man har forsøkt å skape nettbaserte portaler 

eller presentasjonsformer for litterære arbeider. Samtidig kan også deler av Digitale 

fortellinger som var PNEKs og NRKs samarbeidsprosjekt til nettsidene Ulyd også forstås 

som litterære prosjekter. Prosjekter som dette er imidlertid ofte preget av en måte å tenke 

om teknologien som først og fremst virker å være motivert av tanken om at det å 

applisere ny teknologi på et normalt kunstnerisk materiale automatisk fornyer og 

aktualiserer. Også derfor fremstår Magnhildøen som et særlig interessant alternativ 

ettersom han arbeider tar internett i bruk som åsted for kunstnerisk virksomhet på en måte 

som er preget av til en viss grad å ta internett for gitt, simpelthen som en naturlig arena 

som springer ut av det som virker som en allerede etablert nettbasert praksis. (som for 

eksempel den tidlige usenet-kulturen på 90-tallet.) Det som derfor hele tiden er tydelig, 

og som er grunnen til at jeg har brukt såpass mye plass i denne rapporten på nettopp 

Magnhildøens prosjekt, er hvordan dette prosjektet ville ha svært mye å vinne på også å 

leses inn i en mer rent litterær kontekst, uten spesielt fokus på at disse tekstene og 

tekstlige hendelsene finner sted på nettet. For de har i stor grad har et ubenyttet 

crossover-potensial som ikke er utnyttet, kanskje nettopp på grunn av koblingen mot det 

teknologiske. 

 

Produksjonsnettverket 

I tillegg til enkeltkunstnerne som har mottatt støtte til prosjekter i regi av eller samarbeid 

med PNEK-nettverket ligger fremdeles en betydelig mengde støtte inne til de ulike 

nodene eller PNEK sentralt. For eksempel mottar TEKS fast støtte til Matchmaking og 

BEK til Piksel, så vel som til diverse workshops, konferanser og mindre arrangementer 

av mer seminaraktig karakter, som for eksempel PNEKs brukerundersøkelse ”Open 
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Source Culture” der hensikten er å kartlegge kunnskaper rundt lisensieringsmodellen 

Creative Commons blant medlemmene i de norske forvaltningsorganisasjonene for 

opphavsrettigheter. Dette er et eksempel på at aktører på mediekunstfeltet, ofte nærmest 

alene, befinner seg helt i forkanten av å være opptatt av det som er i ferd med å utvikle 

seg til et av vår tids mest akutte samfunnsøkonomiske spørsmål etter hvert som stadig 

større deler av den globale økonomien kommer i kontakt med ”innholdsindustrien” og 

dennes særegne form for kulturell logikk. Dette er ikke bare aktuelt for mediekunstnere 

fordi det aktivt berører deres økonomiske hverdag. Det har konsekvenser i den forstand at 

tilsvarende forståelsesmodeller (knyttet til opphavsrett og ”intellektuell eiendom” 

generelt) også benyttes på mer prekære deler av samfunnet, ikke minst 

legemiddelindustrien. Det er for eksempel på dette området at Ars Electronica egentlig 

virkelig kommer til sin rett som en betydningsfull stemme. Slike prosjekter trengs det 

derfor flere av også i Norge, og det er noe som bør legges til rette for og stimulere til. 

 

2. Hva slags kunstnere? 

I ”Skjønnheten og utstyret”- Anne Wilands utredning og Kulturrådets arbeidsnotat nr 31, 

skriver Wiland om hvordan kunstnerrollen på dette tidspunktet, i 1997, så ut til å ha 

gjennomgått en stor og grunnleggende endring. Mye av kunsten var nå, skriver Wiland, 

preget av at kunstnerne ikke lenger utelukkende sitter inne på atelierene sine og produser 

verk som deretter går inn i gallerisystemet som salgbare enkeltarbeider. 

 

Dette hadde Wiland rett i, og ti år senere er dette en situasjon som har utviklet seg et 

langt stykke videre, og i hvert fall i deler av kunstfeltet er studiobasert verksproduksjon 

ikke bare falt helt bort, men også blitt selve symbolet på en gammeldags og tafatt 

kunstnerisk praksis. På et seminar i Berlin i mai 2007 uttalte den britiske kunstneren 

Liam Gillick at det ikke lenger kan finnes noen vellykket kunstnerisk praksis som er 

studio-basert. Dette er selvsagt et polemisk utsagn som springer ut av kunstnerens egen 

arbeidsform og kunstneriske praksis, men situasjonen i dag er uansett at de aller fleste 

kunstnere arbeider med en følelse av kontekstsensitivitet som er sterkt preget av de 

former for praksis og kunstnerisk strategi som utviklet seg på 90-tallet. Svært mange 

unge kunstnere arbeider nå på en eller annen måte som springer direkte ut av denne 
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måten å nærme seg kunstnerisk produksjon, og langt flere kunstnere enn før har i dag en 

praksis der det ikke arbeides jevnlig med produksjon av arbeider og hvor ny kunst først 

lages i møte med reelle visningssituasjoner og konkrete planer om utstillinger.  

 

Dette gjelder imidlertid allerede kanskje særlig også i mediekunstfeltet hvor den type 

kunstnerisk materiale man arbeider med, lyd, video, installasjoner og lignende, i seg selv 

nødvendiggjør at man arbeider mer stedsspesifikt i forbindelse med at arbeider monteres 

direkte i visningsrommet for en begrenset periode og så demonteres uten at arbeidet 

eksisterer som ferdige, selvstendige objekter. En konsekvens av dette er slik, Per Platou 

og Jorunn Veiteberg begge beskrev i Paasche-rapporten,14 at det finnes et betydelig hull 

når det kommer til både institusjonell formidling og konservering av historien om denne 

typen kunst. Likevel vil jeg lufte muligheten av at også dette egentlig er noe av feltets 

potensielle styrke.  

 

Noe av det vanskeligste med å befinne seg i en underdog-situasjon er å tørre å  satse på 

de beste kortene sine og å stole på hva som er ens egne sterkeste sider. For det er i møte 

med forventninger som går i konflikt med disse egenskapene at muligheten ligger til å 

skape nye erfaringer. Ett eksempel på dette, som viser hvordan det kanskje ikke burde 

gjøres, er performancekunsten som på 70-tallet vokste ut av 60-tallets og 

Fluxusbevegelsens fokus på temporalitet og romlighet i både produksjon og erfaring av 

kunst. Mange av de arbeidene som er blitt stående som mest betydningsfulle fra denne 

perioden dreide seg nettopp om å skape situasjoner som kom og gikk, og som aldri var 

ment at skulle bevares for ettertiden. Men (paradoksalt/ naturlig) nok er det gjennom 

dokumentasjonsfotografier og filmopptak som ikke på langt nær kan sies å gi fullgode 

bilder av performancekunsten, at disse arbeidene har oppnådd sin status og betydning. 

Det er et betimelig spørsmål hvorvidt dette kunne ha skjedd også uten denne typen 

dokumentasjon.  

 

Trangen til å dokumentere virksomheten sin for ettertiden er ikke bare et spørsmål om 

aktørenes eget behov for å bevare spor etter sin egen historie, men og en konsekvens av 

                                                 
14 Paasche, Marit ”Norsk kulturråd og den elektroniske kunsten”, notatserie nr. 58. 
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møtet med et kulturbyråkratisk system der nettopp det forgjengelige ses på som et 

administrativt problem mer enn en potensiell kvalitet i seg selv. Dokumentasjon og 

ivaretagelse er kanskje nødvendig fra et administrativt perspektiv, fordi det er det å kunne 

vise til aktivitet og virksomhet som sikrer kulturpolitisk legitimitet, men det bør også 

være rom for simpelthen å gjøre krav på denne legitimiteten også uten at man 

nødvendigvis kan vise til nøyaktig hva man egentlig har gjort. I den forstand 

representerer mediekunstfeltet, igjen for eksempel ved Bjørn Magnhildøens arbeid, der 

det sjelden gis konkrete løfter, men enkelt og greit blir sagt at dette er noe kunstneren 

ønsker å jobbe en del med fremover uten at han kan garantere hva som vil bli resultatet 

av arbeidet, eller for den saks skyld om arbeidet vil gi konkrete resultater. Den tillit som 

er viet Magnhildøen gjennom KNYT-utvalgets vedvarende støtte til prosjektene har gitt 

resultater det kanskje ikke var mulig å forutse at ville dukke opp på forhånd, og er 

dermed et forbilledlig eksempel på hvilken rolle en slik tillit kan spille. 

 

Samtidig er det ikke å komme unna at det her også ligger et visst element av at denne 

kunsten går på akkord med sine egne mest interessante implikasjoner, selv når det tas 

med i betraktning at disse implikasjonene viser seg å være tilnærmet for selvdestruktive 

eller selvutslettende til å være fruktbare. Nettopp derfor burde man kanskje i større grad 

tørre å stole på disse instinktene slik at de opprinnelige kunstneriske idéene kan følges 

helt ut. Det er et paradoks dersom enhver produksjon av en rombasert lyd- eller 

videoinstallasjon må budsjettere med å lage en halvgrumsete dokumentasjonsvideo som 

uansett ikke er egnet til å gjengi . Kanskje bør mediekunsten tillate seg å være det feltet 

som tør å eksperimentere med muligheten for å bli glemt, slik all god teknologi egentlig 

blir glemt med en gang den er i stand til å fungere som et kommunikasjonsverktøy som 

utfører sin oppgave på en så vellykket måte at selve teknologien ikke lenger legges merke 

til og blir transparent, altså når den er blitt teknologisk uinteressant. 

 

Tverrfaglighet er et ord som dukker opp svært ofte i alle samtaler om KNYT-kunsten. 

Det tverrfaglige kommer ikke bare til uttrykk på individnivå, men vel så mye gjennom at 

kunstnere samarbeider på tvers av medier, som for eksempel i prosjektet I reread the 

Oddyssey last night der videokunstneren Unn Fahlstrøm inviterte komponist Øyvind 



 38

Torvund til å lage et lydarbeid til utstillingen, og hvor man fikk et eksempel på hvordan 

billedkunstfeltet til tider kan være overraskende blindt for denne typen samarbeid. I 

anmeldelsen av ustillingen på Kunstkritikk.no ble Torvund verken kreditert eller nevnt, 

selv om utstillingen i alt materiell fra UKS var annonsert som et samarbeidsprosjekt 

kreditert begge kunstnere. Dette samarbeidet ville trolig ikke vært mulig uten at KNYT, 

med kjennskap til begge kunstnere fra før, hadde støttet prosjektet. Et annet aspekt ved 

tverrfagligheten, som kanskje er vel så interessant er hvordan mange enkeltkunstnere i 

dag, med relativt ubesvær, jobber med ulike medier i ulike prosjekter, som i det tidligere 

nevnte eksempelet med Bård Asks prosjekter. 

 

3. Hva slags diskurs? 

 

a). Hvilke teoretiske problemstillinger preger feltet? 

Roar Sletteland sier om diskursen i forbindelse med Kunst og ny teknologi at: ”Fordi 

feltet allerede fra starten (altså på slutten av 90-tallet) var definert som et eget, tverrfaglig 

område med egne vurderingskriterier har det vært relativt isolert fra andre diskurser. For 

eksempel har feltet unngått hele diskusjonen om relasjonell kunst (med visse unntak, for 

eksempel Atle Barcley) som jo har vært ganske viktig ellers.”15 Og videre at:  

 

”på den annen side har det også medført at KNYT ikke bare har dreid seg om teknisk 

support til kunstnere som egentlig har andre agendaer, men utviklet egne kunstneriske 

problemfelt, som utvikling av sanntidsteknologier, spatialisering etc.”16 

 

Store deler av KNYT-feltets virksomhet kan dermed sies også å ha vokst frem nærmest 

som et resultat av en bestemt type kunstnerisk praksis, like mye som en teoretisk diskurs. 

I den grad det mangler noe i feltet så er det dermed gjerne knyttet til en kanskje ikke 

alltid like tilfredsstillende evne til å knytte egen praksis opp mot øvrige deler av 

diskursen. Nå skal det ikke nødvendigvis være slik at man nødvendigvis slavisk skal 

måtte følge de tendenser og trender som preger andre deler av kunsten, men det er likevel 

                                                 
15 Sletteland, ibid. 
16 Sletteland, ibid. 
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paradoksalt hvor lite av den allmenn kunstdiskursen som dukker opp i samtalene rundt 

for eksempel elektronisk kunst. Dersom jeg hadde tenkt på det tidligere er dette noe jeg 

vil vært mer interessert å spørre aktørene på feltet om, for eksempel i hvor stor grad folk 

er opptatt av å holde seg oppdatert gjennom å følge ikke-spesialiserte kunstmagasiner 

som Frieze, Flash Art etc. 

 

b) Teori eller praksis? Praksis som teori? 

Mens deler av den postkonseptuelle billedkunsten i det utvidete felt langt på vei er 

beveget seg mot en situasjon der teori er lik praksis, i betydningen at teoriutvikling og 

diskurs utgjør mange kunstneres eneste faktiske virksomhet og ”produksjon.” Situasjonen 

i forbindelse med mediekunst er ofte omtrent den motsatte; her er det praktiske arbeidet 

med mediene og med teknologien den primære arena for det som kan regnes som feltets 

teori og diskursutvikling.  

 

Dette gjelder spesielt i forbindelse med utvikling av bestemte typer programvare, og ikke 

minst bestemte typer brukergrensesnitt som i seg selv er av stor teoretisk betydning, fordi 

grensesnitt i så stor grad legger føringer på hva man helt konkret er i stand til å gjøre og 

dermed hvordan man har muligheten til å tenke om en bestemt type kunstnerisk 

virksomhet og produksjon. Dette innebærer at det å gjøre endringer i hva slags grensesnitt 

man benytter kan forandre hvordan man tenker om et kunstnerisk materiale på en 

grunnleggende og radikal måte. Ett eksempel i så måte er sanntidsteknologier og 

spatialisering av lyd, som i følge Roar Sletteland nærmest er vokst frem som egne 

”kunstneriske problemfelt” nettopp på grunn av utstrakt KNYT-støtte.  

Det er imidlertid også et svært viktig poeng hvordan kunst lages egentlig har noe å si for 

hvordan den erfares av et ikke-faginternt publikum. I den grad vi ønsker at kunst fortsatt 

skal være et offentlig anliggende som finansieres av offentlige midler, må vi anta at dette 

er et ikke ubetydelig spørsmål.  

 

c) Hva med formidling? 

Et av kunstfeltets tilsynelatende evige problemer er hvordan det man driver med skal 

formidles til et ikke-spesialisert publikum. Stort sett tas det for gitt at dette er et 
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allmenngyldig spørsmål hvor det aldri er snakk om hvorvidt det skal formidles, men 

hvordan det skal formidles. Kravet om formidling til et bredt publikum forstås gjerne 

som et grunnleggende moment ved kunst som en bestemt type sosial praksis, men hvis vi 

ser på kunsten generelt og internasjonalt er dette ikke fullstendig entydig. Det er derfor 

grunn til å være bevisst på at dette ikke er noen slags kunstens naturtilstand, men at 

spørsmålet om formidling er en konsekvens av konkrete, og valgte, aspekter ved det 

norske kunstfeltet; nemlig det tunge elementet av offentlig finansiering slik det er 

representert først og fremst ved Kulturrådets virksomhet og den argumentasjonen som 

ligger til grunn for at denne finansieringen overhodet finnes. Kunsten forstås som et 

sentralt element i det folkeopplysningsprosjektet som har preget de første hundre årene av 

den norske nasjonalstaten, og en konsekvens av dette er at det finnes et behov for 

legitimering som først og fremst kommer til uttrykk som et krav om formidling. Disse 

generelle forholdene ved formidling av all kunst ligger selvfølgelig til grunn også for 

tanken om formidling av den kunsten som får støtte gjennom KNYT. Samtidig 

tydeliggjør mange av KNYT-prosjektene denne problemstillingen på en særegen måte 

ettersom det ofte er slik at denne kunsten fremstår som underformidlet.  

 

Jeg benytter her begrepet formidling ikke bare i betydningen hvordan kunstnere, 

arrangører og visningssteder får sitt konkrete publikum i dialog med kunsten som vises, 

men også om i hvilken grad og på hvilke måter man evner å gjøre kunsten som lages til 

en relevant størrelse innenfor de ulike, mer eller mindre, offentlige samtaler om kunst 

som eksisterer i dag. Herunder kommer for eksempel i hvilken grad en utstilling eller et 

arrangement får presseomtale og anmeldelser. Uten at det (så vidt meg bekjent) finnes 

konkrete retningslinjer på dette området (ettersom det til syvende og sist skal være 

kunstnerisk kvalitet som avgjør hvorvidt et prosjekt finnes støtteverdig), så vil jeg tro at 

dette også er ett av kriteriene som benyttes av de ulike instanser av Kulturrådets 

beslutningsprosesser.17 Når det gjelder begrepet ”kunstnerisk kvalitet” kan man imidlertid 

si at dette også inkluderer evnen til å vinne aksept og interesse for prosjektet sitt innen et 

                                                 
17 Dette er i hvert en allmenn oppfatning blant søknadsskrivere der det å legge ved 

eksempler på presseoppslag, kritikker og lignende er en fast del av det å skrive søknader.  
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faglig fellesskap, og et kunstnerisk prosjekt som konsekvent, og over tid, blir møtt med 

manglende interesse innen det bredere fagmiljøet vil på sikt ha vanskelig for å oppfattes 

som å ha livets rett. 

 

Formidling handler dermed ikke bare om hvordan den enkelte betrakter eller bestemte 

publikumsgrupper skal trekkes inn i kunsterfaringen på en givende måte, men også om 

hva slags språk man bruker til å beskrive eller presentere det man holder på med; kort 

sagt hvilke kontekster man er i stand til å skape rundt den kunsten man produserer eller 

presenterer. 

 

Hvis vi ser på festivalen Piksel i Bergen, så finner vi et eksempel på et arrangement som 

nærmest er blitt en fast post på KNYT-tildelingene. Dette fremstår som helt naturlig 

ettersom det kan være liten tvil om at Piksel på mange måter nærmest utgjør innbegrepet 

på et typisk KNYT-prosjekt. Kunsten produseres på, omhandler og problematiserer 

teknologi som ikke bare er ny, men som også blir til gjennom selve det kunstneriske 

arbeidet gjennom utvikling av egen program- og maskinvare. Samtidig er situasjonen 

den, slik både Sletteland og Welsh beskrev i sitatene ovenfor, at Piksel har vekket svært 

liten oppmerksomhet, og det selv i de norske miljøene for elektronisk kunst. Hvis vi 

hever blikket er situasjonen enda mer problematisk. I løpet av de fem årene festivalen er 

blitt arrangert har den fått totalt én anmeldelse i Billedkunst, én på Kunstkritikk.no og 

null i Morgenbladet. Internasjonalt er Piksel kjent for å presentere anerkjente aktører 

innen et riktignok relativt smalt felt, og på tross av sedvanlig skral økonomi har ikke 

festivalen hatt nevneverdige problemer med å tiltrekke seg interesserte kunstnere.  

Kurator Malin Barth ved visningsstedet Stiftelsen 3,14 i Bergen, hvor deler av Piksel ble 

avholdt i 2007 uttalte på sin side at tidligere festivaler hadde vært ”litt vanskelig 

tilgjengelige, litt interne, for spesielt interesserte” og at man ”med et lettere tilgjengelig 

formspråk som man kjenner igjen fra andre kunstformer” kunne gjøre det hele mer 

”publikumsvennlig.” 2007-festivalen var, fortsatte Barth, en ”en lekeplass for voksne” og 
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preget av at ”den interaktive kunsten engasjerer på en annen måte. Publikum får ta del i 

og reagere sammen med kunsten.”18 

 

Denne måten å beskrive elektronisk kunst er helt etter malen; det later til å være den mest 

brukte og dermed, antar vi, det som forstås som den mest fordelaktige måten å fremstille 

denne typen kunst. På sett og vis er dette sympatisk ettersom det innebærer at kunsten 

forstås som ”demokratisk” og ”tilgjengelig” i den forstand at alle publikummere møter 

arbeidene med samme utgangspunkt og mulighet for erfaring, men samtidig er det noe 

utilfredsstillende i hvordan dette stiller kunsten i et noe konseptsvakt lys der selve 

erfaringssituasjonen blir kunstens eneste referanseramme. Metaforen ”lekeplass” er 

kanskje heller ikke den mest intellektuelt tungvektige vi kan tenke oss. Denne 

tilsynelatende mangelen på annet innhold enn selve betraktererfaringen er det derfor som 

gjør at mediekunsten ofte oppleves som mer formalistisk enn mye av den øvrige 

billedkunsten i dag. 

 

Åse Løvgren er billedkunst og kurator og kommer opprinnelige fra en bakgrunn innen 

fotografi, men arbeider primært med samarbeidsprosjektet Rakett som gjør prosjekter i 

grenselandet mellom relasjonell og diskursiv karakter og hvor rollene som kunstner og 

kurator blandes på en måte som ligner det som ofte er vanlig i mediekunstfeltet. Løvgren 

arbeidet som produsent for Piksel i 2006 og har følgende å si om sin oppfatning av 

hvordan det kunstneriske innholdet i festivalen ble formidlet utad: ”Sammenlignet med 

det øvrige samtidskunstfeltet ble det under Piksel brukt et ganske annet språk rundt 

prosjektene. For en som er vant til artspeak ble det tydelig at slike "nisjesjargonger" kan 

være vanskelig å trenge inn i utenfra. De fleste av deltakerne brukte ikke de begrepene en 

er vant til (og som fort blir buzzwords) i internasjonal samtidskunst, men heller et språk 

inspirert og hentet fra data: et svært teknisk vokabular. Dette ble også brukt i 

formidlingen av prosjektene via hjemmesider, som visuelt og språklig sett avviker fra det 

en ser ellers.”19 Samtidig tilføyer Løvgren: “For meg virker det elektroniske kunstfeltet 

                                                 
18 Johansen, Henriette Kværning ”Med kontrollen”, Studvest 21.11.2007. 
http://studvest.no/kultur.php?art_id=7571 
19 Løvgren, Åse epost til Erlend Hammer 6. Oktober 2008 
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ganske så adskilt fra det øvrige samtidskunstfeltet, i såpass grad at det er 

relativt vanntette skiller mellom de to. Det er noen overløpere, men de er få. Jeg vil tro at 

feltet for elektronisk kunst vil ha store fordeler av å bryne seg på det øvrige kunstfeltet og 

den utviklingen av teori som skjer her og ikke minst vice versa.”20 

 

Nå skal jeg ikke gå noe videre inn på Piksel, men eksempelet er talende for det som ofte 

ser ut til å prege deler av KNYT-feltets evne til å oppnå mer omfattende oppmerksomhet 

både innen kunstfeltet selv og mer mainstream presse; språket som brukes til å presentere 

kunsten. I forhold til mainstreampressen er jo ikke dette spesielt overraskende siden 

kunsten her stort sett bare er interessant dersom det kan kobles mot et kontroversielt 

tematisk innhold, eller til økonomisk suspekte tildelinger der kunstens form i særlig stor 

grad fremstår ”ikke-kunstnerisk” og dermed provoserende, som for eksempel Kaptein 

Kalibers mye omtalte gitarknusing på Blå. 

 

Mye av mediekunsten har siden 90-tallet vært preget av en sterk fascinasjon for 

”audience participation”, og her speiler kanskje det elektroniske kunstfeltet, 

tilsynelatende uten å være seg dette bevisst, de relasjonelle strømningene i det øvrige 

kunstfeltet. Likevel er ikke dette et teoretisk poeng som er formulert eksplisitt verken fra 

mediekunstfeltet eller i denne generelle kunstteoretiske diskursen, og hvorfor det er blitt 

slik er et spørsmål som burde gås nærmere inn på.  

 

Konferanser som ”Musikk og teknologidagene” er viktige for deler av fagmiljøet, men 

programmet og fokuset ligger i stor grad på spørsmål hentet fra produksjonssiden, og 

deltagerne er utøvere fra feltet. Her speiler mediekunsten i stor grad samtidsmusikken 

som et felt primært befolket av aktive utøvere, uten mye ”ren” resepsjon å vise til som 

utgangspunkt for hvordan kunsten snakkes om. Som jeg tidligere har beskrevet i 

forbindelse musikkfeltet er det ikke uproblematisk når både teori og praksis i et felt 

drives av praktikere. Skapende aktører i et felt har et grunnleggende annerledes syn på sin 

aktivitet enn hva betraktere har og her går formidlingsproblemet raskt over fra å være en 

praktisk utfordring til å bli en interessekonflikt. 

                                                 
20 ibid. 
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Og fra et mer generelt, ikke aktør-perspektiv, er dette ikke tilfredsstillende. Det kan og 

være grunn til å spørre seg hvordan feltet tenker om formidling, og da ikke bare om 

hvordan formidlingen skal skje, men mer prekært om nettopp hva som skal formidles. 

Det kan ofte virke som om forsøk på formidling innen for eksempel elektroakustisk 

musikk, handler om å skape forståelse for hvordan slik musikk produseres, uten noen 

videreføring av dette over i hvordan musikken kan erfares. For publikum er det ikke 

nødvendigvis verken relevant eller interessant hvordan musikken blir til, og dette er et 

poeng som virker å møte lite forståelse blant utøvere, selv om det er forståelig at dette 

kan være spesielt vanskelig for kunstnere som opplever at det de driver med er 

marginalisert nettopp på grunnlag av produksjonsmåtene.  

 

Dette kan for eksempel gi seg utslag i hvordan forsøk på å formidle elektronisk kunst til 

barn gjerne dreier seg som å utvikle ”gjør det selv”-grensesnitt som barna kan interagere 

med. Mens dette definitivt har en verdi i kraft av å være en straight-forward måte å oppnå 

kontakt med betrakteren, så er det grunn til å spørre seg hvorvidt dette egentlig er 

kunstformidling på noe særlig høyere nivå enn når en barneskole lager ”kunstutstilling” 

og alle elevene stiller ut hver sin tegning. Det blir gjerne, slik Malin Barth beskrev Piksel, 

en form for ”aktivitetsdag” og mens dette har sin funksjon i den forstand at det er 

morsomt for både voksne og barn, og ikke minst at det gir kjærkomne inntekter til 

kunstnerne som deltar i store skoleprosjekter, så kan det være grunn til å spørre i hvor 

stod grad denne typen aktiviteter egentlig bidrar til noe mer enn å holde det kulturelle 

kretsløpet gående.  

 

Samtidig er det selvsagt mulig å tenke seg at den kunstneriske virksomheten som KNYT 

prioriterer skal kunne ses på som enda mer i en særstilling innenfor kunstfeltet som 

helhet. Det er ikke helt urimelig å velge å definere dette feltet som en eksperimentell 

produksjonsarena, mer enn som et formidlingsfelt. I så tilfelle ville KNYT-feltet måtte 

tørre å potensielt spilles enda lenger ut på sidelinjen enn hvor det allerede befinner seg i 

forhold til den generelle kunstdiskursen, og kunstens i seg selv marginale posisjon i den 

offentlige samtalen. I en slik outsiderposisjon ligger selvfølgelig en stor frihet, og det 
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ville frigjøre mange av aktørene fra allerede vanskelig oppfyllbare krav om formidling. 

På den annen side er det heller ingen tvil om at de praktiske og mentale utfordringene 

som ligger i nettopp det å tvinges til å tenke hvordan det man gjør skal presenteres, for 

ikke å si hvorfor det skal presenteres til et bredere, ikke-spesialisert publikum i seg selv 

også fungerer som en kreativ drivkraft.   

 

 
VI Konklusjon 
 

1. Kunst og ny teknologi 

Hva ligger i navnet ”kunst og ny teknologi” og hva har navnet å si for hvordan ordningen 

fungerer og kan fungere? Det kunstneriske materialet som foreligger i oversikten over 

tildelingene utvalget har gjort de siste fem årene er preget av et kunstnerisk og metodisk 

mangfold. 

 

At ”ny teknologi” skal ha fungert som noe primært veiledende kriterium for hvilke 

prosjekter som er tildelt støtte er ikke alltid like klart, i hvert fall ikke i den forstand at det 

er teknologien eller dennes funksjon som teknologi, som er av betydning i de 

kunstneriske konseptene. Fra et generelt kunstfaglig perspektiv er dette en definitiv styrke 

med ordningen. Det som imidlertid oppstår som et åpenbart spørsmål er imidlertid 

hvilken legitimitet utvalget da har. Dersom mediekunst, eller kunst basert på teknologi, er 

ment å skulle forsvinne som et tilnærmet eget felt, så er det også naturlig at særskilte 

støtteordninger også må forsvinne. Det viktigste spørsmålet blir imidlertid med dette 

hvorvidt det finnes et eksisterende apparat som står klart til å overta det ansvarsområdet 

slike støtteordninger tidligere har ivaretatt.  

 

Mitt inntrykk av tildelingene fra Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk er at det 

finnes vilje og mulighet til å støtte mindre prosjekter av mer eksperimentell karakter. Når 

det gjelder tildelingen gjort av Faglig utvalg for musikk virker saken litt annerledes. 

Musikkfeltet, og musikkutvalgets tildelinger ser i større grad enn billedkunstutvalget ut til 

å være preget av at det satses på etablerte aktører og større prosjekter. Det er imidlertid 
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grunn til å tro at utviklingen innen billedkunstfeltet er mer på vei i musikkens retning enn 

omvendt, og dette er den type kulturpolitisk problemstilling som fremstår som stadig mer 

prekær i dagens situasjon.  

 

Kunst og ny teknologi er for eksempel en ordning som har kunnet opprettholde en 

støttepraksis i forhold til den situasjonen som oppstod da det for eksempel ble besluttet at 

ordningen ”lokale musikktiltak” ikke skulle videreføres og at den aktiviteten som 

tidligere hadde fått store deler av sitt økonomiske grunnlag herfra nå måtte søke denne 

hos lokale (kommunale) bevilgningsmyndigheter som etter sigende skulle ha fått bedre 

muligheter til å administrere og gi individuell støtte. Aktører som tidligere ville mottatt 

støtte fra lokale musikktiltak har fremdeles hatt muligheten til å søke støtte fra KNYT, 

noe som for eksempel har vært tilfelle for en aktør som Dans for voksne. Fra kunst- og 

fagmiljøenes side er dette av nærmest uvurderlig betydning ettersom det er 

støtteordninger som dette som gjør det mulig å opprettholde en kontinuerlig aktivitet med 

den grad av fleksibilitet som preger de mest dynamiske delene av kunstfeltet. En 

lokalavdeling av Ny Musikk kan til en viss grad programmere sesongen sin noen 

måneder i forveien, men slik store deler av det eksperimentelle musikkmiljøet fungerer i 

dag er det ikke til å unngå at det ofte vil dukke opp anledninger til å gjennomføre 

arrangementer på svært kort varsel, og muligheten for å gjøre slike arrangementer vil som 

regel stå og falle på hvorvidt man vet at det vil finnes muligheter til å motta støtte til 

prosjektet selv om det ikke inngår i noen stor strategisk plan. Alternativt vil nemlig den 

økonomiske risikoen for de personene som står bak prosjektene bli for stor til at det skjer 

noe. Dette er for eksempel grunnen til at Ny Musikk Bergen lenge har praktisert å 

fungere nærmest som et lokalt minikulturråd for det eksperimentelle musikkmiljøet i 

byen, slik at andre lokale aktører, som Pilota Fm, Fredriks Wonderful Evening og 

Transformator, har kunnet søke støtte fra NMBs faste midler.  

 

Både Bjørn Magnhildøen og Dans for voksne er eksempler på en måte å tenke der det 

ikke dreier seg om vekst, men om en kontinuerlig praksis som forstås som vellykket 

dersom den får fortsette ufortrødent og uten krav om å skulle kunne vise til større 

publikumstall eller andre kvantitative målestørrelser. Dette er en måte å presentere seg på 
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som ganske tydelig er i konflikt med hva som forventes i forbindelse med å 

rettferdiggjøre den støtten man mottar. 

 

2. ”Freedom is freeform” 

Et kunstsyn som tar utgangspunkt i hvordan kunsten blir produsert fremstår i dag langt på 

vei som foreldet, til det er de mest interessante kunstnerskapene for lite orientert mot 

spesifikke medier. Dersom vi er enig i at kunst primært er et kommunikasjonsverktøy 

med en sosial funksjon, så er det vanskelig å være uenig i at de viktigste sidene ligger i 

kommunikasjonen og den sosiale funksjonen mer enn i selve verktøyet. Selv om KNYT-

ordningens derfor største svakhet ligger i fremstillingen av sitt eget gyldighetsområde 

som at kunsten skal være knyttet til ”ny teknologi” så er likevel dette det som langt på vei 

har fungert som ordningen eksistensberettigelse, siden det gir inntrykk av å dreie seg om 

noe som ingen andre kan tilby.  

 

For når man ser på hvilke prosjekter som faktisk har mottatt støtte blir det imidlertid raskt 

klart at eventuelle mangler og problemer som eksisterer i møte med denne svakheten mer 

enn veies opp for av kvalitet og ikke minst bredde i de støttede prosjektene. Det mest 

interessante spørsmålet i forbindelse med KNYT i dag er slik jeg ser det hvordan man 

skal kunne definere tildelingen/ utvalget/ feltet på en annen måte som tillater en å 

videreføre praksis som før selv om man ikke nødvendigvis ønsker å holde fast ved 

fokuset på det teknologiske? Ståle Stenslie foreslo i forrige omgang at man skulle gå over 

til å omtale det ”eksperimentell” kunst, men dette var et forslag som fremdeles lot til å 

være motivert at et ønske om at den ”eksperimentelle” kunsten skulle ta utgangspunkt i 

bevegelser på tvers av ulike typer ny teknologi.21 Kanskje ”Kulturrådets tverrfaglige 

geriljatrupp” kunne være et godt navn, men muligens ikke like salgbart rent 

kulturpolitisk. 

 

Men dette er egentlig i seg selv vel så interessant som hva som faktisk vises av kunst, og 

KNYT-ordningen fremstår i seg selv viktig, nettopp fordi den representerer et strukturelt 

sett uvanlig beskjedent perspektiv på hvordan det er mulig å administrere offentlige 

                                                 
21 Stenslie, Ståle ”Fra elektronisk til kulturteknologisk kunst” s. 22, (Paasche) 
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midler på en måte som ikke innebærer konsekvent å forsøke å maksimere det 

kulturpolitiske utbyttet av hver enkelt tildeling. Dersom kunstfeltet i dag ønsker å fungere 

som noe mer, eller som noe annet, enn et instrument for kulturpolitiske ambisjoner, 

fremstår KNYT som et ideal. Selv i de tilfellene der KNYT har bevilget penger til større 

arrangementer, festivalen Piksel er en av de aktørene som har mottatt de største summene 

flest ganger, så er det fremdeles snakk om ganske smale prosjekter, og en av styrkene til 

nettopp denne typen kunst er i mine øyne at den på tross av å måtte sies å være i behov 

for en viss økt profilering og formidling, så forsøker man ikke å definere verdien utfra 

nedslagskraften. Det er ikke til å komme utenom at denne kunsten i mange tilfeller 

representerer en form for spesialisering som gjør den vanskelig tilgjengelig. Dette betyr 

ikke at det trenger å være slik, eller at man ikke skal forsøke å nå ut til et bredere 

publikum, men det betyr heller ikke at man må gjøre slike forsøk. Det man fremdeles kan 

lære av for eksempel Ars Electronica (eller Dans for voksne) er å tørre å være 

utilgjengelig for store deler av det allmenne kunstpublikumet dersom det man driver med 

fremdeles fremstår som faglig relevant for et eget miljø, uansett hvor lite dette måtte 

være.  

 

Kulturrådet befinner seg i en besynderlig mellomposisjon mellom vaktbikkje og rebell i 

kulturfeltet. På den ene siden forvalter man muligheten til å få ting gjort innen 

kulturfeltet, med definisjonsmakt i forhold til hva som kan anerkjennes som viktige 

bidrag til kunstoffentligheten, og på den annen side har man muligheten til å støtte 

prosjekter som ikke vekker stor oppmerksomhet eller møter særlig forståelse eller 

sympati i majoriteten av verken befolkningen eller blant kulturpolitikere flest. Noe av det 

som blir tydelig når man studerer de prosjektene som har fått støtte gjennom KNYT er 

hvordan ordningen har fungert nettopp på denne måten.  

 

I mine øyne er altså KNYT-ordningen, slik den har fungert de siste fem årene, viktig ikke 

først og fremst fordi den har støttet en bestemt type kunst, men fordi den i så stor grad er 

preget av en arbeidsmetode som speiler den øvrige praksis i det feltet den opererer i. 

Utvalget fremstår som å ha arbeidet på en måte som ligner praksis i feltet: en 

kombinasjon av småprosjekter og langsomt voksende institusjoner. Jeg oppfatter 
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scenekunstfeltet som tilsvarende dynamisk, og dette skyldes kanskje nettopp hvordan 

feltet er lite nok til at avstanden mellom bevilgende myndigheter og aktører er tilsvarende 

lite. For innen scenekunstfeltet er rollene mer etablert; man har de store institusjonene, og 

så har man et lite, dynamisk felt av frie aktører som det likevel finnes langt færre av enn 

det gjør innen billedkunstfeltet. KNYT-ordningen viser seg med dette å ha vært et 

praktisk bidrag til kulturpolitisk mangfold. Det finnes kunstfaglige problemer ved å 

basere kategorisering på produksjonsmidler, men disse oppveies langt på vei av de 

fordeler som oppstår som et resultat av spesialisering som strukturerende element. Det er 

fra et faglig perspektiv ingen tvil om at slike små enheter, er de mest hensiktsmessige. 

Det er i stor grad gjennom nettopp ikke å vektlegge typiske ”signalprosjekter” at 

ordningen har hatt den betydningen den har hatt.  

 

De siste årenes viktigste kunstneriske diskurs dreier seg om nettopp dette, om 

diskrepansen mellom hva kunstfeltet vil ha og hva kulturpolitikken ønsker å støtte. Det 

handler om hvordan den kulturpolitiske viljen til å bruke penger dreier seg mer og mer 

mot store prosjekter som kan fungere som tydelige tegn i det videre forsvaret av at det 

overhodet brukes penger på kultur, under stadig større press fra kritiske røster. Selv i 

forbindelse med et så etablert arrangement som Documenta i Kassel var det i 2007 sterk 

kritikk av hvordan arrangementet som form bidrar til et gigantisk hull i byens kunstliv 

mellom hver Documenta ettersom alle ressurser puttes inn i det store arrangementet, og 

byen som helhet ser ikke ut til å ha vunnet nevneverdig på at den hvert femte år inntas av 

hele kunstverdenen. Slike situasjoner er ikke unike for kunstfeltet, det er en allmenn trend 

som også ses tydelig i hvordan en by som Tromsø heller benytter millioner på å søke om 

OL enn på å bruke disse pengene til å bygge en permanent infrastruktur for kontinuerlig 

virksomhet, om enn på et til å begynne med lavere nivå. Dette er den samme økonomiske 

strategien som innebærer at man skal gi skatteletter til de rikeste fordi det er dette som i 

størst grad bidrar til økonomisk vekst ettersom slike skatteletter stimulerer til å skape 

arbeidsplasser og så videre.  

 

Spørsmålet er hva slags vekst dette innebærer, hvilke allmenne samfunnsøkonomiske 

forhold det legger til rette for, og ikke minst hvem som ender opp med til syvende og sist 
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å betale for gildet. Uten å trekke det (enda) lenger utover det som kanskje opprinnelig har 

vært mitt mandat, så vil det vel i de fleste kretser kunstnere inngår i, være enighet om at 

det er den underbetalte arbeidskraften som holder det økonomiske systemet i gang.      

Eivind Slettemeås skriver i den nylig utgitte boken ”Kunst og prekariat” om hvordan 

arbeidssituasjonen for dagens kunstnere først og fremst kan sammenlignes med 

kontraktløse, ufaglærte arbeidere i næringsbransjen, service og pleieyrker. Dette er 

kobling som tidligere også er gjort av kunstneren Marianne Heier som ved gjentatte 

anledninger har finansiert sin kunstneriske virksomhet og sinne utstillingsprosjekter ved å 

ta lavtlønnet arbeid i typiske service- og næringsyrker. Her er det selvfølgelig slik at det 

ikke egentlig er den reelle kunstneriske produksjonen det handler om, men snarere 

nettopp det arbeidet hun gjør for å generere midler, som fungerer som en måte å 

tydeliggjøre de økonomiske strukturene som ligger til grunn for kunstnerisk virksomhet i 

dag overhodet. Det er et mye diskutert aspekt ved billedkunstfeltet, til forskjell fra 

musikk- og teaterfeltene, at det ikke har vært vanlig å budsjettere med honorarer ettersom 

billedkunstnere forventes å ha en kunstnerisk produksjon som fører til salg av arbeider. I 

dag er situasjonen at svært mange kunstnere arbeider uten å kunne regne med inntekter 

fra salg, og dette gjelder kanskje særlig innen den prosjektbaserte mediekunsten som 

KNYT-ordningen bidrar til å holde i aktivitet gjennom sine tildelinger. Delvis skyldes 

dette at markedet for slik kunst ennå ikke er like utviklet som det mer verksorienterte 

billedkunstfeltet for øvrig. Samtidig er det også slike at mange av de mest ambisiøse 

prosjektene innen mediekunsten er generelt vanskelig salgbare, fordi de er av en slik 

størrelse, teknisk kompleksitet og generelt kostnadsnivå at private samlere rent praktisk 

vil ha vanskelig for å få utbytte av eventuelle kjøp, samtidig som mediekunsten altså 

fremdeles vurderes som et kunstfaglig uoversiktlig og risikofylt bidrag til markedet. Dette 

er utvilsomt en medvirkende årsak til at nettopp dette feltet har vært mye tidligere ute 

med å utforske muligheter for utsmykning og offentlige oppdrag enn hva dette feltets 

posisjon i kunstverdenen for øvrig skulle tilsi at var mulig. Det har for eksempel skjedd 

blant annet gjennom konferansen ”Elektronisk kunst i det offentlige rom” som ble 

arrangert i samarbeid mellom NoTAM og PNEK i 2002.   
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I en beskrivelse av de interne samtalene i PNEK sier Roar Sletteland følgende:  ”Når du 

skal finansiere et prosjekt må du ”pitche” det. Du skal ha en fengende beskrivelse, 

forklare hvorfor prosjektet er viktig [...] det er et annet språk, på en måte, som du henter 

utenfra. Innad i PNEK er alle inneforstått, så man kan bruke egne ord og trenger ikke 

fortelle reklamebudskapet.”22  

 

Det er i forbindelse med mange KNYT-prosjekter generelt, og Magnhildøens spesielt, lite 

som enkelt lar seg selge til et større publikum, for det intensjonelle materialet som finnes 

å gripe tak i er generelt av relativt kompleks karakter, generelt forholdsvis obskurt, og 

presentasjonsformen er preget av en tilbakeholden og beskjeden fremtoning som verken 

skriker etter oppmerksomhet eller fremstår som om den ville være spesielt interessert i 

bredere oppmerksomhet dersom den plutselig skulle bli utsatt for det. Her utviser både 

KNYT og Magnhildøen selv en sjelden grad av tro på prosjektet uavhengig av hvilke 

andre mål det vil være mulig å benytte prosjektene som et middel for å nå. Dette 

muliggjøres langt på vei av ordningen er styrt på en måte som ligner den Sletteland 

beskriver som samtaleformen på de interne diskusjonene i PNEK. Det er et eksempel på 

hva som er mulig når man unngår store, sentraliserte administrative apparater. Dette vil 

være sant uavhengig av hva slags kunst det er snakk om, og her ligger i mine øyne 

KNYT-ordningens fremste styrke; det handler ikke nødvendigvis om at teknologi og nye 

medier er spesielt viktig i kunstfeltet, selv om dette er av stor praktisk betydning for 

mange kunstnere, det handler først og fremst om å kvalitetssikre faglige vurderinger 

gjennom å hindre at avstanden mellom det utøvende feltet og administrasjonen blir for 

stor. For da sitter man igjen med en ekspressrute til et langt mer ensrettet kulturpolitisk 

drevet og instrumentelt syn på kunst, selv om man ikke benytter dette som idealer. At 

administrativ struktur har konkrete kunstneriske konsekvenser er KNYT-ordingen i seg 

selv et bevis for. KNYT-ordningen representerer en type tro på kunsten som et rom for 

refleksjon uten klare målsetninger og forventninger om målbare resultater, og mer som en 

kontinuerlig praksis der det en gang i mellom dukker opp uventede høydepunkter som 

dette:  

 

                                                 
22 Melby, Grethe intervju med Roar Sletteland, PNEK-rapport 2002-2005, s. 40 
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