Veiteberg-rapporten
FRA ET MUSEUMSPERSPEKTIV

Oppdraget fra kulturdepartementet:
•

En oversikt over hvordan museene som var inkludert i
Kulturrådets nedlagte innkjøpsordning har disponert sine
innkjøpsmidler i etterkant av at ordninga ble avviklet

•

En analyse av hvert museums ervervspraksis i perioden. Dette
omfatter:

•

hvordan det avgjøres hva som skal tas imot og kjøpes inn,

•

de viktigste avveiningene som gjøres i disse prosessene ved
det enkelte museum og

•

hvilke kunstneriske prioriteringer som preger perioden.

•

Et bilde av samtidskunstens plass i museenes ervervspraksis
og samlingsutvikling i perioden

•

samt hvem som gir/selger/deponerer kunsten til museet

14 undersøkte museer:
•

Drammens Museum for kunst og
kulturhistorie, Drammen

•

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design, Oslo

•

Haugar Vestfold kunstmuseum, Tønsberg

•

Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø

•

Haugesund billedgalleri, Haugesund

•

Preus museum, Horten

•

Henie Onstad kunstsenter, Bærum

•

Sogn og Fjordane kunstmuseum, Førde

•

KODE kunstmuseer og komponisthjem,
Bergen

•

Stavanger kunstmuseum, Stavanger

•

Sørlandets kunstmuseum, Kristiansand

•

Trondheim kunstmuseum, Trondheim

•

•

Kunstmuseet KUBE, Ålesund

Lillehammer kunstmuseum, Lillehammer

Kulturrådets innkjøpsordning – nedlagt 2007:
•

Etablert 1968

•

1988: regionale kunstinstitusjonene definert som aktuelle mottakere og invitert til Oslo
for å velge kunst

•

Likevel store utfordringer med kunst på lager

•

Konflikt mellom sentral komité (4) og 25 distriktsrepresentanter > 3 innkjøpsregioner:
øst, vest og nord

•

2000: 1/4 av midlene til administrasjon

•

2007: 1/3 av midlene til administrasjon > ordningen nedlagt.

•

Midlene fordelt til museene (300.000,- pr museum).

Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk:
•

Etablert 1990 etter press fra de tre norske kunstindustrimuseene og Norsk
kunsthåndverkere (som ønsket eget museum for samtidskunsthåndverk).

•

1991: ordninga økte fra 500.000,- til 1 million

•

2017: 3.840.000 kroner - kunsthåndverk som kjøpes inn fordeles på KODE i Bergen,
Nasjonalmuseet og Trondhjem kunstindustrimuseum/MIST.

•

Komiteen som kjøper inn består av 3 faste museumsmedlemmer og 4
kunsthåndverkere som sitter 2 år av gangen.

•

De andre museene som samler kunsthåndverk, særlig Sørlandets, Lillehammer og
Nord-norsk kunstmuseum kritiserer ordningen for å være ekskluderende.

•

Styret i NK krever at museene får på plass egen konservator for kunsthåndverk for å
kunne bli en del av ordningen. Museumsrepresentantene er redde for at ordningen ved
en utvidelse vil slå sprekker og bli nedlagt.

Private fond – Sparebankstiftelsen DNB:
•

Inngår langtidsdeponier (10 år med ønske om forlengelse) og har som formål «å bidra til
engasjement for estetisk utvikling gjennom å være en viktig mesen, støttespiller og
katalysator innen norsk kunstliv»

•

Samarbeider primært med Henie Onstad kunstsenter, Nasjonalmuseet, Haugar Vestfold
kunstmuseum, KODE, kunstmuseer og komponisthjem, Drammen museum og Lillehammer
kunstmuseum.

•

Kjøpte i 2015 kunst for 100 millioner, mens Nasjonalmuseet kjøpte for 10 millioner.

•

Har siden opprettelsen kjøpt kunst for 1,3 milliarder (2018)

•

Midlene kommer fra utbytte av ca. 8% aksjer i DNB.

Kriterier i gjennomgangen av de 14 kunstmuseene:
•

Inntakspraksis

•

Kunstnerisk profil og prioriteringer

•

Gaver

•

Langtidslån

Samlingsforvaltning

Illustrasjon: fra Stavanger kunstmuseums montering av samlingsutstilling.
Foto: Oddbjørn Erland Aarstad/MUST

•

Mange museer har et prekært behov for større
og bedre magasin.

•

Å ta vare på kunsten innebærer også teknisk konservering.
Stort behov for flere konserveringsressurser.

•

Å digitalisere samlingene har vært en stor utfordring for flere
museer og mye arbeide gjenstår.

Dele/omplassere kunstverk?
•

Nasjonalmuseet lånte ut mange malerier med motiv fra NordNorge da Nordnorsk kunstmuseum åpnet.

•

Utfordring: hva kan deles?

•

Kjøpe inn kunstverk sammen og dele disse mellom
institusjoner?

•

Nasjonalmuseets strategiplan 2016-2022:
«Museet skal vurdere å inngå avtaler med andre museer om
felles eierskap av verk som kan egne seg til dette»

Illustrasjon: Cap Noir av Anna Eva Bergman – tilgjengelig på Nordnorsk
kunstmuseums hjemmeside, det står ingenting om eierskap.

Glokale kunstmuseer

Illustrasjon: Per Isak Juuso, Reáhpen med wi-fi (2014).
Foto: Morgenbladet

•

Mer variert kunstliv som følge av opprettelsen av de regionale
kunstmuseene på 1990-tallet.

•

Nasjonalmuseets hegemoni utfordret.

•

Økt satsning på kunst- og kulturnæringer på 2000-tallet

•

Mer fokus på den fruktbare friksjonen mellom det lokale og
det internasjonale.

•

Samisk kunst og det flerkulturelle Norge. Økt fokus på en mer
antropologisk tilnærming til kunstbegrepet.

•

Kjønn og mangfold – fremdeles ulikheter mellom mannlige og
kvinnelige kunstnere når det gjelder innkjøp.

Innkjøpskomiteer og -rutiner:
•

Profesjonalisering av museene > færre bruker eksterne medlemmer i innkjøpskomiteene.

•

Kunstnere kritiske til hvor museene handler: Veiteberg trekker frem kunstner som mener
museene handler på bakgrunn fra atelierbesøk og ikke utstillinger.

•

Veiteberg er opptatt av å trekke frem positive trekk ved innkjøpsordninga for kunsthåndverk når
hun diskuterer museenes innkjøpskomiteer, og unnlater å nevne grunnleggende ulikheter
knyttet til museenes mandat og finansieringsgrunnlag.

Verdien av gaver og betydningen
av øremerkede honorar
•

Mange kunstnere gir verk i gave til museer. Dette er
ofte strategisk begrunnet fra kunstnerens side.

•

Det eksisterer en omfattende bytteøkonomi i
kunstverdenen.

•

Honorering bidrar til styrking av kunstnerøkonomien:
pilotordning med kunstnerhonorar er svært positivt.

Illustrasjon: fra kampanjen #utstillingsavtalen initiert av Norske billedkunstnere (NBK).
Kunstner Beathe C. Rønning.

Donasjoner og langtidslån

Illustrasjon: Kunstsiloen i Kristiansand.
Arkitekter: MESTRES WÅGE ARQUITECTES og MX_SI ARCHITECTURAL STUDIO

•

Forskyvningen i retning økt privat finansiering gjør
samarbeid med og donasjoner fra private samlere
viktigere.

•

Flere bedriftssamlinger har blitt store. Åpner for økt
samarbeid og konkurranse.

•

Gaver kommer med krav som får følger for offentlig
finansiering.

•

«Problemet er ikke at store virksomheter kjøper kunst,
men at norske museer har så lite å kjøpe for»

Gaveforsterkning

Illustrasjon: Norsk Grafisk Museum/MUST i Stavanger fikk full uttelling
for gaveforsterkningsordningen i forbindelse med pengegave fra
Sparebankstiftelsen SR-bank til finansieringen av nytt museumsbygg.

•

25% i tillegg til pengegaver på over 100.000,-

•

Sparebankstiftelsen DNB har utløst flest midler >
østlandskonsentrasjon

•

Store positive effekter for en rekke
museumsprosjekter.

•

Morgenbladet 2018:
«De tre siste regnskapsårene har regjeringen brukt 7
millioner kroner mer på å forsterke gaver fra
Sparebankstiftelsen DNB, enn de har brukt på
Nasjonalmuseets eget innkjøpsbudsjett.»

Forslag: Offentlig innkjøpsfond
•

Forslag om offentlig innkjøpsfond:
Alle institusjoner som mottar statsstøtte kan søke når det oppstår situasjoner for salg

•

Parallell til kulturminnefondet som ble opprettet i 2002.

•

Kan baseres på avkastninger fra Oljefondet, Statkraft eller andre statlige inntekter.

Øk midler til innkjøp i museene!
For at de offentlige kunstsamlingene skal kunne utvikle seg i
en god retning fremover bør vi:
•

Øke bevilgningene til innkjøp slik at museene i større grad
kan kjøpe verk som blir i samlingene.

«Primært bør offentlige samlinger vært et nasjonalt ansvar,
hvor stiftelser og private donatorer utgjør et viktig
supplement.»
Behov for å sikre god balanse mellom offentlige
kunstsamlinger, deponier, gaver og egne innkjøp.
Illustrasjon: Frida Hansen, Semper Vadentes, 1905 (kjøpt inn i 2016 for
midler Stavanger kunstmuseum hadde tilgjengelig gjennom
testamentert gave)

Samarbeid og åpenhet
Kunstmuseene bør arbeide for større
transparens og bedre kjennskap til hverandres
samlinger. Slik kan vi sikre gode prioriteringer i
de offentlige kunstsamlingene.
Kunstmuseene bør ivaretar samlingene og
samtidig bidra til å skape gode betingelser for
kunsten:

Illustrasjon: Schaulager

God dialog med kunstnerorganisasjonene; lytte
til dem og sikre åpenhet og dialog rundt
museenes prioriteringer når det gjelder
innkjøp.

Øk midler til innkjøp i museene!
For at de offentlige kunstsamlingene skal kunne utvikle seg i
en god retning fremover bør vi:
•

Øke bevilgningene til innkjøp slik at museene i større grad
kan kjøpe verk som blir i samlingene.

«Primært bør offentlige samlinger vært et nasjonalt ansvar,
hvor stiftelser og private donatorer utgjør et viktig
supplement.»
Behov for å sikre god balanse mellom offentlige
kunstsamlinger, deponier, gaver og egne innkjøp.
Illustrasjon: Frida Hansen, Semper Vadentes, 1905 (kjøpt inn i 2016 for
midler Stavanger kunstmuseum hadde tilgjengelig gjennom
testamentert gave)

