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Erfaringer
Hva har du lært?

Gjennom prosjektets seminar og relevant litteratur har jeg lært om flere interessante
inkluderingstiltak fra andre museer. Dette har gitt stor inspirasjon til videre arbeid
og tanker om inkludering i museet.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Vårt prosjekt har vært utfordrende da det innebar et omfattende samarbeid mellom
to ulike og travle institusjoner med få nøkkelpersoner som drev prosjektet fremover.
Et nytt prosjekt i fremtiden vil være enklere å gjennomføre ved å ta utgangspunkt i
Astrup Fearnley Museets lokaler med faste besøk av organisasjoner som arbeider
med inkludering, barn og unge.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Arbeid med inkludering har et stort potensial for å åpne museet for en større
gruppe enn hva gjelder i dag. Erfaringer fra prosjektet har blant annet endret
enkelte arbeidsmetoder innen formidling samt utvikling av nye nettverk. I tillegg ser
vi også at vi for eksempel kan lære mye av bibliotekene, som både er forvaltere og
formidlere av kultur, samtidig som de oppleves som samfunnsaktuelle arenaer og
et sted å være.

Hva er dine beste råd?

Bruk tid på å forankre prosjektet i museet, og samarbeid med organisasjoner som
allerede er et møtepunkt for målgruppen din.

Hva er det viktigste verktøyet?

Det viktigste verktøyet er kommunikasjon og åpenhet, og virkelig bli kjent med
målgruppen. Vår erfaring er at tradisjonelle markedsføringsstrategier ikke fungerer
like godt som et personlig treff mellom mennesker. Arbeid med inkludering krever
derfor et personlig engasjement der man må våge å møte målgruppen på et
mellommenneskelig plan.

Astrup Fearnley Museet er et privat museum og
har siden åpningen i 1993 etablert seg som en
ledende institusjon for visning og formidling av
norsk og internasjonal samtidskunst. Kunst, og
spesielt samtidskunst, kan for mange oppfattes som
utilgjengelig og vanskelig å forstå. Astrup Fearnley
Museet jobber derfor kontinuerlig med å få publikum
til å føle seg velkommen til museet, gjennom
blant annet kunstformidling og å tilrettelegge
for en inkluderende og positiv opplevelse av våre
utstillinger og samtidskunst generelt. Museet
har et bredt formidlingsprogram som inkluderer
formidlingstilbud til barn og unge med fokus på
involvering og dialogbasert formidling, og våre
museumsverter er alltid tilgjengelige i utstillingene
og inviterer til uformelle samtaler om kunstnere,
kunstverk og utstillinger.1
Museet har jevnlig besøk av skoleklasser fra
hele Oslo-området og vi opplever ofte at utstillingene engasjerer ungdommene, men vi ser også at
de sjelden besøker museet på fritiden. Hvordan kan
museets tilbud til unge nå ut til en bredere målgruppe og oppleves som aktuelt og relevant for
enda flere unge med ulik etnisk, sosial og geografisk
tilhørighet?
På bakgrunn av denne problemstillingen startet
vi «Kreativ klubb for unge fra Oslo øst med fokus på
deltagende og tverrfaglige praksiser». Et prosjekt
der vi ønsket å gjøre Astrup Fearnley Museet mer
tilgjengelig og åpent for en målgruppe som i liten
grad benytter museet, enten grunnet geografisk
avstand, eller fordi de ikke kjenner museets tilbud.
Gjennom et oppsøkende og langvarig engasjement
var målet å etablere en kreativ klubb for og av
ungdom mellom 13 til 19 år fra Oslo øst med base
i FUBIAK (Furuset bibliotek og aktivitetshus)2 og
Astrup Fearnley Museet.3

Prosjektet fokuserte på ungdom som bor
i Groruddalen og Oslo øst, et område som
kjennetegnes av multikulturell befolkning og
lavinntektsgrupper.4 Målgruppen var hovedsakelig
ungdom med en interesse for å uttrykke seg kreativt
eller for kultur i en vid forstand som inkluderer
musikk, dans og visuell kunst. Det var ønskelig å
ha en relativt fast gruppe ungdommer, samtidig
som vi åpnet opp for at det også kunne være
drop-in. Prosjektet hadde et langsiktig perspektiv
med videre forankring i museets tilbud til en mer
mangfoldig og bred ungdomsgruppe, uavhengig av
deres bakgrunn eller forhåndskunnskap om kunst.
Ved å bli bedre kjent med målgruppen, kan museet
tilegne seg bedre kunnskap om hvordan museet kan
oppleves mer attraktivt og tilgjengelig for gruppen
enn det er i dag.
Statistisk sentralbyrås rapport Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn
fra 2009, viser at befolkningen med minoritetsbakgrunn i Oslo og Akershus besøker kunstutstillinger i mindre grad enn majoritetsbefolkningen.5
Med prosjektet ønsket vi å inkludere nye målgrupper
som har lav deltagelse i museet og våre generelle
publikumstilbud. Dette kan videre ses i lys av
museets samfunnsansvar, der museet må oppleves
som et relevant sted for en bred publikumsgruppe
som gjenspeiler hele Norges befolkning.6
Med prosjektet kunne dette oppnås gjennom
oppsøkende virksomhet, dialog, involvering og
benyttelse av kunst som et verktøy for samtaler.
Det var også viktig at formidlingstilbudet samsvarte
med målgruppens interesser og ønsker, noe som
også kunne bidra inn i museets videre arbeid med
inkludering.
Prosjektet ble basert på en outreach-metode som kan defineres som et «[…] oppsøkende

1 Museet benytter blant annet metoder fra dialogbasert pedagogikk hvor inkludering, deltagelse og flerstemmighet er en måte å
vektlegge medborgerskap og involvering av nye målgrupper, slik beskrevet i boken Dysthe, Bernhardt og Esbjørn 2012. Dialogbasert
undervisning. Kunstmuseet som læringsrom.
2 FUBIAK er et bibliotek og aktivitetssenter som åpnet i 2016 på Furuset. Det er et samarbeid mellom Bydel Alna og Deichmanske
bibliotek, og inneholder en frivilligsentral, bibliotek og fritidstilbud til barn og unge.
3 I søknaden var opprinnelig målgruppen mellom 15–25 år, men etter nærmere evaluering ble målgruppen satt til 13–19 år for å
imøtekomme aldersgrensen til FUBIAKs ungdomsklubb.
4 Kirkeberg, Mads Ivar og Jon Epland 2007. Inntektsstatistikk for Oslo – nivå, utvikling og fordeling. SSB-notat 2007:53. Statistisk
sentralbyrå. Se kap. 4 «Barn i lavinntektsfamilier i Oslo». URL: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200753/
notat_200753.pdf. [Lesedato 14.11.2019.]
5 Vaage, Odd Frank 2009. Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. URL:
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kultur-og-mediebruk-blant-personer-med-innvandrerbakgrunn.
[Lesedato 14.11.2019.] Denne rapporten beskriver hvordan 25 % av gruppen med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, LatinAmerika og Europa utenom EU/EØS besøkte en kunstutstilling de siste 12 månedene, mot gjennomsnittet av befolkningen i Norge
som ligger på 35 %. For kvinner var skillet enda større, med 30 % med minoritetsbakgrunn, mot 59 % fra gjennomsnittet av
befolkningen i Norge.
6 Dette vektlegges i blant annet Meld. St. 10. (2011–2012).
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arbeid for å trekke marginaliserte
grupper inn i museet» (Bettum,
Maliniemi og Walle 2018:14).
Denne metoden var viktig i
museets sammenheng, fordi den kan
bidra til «å senke terskelen» for møtet
med samtidskunst og museumsbesøk.
Det tar tid å bygge opp relasjoner med
nye publikumsgrupper, og ungdom
generelt er ofte en vanskelig gruppe å nå
ut til. Derfor var det viktig å samarbeide
med lokale krefter som har kjennskap
til den spesifikke målgruppen, og
FUBIAK og deres ungdomsnettverk og
ungdomsarbeidere i Oslo øst ble tidlig
involvert i prosjektet.
Konseptet
ble
utviklet
av
Astrup
Fearnley
Museets
formidlingsleder Ida Sannes Hansen
og kunstformidler/kunstner AnneLiis Kogan, og gjennomført i dialog
med programansvarlige ved FUBIAK.
Kogan var ansatt i prosjektet 20 %
som en forlengelse av museet, der
hun fungerte som både prosjektleder
og programutvikler – en omfattende
stilling som blant annet innebar å
koordinere klubben og føre budsjett,
være kontaktperson for FUBIAK og
museet, jobbe med rekruttering,
kontaktperson for ungdommene,
Plakat fra første treff som ble benyttet som flyer og sosiale medier.
samt utvikle og gjennomføre kreative
verksted, arrangementer og utstillinger
ungdomskunstklubben Ung kunstarena Astrup
i samarbeid med ungdommene og
Fearnley (UKAF) fra 2010, som ble videreutviklet
andre aktører.
Prosjektet «Kreativ klubb for unge fra Oslo øst til Plot/Oslo, et samarbeid mellom Astrup Fearnley
med fokus på deltagende og tverrfaglige praksiser» Museet, Nasjonalmuseet og Kunstnernes Hus.7
startet høsten 2018 og skulle ha en varighet ut En sentral arbeidsmetode i etableringen av
2019. Det gikk ikke som planlagt og ble dessverre UKAF og Plot/Oslo har vært å involvere et utvalg
avsluttet i februar 2019, grunnet flere avgjørende ungdommer helt fra starten av prosjektene,
faktorer. Prosjektet ble derimot igangsatt og det slik at de har vært involvert i klubbens profil,
ble gjennomført flere arrangementer på FUBIAK og aktiviteter og programmering for å skape eierskap
Astrup Fearnley Museet. I det følgende skrives det og engasjement. Dette var også lignende positive
om erfaringer knyttet til oppstarten av prosjektet,
erfaringer som FUBIAK hadde hatt i forbindelse
arbeid med rekruttering samt vurderinger knyttet til
med sine prosjekter. Prosjektet bygget på museets
hvorfor prosjektet ikke ble gjennomført.
og FUBIAKs erfaringer fra å etablere tidligere
formidlingsprosjekter til barn- og ungdom ved
Veien blir til mens du går
å vektlegge deltagende og kreative metoder, og
Formidling til barn og unge har lenge
ungdommen skulle involveres fra begynnelsen
vært et satsningsområde for museet. Lik
7 Plot/Oslo ble startet av kurator Hanne Beate Ueland (Astrup Fearnley Museet), kurator formidling Camilla Frøland Sramek
(Nasjonalmuseet) og formidlingsleder Marie Buskov (Kunstnernes hus).
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”

Tiltaket som fungerte best og hadde størst effekt var
å oppsøke ungdommene direkte selv
– på skoler, fritidsklubber eller på FUBIAK –
og fortelle om tilbudet ved å bli kjent med dem.

av slik at deres innspill og interesser kunne være
formende. Dette gjaldt for eksempel valg av
klubbens navn, visuelle profil, programinnhold, og
ikke minst, ytre hva de ønsket med en kreativ klubb.
Denne tilnærmingen kan ses i lys av begrepet
«kulturspesifikk programmering» som innebærer
at man oppsøker en spesifikk gruppe for å utvikle
arrangementer eller utstillinger rettet mot eget
miljø.8 Denne medvirkningen innebærer å oppsøke
ungdommene der de er, lytte til deres innspill
og tørre å slippe kontrollen. Vanligvis baseres
museets program på aktuelle utstillinger, mens
her bestemmes det av brukergruppen. Det ble
iverksatt en rekrutteringsprosess med fokus på å nå
ut til målgruppen, gjøre de nysgjerrige og kartlegge
deres interesser. Da kontakten med målgruppen
var opprettet, ble det i neste fase arbeidet med å
gjennomføre innholdsproduksjonen og fortsette
markedsføringen av prosjektet med navn og logo.
Dette fungerte i varierende grad i en såpass tidlig
fase av prosjektet, da både rekruttering og deres
interesse for involvering tok lengre tid enn forventet
å etablere.
Rekruttering
I utgangspunktet var det planlagt at vi skulle
rekruttere ungdom fra FUBIAKs ungdomsklubb,
men det viste seg at mange av ungdommene
allerede var engasjert i andre tilbud og det var også
ønskelig fra FUBIAK å trekke andre ungdommer enn
de som allerede var der. Det ble derfor iverksatt
alternative løsninger for rekruttering utenfor
FUBIAK. Vi forstod tidlig at oppsøkende virksomhet
var viktig for å skape kjennskap og engasjement, og i
starten gikk det mye tid til å kartlegge fritidsklubber,
videregående skoler og andre nettverk som arbeidet

med kulturtilbud til barn og unge.
Under rekruttering og markedsføring ved
disse arenaene var språk og begreper som tiltalte
målgruppen viktig, samtidig som museets fokus på
samtidskunst ble synlig. Viktig innspill fra FUBIAK
var å unngå ord som var fremmedgjørende og
ekskluderende, for eksempel «samtidskunst» eller
«kunst». Derfor valgte vi å unngå disse begrepene
i markedsføringen, og brukte arbeidstittelen
«Kreativ klubb for unge». Vi appellerte også til
ungdommenes behov for å uttrykke seg: «Er du
kreativ eller har du noe du ønsker å fortelle? Har du
meninger som vil ut og vil bli hørt?». For å illustrere
samtidskunst og noe som kunne være relevant for
ungdommen, brukte vi ord som «film, graffiti, dans,
møte proffe kunstnere, musikk og bilder».
Museets kommunikasjonsavdeling veiledet
i markedsføringsstrategier og sosiale medier.
Museets designer laget grunnlaget for prosjektets
visuelle profil og designet plakaten som ble brukt
til markedsføring. Formidlingstilbudet ble ikke
markedsført i museets sosiale mediekanaler, fordi
prosjektets målgruppe befant seg ikke her og
klubben hadde heller ikke navn eller profil, så det
var vanskelig å presentere det for øvrig publikum.
De første arrangementene ble derfor spredt fra
FUBIAKs Facebookside og Instagramkonto, i tillegg
til klubbens egen sosiale medieprofil, «FUBIAK
ung». Erfaringen fra dette viste at sosiale medier
som Facebook ikke var riktig kanal for markedsføring
rettet mot ungdom, fordi det var svært lite respons
og nådde ikke frem til målgruppen. Forskning
viser også at stadig flere ungdommer forlater
denne plattformen til fordel for andre sosiale
mediekanaler.9
Plakaten ble spredt via epostlister til
videregående skoler i Oslo øst. Flere lærere på

8 Bettum, Maliniemi og Walle 2018. Et inkluderende museum, 12–13. Begrepet er hentet fra Simona Bodos artikkel, 2012:182–183.
9 Aftenposten 11.12.2018. «Facebook kan gå ned», av Joacim Lund. Her skriver han blant annet: «Ifølge en fersk studie fra Pew
research center sa 71 % av amerikanske ungdommer i 2015 at de bruker Facebook. I sommer hadde andelen falt til 51 %, og bare
10 % av dem sier nå at Facebook er plattformen de bruker mest.»
URL: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yvB3ra/Facebook-kan-ga-ned--Joacim-Lund. [Lesedato 14.11.2019.]
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kreative linjer på videregående skole ble kontaktet,
som reklamerte for klubben til sine elever og delte
informasjon via skolenes digitale infotavler og
lignende.
Tiltaket som fungerte best og hadde størst
effekt var å oppsøke ungdommene direkte selv
– på skoler, fritidsklubber eller på FUBIAK – og
fortelle om tilbudet ved å bli kjent med dem.
Dette ble utført av prosjektlederen, og var et
svært tid- og ressurskrevende arbeid. Likevel var
den personlige kontakten viktig for å skape tillit
og vekke nysgjerrighet blant ungdommene. Ved
personlig møte ble det også kjent at ungdommene
selv synes det var enklest å bli kontaktet via sms
eller e-post, og prosjektleder fikk derfor utvekslet
e-post og telefonnumre med flere av ungdommene
for enklere å holde videre kontakt. For prosjektet
som helhet, og spesielt i arbeidet med rekruttering,
viste det seg som både viktig og en stor fordel at
prosjektleder var utadvendt og hadde et personlig
engasjement for å skape en god og trygg relasjon
med ungdommene.
Kreativitet som metode for medvirkning
I prosjektet ønsket vi å få frem ungdommenes
stemmer og meninger om tverrfaglige emner som
politikk, samfunn eller nærmiljøet, og vise hvordan
dette kan overføres til kunstneriske uttrykk. Det
tverrfaglige fokuset er spesielt interessant i dette
tilfellet, fordi det gjenspeiles også i samtidskunsten
gjennom post-disiplinære kunstneriske praksiser
som inkluderer et mangfold av kunstuttrykk og
tematikker.10
Anne-Liis Kogan, I’m___voices, 2016, Performance Art Oslo
festival, Deichman bibliotek Grünerløkka. Foto: Kobie Nel

For å sikre en eksperimentell og kreativ
prosess var dette en viktig grunn til at vi fikk inn
en ekstern prosjektleder med spesialkompetanse
på slik metodikk. Prosjektleder Anne-Liis Kogan
er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen med en
mastergrad fra Konstfack, Stockholm i programmet
«Art in the public realm».11 I prosjektet benyttet
hun sine kunstneriske metoder og museets
dialogbaserte formidlingsmetoder for å inspirere
ungdommene, som for eksempel øvelser fra eget
kunstneriske virke basert på performance, lyd,
video og samarbeid med andre fagfelt. Det var
viktig å tilpasse opplegget etter personene som
deltok, deres historie og interesser.
En viktig øvelse var å utfordre forventningene
til hva som kan kalles kunst. Samtidens kunstbegrep
er utrolig vidt og kan romme kreative uttrykk som
ungdommer allerede liker, eller selv uttrykker seg
i som musikk, dans eller spoken word. Dette bryter
med tradisjonelle ideer om kunst som et håndverk,
og at man for eksempel ikke trenger å være flink til
å tegne realistisk for å bli kunstner.
Målet med de kreative prosessene var å
inspirere til utforskning av eget kunstneriske
potensiale, samt gjøre ungdommene kjent med
ulike arbeidsmetoder innen samtidskunst og Astrup
Fearnley Museet. For å ha et bestemt mål å jobbe
mot skulle et utvalg av ungdommens kunstprosjekt
presenteres i museets formidlingsrom og på
FUBIAK. På grunn av prosjektets tidlige avslutning
utgikk dessverre utstillingene, men under de ulike
arrangementene ble det gjennomført flere kreative
øvelser.
Prosjektet
er
dermed et
eksempel
på en formidlingspraksis som bryter ut av
museumsrommet og oppstår et annet sted, i
samarbeid med målgruppen. Dette kan ses i lys
av Simona Bodos begrep third space som er en
metode som «retter seg ikke mot en spesifikk
gruppe, men forsøker å engasjere blandede
publikumsgrupper rundt temaer av felles interesse»
(Bettum, Maliniemi og Walle 2018:15). Ifølge Bodo
gir dette inkludering med «mulighet til genuin
selvrepresentasjon og dermed en overskridelse av
de kulturelle grensene» (ibid.). Vår målgruppe er
bosatt i Groruddalen og Oslo øst, og det som forener
de er ungdommenes unge alder og interesse for
kreativitet, kunst og å uttrykke seg. Begrepet third

10 Dette omtaler Peter Osborne blant annet som «samtidskunstens transkategoralitet». Osborne 2013. Anywhere or Not at All:
Philosophy of Contemporary Art, 28.
11 Kogan har mye erfaring med ungdom fra kunstprosjekter, og har selv en flerkulturell bakgrunn. Les mer om hennes prosjekter
her: URL: https://www.anneliiskogan.com/copy-of-hersleb-tenthaus-ongoing-1. [Lesedato 14.11.2019.]
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Et av tankekartene fra det første treffet.

space kan også ses i sammenheng med prosjektets
ambisjoner om å skape en klubb for unge som
danner en bro til samtidskunsten, og et treffpunkt
mellom ungdommer fra Oslo øst, FUBIAK og Astrup
Fearnley Museet.
De første treffene
Tiden før de første treffene var preget av flere
møter mellom ansatte ved museet og FUBIAK.
Institusjonenes ulike bakgrunner og arbeidsmetoder
kan inspirere og tilføre noe nytt, samtidig krevde det
mye oppfølging og å finne en god kommunikasjon
mellom stedene. I starten var det for eksempel en
utfordring å finne plass i FUBIAKs organisasjon og
aktivitetskalender, noe som førte til at det tok mer
tid enn forventet å etablere viktige komponenter
som en fast kontaktperson og lån av lokale. Da
dette kom på plass, var det derimot mye enklere å
samarbeide og gjennomføre treffene.
I den videre fremdriften møttes klubben
til arrangementer to ganger i måneden; et på
FUBIAK og et på Astrup Fearnley Museet. Alle
treffene ble gjennomført av prosjektlederen og en
kontaktperson fra FUBIAK (ved kapasitet) med base
i et fast rom (ved kapasitet) i deres aktivitetshus og
museets lokaler. Alle arrangementene inkluderte
servering av mat eller snacks, fordi flere kom rett

etter skolen. Mat er også en sosial setting som
enklere skaper samtaler og samhold. Ungdommer
er ofte er en prissensitiv gruppe, og det var derfor
viktig at all aktivitet relatert til klubben var gratis,
inkludert mat og billetter til kollektiv transport til
de som ikke har månedskort. På den måten var det
mer inkluderende for alle, og terskelen for å delta
lavere. Høsten 2018 ble det gjennomført fem treff,
tre på FUBIAK og to på Astrup Fearnley Museet.
Det første treffet foregikk på FUBIAK 18. oktober
2018 med tematikken «Vil du være med å etablere
en kreativ klubb for unge?». Det kom til sammen
18 ungdommer fra kreative linjer ved Videregående
skoler og FUBIAKs ungdomsklubb. Her fortalte vi
mer om konseptet og ungdommene lagde tankekart
med stikkord om hva en kreativ klubb for unge
kunne være. Et utvalg av ordene var: samarbeid,
karaoke, nye venner, dans, musikk, fotografi og
Photoshop, makeupkurs, kunst og arkitektur, male
og tegne, budsjett-regning, teaterkurs, fotokurs,
debatter, graffiti, filmvisninger, debatter, fellesskap,
opptak, rap, studio, danse, film, jobb, dans, leke og
fest.
De fleste av ordene omhandlet å skape noe
kreativt, å være sosial og lære noe nytt, i motsetning
til å se på kunstverk eller være passive deltakere.
Dette bekreftet tilbakemeldingene fra FUBIAK om
at ord om samtidskunst eller kunstterminologi
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ikke har en appell til denne gruppen. Treffet
avdekket også enkelte utfordringer, det var blant
annet vanskelig å finne noe som interesserte alle
grunnet aldersspenn og bakgrunn. Flere gikk på
ungdomstrinnet, så det var mye energi og høyt
lydnivå. Dette ble en kontrast til ungdommene
fra videregående skole, som fremstod som mer
seriøse, med ønske om å lære noe nytt. Dette løste
seg i større grad etter hvert, da de som kom igjen
hadde en felles interesse av å skape noe kreativt.
Vi fikk også tilbakemelding om at reisen til FUBIAK
opplevdes som lang for ungdommene som kom
fra sentrumsnære områder. Vi skulle også finne
navn til klubben, men igjen erfarte vi utfordringer
knyttet til tid. Ofte tar ting lenger tid enn forventet
og ved det første treffet var det allerede mye nytt
som ungdommene skulle forholde seg til; både
informasjon om prosjektet, nytt lokale og område
for flere og nye bekjentskaper. Det er viktig å sette
av nok tid og vurdere nøye hva et første treff skal
inneholde, slik at det blir et verdifullt innhold, som
også kan generere at ungdommen kommer tilbake.
På de neste treffene inkluderte vi kreative
øvelser som kunstfilm, skriving, graffiti, filme og
bruke nærmiljøet rundt FUBIAK for å bli bedre kjent
med hverandre, og flere besøk på museet med
fokus på deltakelse og dialogbasert kunstformidling.
Det ble også arrangert flere kreative verksted med
eksterne kunstnere hvor ungdommene fikk testet
ut ulike medier og teknikker. Treffene innebar også
at ungdommene etablerte navnet «Kunstklubben
K.A.O.S» og utarbeidet en logo. Ved disse treffene
var oppmøtet svært varierende og med færre
deltakere. En av årsakene til dette var for eksempel
å få tillatelse fra foreldre til å reise ned til museet,
andre aktiviteter eller forpliktelser knyttet til skole.
Vurderinger, utfordringer og avslutning av
prosjektet
Som nevnt innledningsvis gikk ikke prosjektet som
planlagt og vi erfarte store utfordringer det er viktig
å adressere, og som kan være nyttig å kjenne til.
Oppstarten av prosjektet var mer tidkrevende
enn planlagt. Det gikk blant annet mye tid til
koordinering mellom de ulike institusjonene og
finne en god arbeidsflyt mellom alle aktørene. Det
var også svært tid- og ressurskrevende å kontinuerlig
jobbe med rekruttering av ungdommer, samtidig
som det også skulle planlegges og gjennomføres
arrangementer. Selv om vi etter hvert fikk etablert et
nettverk og god kontakt med flere ungdommer, var
det en utfordring å holde på engasjementet og gjøre
det attraktivt å komme tilbake til klubben gjentatte
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ganger. Flere spurte for eksempel hvorfor de skulle
tilbake til museet når de allerede hadde vært der.
Dette er en kjent utfordring, og var også en grunn til
hvorfor vi ønsket å involvere ungdommene selv og
skape personlig engasjement i konseptutviklingen
og programmeringen. Det viser også hvor viktig det
er å jobbe målrettet med å skape nysgjerrighet og
en grunn til å komme tilbake.
Noen av de største utfordringene med prosjektet
var knyttet til infrastruktur, intern organisering,
kommunikasjon og mål med prosjektet. Prosjektet
bærer preg av flere problemstillinger og store mål,
både kortsiktige og langsiktige, noe som gjorde
at prosjektet var omfattende og svært ambisiøst.
Til tider har det heller ikke vært samsvar mellom
målene til museet, prosjektleder og FUBIAK.
Dette har blant annet skapt utfordringer knyttet
til kommunikasjon samt å føre prosjektet i samme
retning i takt med progresjonen. Denne erfaringen
viser hvor viktig det er å ha ett helt tydelig og
målbevisst formål med prosjekteringen, og sikre
at denne planen også holdes underveis. Det vil så
klart kunne forekomme uforutsette hendelser, slik
det også har gjort her, og da er det spesielt viktig
å kvalitetssikre vurderingene, slik at prosjektet ikke
utvikles uten en felles plan.
Dette ble spesielt synlig da viktige
nøkkelpersoner ble byttet ut på både FUBIAK og
Astrup Fearnley Museet. Selv om de nye partene
kunne bidra med erfaringer og kunnskap i prosjektet,
var det også utfordrende for prosjektlederen
å innføre flere nye personer. I februar 2019 sa
prosjektlederen opp sin stilling, og dette ble enda
et kritisk punkt for prosjektet. Det var en svært
omfattende stilling, som var første leddet til å
drive prosjektet og hadde hovedkontakten med
målgruppen. Med denne erfaringen har det vært
svært viktig å vurdere prosjektleders stilling; både
stillingens omfang og posisjon i prosjektet. Det kan
ofte være utfordrende for museer å drive innovativt,
fordi slike tiltak ofte er prosjektbasert og avhengig
av midlertidige tilsatte. Dette skaper dermed et
sårbart punkt, både for prosjektet og for museenes
faglige fornyelse.
I et prosjekt som dette, som i stor grad baserer
seg på personlig kontakt og involvering, er utskifting
av alle opprinnelige aktører i en så tidlig fase også
en svært sårbar situasjon. Dette gjelder spesielt
med tanke på at det er et personlig aspekt. Man
jobber oppsøkende med rekruttering på personlig
nivå, holder personlig kontakt med ungdommen,
og møter de personlig på deres premisser – dette
skaper både tillit og god relasjon til målgruppen.

Samtidig fra målgruppens perspektiv knytter de
seg ikke bare til «et formidlingstilbud» eller «en
klubb», men også til personene de møter. Som
nevnt tidligere, ble rekruttering gjennom personlig
involvering og oppfølging mer tidkrevende enn
forutsett. For å bistå prosjektlederen fikk vi noe
hjelp fra eksterne kunstnere, og FUBIAK var svært
behjelpelig med å finne disse. Likefullt fungerte
ikke dette optimalt, og det var også tidkrevende for
prosjektlederen å involvere og følge opp enda flere
nye personer ved siden av andre arbeidsoppgaver.
En mulig løsning på dette hadde vært om
det fra starten av var en person med ansvar for
rekruttering og det administrative, mens en annen
arbeidet med kreative oppgaver. For prosjektet på
det tidspunktet ville dette krevd en omfattende
omstrukturering av prosjektet, både med hensyn
til å begrense målene, samt involvere nye personer
som skulle bli kjent med ungdommene – og som
ungdommen også skulle bli kjent med og få tillitt
til. Denne omstruktureringen, spesielt ansettelsen,
ville derimot krevd ressurser det ikke var budsjett
for. Totalt sett viser disse erfaringene hvor viktig det
er med god stabilitet for at det skal bli et vellykket
prosjekt, både når det gjelder tydelige rammer og

nøkkelpersoner.
Det er også mye positivt som kan trekkes
frem. Det har vært svært viktig å samarbeide med
en annen institusjon som har lokal forankring,
arrangementene har fungert bra og ungdommene
har også gitt positive tilbakemeldinger. Gjennom
flere samtaler med ungdommene under
arrangementene, har vi også fått et verdifullt innblikk
i hva de forbinder med en kreativ kunstklubb.
Prosjektet fikk etablert flere viktige momenter;
det ble opprettet et viktig grunnlag for nettverk
til skoler og fritidsklubber, og prosjektlederen ble
et kjent ansikt blant ungdommen. Det var noen
faste ungdommer som fulgte klubben – oppmøtet
fungerte best da ungdomsarbeidere fra FUBIAK
deltok og motiverte ungdommene til å bli med. Det
ble også laget mal for flyers, opprettet profiler på
Facebook og Instagram samt markedsføringsrutiner.
Samarbeidet med FUBIAK var spesielt viktig og
givende for prosjektet. I skrivende stund er museet
og FUBIAK i dialog, der vi undersøker alternative
løsninger for å fortsette samarbeidet fremover
hvor ungdommens interesser og kunst fortsatt står
i fokus.
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