som framkommit vid de olika borden synkades
samman. Vid båda kvällarna hade konstnärer bjudits in
att göra verk som skulle kunna ge fler perspektiv på
diskussionerna (i Göteborg Makode Lindes
”Afromantics”, i Tensta INPEX DIY Video Festival). Och
som grund för vidare sociala utbyten fanns förstås på
båda ställena bar och DJ.
Det säger sig själv att det inte går att sammanfatta alla
röster från två så deltagarmässigt omfattande
diskussioner. Frågeställningarna för de båda kvällarna
har varit medvetet öppet hållna. Formens öppenhet och
avsaknaden av tydlig uppgift för sammankomsterna
gjorde också att samtalen tog många olika riktningar.
Jag vill understryka att nedanstående är en bitvis
drastiskt sammanfattande text, i hög grad styrd av vad
jag själv befunnit mig under samtalen.
Det utkristalliserade sig snabbt flera övergripande
frågeställningar. Stora delar av diskussionerna om
institutionens framtid kom – inte oväntat – att handla
om finansiering, kulturpolitiska visioner (eller brist på)
och makt. Men också om kvalitet, hur man kan tala om
kvalitet. Begreppet ”offentlig kvalitet” är också i hög
grad knutet till institutionen, både i dess egenskap av
finansiärt stark maktfaktor och som den plats som är
med och formar ett kvalitetsbegrepp (här ingick allt från
dagstidningar till institutionsteatrar). Upplägget har haft
en medvetet stor spännvidd om man ser till
deltagarlistorna: från teaterchefer till frilansande
dansare, genusspecialister, historiker, konstnärer och
kritiker. Här, i de mellanrummen, framträdde de kanske
intressantaste delarna. Att ställa i dag fundamentalt
olika och fungerande aktiviteter, institutioner och
verksamheter mot varandra. Jämföra hållningar,
positioner och åsikter; ekonomiska och ideologiska
fundament, orosmoln och förhoppningar.

PRAXIS 4 på Tensta Konsthall, 17 sept 2008. Foto: Anja Arnquist

Rapport från samtalen
PRAXIS 3 och 4
Av Milou Allerholm

Är blockbuster-utställningen otidsenlig? Bör vi
snarast avskaffa kvalitetsbegreppet? Under hösten
2008 anordnade den konstnärsdrivna
produktionsgruppen Produkt två samtal om
situationen i dagens kultur- och konstliv. Ena
samtalet ägde rum i samband med Göteborgs dansoch teaterfestival i augusti och hade temat
”Konstinstitutionens framtid”. I september fortsatte
diskussionen på Tensta konsthall på temat ”Offentlig
kvalitet?”. Två lika aktuella som omfattande ämnen
som visade sig vara tätt sammantvinnade.

I Göteborg inleddes kvällen med anföranden av tre
personer man skulle kunna kalla institutionella
fritänkare. David Goodway, brittisk historiker, var
inbjuden att tala om anarkismens historia och dess
möjligheter i dag. Här fungerar i synnerhet tesen att
organisationer måste vara autonoma och styras av sina
medlemmar som en utmaning både mot en svensk
kulturpolitisk tradition, med sin tilltro till staten, och mot

Den här texten är resultatet av ett uppdrag jag fick av
Produkt att dokumentera de båda händelserna, som är
del av det pågående diskussionsforumet Praxis. Två
samtalskvällar med över hundra deltagare, om man
räknar med publiken. Och det bör man göra, eftersom
båda tillfällena kan ses som undersökningar hur man
kan ersätta den vanliga paneldiskussionsformen med
en mer uppbruten och mindre hierarkisk form. En viktig
grund har varit att skapa förutsättningar för en form
som tillåter alla närvarande att medverka och göra sin
röst hörd. Kvällarna strukturerades enligt följande: först
tre introducerande anförande av särskilt inbjudna.
Sedan diskussioner i mindre grupper, med
specialinbjudna och publik blandat vid mindre bord.
Och sedan en sammanfattande slutdiskussion, där det
David Goodway. Foto: Linda Thelander
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ett kulturliv styrt av allt starkare marknadstänkande.
Föreläsningen skapade en intressant parallell till den
tendens till självorganisering som just nu växer sig
starkare och starkare, och som för många är den enda
vägen till ett kvalificerat kulturskapande i dag.

förra seklet har betraktarens roll synliggjorts, i
kommunikationsteoretisk mening. Betydelse uppstår
inte i verket, utan i samspel med en betraktare, eller till
och med hos en betraktare. Det gör att blickarna i hög
grad, inom alla konstfält, i högre grad har riktats mot
publikens betydelse för vad som kommer att ta form.
”Problemet” med publiken handlar förstås också om
besökssiffror, och hur de krav som ställs på institutioner
i dag ser ut. Tor Lindstrand, arkitekt och en av
initiativtagarna till International Festival, menade att vi
egentligen inte har problem med publiken i dag,
föreställningar går ju ofta för utsålda hus. Vad vi saknar
på de stora institutionerna är progressiva arbeten. En
institution behöver bara publiken för att få pengar.
”Ingen bryr sig egentligen om publiken”, hävdade han
och fick förstås protester från många som sitter på
institutioner och vill nå ut till publiken av andra
anledningar än finansiella.
Men Lindstrand lyfte fram något som är angeläget att
hålla i bakhuvudet när man diskuterar den offentliga
institutionens framtid: Det finns statistik som visar hur
situationen har förändrats på institutionerna när det
gäller förhållandet mellan innehåll och verksamhetens
andra delar (marknadsföring, försäljning, kringjippon).
För tio år sedan var relationen 9-1 om man ser till
innehåll kontra annan verksamhet. I dag är relationen
2-1. Allt större del av en institutions verksamhet handlar
i dag om varumärkesbyggande. Är det den vägen vi vill
gå?

Krõõt Juurak. Foto: Linda Thelander

Den andra föreläsaren var Krõõt Juurak, en av dem
som står bakom Everybodys toolbox, en
konstnärsdriven och öppen onlineplattform för utvecklig
av en diskussion of performancekonsten i dag. Hon
gjorde en osannolikt rolig jämförelse mellan
konstnärskapet och bruket av husdjur. Den siste, Erwin
Jans, är dramaturg på Het Toneelhuis i Antwerpen, en
av de offentligt finansierade institutioner som aktivt
försökt bryta upp traditionella strukturer för att hitta
vägar för ett mer progressivt tänkande också på
institutionsnivå.
Det som slog mig vid mitt bord och i den efterföljande
diskussionen i Göteborg var hur stor del som gick åt att
diskutera publikens roll och funktion, i synnerhet i
förhållande till Institutionen. Företrädarna för stora
institutioner som Riksteatern och Norrlandsoperan
talade mycket om sina egna roller som
8”gatekeepers” (vilket man vill unvika att vara), hur
viktigt det är att hitta former för medverkan, där
publiken inte bara ses som en passiv mottagare.
Publiken sågs på en och samma gång som en tillgång
och ett ”problem”, eftersom den traditionellt behandlas
som passiv hord, inte medskapare – trots
återkommande försök inom de flesta konstarter de
senaste decennierna att luckra upp denna gräns.

Erwin Jans. Foto: Linda Thelander

Ser man på institutionerna internationellt blir de också
större och större. Den amerikanska konstnären Andrea
Fraser, känd för sina institutionskritiska undersökningar,
skriver i en text i antologin ”Art and its Institutions –
Current Conflicts, Critique and Collaborations” (Red.
Nina Möntmann, Black Dog Publishing, 2006) hur
museer i dag bara tycks växa och växa, med ständigt
ökade kostnader: ”They need bigger shows to raise
more money to have bigger shows. They need more
staff to raise money to hire more staff. They need to
raise more money to build more spaces to have more
fundraisers. They need to build bigger spaces to show
bigger art that draws bigger audiences and justifies
building bigger spaces. And so on. The logic is not only
about money, but it is a market logic.”

Varför, måste man fråga sig, är det så angeläget att
”involvera” publiken? Många skulle kanske säga att det
är en idiotisk fråga, det är väl självklart! För mig är det
dock viktigt att vi försöker bena upp denna till synes
entydiga impuls i mindre beståndsdelar, för att se vad
det handlar om för drivkrafter. Jag tror det finns många
parallella svar, verksamma samtidigt.
En anledning är sannolikt att många institutioner vill
komma bort från sin auktoritära roll. Bilden av en
kulturmonolit som levererar ett färdigt och väl avslutat
innehåll i knät på en mottagare passar dåligt med
dagens syn på kunskapsproduktion. Sedan mitten av
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Enligt samma logik är till exempel Tate i dag ett
veritabelt imperium, med en rad olika förgreningar. Men
ser man på hur distributionen av innehåll har förändrats
i stort är den blockbuster-tendens som råder idag
egentligen otidsenlig – i en situation där det finns fler
och fler kanaler, fler och fler medier, där fildelning och
open source mer och mer genomsyrar hur kultur
distribueras.

Hur ser det ut på andra kulturinstitutioner? Inom dans,
teater, performance? Under samtalet i Göteborg var det
tydligt att detta inte var något som verksamma inom
dans- och teatervärlden tyckte vare ett lika närvarande
problem. Där tycks det som om man fortfarande i hög
grad litar på staten som finansiär. Eller att man inte ser
”samarbeten” med företag och sponsorer som något
egentligt problem. Konstens funktion som vara och
handelsobjekt är av förklarliga skäl inte ett lika tydligt
problem inom scenkonsten. Men tendensen till
utslätning var ett ämne som var allestädes närvarande
under diskussionerna, där flera påminde om att också
ett sceniskt verk i dag måste paketeras som en
produkt.

I konstvärlden, som jag själv kommer ifrån, har det
tilltagande marknadstänkandet diskuterats på en
internationell nivå de senaste åren. För ett par år sedan
publicerades en rapport med titeln ”European Cultural
Policies 2015” (Red. Maria Lind och Raimund
Minchbauer, Iaspis & eipcp, 2005). Prognosen i
publikationen överensstämmer med det kulturella,
politiska och ekonomiska klimatet i stort: det sker i dag
en tilltagande kommersialisering av konsten, med
politiker som medvetet eller omedvetet överlåter
ansvaret för kulturen till privata finansiärer. Många har
vittnat om samma sak: att utställningars eller
konstverks innehåll i högre grad påverkas av
finansiärerna. Andrea Fraser ger exempel på händelse
efter händelse i den amerikanska museivärlden de
senaste tio åren som visar på hur curatorer och
konstnärer allt oftare blir underställda andra intressen
än de konstnärliga.
Många menar också att konstinstitutionen också i
mindre grad än tidigare har makt att påverka och
formulera ett konstverks värde, som i stället alltmer
definieras av försäljningspris på en andrahandsmarknad. Den tyska konstkritikern Isabelle Graw skriver
i en annan antologi, “Institutional Critique and
After” (Red. John C Welchman, jrp ringier, 2006): ”The
new power of the art market manifests itself, then, in
the replacement of artistic criteria by economic
imperatives. An artist who is considered economically
successful will be seen, almost automatically, as
‘important’ or ‘interesting’ by galleries, curators, and
many critics alike.” Här finns en koppling till ett
tänkande på teater- och dansinstitutionerna, där en
föreställning som har bra publiksiffror också anses hålla
hög kvalitet.

PRAXIS 3 på Röhsska Museet. Foto: Linda Thelander

Här är det intressant att se ett initiativ som Everybodys
toolbox, som riktar sig till alla som är intresserade av
vad som tar form inom performancens fält. Everybodys
är en öppen plattform för utbyte och utveckling av
ideer, strategier, diskurser och specifika formulas. Och
som fritt kan användas av alla. Vem som helst kan
delta, och man deltar just genom att använda, förändra,
vidareutveckla, initiera, distribuera spelen, verktygen,
texterna, etc. Här finns ”The metaphor game”, ”The
impersonation game”, båda exempel på hur man
genom att formalisera vissa metoder – utformade som
lekar eller spel, lite i Fluxus anda – kan få igång en mer
djupgående diskussion om till exempel en
dansföreställning eller en utställning.

Lynn Zelevansky fortsätter resonemanget (i samma
bok) med konkreta exempel på hur konstinstitutioner
tänker i dag. Större museer, som LACMA i Los Angeles
eller MoMA, skriver hon, försöker hålla uppe
besökssiffrorna genom att ta in populära utställningar
som ”Tutankhamen and the Golden Age of Pharaohs”
eller ”Pixar”, organiserade av vinstdrivande företag. Och
Museum of Fine Arts in Boston har infört en strategisk
analysavdelning som ska pröva innehållet i en
utställning på en publik innan den tas in i programmet,
som ett sätt att säkra inkomsterna. Trots kritiska röster
och många mindre institutioner som försöker stå för en
annan hållning, drivs de flesta stora offentliga
konstinstitutioner i den riktningen. Sveriges viktigaste
konstmuseum, Moderna museet, tar in
företagsaktiviteter, utökar sponsorsamarbeten, och
följer den värdekanon som reproduceras på stora
västerländska museer och av inflytelserika samlare.

Självklart finns det ramar och förutsättningar för
Everybodys toolbox, som i vilken organisation som
helst. Men syftet är att i så hög grad som möjligt
realisera en struktur som inte finns om ingen deltar. En
struktur som bygger på att man delar med sig och
öppnar upp ett tänkande för kritik, affirmation,
diskussion.
Något som återkom under diskussionerna var förstås
glappet mellan den experimentella konsten och
utvecklingen som sker på institutionerna. Ett glapp som
många ser som så stort att den mest försvarbara
lösningen att ”befria” de stora institutionerna från den
del av deras uppdrag som de ändå inte klarar av
(förnyelse), och istället föra över de pengarna till fria
grupper. Många var överens om att det här handlar om
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att styra tillbaka makten från ett fåtal institutioner och
personer som kommit att få för starka positioner.

sig kvalitetsbegreppet och säga något specifikt om det.
Alla i högsta grad aktiva i hur det produceras och
upprätthålls. Likväl hade de flesta (till exempel jag själv)
svårt att precisera vad det är för kriterier eller
mekanismer det handlar om.

Här är det intressant att se på Het Toneelhuis i
Antwerpen, Flanderns största kommunala teater. Där
har den traditionella strukturen med en fast ensemble
och en konstnärlig ledare ersatts av en modell med sju
konstnärliga ledare, och där man helt enkelt gjort sig av
med den fasta ensemblen. En mer icke-hierarkisk
struktur som ska öppna för fler röster och
förhållningssätt. Som ett försök att lösa upp
institutionens stabilitet en aning, och ändå behålla den.
En av posterna innehas av en fri teatergrupp, en annan
av ett filmproduktionsbolag, en tredje av en
performancekonstnär, osv.

En av dem som kunde lyfta fram tydliga svar på några
av frågorna var Vanja Hermele, som inom en akademisk
kontext studerat hur kvalitetsbegreppet ser ut och
används på Stockholms stora teaterinstitutioner. Hon
påpekar att just tystnaden som omger detta
”mystifierade” begrepp är det som gör det mest farligt.
Ingen vet vad det är, ändå vet alla vad det är. Vad hon
visar i den magisteruppsats hon lagt fram vid Centrum
för genusstudier på Stockholms universitet
(”Teaterchefer och ’gate-keepers’”, 2005) är hur denna
tystnad följer normen. Det handlar med andra ord om
relationen mellan begreppet kvalitet och jämlikhet:
quality and equality.

Koreografen Rasmus Ölme var en av dem som
underströk vikten av att bryta upp scenkonstens
konventionella former, där dansaren traditionellt ses
som en upphöjd virtuos. Även om många försök har
gjort sedan 1960-talet att förändra
presentationsformerna inom dans och teater har
förvånansvärt lite hänt. Att förvänta sig det upphöjda på
scenen handlar, menade Ölme, i förlängningen om
människosyn. På scenen ser vi det vi inte själva kan
göra, samtidigt som vi drömmer om att kunna göra det.
Jaget blir på det sättet en illusion. Spegelstadiet är
något man som människa ska jobba sig ur – det borde
teatern också göra, som Ölme roligt uttryckte det i ett
samtal efteråt.

I början av arbetet med uppsatsen ville hon försöka
definiera begreppet kvalitet, och frågade cheferna för
de stora teaterinstitutionerna i Stockholm vad kvalitet är
för dem. De ville gärna tala om kvalitet, men
tydliggjorde att det inte hade något med genus att
göra. De såg alltså inte själva att det faktum att man
sätter upp Strindberg eller Shakespeare på stora
scenen är del av en könspolitik. Kvalitetsbegreppet
betraktades som något som står utanför politiska
markörer, det betraktades som neutralt. Det enda de
kunde betrakta som politiskt var sånt som hade med
kvinnor och multikulturella frågor att göra, som Hermele
uttryckte det med en formulering som fick många att
dra på munnen.
Hermele skriver i sin uppsats: ”Trots att ’hög kvalitet’
betonas i dokumenten och ska färga teatrarnas
verksamheter så definieras det inte, varken av
regeringen eller teatrarna. /.../ Kunskapsteoretikern
Elizabeth Kammarck Minnich menar att odefinierade
begrepp inte är detsamma som neutrala begrepp utan
följer i stället de värderingar och normer som premieras
i det som hon definierar som ’den dominerande
traditionen’.”
Det här är förstås av vikt att ha med sig i hela
kvalitetsdiskussionen. Här kan man också jämföra med
en av texterna i antologin ”Den omätbara
kvaliteten” (Red: Lars Strannegård, Norstedts
Akademiska Förlag, 2007), där skribenter och forskare
inom olika fält skriver om olika aspekter av kvalitet.
Jenny Lantz, forskare vid Handelshögskolan, visar i en
studie hur föreställningarna om kvalitet på ett svenskt
filmföretag visar sig vara manligt kodade.
Kvalitetsbestämningen är inte könsneutral, och hon
visar med exakthet hur denna kodning ser ut i olika
delar av företaget.

PRAXIS 3. Foto: Linda Thelander

Inför samtalet på Tensta konsthall formulerades ett
antal frågeställningar som utgångpunkt, som: “How the
notion of quality affects artistic practice, critisism,
hierarchy, arts policy production and funding, etc? Who
defines what is high quality when it comes to public
funding, and according to what preferences? We would
like to connect this discussion to the visions of what we
want art to be(come), how it can be organized and
distributed – in relation to notions of participation and
dialogue.”

På samma sätt var de flesta under samtalskvällen
överens om att kvalitetsomdömen har en historia och
produceras på olika sätt i vårt samhälle. Kvalitet är alltid
beroende av ett sammanhang, av en plats och en tid.

Man får säga att frågeställningarna var tydligare än de
svar som framträdde under kvällen. Detta är talande:
hur svårt det var för alla inbjudna – kritiker,
representanter för bidragsgivande institutioner,
akademiker och verksamma konstnärer – att förhålla
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Vilket inte hindrar att vi likväl ofta behandlar det som
något universellt och för evigt givet.

motstånd, eller snarare engagemang.
Här berörde han indirekt det mystifierade
kvalitetsbegrepp som Hermele också talar om. Att inte
förhålla sig till normen är att godta den. Vi kan inte helt
och hållet gå utanför kvalitetsbegreppet, men vi kan
försöka göra det mer komplext, synliggöra det. Men att
något är performativt betyder inte att vi kan gör vad vi
vill, underströk Mårten Spångberg. ”All notions are
already scripted.” Det finns program för vad som är
kvalitet i dansvärlden. Vi måste arbeta med och genom
dem, på ett proaktivt sätt. Han underströk vikten att ta
sig in bakvägen, ”enter the backrooms”, där besluten
fattas.

Det intressantaste var de gånger när det framkom en
diskrepans mellan de medverkande om vad som utgör
kvalitet. Mårten
Spångberg (en av
grundarna till
International Festival
och prefekt vid
Danshögskolan i
Stockholm), var
inbjuden att hålla ett
av de inledande
anförandena. Han
hävdade i en
formulering som fick
många att dra på
munnen att ”well
done” för honom
mest är en egenskap
Mårten Spångberg. Foto: Anja Arnquist
som har att göra
med hur man vill ha
sitt kött stekt. ”Well done is not the quality I like.”
Tvärtom, underströk Spångberg, måste vi hela tiden se
hur vi förhåller oss till det som skulle kunna definieras
som ”väl utfört”. Att försöka sätta upp protokoll som
inte är kompatibla med en given tradition.

Frågan om utanförskap/innanförskap är intressant när
det gäller synen på konstnärens roll och funktion, och
den återkom i diskussionerna i Tensta. Intressant för att
detta motsatsförhållande fortfarande i hög grad bygger
vår bild av en dynamik i kulturen, trots att den
romantiska konstnärsrollen, konstnären som outsider,
har kritiserats i decenniers decennier vid det här laget.
Det berör också Ruth Kinnas introducerande
föreläsning, som fungerade som en jämförelse av
kvalitetsbegreppet hos arts and crafts-rörelsen och hos
delar av det tidiga 1900-talets avantgarde. Följande är
ett kraftigt sammandrag av en tjugo minuter intressant
och vindlande föreläsning: Nyckeln till en kvalitetskonst
låg hos arts and crafts-rörelsen i att man utmanade det
industriella produktionssystemet, dess marknad och
kommers, och istället skulle övergå till hantverk.

Han berättade om en händelse när han gjorde en ev
sina tidigaste performancer och efteråt fick responsen
av en etablerad koreograf: ”Ja, det var inte alls dåligt.
Men varför insisterar ni på att göra något som ni
absolut inte har någon aning om?” Hon kunde se att
det var en performance, men kunde inte hantera den
eftersom den inte tog hänsyn till skicklighet i
konventionell mening.
Just här, menade Spångberg, finns en kritisk möjlighet.
Att försöka gå utanför det som känns igen som bra eller
skickligt, det som alla är överens om. Att ”göra något
som man absolut inte kan” blev alltså ett sätt att
”deterritorialize or differentiate the norm”.
Mårten Spångberg byggde delar av sitt framförande på
en outside vs inside-retorik, vilket till exempel jag själv
menade riskerar medföra en för enkel polarisering.
Också Tensta konsthalls chef William Easton tyckte att
det lät som ett väldigt strukturalistiskt argument, med
ett statiskt och predefinierat motsatsförhållande mellan
innanför och utanför. Här förtydligade Mårten
Spångberg – genom att citera Laurie Andersons
”Revolution can not be made from the outside” att det
är grundläggande att ta sig in på Institutionen. Och
underströk att kvalitet är ett performativt begrepp,
något som förändras hela tiden. Vi kan bara insistera på
att fortsätta göra vad vi är unable to do. Om någon
säger, ”yeah, it works”, menade Spångberg, då måste
vi säga “fuck me” och börja jobba på riktigt. ”If it
’works’, it’s inside. It’s quality.” Men även om vi vet att
gränsen mellan utanför och innanför är bogus, måste vi
– med hänvisning till Jacques Rancière – ständigt
försöka identifiera den, för att kunna producera

Ruth Kinna. Foto: Anja Arnquist
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Konstens funktion skulle vara att omvandla allt
människor gör till konst. Alla kan göra saker i sin vardag
som tillåter att vi uttrycker oss kreativt. Här försvinner
per automatik delningen mellan publik och konstnär.
Det enda problemet med det här, tillade Kinna, är
förstås att det krävdes en ”bloody revolution”, med
kapitalismens avskaffande och klassystemets
upphörande.

Man kan säga att deltagarna under kvällen vände och
vred på en rad aspekter av kvalitetsbegreppet. Är det
möjligt att uppfatta kvalitet utan att själv tycka om ett
verk? Absolut, hävdade flera som mött reaktioner från
publik som hävdat att de visserligen inte gillade deras
föreställning, men ändå förstod att det var hög kvalitet
på produktionen. Här kan man tala om ett mått av
professionalitet som avläses som kvalitet. Alice
Chauchat såg delvis detta på ett annat sätt: hon
menade att hon ofta såg verk som är väl framförda men
ändå av dålig kvalitet. För henne ligger den progressiva
delen i tänkandet och det konceptuella, i hur verket
försöker omdefiniera och öppna upp performancen, hur
den lyckas förflytta hennes eget tänkande. Men också
här: hon kanske inte gillar det, men kan ha en klar
känsla av att det finns en kvalitet där. Här tillade
dansaren Jessyka Watson-Galbraith att hon ofta vet på
förhand om hon kommer att gilla en föreställning eller
inte, alltså har en rad förutfattade meningar som styr.
Och underströk att det är så många faktorer som
påverkar ens förväntningar.

Ser man på avantgarderörelsen, fortsatte Kinna, kan
man se argument inom delar av den som börjar
ifrågasätta den här idén om demokratisering i konsten.
Avantgardekonstnären är också kritisk mot
kommersialiseringen, men ser det också som ett möjligt
problem att demokratiseringen av konsten ska hota
den individuella konstnärens autonomi. Alltså en oro för
att utrymmet för att uttrycka sig ska krympa. Här knyts
kvalitet i konsten alltså till genibegreppet, dvs att
konstnären är en person som besitter särskilda
egenskaper och talanger. Det blev i slutanden också
det Ruth Kinna ansåg väsentligt att diskutera: Hur man
kan förena arts och crafts-rörelsens demokratiska
impuls med avantgardekonstnärens kreativa impuls?

Diskussionen
rörde sig vidare
kring en rad
frågor om
demokrati och
publiksiffror.
Liksom frågor vad
det är för
kvaliteter som
direkt eller indirekt
efterfrågas av
bidrags-givande
instanser, som
Kulturrådet. Vad
måste en
konstnär uppfylla
för att kunna
Bord C och B, PRAXIS 4. Foto: Anja Arnquist fortsätta sitt
arbete? Eller som
någon sa, apropå ett ord som fanns med i en folder
från Kulturrådet: Kvalitetssäkring, vad är det? En propp
som går när det blir för mycket kvalitet?

Skribenten och konstnären Josefine Wikström närmade
sig ämnet från ett annat håll och påpekade att det är
lätt att tänka att någon annan definierar vad kvalitet är,
att tänka ”de säger att det här och det här är kvalitet,
så det är bara att acceptera det”. Med hänvisning till
Foucault underströk hon att kunskap inte är något
statiskt: det finns ingen premiärminister i kvalitet som
man kan ringa. Kunskap är något som ständigt
definieras. Här är vi alla deltagare, vi är alla verktyg.
När det gällde frågan hur pengar fördelas underströk
Josefine Wikström att det viktigaste inte är vem som får
pengarna, utan att det blir olika varje gång. Här invände
koreografen Alice Chauchat att man nog skulle tycka
det var märkligt med en jury eller nämnd som ändrade
sig hela tiden, att man lätt skulle få känslan att vara
underställd en fullständig godtycklighet. Alice Chauchat
var också en av dem som efterlyste mod från allas sida
att våga definiera, våga tala i detalj, om vad kvalitet är.
En som vågade var författaren och litteraturkritikern
Maja Lundgren. Också hon underströk hur det i dag å
ena sidan finns en konsensus om att det inte finns
några universella kvalitetskriterier, och att vi å andra
sidan ständigt fäller omdömen om kvalitet, utan att
definiera vad vi menar. Hon lyfte därefter fram konkreta
exempel på kriterier hon själv använder för att bedöma
ett litterärt verk. Formmässiga kvaliteter som rytm,
ordens ljud, pauser, tomhet, struktur. Eller innehållsmässiga delar som teman och ämnen, att säga något
som inte sagts förut. Hon lockade många skratt när
hon exemplifierade det faktum att man inte kan
använda stereotyper om man inte gör det på ett
mycket medvetet sätt: Skriver man ”sova som en
stock” utan ironi blir det en dålig roman. Hon menade
att visst är det svårt att definiera kvalitet, men det är
inte omöjligt.

En återkommande fråga handlade om hur ett verk
opererar. Kan man se ett konstverk som självständigt,
eller står det och faller med kunskap om konstnärens
intentioner? Ruth Kinna menade att det lätt blir en
politisering av konsten om man ska bedöma den efter
konstnärens intentioner. Hon menade att vi måste
bevara utrymme för ett skapande som inte behöver
rättfärdigas politiskt. Här menade Mårten Spångberg
att hur vi än gör kommer konsten alltid att vara
inskriven i en politik, och den poltiska laddningen finns
inskriven också i verket. ”När jag säger ’politisk’ handlar
det inte om att ha en särskild agenda, utan om att vara
medveten om hur verket griper in i världen.” Det är ett
ansvar konstnären inte kommer ifrån.
En intressant fråga lyftes fram av dansaren Ludde
Hagberg: är det inte svårt att på förhand se vad ens
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verk/agerande kommer att leda till? Kan vi kontrollera
hur våra intentioner interagerar med samhället?

sedan? Ser man på tendenserna i kulturen i dag är det
klart att den ökade mätivern och de ständiga
graderingarna går hand i hand med ett ökande
marknadstänkande.

Under slutdiskussionen gjordes försök att ringa in hur vi
använder kvalitet i våra egna positioner. Sarah Melin,
koordinator på Danskontoret (Konst- och
kulturutveckling, Västra Götaland) underströk hur
kvalitetsbegreppet i praktiken vävs samman med
aspekter som har att göra med politik att göra: till
exempel en skyldighet att nå så många publikgrupper
som möjligt.

Efter allt detta ska jag försöka avhålla mig från att
betygsätta de båda evenemangen. Dessa två samtal
får förbli så öppna och svårkategoriserade som de
faktiskt var. Trevande som essäer i bästa (förlåt)
mening.

Den amerikanska filosofen och konstkritikern Arthur C
Danto skrev en gång: Om vi struntade i begreppet
kvalitet skulle vi underminera konstmarknaden, vars
existens bygger på en distinktion mellan värdefulla och
mindre värdefulla konstverk. Kvalitetsbegreppet är ett
valideringssystem som används för olika syften. I
slutsamtalet diskuterades också Damien Hirsts senaste
utställning, som gjordes direkt för ett auktionshus i
London, och som aktualiserar hur sammanvävda
pengar och kvalitet är. Genom att hoppa över
galleriledet och göra utställningen direkt för en
andrahandmarknad, pekade Hirst på vad som också
berördes tidigare i texten: att konstverkets värde i dag
bestäms av försäljningspriset på en
andrahandmarknad.

◦ Milou Allerholm är frilansskribent och konstkritiker på
Dagens Nyheter.
◦ Alla gröna ord i detta dokument är aktiva länkar.
◦ Videos från föreläsningar och diskussioner finns här.
◦ Mer textmaterial från PRAXIS finns här.
◦ Skicka gärna kommentarer till info@produkt.nu!
◦ Tänk på miljön - skriv inte ut detta dokument om du
inte måste.

Dan Karlholm tillät sig till slut att rakt av hävda att
kvalitet är överskattat. I alla kvalitetsdiskussioner tycks
vi ta för givet att vi hela tiden måste ha det bästa.
”Supreme, finest quality! What about the good enough
work of art?” frågade Karlholm och fick många
befriande skratt som svar. ”Det stora mellanlandet av
interessanta, fascinerande prylar. Vi kan aldrig veta hur
publiken interagerar med ett verk.” Här berörde han
något som många återkom till: I dag handlar ett
konstnärligt arbete mindre om vad det är, mer om vad
det gör, hur det opererar. Det har blivit en förskjutning i
synen på verket från något som är fast och konstant till
något som utför något.
Han avslutade med en medvetet uppgiven önskan: Det
finns ett problem med hela konceptet, med detta
ständiga värderande. Kan vi inte låta det vara ett tag
och bara njuta, ha roligt!
Det ständiga värderandet, jämförandet och mätandet i
vårt samhälle i dag är något som också lyfts fram i
Sven-Eric Liedmans text i antologin ”Den omätbara
kvalitetet”: Alla tävlar med alla, allt måste poängsättas.
Vi lever i en tid där vi ständigt söker efter säkerhet. Vi
vill ha hängslen, livrem och försäkringar för alla möjliga
sorters eventualiteter. Det gäller att snabbt kunna kolla
vad som kan betraktas som bättre än något annat.
Hans farhåga är att detta mer och mer kommer prägla
vår tillvaro, till en grad när också människors moral och
värde börjar poängsättas.

PRAXIS 4. Foto: Anja Arnquist

Vad är det för mekanismer som gör att rankinglistor allt
oftare publiceras på universitet och högskolor? Varför
låter dagstidningarnas kultursidor i dag sina kritiker
skriva topplistor, något som var otänkbart för femton år
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