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MIDT I KULTUREN

Vi savner den genuint interesserte kulturpolitiker, skriver Frøydis Otre  
og Camilla Svingen fra Vestlandske Teatersenter.

Kulturpolitikkens komfortsone

AMBISJONER: Vi har ambisjoner om at norsk barne- og ungdomsteater skal bli en eksportartikkel, skriver Frøydis Otre og Camilla Svingen 
i Vestlandske Teatersenter. Bildet er fra en forestilling. FoTo: VesTlandske TeaTersenTer 

REDAKTØR Jan H. Landro etterlyser i sin 
bloggartikkel 25. august den kulturpo-
litiske interessen i årets valgkamp og vi 
henger oss på den etterlysningen. Lan-
dro siterer Monica Mælands uttalelse 
om at Bergen «har ambisjoner om å bli 
den mest spennende og nyskapende 
kulturbyen i Norden, for ikke å si kul-
turby i verdensklasse». 

Hvis dette er det eneste kulturpoli-
tiske utsagnet som skal representere 
årets valgkamp blir det en utfasing av 
en viktig debatt. Ingen kan motsi utsag-
net, men vi stiller likevel spørsmål med 
hvordan et så pass ambisiøst utsagn 
skal kunne tilfredsstille dagens behov 
for de leste kulturaktørene i byen. Eller 
er det kun den veletablerte høykulturen 
som representerer «en kulturby i ver-
densklasse?».

Bergen kan aldri bli en kulturby i ver-
densklasse så lenge våre politikere ikke 
viser vilje til en satsing på barn, ung-
dom og den frie scenekunsten.

Hvorfor er disse gruppene et «lavsta-
tusprosjekt» for byens og fylkets kultur-
politikere?

Politikerne har en komfortsone i for-
hold til kultur og satser i stor grad på 
det allerede etablerte.

Hvis våre politikere ikke gjør seg 
kjent med den underskogen som in-
nes og ikke gir rom for det nyskapende 
og uetablerte vil aldri Bergen bli en 
spennende kulturby.

Kulturpolitikerne ignorerer den store 
kulturkapasiteten som innes i byen, og 
mange kulturaktører med ambisjoner 
blir kneblet.

DET ER paradoksalt at internasjonale 
kulturaktører og festivaler kjenner godt 
til vår teaterfestival «mini midi maxi», 
når det samtidig oppleves som svært 

vanskelig for ikke å si umulig å få byens 
og fylkets kulturpolitikere til en gang å 
møte opp på åpningen av festivalen. 
Da kan man spørre seg om det er vår 
fortjeneste at festivalen er kjent utover 
landets grenser eller ambisjonene til en 
kulturpolitiker? 

Den eneste internasjonale teaterfes-
tivalen for barn og unge i Norge ble 
etablert i Bergen for syv år siden av 
Vestlandske Teatersenter. Vi har ambi-
sjonene om festival i verdensklasse, 
men det er vanskelig når våre kultur-

politikere er fraværende i debatten om 
kultur for barn og unge. Det er så en-
kelt som at barn og unge har krav på 
gode teateropplevelser. Barn og unge i 
Norge lever i ett av verdens rikeste 
land, men vi klarer ikke gi dem et full-
godt innblikk i hva teater er; variasjon, 
tradisjon, kultur og kommunikasjons-
mulighet.

I ÅR ønsker vi f.eks. å etablere salgsare-
naen «Scenic Art Expo Norway», hvor 
internasjonale oppkjøpere inviteres til 
Bergen for å oppleve – og knytte kon-
takt med – norske teaterkompanier. Vi 
har ambisjoner om at norsk barne- og 
ungdomsteater skal bli en eksportartik-
kel og at Bergen er byen hvor dette kan 
bli etablert for første gang i Norge. 
Vi håper på dialog og samarbeid med 
våre kulturpolitikere. 

BEHOVET FOR å få etablert et teaterhus 
for barn og unge, amatører og det frie 

scenekunstfeltet i Bergen har vært til 
stede lenge. Cornerteateret i Thormøh-
lens gate 45 på Møhlenpris vil repre-
sentere et viktig tilskudd til kulturlivet. 
Sammen med Proscen som represente-
rer det frie, profesjonelle scenekunstfel-
tet i Bergen har VT jobbet og jobber 
fortsatt for at huset skal bli det teater-
huset Bergen trenger. 
Med Cornerteateret etableres nye mø-
teplasser for kunstnere, publikum og 
scenekunstentusiaster, som vil være 
med å øke identiteten og synligheten 
til en betydelig kunstnergruppe. Her 
kan produksjoner utvikles på tvers av 
miljøer bestående av profesjonelle 
skuespillere, manusforfattere, kompo-
nister sammen med barn, unge og 
amatører. Dette vil deinitivt lede oss i 
retningen av den veien Mæland anty-
der …

ER DET KANSKJE slik at det å være kul-
turpolitiker er et lavstatusverv? Mange-
len på en offentlig debatt og engasje-
ment kan tyde på det. Mangel på 
kunnskap, kan òg føre til mangel på 
engasjement. Derfor er det så viktig at 
våre politikere slutter å bruke barn og 
unge i festtaler og valgkampbrosjyrer, 
men heller begynner å oppsøke og en-
gasjere seg der miljøet innes. 

VI SAVNER den genuint interesserte kul-
turpolitiker, som kan skape levende og 
utviklende debatter. For å kunne skape 
en god dynamikk i byens kulturpolitiske 
debatt, må en kulturpolitiker vise like 
stort engasjement som våre kulturaktø-
rer som hele tiden forsøker å tilføre 
byen nye impulser. 

KULTURPOLITIKK

Er DET SLIK AT DET å  
VærE KULTUrPOLITIKEr Er  
ET LAVSTATUSVErV?

CAMILLA 
SVINGEN,

kunstnerisk 
konsulent, 
Vestlandske 
Teatersenter

FRØYDIS 
OTRE, 

daglig leder, 
Vestlandske 
Teatersenter 

Når jeg er hjemme i New York, 
lengter jeg hjem til Bergen, og 
når jeg er hjemme i Bergen, 
lengter jeg hjem til New York

SONDRE LERCHE, ARTIST, VG

Vi gir oss ikke!
ÅGE ALEKSANDERSEN  

AVKREFTER AT TIDEN MED  
SAMBANDET ER OVER, DAGBLADET

Nå er det arbeidslivet  
som står for tur

KULTURMINISTER ANNIKEN HUITFELDT 
GIR PENGER TIL ARBEIDSLIVS- 

KONSERTER, AFTENPOSTEN

Artister og produsenter tar 
mer og mer av kaken

SØLVI ROLLAND, OLLE BULL SCENE, BA

KULTURDEBATT

Kulturskule  
for alle
REGJERINGA SI målsetjing for kul-
turskuletilbodet er eit «kultursku-
letilbod av god kvalitet til ein rime-
leg pris, for alle barn som ønskjer 
det». Opplæringslova slår fast at 
«alle kommunar skal, åleine eller i 
samarbeid med andre kommu-
nar, ha eit kulturskuletilbod til 
barn og unge, organisert i tilkny-
ting til skuleverket og kulturlivet 
elles». Det er vidare etablert ei 
felles forståing for utviklinga av 
kulturskulane som lokale ressurs-
senter, og at det er eit lokalt an-
svar å leggje til rette for gjennom-
føringa av dei overordna 
føringane. 

Mange kommunar i Sogn og 
Fjordane har eit oppegåande kul-
turskuletilbod, medan andre har 
eit minimumstilbod. Nokre få har 
faktisk ikkje noko som helst. 

NTNU I  Trondheim dokumenterer 
at det gjer folk både friskare og 
lukkelegare. Internasjonal UNES-
CO- forsking syner at det generelt 
betrar både læringsevna, formid-
lingsevna og samarbeidsevna. 
Kunstfag som metode i skulever-
ket aukar såleis meistringsevna og 
dermed sjølvkjensla.

Å syte for at alle som ønskjer 
det får ei god kunstfagleg opplæ-
ring handlar om å byggje opp 
under det store omgrepet dan-
ning. Det handlar om å auke den 
kreative kompetansen for å kunne 
gjennomføre entreprenørskapsi-
deen – og dermed utvikle samfun-
net. Det handlar og om å tilby po-
tensielle tillyttarar gode tilbod i 
lokalsamfunnet. Og det kan vere 
med på å bremse frålytting. Store 
forskjellar i dei kulturelle oppvekst-
vilkåra gjer at det vert sprik i barn 
sin kulturkompetanse – har vi råd 
til å gi barna våre så ulik ballast? 
Står vi i fare for å skape eit klasse-
skilje mellom kulturelle taparar og 
vinnarar allereie blant dei yngste?

NORSK  kulturskoleråd sitt styre i 
Sogn og Fjordane arbeider, 
saman med medlemskommu-
nane, bl.a. for å auke kompetan-
sen til rektorane og dei tilsette i 
kulturskulane. Vi søkjer å etablere 
regionale ordningar for at dei ivri-
gaste elevane skal få utvikle seg 
vidare. Og vi er særleg opptekne 
av at dei lokale rammeføresetna-
der (materiell, rom, personell og 
økonomi) er gode nok. 
Under mottoet «Kulturskule for 
alle – har vi råd til å la vere?» opp-
fordrar vi difor alle om å setje 
fokus på dei lokale tilhøva no i val-
kampen, og velje politikarar som 
også tek opplæring og aktivitet 
innan kunstfaga på alvor.

ole JakoB nedreBø, sTyreleiar norsk 
kulTurskuleråd sogn og FJordane 

delta i kulturdebatten på kulturdebatt@bt.no. Maks lengde hovedinnlegg: 4500 tegn inkl. mellomrom, spalteinnlegg 1800 tegn.


