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Inledning
Jag har en brokig bakgrund där mitt intresse för konst vaknade ordentligt
först vid fyllda 25 år. Då öppnade sig denna nya värld för mig och jag blev
förförd av den känsla av omåttlig frihet jag kunde finna i konsten. Men det
dröjde inte många år förrän jag upplevde konstvärlden lika styrd och
reglerad som alla andra verksamheter jag rört mig inom. Krafterna var bara
så mycket osynligare än inom andra branscher, för det ligger någonstans i
konstens och skapandets natur att det måste vara fritt från påverkan och
styrning. En konstnär gör oftast inte verk med specifika mål och syften utan
det handlar snarare om ett utforskande. Men inom konstvärlden finns det
flera aktörer som på olika sätt styr vad som syns och uppmärksammas, och
jag har velat att närmare studera dessa krafter.

Bakgrund
Jag har under min LIA-period suttit dels i Sub Baus styrelse dels i en av
Röda Stens arbetsgrupper. Min målsättning under LIA-perioden har varit att
följa verksamheten hos dessa två olika organisationer, men också att lära
mig mer om konstscenen i Göteborg och hur den styrs. Det har varit en del
praktiskt arbete med att arrangera utställningarna på Sub Bau och att skriva
för Röda Stens Nyhetsblad, men mycket har handlat om att lära känna de
människor som är del av det stora nätverk som skapar Göteborgs konstscen.

Syfte
Jag vill titta närmare på de osynliga krafter som styr Göteborgs konstliv och
konstscen.

Metod
Jag har gjort sju stycken djupintervjuer med representanter för olika aktörer
på konstscenen i Göteborg. Jag har frågat dem om deras roll och deras syn
på vad som styr utbudet på konstscenen i Göteborg. De intervjuade är
följande:
Representant för utbildningsväsendet, Jörgen Svensson Valandskonstskola
Representant för konst och projektstöd, Ove Thorsén Kulturförvaltningen i
Göteborg
Representant för media, Gunilla Grahn-Hinnfors, konstkritiker på GP
Representant för konsumenterna, Monica Skantze, Konstföreningen på
Abba Seafood
Representant för producenterna, Gunilla Hansson, konstnär och fd gallerist
Ola Åstrand, konstnär och i viss mån curator
Lo Caidahl, konstnär och i viss mån skribent
Jag har läst artiklar ur tidskriften Konstkatalogen, hösten 2000, som då
speciellt uppmärksammade Göteborg.
Jag har tittat på en utredning om Kultur och media sektorn i Göteborg som
gjordes för Näringslivssekretariatet 1997.
Jag har läst två böcker av Carina Rydberg, Den högsta kasten och
Djävulsformeln för att söka ytterligare perspektiv på konstscenen.
Jag har även använt mig av erfarenheter och iakttagelser jag gjort under min
praktik period då jag bl a arbetat med galleri Sub Bau och Röda Sten.



Metoddiskussion
Jag har i blandad utsträckning kunnat använda mig av mitt insamlade
material. Det i aldra högsta grad mest använda är mina intervjuer där jag
fördjupat kunde gå in i själva frågeställningen.
Det finns tydliga luckor bland de intervjuade. T ex har jag ingen
representant för de privata gallerierna och ingen representant för
institutionerna i stan, Konstmuseet eller Konsthallen. Mors mössa avslog en
intervju och i övrigt finns inget giltigt själ. Jag hade behövt börjat med
intervjuerna betydligt tidigare. Det finns ytterligare personer som skulle vara
värdefulla att höra för att få en mer nyanserad bild.

Kulturförvaltningen i Göteborg har gjort en utredning som de kallar,
Genomlysning av bildkonstområdet, av Cecilia Borgström-Fälth och Nils
Tengdahl. Den kommer med konkreta åtgärder för bildkonsten i Göteborg.
Jag har medvetet valt att inte läsa denna då jag vill att mina analyser skall
komma utifrån mina egna iakttagelser. Jag planerar nu att snarast sätta mig
in i vad denna utredning kom fram till.



Resultat
Utbildningsväsendet
Det finns idag tre stycken högskolor som kan legitimera dig till konstnär i
Göteborg. Valand, Fotohögskolan och Högskolan för design och
konsthantverk, från dessa utexamineras sammanlagt ca 80 studenter varje år.
Konsthögskolorna har en utgallringsfunktion men i vilken mån den styr kan
vara svårt att säga. Flera av de jag intervjuade lade vikten vid de nätverk
som ofta bildas på konsthögskolorna och som är centrala för att man som
konstnär skall komma fram.
-För gallerister och samlare är konsthögskola avgörande, det är en kvalitets
garanti, sa Jörgen Svensson.
Medan min konsument Monica Skantze på konstföreningen på ABBA
Seafood gärna köpte verk av konststudenter från förberedande skolor som
Dômen och Hovedskous. Kulturförvaltningen skall enligt sin kulturstrategi
enbart stödja professionella utövare men vill synliggöra systemet med
ansökningsförfarandet så att det blir en allmän kännedom.
Alla de intervjuade pekade på vikten av drivande personer som tex Stefan
Karlsson på Sub Bau, han har inte gått någon högskola men har skaffat sig
ett nätverk och en position i alla fall.
Samarbetet mellan media, tidningar och tidskrifter, och konsthögskolorna
verkar fungera bra. Dagspressen uppmärksammar hellre det nya och
spektakulära än det som redans setts hundra gånger.
Min egna erfarenhet är att utan ett sammanhang som en konsthögskola är
det svårt att ta sig fram, ”gubben i lådan” –effekten kräver mycket av en
persons personlighet.

Bidragsinstansen
Fler utbildade konstnärer och en annan form av konst har lett till att många
konstnärer tar egna initiativ och driver egna projekt och verksamheter.
Konstscenen har blivit mer festivalbetonad och projektstyrd.
Pengar eller bidragssystemet styr konstscenen.
Tidigare var inte konsten öppen för alla, som konstnär hade du mer eller
mindre tryggat din försörjning på privat väg. Bara de som hade råd kunde se
och köpa och göra konst. Idag har ett öppet studiemedelssystem, offentliga
stöd och bidrag till konstnärer och verksamheter ändrat konstens och
konstnärens roll och identitet. Familjer kan inte leva på en lön och konsten
är inte säljbar i samma utsträckning som tidigare. Konst och konstnärskap
som inte närs av det stora bidragssystemet hamnar i skymundan, det krävs
ett kunnande i hur man söker pengar och stipendier som inget har att göra
med kvalitativt god konst.
Ett system med producenter och curatorer som marknadsför konst och
konstnärer har både för och nackdelar, samtidigt som konstnären kan ägna
sig på heltid åt sitt skapande förlorar han eller hon makten över den bild
som lanseras av honom och vad blir kvar till konstnären då alla fått sitt av
kakan.
- Konstens anpassning till det ekonomiska systemet och strukturerna i
samhället får inte gå för långt, konsten har en ifrågasättande och rebellisk
underton som den inte kan förlora utan att förlora sig själv, menar Ola
Åstrand.



Privata samlare styr väldigt lite av konstscenen i Göteborg. Anledningen
sägs vara att det inga finns och att de inte är intresserade av att satsa på den
samtida konsten.
Monica Skantze köpte in konst för 150 000 kr förra året av aktuella
konstnärer om än måleri, grafik och skulptur.
- Det alltför avantgardistiska kan vara svårt att visa på en arbetsplats,
menade hon.
Många konstnärer söker sig till Stockholm för att chansen att
uppmärksammas är större där. Uppmärksamhet är en nödvändighet för att
kunna överleva som konstnär, inte minst om man eftersträvar internationell
status. Nu tror man att utflyttningen skall minska pga bostadsbristen i
Stockholm.
Inflyttningen av konstnärer till Göteborg är obefintlig, det kan tom vara
svårt att få hit konstnärer från andra städer - det är ingen viktig scen att visa
sig på.

Media
Medias roll är viktig men dagspressen uppmärksammar mest nyheter och
det som sticker ut. Evenemang av typ performancefestivaler kan vara svåra
för en konstkritiker att bevaka. Det går tillbaka till kultursidorna
traditionella utformning och roll.
Kulturtidskrifternas funktion är annorlunda och har funktionen av en egen
scen där enskilda konstnärskap lyfts fram. I Göteborgfinns flera
kulturtidskrifters redaktioner, men bara Presens bevakar Göteborgs
konstscen specifikt.
Mycket av konstscenen vänder sig inåt, mot det egna etablissemanget och
detta kan vara svårt för media att bevaka.
För en gallerist är uppmärksamhet i dagspressen av stort värde, för
konstnärerna värkar enbart uppmärksamhet i de stora
Stockholmstidningarna DN och SvD vara av reellt värde t ex då man söker
stipendier o dy. En galleri utställning i Göteborg är för liten för att
uppmärksammas av dessa drakar.
IT är ett nytt media och en ny scen. Vem som helst kan exponera och
producera vad som helst och det görs, men det byggs också seriösa nätverk
för seriösa konstutövare. Ännu så länge fungerar internet mer som en
informationsspridare än som en scen att exponera konst på. Den digitala
konsten och internet är inte samma sak. Möjligheterna med detta medium
vänder upp och ner på mycket men lite i den vägen görs på konstscenen,
mediet  är ännu i sin linda och skepsisen är stor.

Konsumenten
Konstkonsumenten i Göteborg har låg status. De många konstnärsdrivna
initiativen i staden riktar sig framförallt mot andra konstnärer och
kulturutövare.
Konstföreningarna har ett dåligt rykte bland konstnärer. Institutionerna,
Konstmuseet och Konsthallen, är svaga eller obefintliga. Stans befolkning
sägs av tradition domineras av köpmän och arbetare som saknar
konstintresse och har dålig smak. Det finns inga privata samlare av vikt och
de som finns vågar inte satsa på avantgardet.



Populistisk konst eller kan du leva på din konst ses du med missunnsamhet
från det övriga konstnärskollektivet.
Monica Skantze gick hellre på ateljebesök än till gallerierna och köpte hellre
direkt av konstnären än via en gallerist. Trots detta tyckte hon att flera
gallerister ordnade mycket trevliga visningar för dem. Hennes största
inspirationskälla var konstepedemin som är en konstnärsdriven verksamhet.
Hon uttalade också att hon saknade ett samarbete med konsthögskolorna i
staden.

Producenterna
Producenterna har en stor del i det som visas i Göteborg. I Göteborg
dominerar konstnärerna producentmarknaden i flera led, som gallerister,
som curatorer, som tidningsredaktörer och journalister, och inte minst som
konstnärer. Detta är en överlevnadsstrategi men också en reaktion på brister
i kostscenen. En underground kultur har skapats som dominerar konstscenen
i Göteborg. Det finns likheter med andra städer som senare har lyckats att
skapa sig en identitet och attraktionskraft via det, tydligaste exemplet är väl
San Fransisco.
Det nätverk som har skapats mellan dessa drivande konstnärer är idag
mycket starkt. Lo Caidahl liknar nätverket vid en svamp som suger upp alla
nya verksamheter och personer i sig. Samtidigt verkar de aktiva
konstnärerna i Göteborg inte vara fler än att ryms inom ett nätverk med
förgreningar. Starka nätverk har för- och nackdelar, det stöttar och har
samverkande funktioner men det kan också kontrollera och utestänga. Det
kan bli en organism som slutar att ta in intryck utifrån osv.
Den svagaste länken i producentledet i Göteborg är institutionerna. Behovet
av en fungerande Konsthall är enormt och ett komplement i Röda Sten kan
många se med blida ögon. Det som saknas är drivande personer menar alla.
Personkulten inom branschen är stor, antingen så hjälper man eller så
stjälper man. Konkurrensen om publik och media är också stenhård. Flera
har stora förhoppningar till den nya Konsthallschefen Helena Persson, andra
tycker att hon måste bevisa sig först.
Bland de privata gallerierna är det få som uppmärksammas och respekteras
av konstnärskollektivet. Mors mössa har dock en särställning på
konstscenen i Göteborg och nationellt. Galleri 1 och galleri Oiyens är
accepterade
De många kulturtidskrifterna i staden kan ju ses som ett försök att glömma
sin provinsiella funktion och vara en del av ett större skeende, en
konstruktiv reaktion. Flera av tidskrifterna kunde dock ha mer att hämta ur
konstscenen i Göteborg.

Slutsats
Min slutsats utifrån vad jag sett, hört och lärt under min Lia-praktik är att
Göteborgs konstscen framförallt saknar en institution eller stor scen som
kan få media, publik och samlare att uppmärksamma staden. Här händer
massor som aldrig nå ut pga skalan på galleri utställningar och projekt. Här
finns grundförutsättningarna för ett spännande konstliv med en stark
undergroundkultur, flera högskolor, flera stora scener( Konsthallen och
Röda Sten), flera etablerade tidskrifter, aktivt konstnärskollektiv men det
som saknas är starka visionära ledare som branschen kan tro på.



Konstnärerna i staden har länge fått göra mycket själva och den som
kommer som producent eller curator måste vara förankrad i och samarbeta
med det mycket starka konstnärskollektivet i staden.
Konstkonsumenten ser jag som en förtryckt grupp som behöver stärka sin
ställning.


