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Heier på provoserende kunst
Kulturminister Trine Skei Grande tar provoserende teater i forsvar. Her fra da hun i fjor høst la fram kulturbudsjettet på Dramatikkens Hus. FOTO: MIMSY MØLLER

Kulturminister Trine Skei Grande (V) 
sier etter Wara-saken at hun håper ingen 
norske kunstnere nå lar seg skremme fra 
å ytre seg fritt. – Jeg heier på dem som 
tør å provosere, sier hun, og regner med 
at statsministeren er enig. 

 ■ HANNE MAUNO

På spørsmål om hun synes 
statsminister Erna Solberg 
burde si unnskyld for sine utta-
lelser om teatergruppa bak 
stykket «Ways of Seeing», 
svarer kulturministeren: 

– Jeg forutsetter at statsmi-
nister Erna Solberg er enig i 
det som står i kulturmeldingen 
jeg la fram før jul: At all kul-
turpolitikk har utgangspunkt i 

grunnlovens paragraf 100 om 
ytringsfrihet. Og jeg regner 
med at hun fortsatt støtter at 
denne regje-
ringen over to 
statsbudsjett 
har økt 
støtten til 
Black Box, 
nettopp for å 
legge til rette 
for en arena 
for å gi rom til 

denne typen ytringer, som de 
bak «Ways of Seeing» står for, 
sier Grande. 

Vil ikke beklage
Kulturministeren vil ikke 
direkte kritisere sin sjef og 
statsminister Erna Solberg, 
som dagen før sjokkavsløringen 
av at justisminister Tor Mikkel 
Waras samboer var siktet for 
ett av angrepene, uttalte at 
gruppa bak «Ways of Seeing» 

burde tenke seg 
om, og at de kan 
ha bidratt til at 
det er blitt tøf-
fere å være poli-
tiker. Etterpå 
har statsminis-
teren ikke villet 
beklage dette.

– Bør statsmi-

nisteren sin«unnskyld» når hun 
fra sin posisjon navngir og går til 
direkte angrep på et lite friteater?

– Jeg vil ikke si annet enn at jeg 
regner med at statsministeren 
står bak denne regjeringens kul-
turpolitikk, sier Grande. 

 – Et forferdelig sjokk
Hun har problemer med å finne 
de rette ordene når hun skal 
beskrive hva hun følte da hun 
like før statsminister Erna Sol-
bergs pressekonferanse torsdag 
fikk beskjed om saken fra Stats-
ministerens kontor (SMK). 

Selv satt hun midt i et internt 
møte i Kulturdepartementet da 
tekstmeldingen fra SMK da den 
dramatiske tekstmeldingen 
tikket inn. 

– Det var et forferdelig sjokk. 
Jeg vet nesten ikke hva jeg skal 

si, annet enn at dette er det 
rareste jeg noen gang har opp-
levd, sier Grande, og skjelver 
litt i stemmen. 

 – Jeg hadde aldri trodd at det 
skulle bli en sånn utvikling i 
denne saken. Ingen av oss 
kunne drømt at denne debatten, 
som fikk en veldig hard tone, 
skulle utvikle seg slik. Dette 
bekymrer meg, som ytringsfri-
hetsminister, sier hun. 

– Må ikke bli truet 
Likevel håper hun at norske 
kunstnere ikke lar seg skremme 
fra å skape kunst som provo-
serer. 

– Det Venstre og denne regje-
ringen står for, er at vi trenger 
flere og andre stemmer i Kultur-
Norge. Vi trenger mer, ikke 
mindre kunst som provoserer. 

Kunstnere i 
Norge må ikke bli 
truet til taushet. 

Kulturminister  
Trine Skei Grande

Et knippe kulturnavn har sammen med 
forskere, akademikere og jurister under-
tegnet et støtteopprop for skolestreiken 
og sier «vi kan ikke la dem kjempe 
alene». Initiativtagere er Ingvild Burkey 
og Erland Kiøsterud, og blant dem som 
har sluttet seg til den såkalte opprørser-
klæringen er forfatterkolleger som 
Ingvar Ambjørnsen, Karl Ove 
Knausgård, Jostein Gaarder, Maja 

Lunde, Kristine Næss og Gert 
Nygårdshaug. Kjartan Kristiansen har 
undertegnet sammen med DumDum 
Boys, og har selskap av Lars Lillo 
Stenberg og Maja S.K. Ratkje. 
Klimaforsker og professor Helge Drange 
fra UiB, CICERO-forskningsleder Bjørn 
H. Samset og seniorforsker Rasmus 
Benestad ved Meteorologisk institutt er 
blant akademikerne.  (NTB)
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