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FORORD
Velkommen til kulturledelse.dks første MAGASIN!
I sommeren 2014 åbnede kulturledelse.dk i erkendelse af, at der mangler et mødested for
kulturledere og art managers i dansk kunst og kultur med fokus på de enkelte lederes gerning
og den lange række udfordringer, som danske kulturinstitutioner og kunstvirksomheder står
overfor. For at give inspiration og dele viden i et relativt nyt fagområde, har vi opsøgt forskere
og undervisere på flere af landets universiteter, påbegyndt en interviewrække med ledere fra
store og små kulturinstitutioner samt skrevet reportager fra relevante konferencer og kulturbegivenheder
I efteråret udvidede vi med livearrangementer i et SALON-koncept, der skaber et konkret
mødested, hvor de enkelte ledere inviteres til at dele overvejelser og erfaringer om personlige
valg og dilemmaer
Og nu er det tid til den næste satsning: Et digitalt magasin, der tematiserer større tendenser
i det danske kulturliv. I dette første nummer er temaet bestyrelser i selvejende kulturinstitutioner.
I magasinets første artikel om kulturledelse.dk fremgår de konkrete målsætninger for det nye
forum. Artiklen anskueliggør, hvordan vi ønsker at ændre den offentlige debat om kravene
til kulturledelse og art management. Der er brug for en holdningsbaseret tilgang til ledelse
af kulturinstitutionerne og vi vil alle have gavn af en mere reflekteret diskussion af f.eks. kulturlivets formål og kulturpolitiske emner. Vi inviterer derfor også til meningstilkendegivelser
ved at tilbyde plads til blogposts og debatindlæg på hjemmesiden.
I samarbejde med Dagens Dagsorden, der er et forum og samlingspunkt for offentlige bestyrelser, udgiver vi Jens Nielsens artikel om behovet for at udvikle bestyrelsesarbejdet på en
afgørende måde. Foruden Nielsens artikel bringer vi en række interviews med betydningsfulde stemmer i kulturlivet, som bl.a. følger op på Kulturministeriets vejledning fra 2011 om
”God ledelse i selvejende kulturinstitutioner”, som landets kulturinstitutioner i dag forventes
at benytte i deres bestyrelsespraksis. Til sidst i magasinet bringer vi desuden en reportage fra
konferencen ”Bestyrelsens Strategiske Fodaftryk”, arrangeret af Dagens Dagsorden i efteråret
2014, hvor en række talere var inviteret for at tilbyde de deltagende bestyrelsesmedlemmer
inspiration og nye perspektiver i diskussionen om det strategiske bestyrelsesarbejde.
Vi vil gerne takke Jens Nielsen for artikelbidraget og Jørgen Ulrik Jensen og Jens Kristian
Sommer fra Dagens Dagsorden for et godt samarbejde omkring udgivelsen af artiklen. Vi vil
også takke Flemming Lindeløv, Lars Liebst, Ole Winther, Ulla Schaltz og Rasmus Adrian for
de velovervejede udtalelser og interviews, man kan læse her i magasinet.
God læsning!
Redaktionen

Kulturledelse.dk
Af Peter Hanke

Hvorfor er art management, eller kulturledelse, noget særligt og hvilke særlige
vilkår gør sig gældende for ledere i kulturlivet?
Der eksisterer en lang række mytologiske forestillinger om, hvor svært eller måske umuligt det er at
lede kunstnere, og hvilke helt specielle instinkter
man som leder skal være i besiddelse af for at forstå
de indre motivationsfaktorer og følsomme reaktionsmønstre, som kunstnere typisk er behersket af.
På den anden side skal man samtidig forstå økonomiske begrænsninger og organisatoriske vilkår, der
ser ud som mange andre lederes situation. Ledelse
i kulturlivet er ikke nødvendigvis mere indviklet
end i andre sektorer, der har mange lignende – og
stadigt stigende – besværligheder med at fastholde
medarbejdernes motivation og fokus på virksomhedens trivsel og retning.
Som udgangspunkt kan vi både betragte ledelse af
kunst og kultur som noget helt særligt og samtidig
som en generel ledelsesform. I selve termen ”art
management” er det særlige indlejret, da der ikke
er andre veldefinerede områder i samfundet, hvor
et særligt præfiks har vundet hævd. Man taler f.eks.
ikke om bank management eller medicine management, som noget fagligt specifikt eller som en professions særkende.
Omvendt er der også en vis overdrivelse indlemmet
i begrebet, da der naturligvis er mange helt almindelige og rutineprægede aspekter af administration,
beslutningsforløb og ledelse af personale, der kan
varetages af enhver type manager – opgaver, der
ikke afviger fra andre ledelsesopgaver på nogen betydelig måde.
Som regel opdeles opgaverne for nemheds skyld i
administration og kunstnerisk ledelse; én person
til at holde budgetterne og en anden til give den
gas på kreativ vis. Denne dikotomi er formodentlig en af årsagerne til, at art management betragtes
som noget specielt, da få andre brancher tillader en
ansvarsfraskrivelse af denne art blandt toplederne.
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Selvfølgelig skal der være kompetent ledelse på alle
relevante områder i en kunstvirksomhed – man må
evne kunstnerisk jugement såvel som administrativt overblik.
Der er paradoksalt nok ingen egentlig formel for
succes i kunst- og kulturproduktion. I modsætning
til andre områder, hvor strategiprocesser og branchekendskab sikrer et minimum af kontinuitet og
dermed et bundniveau for driften, er de gode resultater inden for kunst og kultur tæt forbundet med
fænomener som en svært definerbar tidsånd, politiske strømninger og smagsudviklingen hos publikum – høj risiko og uden garanti for, at man hæver
sig over det almindelige.
I konventionel økonomisk forstand lever langt de
fleste kulturinstitutioner og kunstprojekter derfor
et ret sparsomt liv. Der har aldrig været store penge
i at engagere kunstnere, og det er til stadighed en
vanskelig balancegang at forene æstetiske formål
eller kulturarvens kvaliteter med de økonomiske
muligheder for en kunst- eller kulturleder. I særdeleshed i en tid, hvor der er megen fokus på økonomiske rationaler; aldrig har der været talt så meget
om penge i kunst og kultur som i disse år.
Kulturlederen skal altså beherske en særlig evne til
at nedtone snakken om de økonomiske besværligheder og bevare fokus på kunstens muligheder –
eller bedre: lære at fremhæve den værdi og meningsskabelse, der rækker ud over pengelogikken.
Det er disse generelle overvejelser om udfordringer
og dynamikker, som ledelse i kulturinstitutioner
indebærer, der tilsammen udgør den grundlæggende
præmis i kulturledelse.dks arbejde og tiltag for at
skabe større viden om og indsigt i kulturledelsens
mange aspekter.

