
Vi är Folkpartiet, vi har länge proklamerat för en kommersialisering av konst och 
kultur. Vår småborgerliga bakgrund i kombination med vår ständiga 
strävan att bli omtyckta gör att vi både vill stå upp för �nkulturen 
som något som enbart rika kan ta del av samtidigt som vi försöker 
tala till folket, till er som har platt-tv och fredagsmys. Vi vill att ni ska 
tro att vi vill vara som er, vi gör vad som helst för att ni inte ska förstå att vi förenklar 
och förminskar era liv för vår egen pro�t.

Våra beslut angående kultursektorn är grundade i en idé om att konsten blir bättre 
och intressantare för att många människor vill äga den. Vi menar att konst blir konst 
genom att vara ett säljbart objekt. Att ”bra” konst behöver vara dyr för att folket ska 
förstå att den är ”bra”. Vi behöver entréavgi� på museum för att människor med 
mycket pengar ska förstå att det är en intressant plats. Allt detta har vi gjort på er 
bekostnad (tack för det, ni är oerhört naiva) och dessutom slått två �ugor i en smäll 
genom att marginalisera konstnärer.

För oss betyder konst inte mycket. Vi vet att kultur inte bör ta för stor plats och inte 
heller har något med vår verkliga vardag att göra. Konstens plats är utanför 
samhället, konstens plats är på marknaden. Konst är en investering, ett kapital, 
ett objekt som tål att skrytas med på ett cocktailparty, obegriplig men dyr och en 
guldlaminerad snirklig ram mot en 1700-tals tapet. I vårt individuella samhälle 
har allt ett pris men inget ett värde!

Konstnärer ska vara entreprenörer, de ska vara neutrala och aldrig politiska, de ska 
vara vår tids hovnarrar. De ska jobba dygnet runt om de måste precis som vi andra. 
De ska arbeta för lönsamhet - inte för livet, de ska arbeta individuellt i eget företag!


