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  VEDRØRENDE MULIG SAMMENSLÅING AV STIPENDKOMITEENE 

 
 
Forbundet Frie Fotografer (FFF) ser med stor bekymring på en mulig sammenslåing av 
stipendkomiteene for SKS-stipendene.  
 
Som vi understreker i vårt innspill til organiseringen av SKS (02.02.16), er fagfelleprinsippet 
viktig i kunstfeltet slik det er i andre profesjoner. Vi tror at fotografene selv best kan forstå hva 
som rører seg i feltet, også endringer av praksiser og nytenkning rundt det kunstneriske 
fotografiske uttrykket.  
 
Vi er en førstelinje kunstnerorganisasjon som har forhandlingsrett med staten på lik linje med 
NBK og NK. FFF er ikke medlem av NBK og har derfor ingen innflytelse på de prosessene i 
NBK som velger stipendkomiteer. En gjennomgang av tildelingslistene fra 2011-2016 viser at 
mellom 5-10% av NBKs totale tildelinger har gått til FFF-medlemmer. Vi ser ikke at dette er et 
argument for å flytte fotografenes behandling til NBK, men mener at vi fortsatt må holde på 
den maktspredningen som to ulike organisasjoners landsmøter/generalforsamlinger gir.  
 
Vi vil med dette presisere at selv om mange av våre medlemmer søker stipend fra alle de 
visuelle komiteene, så er det FFF som sitter med kompetansen til å fagfellevurdere det 
samtidsfotografiske utrykket som til en hver tid finnes, og til å se hvor det trengs å satse for at 
fotografiet skal fortsette å utvikles som kunstpraksis. Som jeg skrev i det tidligere nevnte 
innspillet, vet vi at flere og flere kunstnere har varierende praksiser i ett og samme 
kunstnerskap, i motsetning til tidligere der en kunstner i større grad kun arbeidet med ett type 
uttrykk. Derfor er det nødvendig å kunne ha flere steder å søke når man ser på 
stipendstrukturen i fugleperspektiv. 

 
Da FFF på 70-tallet fikk gjennomslag for å ha en egen stipendkomité, valgt på 
generalforsamling av våre egne medlemmer, var det fordi man så at fotografiet ble underkjent 
i de andre visuelle kunstnerorganisasjonene. Vi vet at det i kunstlivet er svingninger i hvilke 
kunstutrykk som er gjeldene og mener at det gjør det ekstra viktig at FFF opprettholder en 
kontinuitet i feltet. Dette er spesielt viktig i dag hvor fotografiet er blitt allemannseie, uten at 
man i særlig grad har satset på en større forståelse for den fotografiske grammatikk og den 
kraften representasjonen har - og ensrettingen er større enn på lang tid. 
 
Ta gjerne kontakt hvis det er noe jeg kan bidra med eller oppklare i vår behandling av 
de statlige stipendene. 
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Katinka Maraz 
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer 


