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Vi viser til brev av 25.03.2008 fra Kultur- og kirkedepartementet vedr. oppfølgingen av
UNESCOs konvensjon om immaterielle kulturarv. Til orientering ble saken lagt fram til
drøfting i møte 15.05.2008 i Kulturrådets faglige utvalg for kulturvern.

Dokumentasjon og formidling av handlingsbårne kunnskaper er et prioritert emne i Norsk
kulturråd, og Faglig utvalg for kulturvern vil særlig understreke betydningen av kunnskaps-
overføring knyttet til den praktiske utøvelsen av tradisjonelt håndverk. Utvalget vil anbefale
at det i opptakten til utarbeidelsen av en oversikt over immateriell kulturarv blir lagt vekt på å
involvere aktuelle miljøer, institusjoner og organisasjoner slik som Norsk handverksutvikling
på Maihaugen, de etablerte fartøyvernsentrene og Forbundet Kysten. For øvrig forutsetter
utvalget at sentrale institusjoner som ABM-utvikling, Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket
tilbakemelder på vegne av sine ansvarsområder i arbeidet med immateriell kulturarv i Norge.

I lys av Kulturrådets rolle i forhold til det profesjonelle kunstlivet i Norge, vil utvalget videre
peke på de særskilte utfordringene som er knyttet til dokumentasjon av kunstuttrykk,
eksemplifisert ved elektronisk baserte kunstuttrykk på billedkunstområdet (video-, datakunst
m.m.), performative uttrykk på scenekunstfeltet og fortellerkunst. Faglig utvalg for kulturvern
vil anbefale at det i det videre arbeidet blir lagt vekt på å involvere relevante miljøer,
institusjoner og organisasjoner med erfaringer fra arbeid med denne delen av den immaterielle
kulturarven.

For øvrig viser vi til vedlagte utredning "Å bevare det flyktige" samt vedtak i rådsmøte 27.
mars 2008, hvor det framgår at Kulturrådet mener at utredningen bør bli fulgt opp med en
treårig utprøvingsfase.

Med hilsen

Ole Jacob Bull
Direktør Sti ohan Kalvatn

rådgiver

Vedlegg t.o.: Utredningen "Å bevare det flyktige"
Kulturrådets vedtak etter behandling i rådsmøte 27. mars 2008

Grev 4WWedels plass I I Postboks 101 Sentrum, N-0102 Oslo  I  Tlf: +47 22  47 83 30 1 Faks: +4722  33  40 42 1 Org.nr. 971 527 412 1 post@kulturrad.no l  www.kulturrad.no


