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Norstedts Juridik ger ut boken Konstjuridik. Med konstnären i fokus.

Nu är den här – den första juridiska handboken på svenska som har konstnären och
konstvärlden i fokus och som ger juristen en ökad insikt om konstnärernas verklighet. Trots
att konst och konstnärer utgör en så viktig del av vår kultur och vårt samhälle – inte minst
ekonomiskt och yttrandefrihetsmässigt – har det, fram tills nu, saknats juridisk litteratur med
fokus på konstvärlden.
I USA är begreppet Art Law etablerat sedan länge men i svensk rätt har det dröjt. Men nu finns Konstjuridik som ges
ut av Norstedts Juridik, en del av Wolters Kluwer.
– Genom boken ”Konstjuridik” vill vi introducera begreppet konstjuridik som ett rättsområde som fokuserar på de
frågor och problem som finns i gränsytan mellan konst och juridik, säger Katarina Renman Claesson, forskare,
författare och föreläsare i upphovsrätt och som tillsammans med Christina Wainikka, doktor i immaterialrätt, har
skrivit boken.
Boken är indelad i två huvudområden där den första delen berör konstnärens stöd och hinder i skapandeprocessen.
Den andra delen tar upp konstnären som entreprenör och företagare. Exempel på frågeställningar är var gränsen
mellan plagiat och eget skapande går och hur man som konstnär ska kunna få kontroll över sitt konstnärskap, sina
idéer och sina verk. Vidare behandlas gränsen mellan konstnärlig frihet och olaglig handling. Konststudenten Anna
Odells iscensättning av en självmordsbenägen brohoppare och Lars Vilks rondellhund, som ledde till JK-anmälningar
för hets mot folkgrupp, utgör extrema exempel på när konstnärens skapande utmanat juridikens gränser för det
tillåtna, och som också behandlas ingående i boken Konstjuridik.
– Konstvärlden utmanar ofta det vanliga sättet att tillämpa och tolka juridiska regler, konstaterar Katarina Renman
Claesson, som hoppas att boken kommer bidra till en debatt om konstnärlig yttrandefrihet och hur domstolarna
väger in det konstnärliga syftet i sina avgöranden.
På frågan om det finns en risk att kunskap om de gränser juridiken sätter upp hämmar det konstnärliga fria skapandet
säger Christina Wainikka: Min uppfattning är att desto mer man kan om juridiken på området desto mer kreativt tuff
blir man.
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Om Norstedts Juridik
Norstedts Juridik är Nordens ledande informationsförlag och programvaruföretag inom områdena juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning.
Norstedts Juridik har 180 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg. Norstedts Juridik är en del av Wolters Kluwer, en internationell koncern
inom informationssektorn.
Om Wolters Kluwer Scandinavia
Wolters Kluwer Scandinavia består av Norstedts Juridik i Sverige, Magnus Informatik i Danmark och Akelius i Norge. Verksamheten bedrivs i
Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Århus. Totalt arbetar drygt 250 personer i företagsgruppen.
Om Wolters Kluwer
Wolters Kluwer är en ledande global koncern inom information och utgivning. Yrkesverksamma inom juridik, ekonomi, skatt, redovisning, revision,
finansiella tjänster och sjukvård använder sig av Wolters Kluwers informationsverktyg och lösningar för att hantera sin verksamhet effektivt,
leverera resultat till sina kunder, och lyckas i en allt mer dynamisk värld. Koncernen har en årlig (2012) omsättning på 3,6 miljarder Euro, ungefär
19000 anställda globalt och verksamhet i Europa, Nordamerika, Asien och Sydamerika. Wolters Kluwer har sitt huvudkontor i Alphen aan den Rijn,
Nederländerna. Företagets aktier är noterade på Euronext Amsterdam (WKL) och ingår i AEX och Euronext 100 index. Besök vår webbplats,
YouTube och följ @Wolters_Kluwer på Twitter eller Facebook för mer information om marknadsposition, kunder, varumärken och organisation.
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