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Kjærlighet i kjedsomhetens tid
Morgenbladet, side 52 –03. feb.
Av: Oda Bhar

KULTUR ANMELDELSER
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Oda Bhar 

Visuelle paralleller: Edvard Munchs bilder settes sammen med videoinstallasjoner inspirert av Gustave Flauberts roman Madame Bovary.  Foto: ove KvaviK / Munch MuseuM

Å stille ut videokunst i Munch-
museet fremstår som en god idé, 
kanskje fordi sikkerhetstiltake-
ne har gjort den lette funkisarki-
tekturen om til noe visuelt inne-
lukket og bunkeraktig – ikke 
ulikt stemningen i en kinosal. 
Den stumme arkitekturen utnyt-
tes godt i vårens utstilling Emma 
& Edvard – kjærlighet i ensomhe-
tens tid. Foruten Munch-arbei-
der valgt ut av den nederlandske 
kunstneren og kulturteoretike-
ren Mieke Bal (født 1946), får vi 
se den pratsomme videoinstalla-
sjonen Madame B (2014) i 19 ka-
naler. En kakofoni av samtaler 
foregår på flere språk, siden 
skuespillerne snakker morsmå-
let sitt (fransk, finsk, svensk), og 
blir en noe overtydelig metafor 
for kommunikasjonssvikt.
 Mieke Bal har lenge vært opp-
tatt av Gustave Flauberts roman 
Madame Bovary (1857), som har 
inspirert videoinstallasjonen 
hun har laget sammen med sin 
yngre britiske kollega Michelle 
Williams Gamaker. Hovedperso-
nen Emma Bovary er en ung 
kvinne full av romantiske drøm-
mer, som gifter seg med en land-
sens lege, men snart kommer 
frem til at han er drepende kje-
delig. Skuffelsen døyves med el-
skere og tøylesløs shopping, noe 
som ender i økonomisk ruin og 
selvmord. Hun er en takknemlig 
figur å plassere i vår tid, med sitt 
overforbruk av luksusvarer og 
sin diffuse lengsel etter «noe 
mer», og kunne ha vært en glim-
rende kandidat til realityserien 
Luksusfellen. 

Happiness. Problemet med å 
sammenligne Emma og Munch, 
eller «Edvard», som Bal kaller 
mannen vi møter i maleriene, er 
fremfor alt at kritikken synes å 
gå i ulik retning. Bal vil ikke «tol-
ke» maleriene, og fremfor alt 
ikke ta hensyn til biografi eller 
historisk kontekst, men er kun 
interessert i det som skjer «mel-
lom verk og betrakter». Hun la-
ter til å etterstrebe en universell 
og intuitiv kunstopplevelse, men 
løper risikoen for å projisere 
egne fordommer inn i motivene, 
og ende med en tolkning som 
forflater dem.
 Da Bal viser oss rundt på ut-
stillingen, peker hun mot stadig 
nye Munch-malerier, og fastslår 
at personene ikke virker «hap-
py». Uten «lykke» må Edvards 
verden ligne på Emmas, siden 
hun også er ulykkelig, mener Bal. 
Men handler dette virkelig om 
samme fenomen? Er ikke polari-
seringen mellom nytelsesbegre-
pene «happy» og «unhappy» en 
villfarelse fra vår egen tid? For 
meg virker tolkningen som en 
enorm banalisering av det nyan-
serte registeret av melankoli, li-
denskap, vennskap og sjelelig 
ensomhet som preger Munchs 
tidlige motiver. Munch var 

neppe  fremmed for kjærlighe-
tens doble natur – tvert imot sy-
nes følelsenes dybde ofte å bli 
målt etter graden av smerte.

Nytenkning. Designmessig er 
det lenge siden jeg har sett en 
flottere utstilling. Lyssettingen 
er virkningsfull, med intense 
kontraster som får selv enkle 
filmstills til å gløde ut av mørke 
vegger. Videosekvensene pre-
senteres på måter som skaper et 
variert miljø: Noen vises på min-
dre skjermer blant maleriene, 
andre projiseres på store lerreter 
i kinosalaktige rom. I en liten 
kube går det an å se fire filmer 
samtidig, eller fordype seg i hver 
av dem ved å flytte seg rundt på 
en rund sofa i tidsriktig klunke-
stil fra forrige århundreskifte.
 Bals blikk har gitt et uvant ut-
valg av Munch-bilder. Blant kvin-
neportrettene er det flere jeg ikke 
kan huske å ha sett, og noen har 
en kjølig, distansert kvalitet som 
trolig passer Bovary-temaet bed-
re enn mer angstfylte motiver. 
Det finnes riktignok bilder av 
musen Tulla Larsen, den rødhå-
rede elskerinnen som var part i 
skyteepisoden hvor Munch ska-

det en hånd, muligens i en blan-
ding av sjalusi og fyllekrangel. Bal 
er fascinert av et bilde hvor kvin-
nens ansikt er ripet opp, som i ra-
seri, men går glipp av bakgrunnen 
på grunn av sin motvilje mot bio-
grafiske detaljer.

Bryllupsnerver. Bal virker 
mest opptatt av visuelle parallel-
ler, selv om de iblant kan virke 
overfladiske og misforståtte. 
Bryllupssekvensen i Madame B 
vises like ved Munch-maleriet 
Bohemens bryllup (1925–26), og 
ifølge Bal handler begge arbei-
dene om ensomhet. På maleriet 
sitter en kvinne i lys kjole omgitt 
av svartkledde menn. På bordet 
står restene av en middag, med 
skitne tallerkener, flasker og 
halvfulle glass: Gjestene ser slit-
ne ut, som om selskapet har vart 
for lenge – festen er over, det er 
ikke kake igjen.
 Bohemens bryllup er et motiv 
Munch malte flere ganger, men 
jeg har alltid vært usikker på om 
det handler om et virkelig bryl-
lup. Tittelen kan like gjerne tol-
kes ironisk: Se på disse slabbe-
daskene – de burde gå hjem, men 
sitter fortsatt og svermer om den 

ene kvinnen. Kan tittelen være 
en omskrivning for håpløs sjek-
king på tampen av en fest, når 
det bare er patetisk å tro at du 
ennå kan vinne kampen om 
«bruden»? Og er kvinnen virke-
lig ensom? Glor hun ikke tvert 
imot selvbevisst «i kamera», som 
vi kunne ha sagt om dette ikke 
var et maleri, men et snapshot?

Kjedsomhet. Stemningen virker 
helt annerledes i videobryllupet, 
med sine renskrubbede skuespil-
lere og sitt elegante overklasse-
miljø. Ingen virker utslitt av uta-
gerende festing. Alle ser ut til å 
kjede seg, selv om gjestene stik-
ker hodene sammen for å sladre. 
 Mangelen på ekte likheter gir 
prosjektet et forsert preg, som 
kan tyde på at Munchmuseet har 
gitt Bal et for snevert oppdrag. 
Hun skulle lete etter likheter 
mellom Emma og «Edvard», og 
har valgt bilder som «passer» til 

filmen. Det må være lov å spørre 
hvor fruktbar en slik agenda er, 
dersom den reduserer en kunst-
ners verk til illustrasjoner. Blir 
Munchs malerier ruter i en teg-
neserie av Mieke Bal, basert på 
en idé av Gustave Flaubert?
 Noe av problemet kan handle 
om historisk kontekst, som Bal så 
uttrykkelig vil se bort fra. For et 
moderne publikum kan det virke 
som bilder og video foregår på 
omtrent samme tid – et «gamle 
dager», med folk i flosshatt og 
rare, lange kjoler. I virkeligheten 
skiller det en mannsalder mel-
lom Munch og Flaubert, og det 
kan være like naturlig å si at fin 
de siécle lignet mye på 1960-tallet 
som å slå disse epokene sammen. 
Der videoverket kan tolkes som 
kritikk av en kjølig, hemmet og 
forbruksvennlig borgerlighet, 
fremstår følelsesinnholdet hos 
Munch mer rått og ukunstlet. 
Han «maler sitt liv», slik credoet 
var i bohemtiden på 1880/90-tal-
let, og figurene hans ser oftest ut 
til å føle mye – kanskje ensomhet, 
sikkert lengsel og lidenskap, men 
neppe den typen kjedsomhet 
som plager Emma Bovary.

K U N S T

Kjærlighet i  
kjedsomhetens tid

Hvis ensomhet var det samme som kjedsomhet, ville Munchs 

verden ligne Madame Bovarys. Men slik er det jo ikke.

 Emma Bovary kunne 

ha vært en glimrende 

kandidat til reality

serien Luksusfellen. 

Edvard Munch, Mieke Bal og Michelle 

Williams Gamaker

Emma & EdVard – KjærlighEt  

i EnsOmhEtEns tid

Munchmuseet, Oslo

28. januar– 17. april
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Banaliseringen av Munch
Klassekampen, side 26 – 27 –01. feb.
Av: Line Ulekleiv

KLASSEKAMPENKULTUR&MEDIER

«Emma & Edvard – Kjærlig-
het i ensomhetens tid»
Munchmuseet, Oslo
Kuratert av Mieke Bal
Står til 17. april.

ANMELDELSE

Å se Munchs kunst 
i lys av Gustave 
Flauberts forfatter-
skap kunne vært 
fruktbart, men 
kuratorens eget 
videoverk sabote-
rer utstillingen. 
Utstyrt med en av de mest 
ubehjelpelige titlene i manns 
minne baserer denne utstil-
lingen seg på et møte mellom 
Gustave Flauberts romanfi-
gur Emma Bovery («Madame 
Bovary», 1857) og Edvard 
Munch. På sin hjemmebane 
Munchmuseet er sistnevnte 
nok en gang slept inn i en 
oppstyltet manesje. Hans 

kunst er overlatt til en påstått 
nylesning som i praksis 
fremstår som en fiks og lite 
produktiv idé. Det er forstem-
mende at hans eget museum 
ikke gir ham mer anerkjen-
nelse. 

Markedsavde-
lingen presente-
rer en teaser som 
like gjerne 
kunne frontet en 
ukebladnovelle, 
en skjelvende 
aspik av stiv-
nede klisjeer: Vi 
blir fortalt at 
Emma og 
Edvard er 
grunnleggende 
ensomme og at 
begge har 
problemer med 
det annet kjønn. 
Utstillingen 
«griper fatt i 
tomhet, fanta-
sier, ensomhet, 
uro, desperasjon 
og fortreng-
ning». 

Her bør 
kanskje Munchmuseet spørre 
seg hvordan de skal tiltrekke 
publikum uten å falby seg 
selv. 

Museet har nå avsluttet sin 
utstillingsserie +Munch, hvor 
Asger Jorn ble et sterkt 
finalekort. Underveis har 
sammenstillingen av Munch 
og et annet historisk eller 
samtidig kunstnerskap vært 
behørig diskutert og kritisert 
– både for sitt fravær av 

kvinnelige kunstnere og sin 
ofte rigide insistering på en 
komparativ metode hvor 
motiviske likheter illustrerer 
slektskap i et minste felles 
multiplum. 

Det blir i lengden 
lett noe skjematisk 
over både utstil-
lingsmodellen og 
kritikken av den, 
og hva som følger 
etter en slik satsing 
er derfor interes-
sant. Det er håp om 
en mindre pole-
misk diskurs og økt 
fokus på de interes-
sante analysene av 
Munch, noe som 
med respekt å 
melde også fantes i 
+Munch-serien. 

Så jeg ble i utgangs-
punktet forvent-
ningsfull da jeg 
skjønte at neder-
landske Mieke Bal 
var kurator for 
denne utstillingen. 
Hun har som 

akademiker en lang liste 
meritter innen kunsthistorie, 
semiotikk og visuell kultur. 
Hennes nyskrevne bok om 
Munchs kunst satt opp mot 
Flauberts forfatterskap byr på 
et fininnstilt fokus på interes-
sante møtepunkter mellom 
Munchs maleriske litteraritet 
og Flauberts visuelle formule-
ringer. Men dette potensialet 
er ikke godt realisert og får 
begrenset spillerom i utstil-
lingen.

Bal opptrer her som både 
kunstner og kurator, noe som 
ikke virker som en udelt god 
idé. Sammen med Michelle 
Williams Gamaker har hun 
laget videoverket «Madame 
B» (2014), basert på Flauberts 
mesterverk. Denne nøkkel-
romanen for den gryende 
modernismen omhandler en 
bondedatter som gifter seg 
med en kjedelig lege og 
starter et jag etter menings-
fylde og spenning gjennom 
elskere og eksessivt materielt 
forbruk. Det ender i økono-
misk ruin, kollaps og arse-
nikk. 

Åtte videosekvenser hvor 
«Emma» figurerer er vist 
sammen med et rikt utvalg av 
Munchs bilder. Sammen 

danner de en nedadgående 
utviklingslinje gruppert i 
inndelinger som fantasier, 
kjedsomhet, desillusjon og 
død. Dette bidrar til en 1:1 
fortolkning hvor Munchs 
malerier slavisk må følge 
scriptet, og blir i så måte 
ikledd en narrativ tvangs-
trøye med en problematisk 
deterministisk tidslinje. Den 
litterære parallellføringen 
med Emmas fall fører til at 
Munchs verker uvegerlig blir 
en slags illustrasjonsføljetong 
mellom videostasjonene. 

Ifølge Bal er handlingen i 
romanen «Madame Bovary» 
så aktuell at det hadde vært et 

svik mot Flaubert å filme den 
i historiske kostymer og 
tidsriktig 1850-tallskoloritt – 
det er samtiden som gjelder. 
Samtidig overser denne 
insisteringen det faktum at 
romanen ble skrevet i en 
kulturell og samfunnsmessig 
brytningstid rundt industria-
liseringen. 

De sosiale konvensjonene 
og Emma som offer er ikke 
direkte oversettbare størrel-
ser til vår tid, selv om de 
eksistensielle og nevrotiske 
trekkene er universelt 
gjenkjennbare. 

Den emosjonelle kapitalis-
men Bal er opptatt av har 
kanskje nådd et klimaks i vår 
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Øivind Storm Bjerke
Professor i kunsthistorie og 
kunstkritiker

KUNST PÅ ONSDAG:

Klassekampen anmelder  
aktuelle utstillinger hver  
onsdag gjennom hele året.  
Våre anmeldere kan kontaktes 
på kunst@klassekampen.no

Hver måned byr vi i tillegg på 
essays, intervjuer og nyheter 
fra Kunst-Norge.

Tips til våre kunstsider kan 
rettes til Sara Hegna Hammer: 
sarah@klassekampen.no

Tommy Olsson 
Kunstner og kunstkritiker

Line Ulekleiv
Kunsthistoriker og 
kunstkritiker&kritikk

KUNST
kunst@klassekampen.no

 Gustave Flauberts romankarakter Emma Bovary møter Edvard Mun

Banaliseringen a

 UFORLØST: Mieke Bals nyutgitte bok «Emma & Edvard – Looking sideways»
tet og Flauberts visuelle formuleringer. Men dette potensialet får ikke noe 
1896.  

KUNST

Line Ulekleiv

SABOTERER: I utstillingen «Emma & Edvard» tar kurator Mieke Bals 
eget videoverk «Madame B» (2014) stor plass. Videosnuttene 
oppleves som en narrativ tvangstrøye på Munchs malerier. 
 FOTO: STILLBILDE FRA «MADAME B» 

Det er for-
stemmende 
at Munchs 
eget mu-
seum ikke 
gir ham 
mer aner-
kjennelse.
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kultur. Men videoverket 
«Madame B» oppleves som 
grunnleggende i utakt med 
sin tid – være seg midten av 
1800-tallet eller 2017. Stilis-
tisk sett smaker det mer av 
90-tallet. Hvis hensikten med 
filmen er å gjøre Flaubert til 
del av vår samtid, er forsøket 
mislykket. 

Det er et medialt komplisert 
nett som settes i sving i 
utstillingen: Flauberts 
kritiske roman, Munchs bane-
brytende kunst og filmarbei-
det «Madame B» flettes 
sammen. Sistnevnte er 
utvilsomt det svakeste leddet, 
som dessverre saboterer 

utstillingens eventuelle 
potensial. Videosekvensene 
er spredd rundt i utstillingen 
i tilsynelatende umotiverte 
visningsformer; store projek-
sjoner, en plysjrød kinosal og 
skjermer med høretelefoner. 
Noe av problemet synes å 
være at filmen ikke er 
spesiallaget til utstillingen, 
men spleises med Munchs 
produksjon uten en reell 
dialog eller berettigelse. 

Emma og Edvard, intimi-
sert ved fornavn, er heller 
ikke likestilte størrelser, selv 
om man kan gi Bal rett i at 
Munch som figur ikke 
unnslipper den biografiske 
lesningen, og at «Edvard» 

dermed til en viss grad blir en 
fiksjonalisert figur. Samtidig 
virker utstillingens tekstma-
teriale tendensiøst biografisk: 
motiver med barn «viser 
jenter som kan ha vært hans 
venner», selvportretter av 
Munch viser «en gryende 
ensomhet». Denne ikonogra-
fien holder simpelthen ikke 
vann.

Videoavsnittene fra Bal og 
Gamakers «Madame B» er 
ikke akkurat stor filmkunst, 
og fungerer også dårlig som 
analyseredskap. De minner 
mest om et til tider ulidelig 
pedagogisk skoleteater, 
ytterligere understreket med 
stillbilder på veggen. 

Emma er en stiv sjablong. 
Fremstillingen av hennes 
oppvekst, hvor hun kultiveres 
som koneemne gjennom 
kunst, dans og sang, gestaltes 
av den samme voksne 
kvinnen som i den modne 
utgaven, med musefletter og 
barnslige miner. Dette, samt 
den pussige språkføringen på 
fransk, finsk og svensk, synes 
nesten perverst å illustrere 
adaptasjonens grunnleggen-
de problemer. 

Arketypene som utforskes 
ender i en forenklet lesning, 
noe som smitter over på 
Munchs bilder. Mange av dem 
er hengt så lavt at de nesten 
subber i gulvet, med benker 
plantet vis-à-vis – insisterin-
gen på betrakterens nærkon-
takt med kunsten blir her 
svært bokstavelig. 

«Emma og Edvard» kunne 
sagt noe vesentlig om arkety-
per, selvforståelse og skygge-
sidene ved vår dragning mot 
umiddelbar tilfredsstillelse og 
forventning om lykke. Men 
filmens flate språk og den 
narrative plasseringen i en 
tidsakse låser mange dører. 
Denne simplistiske lesningen 
er pedagogisk på et vis som 
tipper mot å behandle 
kunsten som nyttig redskap 
for ymse forestillinger. 

Utstillingen avsluttes med 
et speil – publikums eget 
selvportrett, som om synet av 
en selv automatisk byr på 
innsikt. Denne speilingen 
forblir platt.

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no
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Hva skjer med vår identitet i møte med det virtuelle? 
Hvordan påvirker den digitale verden våre sanser? Henie 
Onstad Kunstsenter forsøker å finne svar i gruppeutstillin-
gen «Myths of the Marble» som åpner på Høvikodden 
førstkommende fredag. I utstillingen, som står til 2. april, 
utforskes møtet mellom vår fysiske virkelighet og de 
virtuelle rommene den nye teknologien muliggjør. Blant de 
utstillende kunstnerne finner vi Rachel De Joode, Cayetano 
Ferrer, Ane Graff, Ignas Krunglevicius og Daria Martin, Chris 
Marker.  Sara Hegna Hammer

Den virtuelle kunstenÅLESUND: Førstkommende 
lørdag åpner Khåk Kunsthall 
sin vårsesong med en 
gruppeut-
stilling med 
Ruben Eikebø, 
Tom Monsås og 
Fredrik Wiig 
Sørensen. Alle 
tre har bakgrunn i Ålesund og 
arbeider med maleri. Utstillin-
gen står til 26. februar.   SHH

TRONDHEIM: I utstillingen 
«Manspreading and 
mansplaining» undersøker 
kurator Mike 
Sperlinger et 
verk av «den 
forsømte» 
Marianne Wex 
og problemati-
serer mannlige kuratorer som 
gjenoppdager oversette 
kvinnelige kunstnere.  SHH

d Mun ch i Munchmuseets «Emma & Edvard».

 av Munch

 fokuserer på interessante møtepunkter mellom Munchs maleriske litterari-
spillerom i utstillingen. Her ser vi Munchs «Sommernatt. Stemmen» fra 

FOTO: MUNCHMUSEET

På KHiO

www.khio.no

Design Talks Night: 14.02.

Metahaven

I årets første Design Talks Night, møter vi nederlandske 
Metahaven, et studio for design og forskning, ved 
grunnlegger Vinca Kruk. 

Forelesning: 15.02

Academy Lectures: 
Alan Cueff

Avgang 2017: 23.–26.02.

Don Giovanni i 
Operaen

Kommende arrangementer

Mandag startet rettssaken mot 
Vjeran Tomic som i 2010 skal ha 
brutt seg inn i Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris. 
Fem malerier forsvant etter 
innbrudd en mainatt for snart 
sju år siden, blant dem Pablo 
Picassos «Dove with Green 
Pea». De fire øvrige maleriene 
er signert betydningsfulle 
kunstnere som Henri Matisse, 
Georges Braque, Fernand Léger 
og Amedeo Modigliani. Tomic 
har innrømmet forholdene og 
begrunner tyveriet med at han 
likte maleriene. De fem verkene har fremdeles ikke kommet 
til rette, og eksperter vurderer deres totale verdi til 107 
millioner dollar.  Sara Hegna Hammer

Picasso og Matisse-tyv møter i retten 

STJÅLET: Picassos due.
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Den beste Munch-utstillingen jeg har sett!
Aftenposten, side 4 –29. jan.
Av: Kjetil Røed

4 søndag 29. januar 2017| Kultur |

Munch er Munch, tenker du kan-
skje. Men, nei, dét trenger han 
ikke være. Mieke Bal, som er både 
kunstner og kurator i denne ut-
stillingen, bruker Munch-verk til å 
reflektere over misforholdet mel-
lom fantasi og virkelighet de fleste 
mennesker lider under.

Resultatet er den mest interes-
sante Munch-utstillingen jeg har 
sett.

Rosenrøde drømmer

Foruten Munch er utgangspunk-
tet kunstneren Michelle Williams 
Gamaker og Mieke Bals Madame 
B, en filmatisering av Gustave 
Flauberts roman Madame Bova-
ry (1857). Verket er i flere deler og 
spredt rundt i utstillingen.

Her møter vi en kvinne med ro-
senrøde drømmer om kjærlighe-
ten, som skuffes stort da hun mø-
ter ekteskapets realiteter. Hverken 
elskere eller shopping hjelper 
henne med å komme forbi drøm-
mebildene som definerer henne. 
Hun ser hverken seg selv eller an-
dre. Det ender med ensomhet og 
isolasjon, død og fordervelse.

Beretningen om Madame B un-

dersøker hva som skjer når du blir 
fange av dine drømmer og mister 
kontakt med virkeligheten og hva 
den krever av deg.

Dobbel isolasjon

Bovarys ensomhet speiles hos 
Munch, blant annet i Boheme-

nes bryllup (1929), hvor en kvinne  
mistrives sterkt i eget bryllup. Det 
samme gjorde Bovary. De bistre, 
mannlige, gjestene anerkjenner 
knapt hennes eksistens. Heller 
ikke hos Munch ser mennesker 
hverandre: de er mest opptatt 
av seg selv eller sitt sosiale mas-
kespill. Om det overhodet finnes 
kjærlighetsfellesskap hos Munch 
er det noe lumskt ved det, slik om-
favnelsen smelter de elskendes 
ansikter om til en anonym mas-
se i Kyss (1897).

Mannlig fantasi

Som et motsvar til Bovarys selv-
bedrag, er mange Munch-verk 
maskuline fantasier om kvinnen. 
Kvinnen tenkes som et uoppnåe-
lig ideal, som i Madonna (1894), 
eller en trussel, som den rødhåre-
de i Akt med langt hår (1902) – hvor 

maleren aggressivt har skrapet 
opp modellens malte kropp.

Både Emma og Edvard er fan-
get av drømmebilder. Men i den-
ne utstillingen settes fantasiene i 
forbindelse med hverandre i gal-
lerirommet.

Konkret dialog

Verkene er faktisk i så konkret di-
alog at menneskene i dem ser på 
hverandre på tvers av rommet. 
Verkene lever, prater sammen, nå. 

Dette bryter med en logikk hvor 
verkets rammer markerer gren-
sene for hva som skjer i det. Bal 
vil at vi skal tenke «filmisk»: det 
vi ser innenfor rammen er bare 
et utsnitt av en langt mer omfat-
tende fortelling. Vi, betrakterne, 
må nøste opp trådene i det som 
faller utenfor bildet.

Edvard og Emma er en utstilling 

hvor den viktigste fortellingen 
foregår i hodet på den som ser – 
noe som understrekes gjennom 
utstillingens siste «verk»: et speil.

Dikte videre

Speilet knytter an til det manglen-
de bindeleddet mellom mennes-
kene som avbildes og fantasiene 
de er fanget i, samtidig som vi 
plasseres midt i dialogen mel-
lom verkene.

For vi går alle med fantasier som 
avviker fra virkeligheten vi be-
finner oss i. Er vi fanget av drøm-
mene – eller ikke?

Utstillingen er en plattform for 
å tenke over våre egne selvbedrag 
og manglende evne til å se virke-
ligheten – og andre mennesker – 
i øynene.

Tankeredskap

Det er ikke bare kunstverk som 
åpnes for større forløp og mer 
praktisk anvendelse. Litteratur og 
kunst tenkes på tvers av vanlige 
måter å ramme inn kunst og bø-
ker på – noe som bidrar til å gjøre 
dette til en av de mest interessante 
utstillingene jeg har sett på lenge.

Edvard og Emma dreier seg også i 
befriende liten grad om Munch el-
ler hans «storhet». Bal bruker, med 
den største selvfølgelighet, kunst 
som redskap for å tenke gjennom 
allmennmenneskelige problem-
stillinger. Det er en gode idé om 
vi skal ha et grep om hva verdien 
av kunst er for noe.

Kort sagt: Det er dét vi trenger 
kunst til.
Kjetil Røed 

Munch-museets utstillinger har lenge vært 

et tilsynelatende evigvarende herreselskap. Nå er det damenes tur.

Den beste Munch- 
utstillingen jeg har sett!

Mange Munch-verker er montert nær gulvet slik at vi må sette oss ned, eller bøye oss, for å se dem. BEGGE FOTO: OVE KVAVIK 

Kunst  utstilling

Madame B

Edvard Munch/Mieke Bal/
Michelle Williams Gamaker
 

Munchmuseet

Verkene lever, prater sammen, nå.

Munchs kunst og Mieke Bals videoinstallasjoner snakker sammen. 

Andre utstillinger 
som er verd å få med 
seg akkurat nå

The Child as Teacher,  

Art and Radical Pedagogy   
(Eva Bakkeslett, Ane Hjort Guttu, 

Markus Kayser, med flere), 

Kunsthall stavanger (26.1)

Marieke Verbiesen:  
Loud Matter,  Atelier Nord ANX 

(26.1)

Ansikt til ansikt  (utstilling/kurs 

i portrett-tegning for barn), 

Barnekunstmuseet (28.1)

Janne Kruse og Andreas  
Siqueland:  Roxy Firefly,  

Punkt Ø Galleri F 15 (28.1)

Bertil Greging: No more no less, 

 Rod Bianco (28.1)

Astrid Nondal: Naturmumling, 

 Hå gamle prestegård (28.1)

Lotte Dalgaard og Ann Schmidt-
Christensen: Det dobbelte,  

 Hå gamle prestegård (28.1)

Karina Presttun og Kristina D. 
Aas: Shed , Hå gamle prestegård 

(28.1)

Daniel og Geo Fuchs:  
Reality Check , Haugar  

Kunstmuseum (28.1)

Decode Barcode , Oslo Museum – 

Bymuseet (31.1)

Leander Djønne: Øyde til Øyde , 

schloss (27.1) 

Fakta

Emma & Edvard –  
Kjærlighet  
i ensomhetens tid

XX Edvard Munch (1863–1944) er 

Norges mest kjente kunstner og 

en verdens mest fremtredende 

eksponenter for ekspresjonis-

men.

XXMieke Bal (70) er en nederlandsk 

teoretiker, kurator og video-

kunstner. Hun er professor i 

litteraturteori på Universitet i 

Amsterdam. Hun har skrevet en 

rekke bøker, blant annet Travel-

ling Concepts in the Humanities: 

A Rough Guide (University of 

Toronto Press, 2002), hvor hun 

har tatt til orde for bevegelser 

av både begreper og bilder på 

tvers av sjangre (som vi ser i 

denne utstillingen).

XX Bal har laget Madame B sammen 

med kunstneren Michelle Wil-

liams Gamaker (36). Verket vises 

også som spillefilm. 

XX Utstillingen står på Munchmu-

seet frem til 17. april. 
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Bildet står i nåtid
Morgenbladet, side 44 – 45 – 46 –20. jan.
Av: Kaspar Thormod og Katinka Hustad (foto), Amsterdam
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Bildet står i nåtid
Det er en tematisk forbindelse mellom Edvard Munch og Gustave Flaubert 

– ensomhet, mener Mieke Bal, som nå fører kunstnerne sammen. 

Kaspar Thormod og  Katinka Hustad (foto),  Amsterdam

Jeg vil ikke ha 

noe som helst  

å gjøre med  

de avskyelige 

biografiske 

historiene om 

Munch som 

dranker eller 

galning.

«
Å forholde seg til Edvard Munch 
handler for meg om å komme så 
tett som mulig på det jeg ser – og 
de gjengse oppfatningene om 

hvordan man burde gjøre det, gir jeg blaffen i», 
sier Mieke Bal i sin stue i utkanten av Amster-
dam sentrum.
 Vi har snakket om hennes kommende utstil-
ling, som åpner på Munchmuseet 28. januar. Der 
er hun, sammen med den britiske kunstneren 
Michelle Williams Gamaker, blitt invitert til å 
gå i dialog med den norske malerens billeduni-
vers, noe de gjør med et omfattende videoverk 
basert på den franske forfatteren Gustave Flau-
berts romanklassiker Madame Bovary fra 1857.

Ingen avskyelig biografi. Kulturteoretikeren 
og kritikeren Mieke Bals interdisiplinære arbeid 
har hatt stor innflytelse i de humanistiske viten-
skapene i Europa og USA. Bal er ofte blitt kate-
gorisert som feminist, men i sitt arbeid har hun 
prøvd å overskride fastlåste betegnelser. Hun 
har skrevet om alt fra den hebraiske bibelen til 
politisk samtidskunst, og selv om hun nå har fylt 
70, er ikke lysten til å utfordre etablerte dogmer 
blitt mindre. Arbeidet som videokunstner er 
bare det siste tilskuddet til et virke der hun i ek-
sperimentelle dokumentarer og teoretiske fik-
sjonsdramaer utfordrer samtiden tilskueren er 
del av.
 – Jeg vil ikke ha noe som helst å gjøre med de 
avskyelige biografiske historiene om Munch 
som dranker eller galning, sier hun.
 – I stedet snakker jeg om «Edvard», hoved-
personen og fortellerens representant i Munchs 
bilder.
 En tilfeldighet fikk Mieke Bal til å begynne å 
lage film. I Amsterdam hadde hun en ulovlig 
innvandrer som nabo, og da han skulle sendes 
ut av landet, følte hun at hun måtte gjøre noe. 
Hun bestemte seg for å lage en film om ham. 
 – Det var en stor berikelse å møte disse men-
neskene, og jeg ble klar over at kontakten med 
dem ga meg langt mer enn å sitte på universi-
tetsbiblioteket, sier hun.
 Da Bal senere begynte å lage fiksjonsfilm, inn-
så hun at hun kunne trekke på alt hun hadde lært 
ved å skrive om kunst, samtidig som det kreati-
ve arbeidet med filmene påvirket skrivingen po-
sitivt. Denne gjensidig givende prosessen ligger 
også til grunn for nyfortolkningen av Gustave 
Flauberts roman i videoverket Madame B, som 
i et nåtidsperspektiv forteller historien om 
Emma Bovary, som begår selvmord etter to mis-
lykkede affærer.

Emma møter Edvard. Mieke Bals arbeider byg-
ger på innsikter fra en menneskealders fors-
kning, og ideene hennes er alt annet enn kon-
vensjonelle – noe som også kommer til uttrykk 
i den utradisjonelle kombinasjonen av Flauberts 
roman fra 1856 og Munchs bilder fra 1880- til 
1940-tallet. Det er nettopp viljen til uortodoks 
tenkning som har fått Munchmuseet til å gi hen-
ne frie hender til å skape utstillingen Emma & 
Edvard – Kjærlighet i ensomhetens tid. Her skal 
Bal velge ut og presentere Munch-verk fra mu-

MIEKE BAL

 Ʌ Kulturteoretiker, 

kritiker, videokunstner og 

kurator, født i 1946. 

 Ʌ Grunnlegger av 

Amsterdam School for 

Cultural Analysis og 

professor emeritus ved 

Universitetet i  

Amsterdam.

 Ʌ Som videokunstner 

skaper Bal eksperimen-

telle dokumentarer og 

teoretiske fiksjonsdra-

maer som blant annet 

kretser om menneske-

skjebner, migrasjonskultur 

og sinnssyke, for 

eksempel i verk som Mille 

et un jours (2004), A 

Long History of 

Madness (2011) og 

Madame B (2013). 

 Ʌ Bal har utgitt 35 bøker, 

blant annet Quoting 

Caravaggio (1999), 

Travelling Concepts in 

the Humanities (2002), 

Narratology (3. utgave 

2009), samt senest fire 

bind om samtidskunst-

nerne Doris Salcedo, 

Eija-Liisa Ahtila, Ann 

Veronica Janssens og 

Nalini Malani. I forbindelse 

med utstillingen på 

Munchmuseet kommer 

boken Emma and 

Edvard. Looking 

Sideways. 

seets samling, som hun bruker til å skape en his-
torie om hovedpersonen Edvard. Og denne his-
torien skal i sin tur sammenstilles med historien 
om Emma Bovary.
 I forbindelse med utstillingen utgis boken 
Emma and Edvard Looking Sideways, hvor Mie-
ke Bal presenterer det intellektuelle grunnlaget 
for utstillingen. Jeg spør henne hvordan hun vil 
skape en forbindelse mellom Flaubert og 
Munch, for det er ikke nødvendigvis to kunst-
nere som man logisk vil sette sammen.
 – Det er en tematisk forbindelse mellom dem, 
som handler om ensomhet, sier hun. 
 – Hovedpersonen i Flauberts roman, Emma, 
er ensom, og blir stadig gjenstand for andres 
sladder, og det samme er Munchs alter ego, som 
er hovedpersonen i selvportrettene hans. I til-
legg er det en filmatisk forbindelse mellom dem. 
Altså, filmen var jo ikke oppfunnet da Flaubert 
levde, men jeg ser Flaubert som en helt profe-
tisk person, som på en måte stimulerte oppfin-
nelsen av filmen med sitt kunstneriske arbeid. 
Ideen om «sideblikket», looking sideways, er noe 
man kan se i Munchs selvportretter, hvor det 
henger sammen med at han ser i et speil for å 
male seg selv, men jeg mener det betyr mer enn 
det, sier Bal. 
 – Som begrep handler sideblikket også om å 
se på en indirekte måte, om å være redd for den 
direkte forbindelsen med den andre, som også 
er tilfelle med Emma. 

Ensomhet og uro. Videoinstallasjonen blir delt 
opp i forskjellige scener som den besøkende mø-
ter på sin vei gjennom Munchmuseet. Hvert 
rom man går gjennom, representerer et nytt sta-
dium i Emmas og Edvards liv, hvor begrepet om 
sideblikket skaper ensomhet og uro. Emma fin-
ner en elsker og Edvard går på bordell, og der-
fra starter en nedadgående spiral. Utstillingen 
skal struktureres som en slags livshistorie, hvor 
lyd og bilder glir over i hverandre og overskri-
der de enkelte verkene og menneskene i dem.
 – Det er meningen at lydsporene fra Madame 
B skal overlappe hverandre, og at den besøken-
de også skal høre dem mens han eller ser på 
Munchs bilder, sier Bal og lener seg frem i sto-
len.
 – Når det skjer, brytes kronologien mellom 
de forskjellige livsstadiene, sånn at når Emma 
er døende, så hører vi kanskje lydene fra barn-
dommen hennes i nærheten. For det er jo fak-
tisk sånn hukommelsen fungerer, altså på en 
ikke-lineær måte.

Emosjonell kapitalisme. Å bruke Flauberts ro-
man i en samtidskunstnerisk sammenheng er 
uvant, men hvilken relevans har dette 160 år 
gamle stykket litteratur egentlig i dag? Mieke 
Bal mener det er god grunn til å bringe Madame 
Bovary inn i nåtiden. 
 – Problemet med de mer enn 25 filmversjo-
nene av Madame Bovary er at de skaper en av-
stand til romanens innhold, fordi de blender oss 
med vakre kostymer, sier Bal bestemt. 
 – Alt sammen ser jo fantastisk ut, men når vi 
forlater kinoen, føler vi oss uanfektet og trygge, 

og ender med å tenke at dette handler ikke om 
meg og min tid. Men det er løgn, for det handler 
i høy grad om vår tid. 
 Ifølge Bal forteller Madame Bovary oss om 
noe som også skjer i dag: Folk setter seg i gjeld 
av tåpelige årsaker, som har å gjøre med det so-
siologen Eva Illouz kaller «emosjonell kapita-
lisme» – et konsept som beskriver en innstilling 
som finnes overalt i romanen, i form av kombi-
nasjonen av begjær, kapital og rester av roman-
tisk lengsel. 
 – Det handler om forførelse. Det handler om 
at samfunnet vil ha deg til å tro at du kan opp-
leve vedvarende spenning eller oppstemthet, 
noe som per definisjon ikke er mulig, siden 
spenning er tidsbundet og kortvarig. Men men-
nesker som har blitt fortalt fra alle kanter at de 
burde være kontinuerlig oppstemte, blir ofte 
desillusjonerte, og de reagerer ved å fylle det in-
dre tomrommet med den kortvarige oppstemt-
heten som oppstår når man kjøper ting. 
 I Flauberts roman er Emma usikker og øn-
sker seg mer spenning, men i stedet for å innse 
at elskeren hennes er blitt kjedelig, begynner 
hun å kjøpe dyre gaver til ham. Dermed setter 
hun seg i gjeld, noe som får henne til å stjele fra 
sin mann, og derfra går det bare én vei. 
 – Det er et ekstremt eksempel, men den 
grunnleggende strukturen er mer relevant enn 
noensinne. Derfor er det viktig å understreke at 
vår Madame B ikke er et historisk periodedra-
ma. Verket inneholder noen historiske markø-
rer, for eksempel detaljer i tøyet, som indikerer 
at vi forholder oss til en lang tidsperiode, men 
fortellingen utspiller seg i nåtiden. 

Samtidig kunst. Selv om Bal tar utgangspunkt 
i Flauberts og Munchs historiske verk, er altså 
målet å skape en utstilling som sier noe om sam-
tiden. Men hva vil det egentlig si at kunst er sam-
tidig?
 – Begrepet om det samtidige handler om at 
det å se – og dermed også bildet – alltid er bun-
det til nået. Bildet står i nåtid, og i den forstand 
er kunst alltid samtidig. Selvfølgelig kan bildet 
bli oppfattet som «historisk», men det er en 
måte å tenke på som skjuler bildets nåtid. Hvis 
det første du tenker når du besøker et museum 
er «jøss, det bildet er fra femtitallet», ødelegger 
du den nærværende, nåtidige opplevelsen av 
kunsten, sier hun. 
 – Det er essensielt å gi slipp på en fastlåst for-
ståelse av fortiden og i stedet åpne seg mot for-
tiden som en slags samtalepartner. Hvis du ak-
septerer tanken på at fortiden aldri var en fast 
størrelse og aldri kan bli det, så blir min argu-
mentasjon ganske uproblematisk, sier Bal og le-
ner seg tilbake med et smil.
 Mange vil kanskje tro at fortiden ligger fast 
fordi den allerede har skjedd, men følger man 
Bals resonnement, er fortiden i konstant forand-
ring, alt etter hvordan den blir lest gjennom nå-
tiden. Dette er ikke et argument for å projisere 
nåtidige emner tilbake på fortiden på anakro-
nistisk vis – Bal legger derimot vekt på at den 
nåværende betrakterens perspektiv er en essen-

 ••
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Art is the highest form of hope. 

– Gerhard Richter
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siell, aktiv del av å forstå fortiden.
 – Kunsten eksisterer ikke uten en tilskuer, 
sier Bal.
 – Jeg er komplett imot tilnærminger til kunst 
som henger fast i en bombastisk, historisk tenk-
ning, for de gjør skade på det som kunst er og 
gjør. 

Nei til Bourgeois. Emma & Edvard – Kjærlighet 
i ensomhetens tid vil åpenbart være fundert i en 
teoretisk tenkning om forholdet mellom nåtid 
og fortid. Men hva er konsekvensene for det 
kunstneriske uttrykket når man er så sterkt teo-
retisk fundert som Mieke Bal? Hva med alt som 
har med berøring å gjøre, det intuitive og sensu-
elle, som kanskje ikke kan tvinges frem ved hjelp 
av teoretisk refleksjon?
 – Kunstnere arbeider intuitivt, og derfor skjer 
det også mange uforutsette ting når jeg arbeider 

Kunstnere  

er noen av de 

mest begavede 

menneskene, 

fordi de ikke 

skygger unna 

eksperimentet, 

kompleksiteten 

og det subtile.

 ••
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med filmene mine, ikke minst fordi det er en 
samarbeidsprosess. Men å si at kunstnere arbei-
der intuitivt er ikke det samme som å si at de er 
ureflekterte og ikke vet hva de gjør. Kunstnere 
er noen av de mest begavede menneskene, fordi 
de ikke skygger unna eksperimentet, komplek-
siteten og det subtile. De trenger bare ikke å ten-
ke gjennom alt på forhånd, fordi tenkningen fin-
ner sted i den kreative prosessen, sier Bal.
 Når hun selv skriver om kunst, jobber hun an-
nerledes enn tradisjonelle kunsthistorikere, som 
ofte reduserer kunsten til en historisk struktur. 
I stedet forsøker Bal å komme så tett som mulig 
på det hun ser, og derfor avslår hun alltid å snak-
ke med kunstneren selv før hun har skrevet om 
verket. 
 – Kanskje er jeg den eneste personen i uni-
verset som har sagt nei til å tilbringe en søndag 
ettermiddag med Louise Bourgeois, ler Bal.
 Den fransk-amerikanske kunstneren Bourge-

ois (1911–2010) var ekstremt omsvermet i sine 
siste år, men selv om Bal ble invitert hjem til 
Bourgeois, takket hun nei. I stedet sendte Bal 
teksten sin om Bourgeois’ verk, som kunstneren 
ble begeistret for. 
 – Hun sendte meg til og med noen små verk 
i retur, sier Bal. 
 Jeg kikker meg uvilkårlig rundt i stuen etter 
dem, men Bal forteller at de små, skrøpelige pa-
pirarbeidene er gjemt bort. 
 – Jeg tror at Bourgeois sendte dem til meg 
fordi jeg valgte å ikke besøke henne på forhånd, 
og det gjorde at jeg kunne skrive noe om arbei-
det hennes som hun ikke var klar over selv, sier 
Bal.
 – Etterpå ble jeg invitert til å besøke henne 
igjen, men så døde hun plutselig. Vi rakk aldri å 
møtes, men hun møtte mitt arbeid, og jeg møtte 
hennes – og det er det som er det viktige.

I dialog med fortiden: Kunsten eksisterer ikke uten en tilskuer, sier Mieke Bal, her hjemme i stuen sin. Bal bor i utkanten av Amsterdam.
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