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UDSTILLINGER/EXHIBITIONS 

Emma & Edvard - kjærlighet i ensomhetens 
tid. Munchmuseet i Oslo. 28. januar 2017-17. 
april 2017. 

Hvordan stille ut en roman? Og kan en ut-
stilling av Munchs malerier sammen med le-
vende bilder gi oss en ny oppfattelse av hans 
arbeider? Med videoinstallasjon og maleri i 
samspill inviterer Munchmuseet oss inn til en 
ny presentasjon av Gustave Flauberts klassiker 
Madame Bovary og Edvard Munchs verk. 

De siste par årene har Munchmuseet i Oslo 
hatt stor publikumssuksess med +Munch-seri-
en, der Munchs verk har blitt stilt ut sammen 
med henholdsvis Bjarne Melgaard, Vincent van 
Gogh, Gustav Vigeland, Robert Mapplethorpe, 
Jasper Johns og Asger Jorns arbeider. I år gjør 
de et annet grep i sitt utstillingskonsept. I Emma 
& Edvard - kjærlighet i ensomhetens tid er det 
fortellingen om ensomhet som brettes ut for 
publikum, gjennom figurene Emma og Edvard 
presentert i videoinstallasjoner og på malerier. 
Til forskjell fra et hittil maskulint kunstnermø-
te introduseres nå den kvinnelige karakteren 
Emma, presentert gjennom Mieke Bals og Mi-
chelle Williams Gamakers videoer. Den neder-
landske kulturteoretikeren og kunstneren Bal 
er også kurator for utstillingen, Ute Falck fra 
Munchmuseet er medkurator. 

Iforlengelseav+Munch-serienkanmanspør-
re seg hvorfor denne utstillingen ikl<:e har fått 
navnet Mieke+Munch, siden Bal både er kura-
tor og deltar med egne verk. +Munch-serien 
hadde et komparativt utstillingsgrep med fo-
kus på teknikk, form, motiv og noen ganger 
biografisk liv, som tilbake i 2015 der to krono-
logiske tidslinjer var laget for å sammenligne 

van Gogh og Munchs kunstneriske uttrykk, 
deres konfliktfylte liv og hvordan Paris ble et 
vendepunkt for dem begge. Men det er verken 
et historisk tidsbilde av Munchs liv eller hans 
utvikling som kunstner som skal settes i reli-
eff, så hvem er da Emma og Edvard? Emma er 
protagonisten i videoinstallasjonen som vises 
i utstillingen. Den bygger på en film av Bal 
og Gamaker fra 2013, Madame M, som er en 
tolkning av Flauberts roman Madame Bovary 
fra 1857. Under arrangementet Kuratorsamta-
le i forbindelse med utstillingens åpningshelg 
fortalte Bal at Edvard er en karakter i Munchs 
malerier og ikl<:e må forveksles med kunstne-
ren selv. Bal bruker fortellingen om Emma og 
Edvard som et virkemiddel for å se Munchs 
malerier og kanskje også Munch selv på nye 
måter. Gjennom temaer som uro, ensomhet, 
desperasjon og fantasier ønsker utstillingen 
å få publikum til å reflektere over samspillet 
mellom verkene, står det på museets hjemme-
side. Refleksjonen kan også overføres til eget 
liv - hvis vi tillater det. 

REMEDIERING, LITTERATUR SOM FILM 
OG MALERI SOM FOTOGRAFI 

Åtte videoinstallasjoner og syttifem av Munchs 
malerier, litografier og tresnitt fyller alle 
Munchmuseets utstillingsflater spredt over syv 
rom. Veggene har en lys grå farge og rommene 
er inndelt i syv temaer, henholdsvis "Filmatiske 
virkemidler og ensomhet'; "Fostring og dannel-
se'; "Fantasier", "Ensomhet'; "Opprør'; "På dy-
pet" og "Slutt''. Tematil<:ken i det første rommet 
inviterer besøkende til å se på Munchs male-
rier som fotografier, som stillbilder og dermed 
hendelser fanget i øyeblikk som egentlig er 
i bevegelse og på vei ut av bildeflaten. Her er 
det ingen videoinstallasjoner og for besøken-
de kan rommet fungere som en introduksjon 
til hvordan vi skal se Munchs malerier i møte 



ANMELDELSER/REVIEWS 

Fig. 1. Bildefra utstillingens tredje rom "Fantasier". Foto: Ove Kvavik, 2017, Munchmuseet. 

med det levende bildet som introduseres i ut-
stillingens andre rom. 

Filmen Madame B er en remediering av 
Flauberts roman, hvor fortellingen om Emma 
og hennes skjebne blir fortalt gjennom leven-
de bilder istedenfor tekst. Remediering viser 
til logikken i nye medier hvor eldre praksiser 
blir presentert i et nytt format. Det innebæ-
rer ikke bare nye teknologiske praksiser, men 
er en transformasjon av eksisterende medier 
(Bolter & Grusin 1999). Ved å plassere Munchs 
malerier sammen med videoinstallasjonene vi-
ser Bal frem det fotografiske og filmatiske po-
tensialet i Munchs arbeid og får praktisert sin 
særegne metode som er å lese utstillinger som 
narrativ og film (fig. 1). I Munchs motivvalg 
og perspektiv gjenkjenner hun det fotografis-
ke utsnittet, der figurene i motivet kuttes ved 
midjen som et snapshot snarere enn et portrett. 
Det er som om menneskene er i bevegelse, og 
snart ute av bildet etter at Munch har fryst et 
øyeblikk på Karl Johan, på et bordell eller i 
et bryllup. I "Exhibition as film" (2007) argu-
menterer Bal for at de besøkende og verkene i 

utstillingsrommet, og verkene seg imellom, in-
teragerer med hverandre. Måten kunstverkene 
er plassert i forhold til hverandre og snakker 
sammen på, bygger opp utstillingen og driver 
handlingen og publikum videre. Publikums be-
vegelse gjennom utstillingsrommene driver 
dem også gjennom hendelsesforløpet i fortel-
lingen om de to karakterene. "Fostring og dan-
nelse''. "Opprør" og "Slutt" gir meg assosiasjoner 
til bokkapitler eller scenene i en film. Det er et 
tydelig grep som viser at Bals narrative konsept 
er gjennomgående, der de tematiske navnene 
for hvert rom også indikerer utstillingens be-
gynnelse og slutt (fig. 2). 

Et begrep Bal er opptatt av i sin tolkning av 
Emma er emosjonell kapitalisme, kunne hun 
fortelle under Kuratorsamtalen i forbindelse 
med utstillingens åpningshelg. Emosjonell ka-
pitalisme er et begrep Bal låner fra sosiologen 
Eva Illouz, og er en prosess hvor følelsesmessi-
ge og økonomiske forhold definerer og former 
hverandre gjensidig (Illouz 2007). Begrepet er 
beskrivende for en tendens som fremdeles føles 
aktuell. Det handler om at mennesker som er 
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Fig. 2. Bilde fra utstillingens siste rom "Slutt". 
Foto: Ove Kvavik, 2017, Munchmuseet. 

oppvokst i et vestlig kapitalistisk samfunn lever 
med en forventning om å ha en konstant lyk-
kefølelse som man prøver å opprettholde ved å 
kjøpe ting. Kjøpegleden er kortvarig og fører til 
et større forbruk hvor man bruker penger over 
evne og havner i gjeld. Flaubert slaev roma-
nen som en kommentar til datidens samfunn, 
mens Bal og Gamaker har valgt å plassere his-
torien om Emma i vår egen samtid. At Mada-
me Mikke er omgjort til et kostymedrama fra 
1800-tallet gjør Flauberts laitikk av datidens 
kapitalistiske fremmedgjøring relevant i dag. 

I videoinstallasjonene ser vi Emmas tragiske 
skjebne som et resultat av urealistiske forvent-
ninger til det livet hun har valgt, og av lengse-
len etter å oppleve kjærlighet. For ikke å føle 
på ensomheten innleder hun seksuelle forhold 
utenfor ekteskapet og utvikler et stort materi-
elt forbruk. Mennene Emma innleder affærer 
med blir spilt av den samme skuespilleren som 
også har rollen som hennes mann, Charles. 
Dette er et filmatisk grep som ikke boken kan 
gjøre, men som poengterer Bal og Gamakers 
tolkning av Emmas valg: Det er ikke kjærlig-
het til mennene som driver Emma til utroskap, 
men hennes lengsel og søken etter selve kjær-
ligheten. Dette viser oss også et konlaet eksem-
pel på hvordan remediering gir nytt spillerom i 
overføringen fra et medium til et annet. 

EN NY FORTOLKNINGSRAMME 

Fortellingen om Emma i videoinstallasjone-
ne gir Munchs arbeider en ny kontekst. Bal 
har valgt ut maleriene etter sentrale temaer i 
videoinstallasjonene, det er også direkte sam-
menlignbare koplinger mellom billedmotivene 
og filmscenene. Monteringen av utstillingen er 
gjort slik at flere av verkene snakker til hveran-
dre, for eksempel er Emmas bryllupsscene og 
maleriet Bohemens bryllup (fig. 3) plassert på 
motstående vegger i samme rom. 

Utstillingsføreren med en kort innlednings-
tekst til hvert rom og dets tema, er helt nød-
vendig for å forstå hva videoinstallasjonene og 
maleriene kan fortelle oss. Denne er til utlån 
på museet og føreren trengs i utstillingen da 
det er sparsommelig med forklarende tekst på 
veggene. Bal ønsker at publikum skal være ak-
tive observatører, ta del i fortellingen og slik bli 
medforfattere. Effekten dette gir binder sam-
men de ulike inntrykkene og opplevelsene vi 
blir konfrontert med av de ulike installasjone-
ne. Sammenhengen mellom verkene kommer 
frem gjennom historien om Emma og Edvard, 
en sammenheng som vi som besøkende aktive-
rer og skaper (Bal 2007:75). I hvert rom er det 
plassert benker foran Munchs malerier, hvor 
man kan sette seg ned og betrakte dem. Lyden 
fra videoinstallasjonene høres mens vi studerer 
maleriene, og ved å montere mange av verkene 
lavt på veggen inviterer de oss ned på benkene 
og gir oss anledning til åta oss tid til hver sek-
sjon. Sittende på benken kan jeg betrakte både 
maleri og film og slik se nye ting i Munchs mo-
tiver som jeg ikke har sett før, men som i denne 
konteksten virker selvsagt. Videosekvensen fra 
Emmas bryllup eig Munchs Bohemens bryllup 
står godt opp imot hverandre og innbyr til nye 
fortolkninger av et kjent verk. Emmas fortvi-
lelse i bryllupsscenen blir projisert til bruden i 
midten av motivet av Bohemens bryllup. 

I utstillingens tittel er det lett å assosiere 
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Fig. 3. Bohemens bryllup, maleri av Edvard Munch fra 1925-1926. Foto: Ove Kvavik, Munchmuseet. 

karakteren Edvard til Edvard Munch og med 
kjennskap til romanen bak videoinstallasjon 
blir vi kjent med Emma og hennes liv. Men 
hvordan jeg som publikum skal vite at Edvard 
i Emma & Edvard ikke er Edvard Munch er 
uklart. Det er også med på å gjøre denne ut-
stillingen interessant. Som kurator har Bal 
valgt ut flere av Munchs selvportrett, men i 
utstillingen skal de representere en karakter 
i Munchs arbeid. Formidlingsgrepet minner 
oss på at all representasjon er en tolkning og 
fremstilling, enten det er Munchs eget selv-
portrett eller Bals kuratering av hans verk. I 
den tidligere nevnte Kuratorsamtale uttalte Bal 
at hun ønsker å redde Munch fra hans egen 
biografi og at vi må legge bort det vi vet om 
Munchs eget liv før vi går inn i utstillingen. Jeg 

oppfatter ilcke Bal som uinteressert i kunstne-
ren bak verket, men heller at hun oppfordrer 
oss til å bli kjent med kunstneren gjennom ver-
ket. Flaubert skal ha uttalt at karakteren Emma 
var basert på ham selv, og gjennom karakteren 
i videoinstallasjonen blir vi ikke bare kjent med 
romanen Madame Bovary, men også Flaubert. 

FLAUBERT+ MUNCH 

Som enda et forslag kunne utstillingen i for-
lengelse av de forrige årenes tematiske utstil-
linger fått navnet Flaubert+Munch. Bal fører 
sammen maler og forfatter i en felles tema-
tilck om ensomhet. Mediebruken og hvordan 
verkene står i forhold til hverandre gjør at de 
snakker sammen. Vi ser klare og subtile sam-
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menhenger mellom Emma og Edvard, som 
åpner opp for å stille nye spørsmål til Munchs 
motiv og som menneske, men også til Emma. 
Filmen Madame M gjenintroduserer romanen 
Madame Bovary, eller Emma, i en moderne 
drakt og gir den klassiske romanen fra midten 
av 1800-tallet aktualitet for et nytt publikum. 
Om fortell ingen veklcer mer interesse etter at 
utstillingsbesøket er over, finner man romanen 
som en del av museumsbutilckens sortiment. 

Utstillingen har stort sett blitt godt mottatt 
av kritikere i norske aviser. Aftenpostens an-
melder beskrev den som Munchmuseets beste 
utstilling hittil, og Lars Elton fra Dagsavisen 
roste utstillingens tematilck for sin ubehage-
lige aktualitet (Bahr 2017, Elton 2017). Det 
kritikerne synes å enes om er det vellykkede 
visuelle utstillingsdesignet og presentasjonen 
av Munchs verk og Bals videoinstallasjoner. 
Ved åla Munchs bilder møte det levende bildet 
har Bal evnet å se hans malerier på en ny måte, 
som publikum også gis muligheten til å opp-
dage. Men ildce alle anmelderne har vært like 
begeistret for Bals blilck på Munchs verk. Mor-
genbladets anmelder Oda Bahr kritiserer Bal 
for at hennes tolkning av Munch blir en for-
flatning av hans sjelelige uttrylck der melankoli, 
lidenskap og lengsel forveksles eller forenldes 
til fellesbetegnelsen ensomhet (Røed 2017). 
Men Bal insisterer på at Edvard er en karak-
ter i Munchs verk og løsriver seg dermed fra 
den historiske konteksten som Bahr etterlyser. 
Edvard er ikke Munch selv, men en karakter 
Bal mener hun finner i hans verk og slik selv er 
med på å skape. Hennes doble rolle som både 
kunstner og kurator overskrider en tradisjonell 
kuratorrolle og hun leker med skillet mellom 
fantasi og virkelighet. 

Utstillingen fungerer godt på flere plan og 
det er mange lag som kan analyseres for å gi 
et fullverdig bilde av dens omfang. Bals inter-
disiplinære tilnærming og hennes narrative 

framstilling av utstilling som film, gir publi-
kum et grunnlag for selv å oppleve fortellingen 
som utspiller seg på lerret og skjermer, mellom 
maleri og video. Temaet i utstillingen og for-
tolkningen av Flauberts roman aktualiseres og 
gjør publikum delaktige i utstillingens fortel-
ling mens vi beveger oss fremover i Emmas 
og Edvards historie, rom for rom. Utstillingen 
gir ilcke svar, men den åpner for store eksis-
tensielle spørsmål, og evner samtidig å pre-
sentere både en historisk roman og Edvard 
Munchs verk i en ny kontekst. Bal mestrer å 
vise et lite utforsket potensial i sin kuratering 
av Munchs malerier. Emma & Edvard - kjær-
lighet i ensomhetens tid utfordrer den tradis-
jonelle oppfatningen av hvordan litteratur og 
biografisk liv kan stilles ut. 
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