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I denne artikkelen ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot hvordan este-
tisk kirurgi, en praksis som helt konkret omformer kroppen, kan sies å ut-
fordreulike oppfatninger av det naturlige. Denne tematikken vil også drøftes
i min hovedfagsoppgave, der det overordnede fokus er på kropp og identi-
tet i forhold til estetisk kirurgi. Mitt datamateriale bygger på en studie utført
over en seks måneders periode i Paris, Frankrike. Ved hjelp av ulike kirur-
ger fikk jeg adgang til klinikker og sykehus, der jeg observerte og intervjuet
både pasienter og ansatte.

Tidlig i utformingen av mitt prosjekt lot jeg meg fascinere av reklamen
de enkelte klinikkene benyttet seg av, særlig der de lovte de som valgte å
få utført estetisk kirurgi “et naturlig resultat”. Det ble gjennomgående lagt
vekt på at estetisk kirurgi var noe naturlig. Det kunne synes som om man
ble mer “seg selv”, fant sin egentlige natur, ved å gjennomgå en slik ope-
rasjon. På amerikanske internettsider reklamerte de med hvordan estetiske
inngrep kunne bidra til “a better you”. De forsikret deg om at resultatet ville
være “you, only better”. Det som i utgangspunktet var ment å være slagor-
det for en klinikk, “Ditt naturlige valg for et naturlig resultat”, ledet fram til
en mulig problemstilling. Hvorfor var det slik at det tilsynelatende kunsti-
ge var mer naturlig enn det naturlige? I boka, Reproducing the future (1992),
hevder Marilyn Strathern at:

What is ‘given’ shrinks under the onslaught of what human bein-
gs can ‘create’.Nature becomes a department of human enterprise,
and we discover that it was never autonomous. The distinction bet-
ween the natural and the cultural is revealed for the cultural distinction
it always was. (s.55, min utheving)

31



Ida L. Samuelsen

I følge utdraget ovenfor er skillet man setter mellom natur og kultur et
kulturelt skille. Dikotomien natur–kultur hviler på det paradokset at det na-
turlige er kulturelt konstruert. Hva som oppfattes som naturlig og unatur-
lig er kontekstavhengig, og følgelig vil meningsinnholdet i disse begrepene
skifte fra situasjon til situasjon. Kulturelle skillelinjer og grenser er alltid i
bevegelse og gjenstand for forhandlinger. Fra et diskursanalytisk perspek-
tiv (Jørgensen & Phillips 1999) kan dette beskrives ved å se på hvordan uli-
ke diskurser om kroppen kjemper om å tillegge kroppen mening på nettopp
deres måte. Jeg vil hevde at ved å fokusere på estetisk kirurgi som praksis
vil man samtidig være nødt til å rette oppmerksomheten nettopp mot denne
grensen mellom “det gitte” og “det skapte”.

I løpet av min studie av estetisk kirurgi, og da særlig under feltarbeidet i
Paris, møtte jeg hovedsakelig på to ulike oppfatninger av det naturlige. På
den ene siden framstilles det naturlige, både i media og i informantutsagn,
som noe autentisk og uberørt. Dette kjennetegnes av en skepsis til å tukle
med den opprinnelige kroppen, den vi er født med. På den andre siden vir-
ker det som om det naturlige blir et ideal, noe man må strebe mot å oppnå:
“The notion of Nature-as-the-ultimate constraint is replaced by Nature-as-
something-to-be-improved-upon.”(Davis 1995:18). Innenfor dette perspek-
tivet blir det naturlige det bearbeidede. Kirurgen blir både Gud og kunstner.

I denne artikkelen vil jeg problematisere bruken av begrepene ‘natur’og
‘naturlig’ i forbindelse med estetisk kirurgi, blant annet ved å undersøke
hvordan en estetisk operasjon kan fortone seg som noe naturlig. Ved å refe-
rere til informantutsagn og reklame i media ønsker jeg å vise hvordan det er
mulig å veksle mellom disse to ovenfornevnte synene på det naturlige. Det
som i utgangspunktet kan virke som to uforenelige oppfatninger av det na-
turlige behøver ikke nødvendigvis å utelukke hverandre. Det tilsynelaten-
de paradoksale ved å “konstruere” den naturlige kroppen fremstilles som
et mulig prosjekt.

Et naturlig resultat

I følge mine informanter, både de som fikk utført estetisk kirurgiske inngrep
på egne kropper og kirurgene, var det spesielt viktig at resultatet skulle væ-
re naturlig. Et naturlig resultat betydde at inngrepet var vellykket. Særlig to
faktorer synes å være avgjørende for om et resultat ble oppfattet som natur-
lig. For det første siktet mine informanter mot å skape en kroppslig helhet
preget av harmoni. Den andre faktoren, som kan sies å komme i forlengel-
sen av den første, hviler på en oppfatning av det naturlige som det usynlige.
I tillegg til at den endrede kroppsdelen skulle passe til helheten, ble det gjort
et poeng ut av at det ikke skulle synes etterpå.

Ideen om helhet er avgjørende for en forståelse av fenomenet estetisk ki-
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rurgi.Tanken om helhet innebærer at kroppen ses som et harmonisk hele der
alle delene henger sammen på en proporsjonal, symmetrisk og logisk måte.
Mitt inntrykk var at disse kriteriene måtte være til stede for at kravet om et
naturlig resultat kunne innfris. Et naturlig resultat innebar at den kropps-
delen man hadde operert skulle passe til resten av kroppen eller ansiktet, i
forhold til helheten. Selv om kroppsdelen i seg selv kunne sies å være per-
fekt, kunne denne allikevel skape disharmoni hvis den ikke passet inn med
helheten. I følge en av mine informanter,en av kirurgene, ville dette se kuns-
tig ut:

Dr.Darmon sier noe om skjønnhetskriterier. Han sier at det er an-
nerledes med ansiktet enn kroppen. Han sier at hvis en person har
en stor mage som henger, er det ingen som vil si at dette er estetisk,
men hvis en person har en nese med en kul, kan man si at det gir
karakter, at det er en del av personligheten til den personen. Han
forteller meg om en fransk sangerinne som hadde en nese med en
kul. Hun opererte seg. Nå har hun en perfekt nese, men det er ikke
fint. Det passer ikke til ansiktet. Det er “artificielle”(kunstig). (Fra
feltnotater)

Ideen om at alle delene skal passe sammen til en helhet innebærer altså
modifikasjon. Ellers lå vissheten om at man hadde et naturlig resultat i at
man ikke kunne se at noe var gjort. Et naturlig resultat innebærer at omgi-
velsene, selv de nærmeste, ikke ville forstå at personene hadde fått utført et
estetisk inngrep. Slikt sett kan man si at naturlighet nettopp handler om u-
synlighet. Gilman hevder i boka, Creating beauty to cure the soul (1998), hvor-
dan (u)synlighet kan sies å være målet ved alle estetiske inngrep:

Aesthetic procedures are intended to move an individual from
being visible in one cohort to being a member of another cohort
or collective, which is so visible that its visibility becomes defined
as the “normal”. The “normal” defines itself as invisible. (s. 4)

Kathy Davis (1995)beskriver lignende erfaringer fra sin studie av estetisk
kirurgi i Nederland. I følge hennes informanter handlet ikke denne typen ki-
rurgiske inngrep om å ville være vakker, men vanlig, normal, eller som alle
andre, det vil si en som ikke skiller seg ut fra mengden. Ønsket om usynlig-
het var også tema under samtaler mellom mine informanter, for eksempel
på konsultasjonene. I samtaler mellom kirurg og “pasient” ble viktige av-
gjørelser tatt med hensyn til det ønskede inngrepet, slikt som størrelsen på
brystproteser. Jeg husker spesielt et tilfellet der en kvinne lurte på hvor mye
som skulle “puttes inn”. Kirurgen var opptatt av at det skulle bli “pent, men
naturlig”. Han forklarte henne at han måtte respektere hennes anatomi og
at folk på gata ikke skulle kunne si: “Se på protesene hennes!”.
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Det kan være fruktbart å problematisere ønsker om anonymitet og usyn-
lighet i forbindelse med den skammen som ofte er forbundet med et estetisk
inngrep. Skjønnhet skal jo tross alt være naturlig, det vil si, komme innenfra.
Mitt inntrykk etter feltarbeidet er at denne typen kirurgi fortsatt er noe som
holdes skjult for omgivelsene, “ca reste à la famille” (forblir i familien). I føl-
ge en av kirurgene var franskmenn lite villige til å snakke om at de hadde
fått utført estetisk kirurgiske inngrep. Han sammenlignet en gang Europa
og Frankrike med USA for å illustrere poenget sitt:

Han sier at estetisk kirurgi er “pudeur” (anstendighets-, skamfø-
lelse). Jeg spør han hva han mener. Han forteller at man ikke sier
at man har tatt en estetisk operasjon. Han sier at folk vil ha noe som
ser naturlig ut. Slik er det ikke i USA, der folk vil at det skal synes.
Hvis det synes spør folk om de har gjort noe, og de kan si hvor mye
penger de har brukt på det. Her i Frankrike og Europa sier ikke folk
noe, og hvis noen bemerker det, sier de at de ikke har gjort noe. De
sier heller ikke hvor mye penger de har brukt på det. Han sier at i
Europa vil man ha “quelque chose de naturel” (noe naturlig). (Fra
feltnotater.)

Mens amerikanerne kan sies å ville vise sin rikdom gjennom kroppen, at
de faktisk har råd til å få utført disse operasjonene, er kirurgens poeng at
denne typen kirurgi fremdeles er tabubelagt hos “oss” (det vil si i Frankri-
ke/Europa). “Vi” vil følgelig reise til klinikken i hemmelighet, gjerne for-
kledd (en annen av kirurgene fortalte meg om kvinner som kom til klinik-
ken med sjal på hodet og solbriller), og “vi” vil ikke at det skal synes etter-
på. Denne komparasjonenviser hvordan oppfatninger rundt estetisk kirurgi
som kroppslig praksis kan hevdes å være kulturspesifikke. Samtidig belyser
denne sammenligningen hvordan en av mine informanter, her en av kirur-
gene, konstruerte det naturlige ved å distansere seg fra USA.

Den unaturlige kroppen

Under en av konsultasjonene kom jeg en gang i diskusjon med en kirurgene
om forholdet mellom det naturlige og det kunstige. Det endte med et verbalt
angrep. Han hevdet at alt det jeg hadde foretatt meg denne morgenen, du-
sjet, kledd på meg, til og med det at jeg hadde dratt på sykehuset og ikke på
cafepå en slik solskinnsrik dag, var kunstig, mens det å ta en plastisk opera-
sjon var mer naturlig. Mens jeg ikke gjorde noen forsøk på å være naturlig,
tok disse personeneestetiske inngrep for “se faire naturel” (gjøre seg naturli-
ge). Denne typen argumentasjon ledet meg inn på tanker omkring kroppens
“natur” eller “unatur”. Spørsmålet jeg stilte meg selv var: Hvis man blir na-
turlig etter et slikt inngrep, hva er man da før inngrepet, unaturlig? Og vi-
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dere, hvilke kropper er dette snakk om? Hvis jeg tar utgangspunkt i mine
data fra feltarbeidet i Paris vil flesteparten av disse kroppene være kvinne-
kropper. Hvordan kan dette tolkes? Kan det påstås at kvinnekroppen er u-
naturlig?

Bilde 1: “Naturellement jeune”, reklame for
produkt til innsprøyting i rynker og andre
“ujevnheter” i huden.

Et eksempel fra en samtale med en
av kirurgene kan belyse kvinnekrop-
pens eventuelle “unatur”. Emne for
samtalen var slanking, der vi særlig
diskuterte hvor “motstandsdyktige”
enkelte kroppsdeler var ovenfor det-
te. I følge kirurgen var dette steder
som rumpe, lår og mage. Jeg under-
streket at dette var steder på krop-
pen der kvinner ofte er litt runde. Til
dette svarte han at det var “typique
pour la morphologie feminine” (ty-
pisk for den kvinnelige morfologi).
Både gjennom media og informantut-
sagn som dette ble det typisk kvin-
nelige, transformert til noe uønskelig,
til “ridebuksedeformiteter” og “ap-
pelsinhud”, til noe som burde fjer-
nes. Jeg mener at denne typen argu-
mentasjon tydeliggjør det jeg vil kalle
en “mannliggjøring” av kvinnekrop-
pen. For å forstår denne problematik-
ken kan man vende seg mot Simone
de Beauvoirs tanker om kvinnen som
“den andre” i boka, Le deuxième sexe
(1976).

Utgangspunktet for de Beauvoir er
at man ikke kan se forholdet mellom mann og kvinne som forholdet mel-
lom to poler. Kvinnen representerer det negative, mens mannen samtidig
står for det positive og det nøytrale. Idenne konteksten blir kvinnen en “hom-
me manqué” (Ibid:15), eller “mindre menneske”. Mens mannen er subjekt,
det absolutte mennesket, blir kvinnen sett på som “den andre”. Det kvinne-
lige dilemma, i følge de Beauvoir, er det å ville være subjekt, samtidig som
situasjonen konstituerer henne som objekt. Hvordan kan hun, gitt de betin-
gelsene omgivelsene stiller, bli et “ordentlig” menneske? Satt i sammenheng
med problematikken rundt det naturlige og det kunstige ble mitt mulige
svar at kvinnens kropp ble unaturlig eller unormal i det den ble satt i kon-
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trast til den absolutte menneskekroppen, det vil si mannskroppen. Bortsett
fra brystforstørrelser, dreier tross alt de fleste estetisk kirurgiske inngrep seg
om å fjerne typiske trekk fra kvinnekroppen, som fett på mage, rumpe og
lår. Må kvinnen gjennomgå kirurgi (en tilsynelatende kunstig prosess) for at
hun kan bli “naturlig”? I så fall, kan estetiske inngrep ses som en frigjøring
fra en underlegen status, fra den “unaturlige” kvinnekroppen”? Estetisk ki-
rurgi kan på denne måten ses som et forsøk på å skape en nøytral kropp, der
typiske kvinnelige trekk utviskes. Fauke Franckenstein beskriver i artikke-
len, “Making up Cher” (1997), hvordan man kan se på sportskulturen som
en institusjon som kultiverer og krever “male-lization” (s. 9) av kvinnekrop-
pen:

With regard to the ideal of the strong, fit and healthy body, Lot-
te Rose (1994) has argued how the contemporary Western female
beauty ideal of the sportive body points to an aquisition of male
concepts of fitness and efficiency. She has called the ideal of being
androgenous a dissolving of sexual difference under male norms,
the production of a neutral body located in an imaginary male bo-
dy. She also revealed how modern norms stigmatize the physical
features which traditionally and biologically define the female bo-
dy: in contemporary Western ideals of beauty we find an aesthetic
idealization of the female adolescent’s body, which means the non-
adult and the non-maternal body, as well as the aesthetic idealiza-
tion of the boy’s body in the female body. Rose explains how this
conditioning banishes the rhythm and the functions of the female
body (menstruation, pregnancy, breastfeeding, menopause) (Ibid:
9).

Franckenstein viser til hvordan denne typen mannliggjøring, her gjen-
nom sport, har som sin primære funksjon å utøve kontroll over kvinner.
Kan det hevdes at estetisk kirurgi, sammen med andre former for kropps-
lig praksis, har som sin primære funksjon å utøve kontroll over kvinner, og
at denne typen kirurgi derfor bør ses som en undertrykkende praksis? Et
eksempel fra en av konsultasjonene, der en kvinne ønsket en fettsuging av
lårene, kan kaste lys over denne problematikken:

Dr.Duflos spør henne om hun har tatt andre operasjoner. Hun sier
at hun har tatt en annen fettsuging. Den første var i 1994,den andre
var i 1996. Den andre var på innsiden av lårene. Hun sier at det ble
ingen resultater i forhold til første gang. Det var som om ingenting
hadde blitt fjernet. Han spør henne om hvor mye hun veier. Hun
veier 62 kilo. Hun er 1.73 m høy. Hun har et barn. Hun la på seg 6
kilo under graviditeten, og 8 kilo etterpå, en kilo i måneden. Hun
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sier at alt la seg på lårene. Han spør henne om yrke. Hun er “man-
nequin”, men ikke “haute couture”. Hun viser frem det hun ikke
liker. Hun forklarer hva som sjenerer henne. Det er noe på sidene
av lårene. Hun klemmer på huden der. Dr.Duflos sier: “Problemet,
det er at du er en kvinne”. Han spør henne om hun visste det. Han
sier noe om at hoftebeina kommer til å være like breie uansett hva
man gjør. (Fra feltnotater)

Kirurgen setter fingeren på et viktig poeng, da han sier at klientens pro-
blem er at hun er en kvinne. Selv om hennes “kvinnelige former” kan re-
duseres (gjennom fettsuging), vil hoftebeina være like breie. Franckenstein
problematiserer hvordan vesten har idealisert den kvinnelige ungdoms-
kroppen, det vil si “the non-adult and the non-maternal body”. Dette blir
tydelig i reklame- og moteverden hvor blant annet modellene blir yngre og
yngre. Det hevdes til og med at moteskaperne bruker mannlige modeller
når de skal vise frem kolleksjoner for kvinneklær, siden kvinnelige model-
ler verken er høye nok eller har smale nok hofter.

Bilde 2: Reklame for sports-BH

Utvidet til andre sammenhenger
virker derimot dette resonnementet
noe forenklet. Hvis man ønsker å dis-
kutere hvem “de andre” er, vil man
være nødt til å ta hensyn til flere as-
pekter enn kjønn, slik som alder og et-
nisk bakgrunn. Selv om det er “kvin-
nen” som er i fokus hos de Beauvoir,
mener jeg at begrepet om “den and-
re” kan utvides. Man kan kanskje fort-
sette å låne de Beauvoirs begrep om
“den andre”, men heller problemati-
sere hvem “den andre” er? I forhold
til estetisk kirurgi vil for eksempel de
eldre kunne innlemmes i kategorien
“de andre”.

Ofte, særlig i media, blir den
aldrende kroppen beskrevet som
en kropp i forfall der neste stopp er
døden. Det kan til og med hevdes at aldringsprosesser blir oppfattet som
noe unaturlig, spesielt når resultatene etter disse prosessene blir omformet
til defekter og gitt sykdomslignende karakter. Tilgjengelighet og aksept
når det gjelder behandling for disse “defektene”, for eksempel fjerning av
rynker, gjør ytterligere disse tidligere naturlige markørene til noe unaturlig.
Der det naturlige settes i forbindelse med det uforanderlige og stabile,
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blir aldringsprosesser noe unaturlig i det personer kan sies å bli reduserte
eller ufullkomne utgaver av sitt tidligere “jeg”. Den naturlige kroppen
er den ungdommelige kroppen, og estetiske inngrep kan hjelpe oss med
å holde oss “naturlig unge”. I følge reklamen for sports-BH’en er BH’en
ment å “verne om naturlige former”. Der naturlige former fremstilles som
ungdommelige former vil kroppen kun være “naturlig” innenfor et gitt
tidsrom. Med alderdommen opphører naturligheten. Det er en kjensgjer-
ning at aldring og graviditet gjør sitt til at brystene gradvis forandrer seg.
Biologiske kroppslige prosesser (gravitasjonskraften er medvirkende her)
skaper “unatur” av de tidligere naturlige formene. I kampen mot disse
kreftene kan en sports-BH bli vårt “våpen”.

Mens sports-BH’en er ment å ta vare på det eksisterende, søker estetiske
inngrep å ta et skritt tilbake (i bokstavelig forstand). På den aldrende krop-
pen søker denne typen kirurgi å føre den unaturlige kroppen tilbake til sin
opprinnelige, det vil si naturlige, tilstand; tilbake til fremtiden!

Skapt natur — et paradoks?

Hvis alt er “kulturlig”, hvorfor denne streben etter å “naturliggjøre” denne
typen kirurgiske inngrep? Hvorfor ønsker man å opprettholde ideen om det
naturlige? Marilyn Strathern problematiserer forholdet mellom det naturli-
ge og det kunstige i forbindelse med reproduksjonsteknologi i boka, Repro-
ducing the future (1992). Hun ønsker å vise hvordan den naturlige verden,
inkludert menneskelige biologiske fakta, ikke lenger kan tas for gitt. Hun
hevder at når det gjelder kontrasten mellom det kunstige og det naturlige,
er den ene siden i ferd med å ta over for den andre:

If childbirth was always considered a ‘natural’ event, late-
twentieth-century advances in reproductive medicine are empat-
hically ‘artificial’, and in a manner that outstrips the perceived
artificiality of ordinary hospitalisation or medical intervention. (s.
46–47)

Strathern illustrerer med eksempler fra brosjyrer og lignende hvordan i
hvert fall en del av (den kunstige) befruktningen blir fremstilt som naturlig.
“There is always some portion of the reproductive process that is marked as
demonstrably natural.” (Ibid: 56). Man kan se lignende trekk innenfor den
estetiske kirurgien. Bådegjennom informantutsagn, men særlig ved å stude-
re brosjyrer og reklameannonser, kan man se forsøk på å “naturliggjøre det
kunstige”. Ordet ‘naturlig’ gir som nevnt assosiasjoner til noe som er orig-
inalt, opprinnelig, autentisk eller til og med sant. Det kan hevdes at dette er
salgsteknikk, og effektive virkemidler for å legitimere estetisk kirurgi. Det
naturlige er det eneste sanne og riktige.
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Man kan hevde at det naturlige betegner det autentiske, den kroppen
man er født med. Allikevel kan kroppen bli mer naturlig etter estetisk ki-
rurgiske inngrep. Denne motsetningen ble uttrykt av en av de kvinnene jeg
intervjuet. Sophie hadde tatt en brystreduksjon. To måneder etter det første
intervjuet på klinikken, snakket jeg med henne igjen:

Hun sier at hun er fornøyd. Hun sier at det ikke er en naturlig ting,
man er ikke født slik. Hun forteller at før så bulet det ut. Hun viser
med hendene hvordan det var. Hun sier at nå er det normalt. Hun
sier at det er mer naturlig. (Fra feltnotater).

Her blir det problematiske forholdet mellom det naturlige og det unatur-
lige tydeliggjort. Hun sier at brystene etter inngrepet er unaturlige siden det
ikke er medfødt, for så i neste omgang forklare meg hvordan det ser mer
naturlig og normalt ut nå, etter operasjonen. Under intervjuet fortalte Sop-
hie meg at det som plaget henne mest ved inngrepet var arrene hun hadde
fått på brystene. Under samtalen forsøkte hun å beskrive sin situasjon ved
å sammenligne seg med andre som fikk arr etter operasjoner:

Hun sier noe om at andre som har arr etter blindtarmoperasjoner
og lignende lever med arrene, derfor kan hun også gjøre det. Jeg
spør om det ville ha vært annerledes hvis det hadde vært et arr et-
ter en blindtarmoperasjon. Hun sier at det som er forskjellen er at
hun har valgt det. (Fra feltnotater)

Ved alle typer av operasjoner vil det bli et arr, selv om dette nesten kan
forsvinne helt. Arret røper at man har fått utført et inngrep, man er merket
for livet. Det mange av mine informanter opplevde som problematisk, i til-
legg til smerten og bedøvelsen, var nettopp arret. Gilman beskriver hvor-
dan arrdannelse alltid har blitt sett på som et uønsket resultat av kirurgiske
inngrep. “The scars shows the body not to be “natural” but inauthentic and
constructed.” (1998: 8). Han mener allikevel at grensen mellom det auten-
tiske og det ikke-autentiske er ustabil og foranderlig. Dette er kontekst- og
kulturavhengig:

It is precisely this arena –the aesthetic rebuilding of the body –that
is the most highly impacted by cultural definitions of authenticity.
The explosion of the number of aesthetic procedures in the United
States of (North) America and the United States of Brazil and the
increase in aesthetic surgery in France, Germany, and the United
Kingdom over the past decades are clear indicators that the border
between an authentic and an inauthentic body is always changing.
Aesthetic surgery is meeting with greater acceptanceon the part of
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patients and physicans alike because of the idea of the surgically
altered body as inauthentic is becoming less and less compelling.
(Ibid: 9–10)

Ideen om det autentiske kan også knyttes opp til det Finn Skårderud skri-
ver om den fragmenterte kroppen i boka, Nervøse spiseforstyrrelser (Skårderud
1994). Han hevder at medisinsk teknologi stykker opp kroppen, og at den
har introdusert “bevisstheten om det utskiftelige”. Han henviser til trans-
plantasjonskirurgien, medieteknologiens virtual reality og fertiliseringstek-
nologien for å illustrere hvor uklare grensene er omkring modernitetens
kropp.

Slagordet for en klinikk, “Ditt naturlige valg for et naturlig resultat”, viste
seg å reise mange interessante problemstillinger i forbindelse med min stu-
die av estetisk kirurgi. Jeg lot meg fascinere av det paradokset at en tilsyne-
latende kunstig prosess som en estetisk operasjon ville gjøre den personen
som gjennomgikk denne forvandlingen naturlig. Denne oppdagelsen gjor-
de det nødvendig å sette spørsmålstegn ved det naturlige. Fra å være noe u-
berørt kan det synes som om naturen og det naturlige har blitt transformert
til noe som må skapes og vedlikeholdes. I informantutsagn, media og re-
klame søker man å beskrive den “konstruerte” kroppen og ulike kroppsfor-
mende praksiser som noe naturlig. I denne “formforvandlingens tidsalder”
(Solheim 1997) kan det virke som om bevisstheten om at det finnes noe ge-
nuint og ekte ved hvert enkelt menneske, noe naturlig, forsterkes. Estetiske
inngrep kan slikt sett oppfattes som et middel for bringe frem det naturlige
i oss. Tendensen kan forstås “as a cultural improvement on nature” (Lock &
Kaufert 1998: 20), der det naturlige kan synes å ha blitt et ideal.

Noter
�

Hentet fra en av Nobel Clinic sine annonser.
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