
Kapittel 1 - Introduksjon 

1.1 Temabeskrivelse og presentasjon av problemstillingen 

I tiden 19. januar til 21. april 2002 presenterte Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst en 

utstilling som hadde tittelen Passasjer – Betrakteren som deltaker. Tittelen på norsk kunne leses 

på to måter avhengig av om ordet passasjer blir sett som et substantiv i entall eller flertall: i 

entall en reisende på et fartøy og i flertall overganger eller gjennomganger. Begge betydninger 

gir mening i forhold til utstillingen, betrakteren kan foreta en spirituell reise i kunstverdenen eller 

være med på å utforske passasjer og overganger mellom samfunn og museum, kunst og 

kommunikasjon, kunstner og betrakter. Utstillingens katalog oppgir imidlertid også tittelen på 

engelsk Passenger –The Viewer as Participant; kuratoren Øystein Ustvedt, som hadde ansvaret 

for utstillingen, hadde altså betydningen reisende i tankene da han valgte tittelen. På en 

omvisning forklarte han ordvalget med at en passasjer på for eksempel en båt, velger å gå på 

båten, velger sin destinasjon og velger hva han vil oppleve underveis. Likevel er en passasjer 

underlagt den båten han stiger på og dens kaptein, noen kunstverk leder betrakteren inn i et 

forutbestemt og nærmest lukket mønster, mens andre gir betrakteren stor grad av valgfrihet.  

Som oppdagelsesreisende i kunstverdenen har man frivillig begitt seg inn på kunstnerens 

premisser, men man velger selv hvilken kontakt og hvilket innhold man vil skape i forhold til 

kunstverket. Denne tosidigheten som ordet passasjer formidler, kan kanskje være beskrivende 

for nettopp den kontrasten mellom aktiv og passiv som betrakteren erfarer i møtet med 

deltakelsesverk. Verket innbyr til aktiv deltakelse, men likevel en begrenset form for deltakelse 

der ikke alt er mulig, fordi deltakelsen allerede har gitte rammer bestemt av kunstneren. Dette 

betyr imidlertid ikke at verket er fastlagt, rammene som kunstneren oppgir kan være nettopp 

ubestemmelighet eller tilfeldighet. Passasjer, med betydningen overganger, kan også henspille på 

rituelle passasjer og terskelopplevelser; betrakteren går fra en tilstand til en annen i møtet med 

verket. 

Denne studien vil ha som hovedmålsetning å drøfte ulike former for deltakelse i kunsten, 

og jeg vil blant annet undersøke hvorvidt kunstneren overlater deltakelsen til betrakteren eller 

om han/hun styrer denne inn i et forutbestemt mønster gjennom for eksempel instruksjon. Selve 

måten betrakteren får delta i verket på og hvordan han/hun forholder seg til verksstrukturen vil 

være en kjerneproblemstilling, og kommer til å utgjøre utgangspunktet for et forsøk på å inndele 

deltakelseskunsten i fem modeller.  

Jeg har tatt utgangspunkt i utstillingen Passasjer- Betrakteren som deltaker, som i denne 

studien vil utgjøre et slags grunnleggende utvalg av deltakelseskunst. Deltakelseskunst er et 

uklart begrep, og få teoretikere har tatt for seg deltakelse i kunsten som et eget tema. Øystein 

Ustvedt samlet en rekke ulike kunstverk i deltakelsens navn, og foretok dermed en 
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grunninndeling som jeg har valgt å forholde meg til når jeg skal drøfte deltakelseskunst. Det vil 

imidlertid være for omfattende for en hovedfagsoppgave å ta for seg samtlige verk på 

utstillingen, som omfatter 26 kunstnere og 40 kunstverk1. Jeg har derfor foretatt et utvalg 

bestående av fem kunstnere og deres verk på utstillingen Passasjer, som jeg vil konsentrere meg 

om. Jeg vil videre undersøke om disse fem kunstnerne og de verksstrukturene de skaper, kan 

belyse ulike aspekter ved deltakelseskunsten.  

De fem kunstnerne ble plukket ut delvis etter skjønn, delvis som et tilfeldig utvalg. Jeg la 

vekt på at de kunstnerne jeg plukket ut skulle representere ulike historiske aspekter fra 1960-

tallet og frem til i dag. Videre skilte jeg mellom verk av teknologisk karakter, og verk som enten 

skaper eller tematiserer sosiale relasjoner og situasjoner. Jeg la også vekt på kunstnernes forhold 

til kunstinstitusjonen, fordi deltakelseskunstnere kan sees som avantgardistiske og dermed 

institusjonskritiske. De fem kunstnernes forhold til kunstinstitusjonen blir en annen viktig 

problemstilling i forsøket på å skjelne fem modeller innenfor deltakelseskunsten. Relevante 

spørsmål blir da hvordan kunstnerne forholder seg til museumsrommet og 

formidlingssituasjonen, normaliserer eller påpeker de sin egen verksstruktur?     

 Målet med å identifisere fem ulike modeller er å forsøke å skjelne mønstre på et felt som 

fremstår som uklart, og dermed redusere kompleksiteten. Ved å foreslå en inndeling i fem 

modeller vil jeg trekke visse skillelinjer, som forhåpentligvis kan være til hjelp i fremtidige 

analyser av deltakelseskunst eller betrakterorientert kunst.  

 

1.2 Materialpresentasjon og innledning til de fem modellene  

Kunstnere de siste femti årene har særlig vært bevisst verksstrukturen som en måte å fremstille 

henholdsvis det sterkt personlige og spesifikke, eller det svært generelle og allmennmenneskelige 

på. Noen kunstnere forsøker å fremstille det allmennmenneskelige gjennom det personlige, mens 

andre søker å tematisere spesifikke personlige traumer. Studier av ulike verksstrukturer hos 

deltakelseskunstnerne vil være en måte å skape distinksjoner mellom de ulike modellene på. 

Deltakelseskunstnere kan sies å tilhøre en kunstnerisk tradisjon som fokuserer på det 

intersubjektive og det sosiale, de søker å innlemme konteksten og betrakterens lesning i verket. 

Deltakelseskunsten reagerer blant annet mot tradisjonelle ekspresjonistiske verksstrukturer og 

kritiserer dem for å fylle hele kommunikasjonsfeltet mellom verk og betrakter, stenge 

betrakteren ute fra verket og innta en autoritær posisjon. Deltakelseskunstnere arbeider også 

meget bevisst med selve strukturen og oppbyggingen av verket for å engasjere betrakteren, og de 

er ofte refleksive i forhold til sitt eget produksjonssystem for å tydeliggjøre de synlige og 

usynlige mekanismene som virker i en formidlingssituasjon.  
                                                 
1 En fullstendig verksliste finnes bakerst i oppgaven på s.112 
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 Jeg vil nå gi en kort presentasjon av de fem kunstnerne og de fem deltakelsesmodellene 

som tar utgangspunkt i deres verksstrukturer. Jeg vil senere, kapittel for kapittel, gå gjennom de 

fem kunstnerne og de fem modellene sett hver for seg og i forhold til hverandre. Jeg vil også gi 

en historisk innledning som plasserer deltakelseskunsten i en større kontekst, og diskutere noen 

sentrale begreper og distinksjoner i den betrakterorienterte kunsten. Drøftingen av Allan 

Kaprows verksstruktur vil være noe lengre enn drøftingene av de andre verksstrukturene, fordi 

Kaprow og 60-tallet innleder perioden med selvbevisst betrakterorientert kunst, og derfor utgjør 

et viktig grunnlag for den senere deltakelseskunsten og dens begreper.   

Den amerikanske kunstneren Allan Kaprow (f.1923) deltok på utstillingen Passasjer med 

verket Untitled – project (2002), som var en workshop i samarbeid med Statens Kunstakademi i 

Oslo. Prosjektet munnet ut i en happening og en forelesning på Astrup Fearnley Museet for 

Moderne Kunst søndag 17. februar 2002. Happeningen (hendelse av ubestemt karakter) var 

hovedsaklig i to deler og ble gjennomført i samarbeid med studenter ved Kunstakademiet i Oslo. 

Den ene delen av happeningen bestod i at to og to deltakere ble bedt om å nærme seg hverandre 

og først stoppe på en avstand som føltes fjern, så på en som føltes naturlig og så på en som føltes 

for nær. Målet var å utforske og bevisstgjøre deltakerne med henhold til de sosiale normene som 

ligger nedfelt i både fysisk og psykisk avstand og nærhet mellom mennesker. Følelsen av nærhet 

og fjernhet er ulik fra person til person og kultur til kultur, og videre mellom fremmede 

mennesker, bekjente, venner og familie.  

Den andre delen av happeningen gikk ut på at Kaprow ba studentene om å skrubbe 

gulvene på Kunstakademiet med en tannbørste. Kaprow mener at man ved å fokusere på detaljer 

og bevegelser man ikke fokuserer på til vanlig, kan oppnå en økt kontakt med egen kropp og en 

bevisstgjøring rundt selvets forhold til omverdenen. Man kan oppnå en slags meditativ effekt ved 

å konsentrere seg om tilsynelatende små og ubetydelige ting og bevegelser, ved å reflektere over 

det automatiserte kan vi oppnå ny kunnskap om oss selv og andre. I denne kroppslige og fysiske 

kontakten med omverdenen ser vi paralleller til to av Kaprows filosofiske inspirasjonskilder. 

Den ene den østlige Zen-buddhismen2, og den andre den amerikanske pragmatiske filosofen 

John Dewey. Kaprow bruker enkle fysiske handlinger, gjerne gjentatte, for å oppnå en bevissthet 

rundt kroppens persepsjon av omverdenen.  

Kaprow tilhører generasjonen med kunstnere på 60-tallet i New York som gjorde opprør 

mot både kunstmediet og kunstinstitusjonen. Et mål for ham er å være en ”ikke-kunstner” 

utenfor museet som skaper ikke-salgbare hverdagsopplevelser, og han søker derfor å innlemme 

betrakteren i kunstverket for å fjerne betraktersituasjonen. Kaprow lykkes i å eliminere 

                                                 
2 Zen: retning innenfor japansk buddhisme som forener meditasjon og handlekraft. Se kapittel 3, s. 43, jf. Daisetz 
Teitaro Suzuki. 
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betraktersituasjonen, men eliminerer dermed også betrakterens frie vilje og det tilfeldige 

momentet. Kaprow klarer ikke å unnslippe kunstinstitusjonen selv om han flykter fra museet. 

Livet er i sin essens uforutsigbart, det vil si at vi aldri kan spå fremtiden med hundre prosents 

nøyaktighet. Forutsigbarheten i Kaprows verk skaper forventede situasjoner, og verkene beveger 

seg dermed vekk fra naturen og det virkelige liv som Kaprow ønsker å nærme seg.  

Jeg har kalt modellen som tar utgangspunkt i Kaprows verk for instruksjonsmodellen, og 

den forholder seg til en teaterlignende struktur der deltakelsen er regissert. Kaprow skriver 

manus og deler ut roller, han innlemmer betrakteren i verket, og gjør subjekt og verk til ett. 

Kaprow beveger seg ut av det fysiske museumsrommet for å unnslippe kunstinstitusjonen, og 

forsøker å eliminere betrakteren ved å inkludere ham/henne i verket. Kaprow søker å viske ut 

grensen mellom kunst og liv, men ved å planlegge verkene og gjøre dem forutsigbare fjerner han 

seg fra livets essens, nemlig uforutsigbarheten. Kaprows verk har ingen betraktere, bare 

deltakere, men deltakerne utfører Kaprows instruksjoner og er derfor ikke selvstendige 

handlende individer, men en form for skuespillere. 

Den andre kunstneren jeg vil ta for meg er amerikaneren Dan Graham (f.1942) og hans 

verk på utstillingen Passasjer, Present Continuous Past(s) (1974). Verket er en videoinstallasjon 

som inkluderer kamera, zoom, monitor, datamaskin og speil. Verket er et separat, kubelignende 

rom, der to vegger er kledd med speil og to vegger er hvite, på den ene hvite veggen er det 

montert et kamera og en monitor.  

Når betrakteren går inn i det speilkledde rommet, ser han/hun bare det samtidige bildet av 

seg selv i speilet. Betrakteren blir bevisst seg selv som betrakter og sin egen kroppslige 

tilstedeværelse. Etter 8 sekunder i rommet kommer det til syne et bilde av betrakteren på 

monitoren fra da han/hun gikk inn i rommet for 8 sekunder siden. Betrakteren oppfatter etter 

dette at hans/hennes bevegelser blir filmet, og begynner å forholde seg til og samhandle med 

kameraet. Betrakteren bytter kanskje ståsted, snur seg rundt, ser etter kameraet, gjør ulike 

bevegelser eller forsøker å gjemme seg. Bevegelsene vises imidlertid alltid med 8 sekunders 

forsinkelse, så betrakteren kan innlede et slags spill med seg selv i nåtid og nær fortid.  

Graham er som Kaprow opptatt av menneskets sosiale adferd, men fokuserer på det 

spatiale og temporære. Graham benytter seg som regel av arkitektoniske strukturer, lys og 

teknologi i sine verk. Betrakteren blir ikke instruert, men får selv bestemme hvordan han/hun vil 

samhandle med verket. Likevel fanger Graham betrakteren i en slags loop3 og tvinger betrakteren 

til å konfronteres med bilder av seg selv. Med dette konfronterer Graham betrakteren med 

betrakterrollen og konsumentrollen. Graham er gjennom hele sitt kunstnerskap opptatt av 

                                                 
3 Loop – teknologisk sirkelstruktur, et moment gjentas om og om igjen slik at det ikke blir noen begynnelse eller 
slutt.  
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massemedier og deres makt til å skape virkelighetsbilder. Ved å påpeke det medierte ved 

betrakterrollen innleder han en diskurs som kan gjøre betrakteren oppmerksom på sin rolle som 

konsument, og dermed også oppmerksom på massemediesituasjonen som konstruert. 

Graham utvikler slike konstruerte strukturer av lys, speil, glass og vegger bevisst med 

tanke på at betrakteren skal samhandle med strukturene, men også med andre betraktere innenfor 

disse strukturene. Han tar ofte i bruk speil og glass som refleksive materialer for å oppnå en 

tosidighet mellom det å se og det å bli sett, mellom det å handle og det å bli gjort til gjenstand for 

handling. Graham gjenerobrer museumsrommet og bruker den kunstspesifikke settingen til å 

fremheve en rekke spenningsforhold rundt museumssituasjonen, kunstmediet og betrakterrollen.  

Modellen som tar utgangspunkt i Dan Graham har jeg kalt selvrefleksjonsmodellen, og 

det sentrale momentet i denne er påpekingen av formidlingssituasjonen og bevisstgjøringen av 

betrakteren som betrakter. Verksstrukturen skaper et skille mellom verk og subjekt ved at 

subjektets tilstedeværelse i verket som konstruksjon påpekes. Graham vil bevisstgjøre 

betrakteren sin rolle som konsument i en mediesituasjon, han vil gjøre betrakteren til en aktiv 

fremfor passiv konsument. Graham søker i forbindelse med dette å synliggjøre blikkets 

funksjoner og blikket som utgangspunkt for sosiale relasjoner, det vil si at blikket etablerer 

grunnlaget for identitetsrelaterte oppfatninger av en selv og andre. Blikket navigerer også 

kroppen i rom, og en persepsjonsfenomenologisk sansning av arkitektur og materialer som 

sosiale faktorer står sentralt i Grahams kunstnerskap. I motsetning til Kaprow som flykter fra 

museumsrommet for å unngå kunstinstitusjonen, påpeker Graham den konstruerte situasjonen 

innenfor museumsrommet for å synliggjøre kunstinstitusjonen.  

Den tredje kunstneren jeg vil ta for meg er eksilkubaneren Felix Gonzalez-Torres (1957-

1996) som levde og virket i USA. Gonzalez-Torres deltok med tre verk på utstillingen Passasjer. 

Det første verket het Untitled(Throat) (1991) og var et lommetørkle med mentoldrops liggende 

på gulvet. Gonzalez-Torres’ andre verk på utstillingen var Untitled(NRA) (1991), en bunke med 

røde og sorte trykk som lå på gulvet og utgjorde en kube i museumsrommet. Publikum kunne 

forsyne seg av både mentoldropsene og trykkene, og ta dem med seg hjem. Gonzalez-Torres’ 

siste verk på utstillingen het Untitled (Golden) (1995), og var et forheng av gullfargede 

plastikkperler som delte museumsrommet i to. Betrakteren måtte gå gjennom forhenget for å 

komme gjennom utstillingen, og måtte da holde perlene til side eller la dem gli over seg. 

Gonzalez-Torres var tilknyttet en gruppe kunstnere på begynnelsen av 80-tallet, Group 

Material, som reagerte mot institusjonaliseringen av den såkalte ”institusjonskritiske 

postmoderne kunsten”. Dette gjenspeiles blant annet i hans gavmildhet, som i virkeligheten er på 

galleriets eller museets bekostning, fordi museet er forpliktet til stadig å etterfylle verkene. 
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Betrakteren hos Gonzalez-Torres er mottaker av en gave, og blir dermed satt i en relasjon til 

kunstneren.  

Deltakelsesmodellen som tar utgangspunkt i Gonzalez-Torres’ verk på utstillingen 

Passajer har jeg kalt gavemodellen, fordi den tar utgangspunkt i etableringen av nærhet til 

betrakteren gjennom gaver. En gave utgjør i følge antropologen Marcel Mauss en viktig del av et 

mellommenneskelig utvekslingssystem, bygget på en gjensidighet som helst ikke skal forskyves. 

Hvis det blir ubalanse i utvekslingssystemet, blir det ubalanse i det sosiale forholdet, og 

hierarkier og æresbegreper utfordres. Gaveøkonomier er basert på gjengjeldelse, noe betrakteren 

ikke får anledning til hos Gonzalez-Torres. Betrakteren blir dermed satt i et slags skyldforhold til 

Gonzalez-Torres, som kan frembringe en følelse av mindreverdighet. Denne 

mindreverdighetsfølelsen blir lett til en beundring av Gonzalez-Torres, han setter seg selv øverst 

i hierarkiet og skaper en nærhet til betrakteren gjennom betrakterens følelse av skyld og/eller 

beundring. Gonzalez-Torres oppretter et sosialt bånd eller en relasjon mellom verk og betrakter 

ved at betrakteren får forsyne seg av verket og ta det med seg.  

 Den fjerde kunstneren jeg tar for meg er ”nomaden” Rirkrit Tiravanija (f.1961) og hans 

verk o VER station no. 2 (2002). Rirkrit Tiravanijas verk på utstillingen Passasjer var, i likhet 

med Kaprows verk, et samarbeid med studenter ved Kunstakademiet. Studentene ble gitt 

tilnærmet frie tøyler i utformingen av en lounge som de innredet. Et av rommene på utstillingen 

ble dekket med et vegg-til-vegg-teppe, fylt med puter, video, TV, spill og en bar. Her kunne 

publikum blant annet slappe av og kose seg, alene eller sammen med andre, mikse drinker og 

høre på musikk. En viktig del av verket var også en nuddel-middag som ble holdt dagen før 

utstillingen åpnet, hjemme hos en venn av Tiravanija. Her var imidlertid bare venner, venner av 

venner og museumsarbeidere invitert, middagen var ikke tilgjengelig for publikum generelt. 

 Tiravanija organiserer sosiale begivenheter, der det tilrettelegges for mellommenneskelig 

samhandling og diskusjon rundt kunst og kunstsystemet. Disse begivenhetene er imidlertid bare 

for spesielt innvidde, og verksstrukturen tydeliggjør dermed hvordan kunstsystemet i 

virkeligheten forbeholdes et fåtall. Tiravanija motarbeider også selve museet ved å ekskludere 

kunstsystemets kjerne, nemlig betrakteren. Tiravanija oppretter sosiale rom der nye relasjoner 

kan skapes, han konstruerer eller legger til rette for konstruksjon av sosiale nettverk. Sosiale 

nettverk er en moderne organisering av de sosiale relasjonene bygget opp rundt enkeltindividet. 

Hvert enkelt individ avgjør selv hvilke sosiale relasjoner det vil opprette og hvor nære/fjerne 

disse relasjonene skal være.  

 Jeg har kalt deltakelsesmodellen som forholder seg til Tiravanijas verksstruktur for den 

generative modellen. Det generative begrepet tar utgangspunkt i det engelske ordet generative, 
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som betyr ”i stand til å produsere, produktiv”4. Tiravanija legger til rette for en situasjon som er 

”produktiv”, den skaper nye hendelser og situasjoner. Tiravanija forholder seg på den ene siden 

til en rekke fastlagte og forutbestemte premisser som det fysiske rommet, maten og 

instruksjonene til medarbeiderne, på den annen side forholder han seg til uforutsigbarheten i den 

sosiale begivenheten han skaper. Tiravanija forholder seg altså både til kunstsystemet som 

fastlegger premisser og til en sosial situasjon som genererer tilfeldighet. Det generative aspektet 

innebærer at verkstrukturen ikke er stabil, den er ikke skapt men skapende. Betrakteren har ikke 

bare et valg i forhold til verket, men er en aktiv deltaker som former verket. Betrakteren 

forholder seg altså både til et kunstverk og til en sosial situasjon, og det er opp til betrakteren 

hvorvidt han/hun vil delta (være deltaker) eller observere (være betrakter).  

Den siste kunstneren jeg har valgt å ta for meg er svenske Elin Wikström (f.1965). 

Hennes verk på utstillingen hadde tittelen Åsa som har gett det til Bill risikerar att inte få det 

tilbaka och Pål som har fått det av Pia risikerar att inte kunne ge det tilbaka (1995/2002). Elin 

Wikströms verk var en konstruert situasjon som kun pågikk hver søndag i utstillingsperioden. 

Verket bestod av tre aktører som først spurte om å få en femmer, så tilbød en femmer og til slutt 

spurte om å få en femmer igjen. Aktørene var plassert ved inngangen til museet og rundt om i 

museumslokalet. Publikum skjønte trolig ikke at det var et kunstverk før de ble tilbudt en 

femmer, og tenkte dermed umiddelbart tilbake på sin egen oppførsel ved den første anledningen 

da de ble spurt om en femmer. Betrakterens oppførsel ble på et vis testet; er man gjerrig, sur, 

morsom, gavmild når man blir konfrontert i en sosial situasjon?  

Betrakteren får en rekke valg om å gi og ta, og som hos Gonzalez-Torres og Tiravanija 

stilles det spørsmål ved giver- og mottakerrollen. Hvem gir mest? Og minst? Vi berører igjen 

menneskelige utvekslingssystemer og hierarkier, hvis vi gir eller tar imot en femmer innleder vi 

en slags relasjon til aktøren vi ga til eller mottok av. På en annen måte enn i Gonzalez-Torres’ 

verk kan vi her velge hvorvidt vi vil gå inn i denne relasjonen eller ikke, men vi kan ikke velge 

om vi skal bli konfrontert eller ikke slik vi kan i Tiravanijas verk. Det å ikke gi en femmer blir 

det samme som å ikke ville gi noe av seg selv til et annet menneske. Wikström utfordrer en rekke 

sosiale normer rundt økonomiske systemer, avhengighet, uavhengighet, ære og respekt. Hun gjør 

publikum bevisst sitt eget handlingsmønster ved å konfrontere dem med deres egen oppførsel. 

Hvis man ikke vil gi noen femmer, blir man konfrontert med sin egen smålighet når man blir 

spurt om man vil ha en femmer. Wikström kaller sine verk for aktiverte situasjoner, hun setter i 

gang visse hendelsesforløp eller konstruerte situasjoner med uvisst utfall for betrakteren. 

Wikström oppnår en form for spontanitet og løsrivelse fra kunstsystemet i begynnelsen av 

                                                 
4 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford 1989 
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verkene sine, men de blir en del av kunstsystemet igjen etter et forløsningsøyeblikk der 

betrakteren ”forstår” kunstverket. 

Deltakelsesmodellen som tar utgangspunkt i Wikström og hennes verksstruktur har jeg 

kalt konfrontasjonsmodellen, fordi den som nevnt ovenfor konfronterer betrakteren med 

hans/hennes oppførsel, før den gir betrakteren et valg. Målet er at denne konfrontasjonen, som 

skjer i et forløsningsøyeblikk, skal lede til en selvransakelse som igjen kan føre til 

selverkjennelse og endret oppførsel hos betrakteren. Gjennom overraskelse forsøker Wikström å 

konfrontere betrakteren med hans/hennes ubevisste ideologi5. Wikström klarer frem til 

forløsningspunktet å unndra de konstruerte situasjonene fra formidlingssituasjonen. Det er dette 

som gjør at betrakteren blir overrasket eller sjokkert, og dermed emosjonelt og 

erkjennelsesmessig berørt, i det øyeblikket han/hun forstår at situasjonen er konstruert. Ikke alle 

Wikströms verk operer med et slikt forløsningsøyeblikk der betrakteren blir overrasket eller 

sjokkert, men de fleste av verkene hennes legger opp til at betrakteren skal konfronteres med seg 

selv og sin ubevisste ideologi. Dette aspektet kan sammenlignes med identitetsutfordrende 

kunstpraksiser på 60 og 70-tallet, deriblant kvinnelige performance-kunstnere som Adrian Piper. 

 I tillegg til disse fem modellene kan nevnes minst to andre former for deltakelse som 

forekommer på utstillingen Passasjer hvor verksstrukturen er utarbeidet spesielt med tanke på 

betraktersituasjonen. De to formene for aktivisering og bevisstgjøring av betrakteren er knyttet til 

henholdsvis minimalistisk og konseptuell kunst. En stor del av den minimalistiske kunsten 

forholder seg direkte til den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty, og hans teorier om at 

kropp og intellekt er forenet i den umiddelbare sansningen av omverdenen. Minimalister på 

utstillingen Passasjer som Donald Judd og Carl Andre, tømmer verkene sine for innhold og 

komposisjon, samtidig som de lager tredimensjonale verk som størrelsesmessig kan relateres 

mennesker. Betrakteren blir bevisst sin fysiske tilstedeværelse i møtet med minimalistiske verk, 

og fordi verkene ikke inneholder komposisjon eller kontraster som opptar intellektet, vil 

betrakteren bli bevisst seg selv og sin egen fysiske tilstedeværelse i rommet sammen med den 

minimalistiske skulpturen. Jeg vil senere komme nærmere inn på minimalismen, men mer som 

referanse enn som studieobjekt.  

Den konseptuelle kunsten er knyttet til lingvistikken og semiotikken, og fokuserer på 

konseptenes flertydighet gjennom betrakternes tankekonstruksjoner aktivert av for eksempel 

tekst, bilder, former, objekter, lys og lyder. Michael Craig Martin er en av de kunstnerne på 

Passasjer som forsøker å rive ned og gjenoppbygge konsepter både fysisk og psykisk. 

Betrakteren kan enten bli ledet inn i tankemønstre eller aktivt skape sine egne. Både 

                                                 
5 Ideologi forstås her som ”..en sosial realitet hvis selve eksistens forutsetter aktørenes ikke-kunnskap om dennes 
essens,…”, Zizek, Slavoj, Ideologiens sublime objekt, Spartacus forlag, Oslo 2001 
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minimalisme og konseptkunst er imidlertid vel etablerte kunstfenomener, og kan sies å utgjøre 

egne felt som det vil bli for omfattende å ta for seg her.  

 

1.3 Museet og kuratorens prosjekt 

Museet er en del av kunstinstitusjonen, og spiller en viktig rolle som kontekst og referanse i 

lesningen av kunstverk. Kunstinstitusjonen og kunstsystemet oppfattes her i bredere forstand 

både som de fysiske manifestasjonene som museene og kunsten utgjør, og de 

tankekonstruksjoner og formidlingssystemer som omgir kunsten. Museene deltar i forskningen 

på kunstfeltet og er en del av debatten rundt kunsten. Museene stiller også ut og informerer om 

nye verk, samtidig som de setter eldre verk inn i en historisk kontekst og dokumenterer vår 

kulturarv. I tillegg utgjør museene og galleriene faktiske fysiske rom der publikum kan oppleve 

kunsten. I et museum bevisstgjøres man kunstopplevelsen; et brød på museum er kunst mens et 

brød hos bakeren ikke er det. Kunst kan skapes og fremvises både innenfor og utenfor 

museumsrommet, men museet kan i kraft av sitt system gjøre ting til kunst. 

Museet er bærer av en rekke verdier, som farger kunsten i større eller mindre grad. 

Deltakelseskunsten stiller spørsmål ved og synliggjør disse implisitte verdiene, og fremstår da 

som forsøk på løsrivelse fra vante museumsnormer der kunsten er ”hellig” og ikke skal berøres. 

Deltakelseskunsten forholder seg også til demokratiske problemer og offentlighet: hvem er kunst 

for og hvilke mekanismer avgjør dette? Ved å forsøke å frigjøre seg fra eller synliggjøre 

autoritære opplevelsesformer beregnet på et fåtall betraktere med kunnskap om verkene, forsøker 

deltakelseskunstnerne å problematisere kunstinstitusjonens makt. Interessant her er også 

kunstnernes forhold til museet, enten som et nødvendig onde eller som potensiell katalysator.  

Kunstneren og kunstteoretikeren Hans Haacke mener at kunstverdenen er et 

produksjonssystem på lik linje med andre kommersielle systemer, og at det ville vært galt å ha 

romantiske forestillinger fordi det dreier seg om kunst, varer som anses som ”uvurderlige” 

nettopp på grunn av sin karakter som åndsverk. Museet kan også sies å være en politisk 

institusjon fordi det skaper versjoner av virkeligheten og er en maktfaktor i kulturproduksjonen.  

 

Within the art world, museums and other institutions that stage exhibitions play an 

important role in the inculcation of opinions and attitudes…Museums work in the 

vineyard of consciousness. 

Hans Haacke6  

 

                                                 
6 Haacke, Hans, i ed. Stiles, Kristine & Selz, Peter, Theories and Documents of Contemporary Art, University of 
California Press, Los Angeles 1996, s. 878 
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De siste årene har Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst vist flere utstillinger som 

problematiserer rollen som kunstformidler. Museum 2 i 2001 og Passasjer i 2002 er begge slike 

utstillinger som forsøker å synliggjøre museets rolle i fremstillingen og kontekstualiseringen av 

kunst. ”Kuratoren som kunstner” er et begrep som stammer fra 70-tallet, men som har fått særlig 

relevans de senere årene. I økende grad så man en utstilling som et resultat av kuratorens, og 

ikke kunstnerens arbeid. Dette kan sees som både naturlig og skremmende. Det er nå en allmenn 

oppfatning at et kunstverk ikke er et lukket system, men at det blir en del av sin kontekst og 

betrakterens forståelseshorisont. Derfor kan det være interessant for en kurator å forme 

kunstverkets omgivelser slik at kunstverket problematiseres, antar nye meningslag og utfyller sitt 

potensiale. Stadig oftere bestiller museer eller andre samfunnsinstitusjoner kunstverk som svarer 

til et bestemt tema, og kunstneren får penger, rammer og deadline. Et resultat av en slik 

tilpasning har vært at mange kunstnere går mer direkte inn i kunstsystemet, og tar mer aktivt 

ansvar for sin egen og kunstens rolle. Nå snakker man også om ”kunstneren som kurator”, det vil 

si at kunstneren i tillegg til å skape verket også er med på å skape den kontekst som verket skal 

fremstilles i. 

Utstillingen ”Passasjer” ble åpnet i deltakelsens navn, og ble presentert som en utstilling 

med bare deltakelsesverk. Det er som sagt i kraft av dette at den vil utgjøre grunnlaget eller 

utgangspunktet for mine studier. Det er ikke forsket så mye på deltakelseskunst som eget 

fenomen, og det kan derfor være interessant å se hva slags distinksjoner for deltakelseskunst 

kuratoren for utstillingen, Øystein Ustvedt, opererte med da han presenterte en utstilling med 

bare deltakelsesverk. På spørsmål om kriterier for utvelgelse av deltakelseskunsten, svarte 

Ustvedt i et intervju at han søkte å finne verk som var historisk representative, samtidig som han 

hadde subjektive føringer, dvs. han plukket ut verk som han selv syntes var interessante. Han 

forsøkte også å la verkene bli representanter for ulike kategorier av betrakterdeltakelse7.  

I ustillingskatalogen nevner Ustvedt ulike former for deltakelseskunst og viktige 

historiske forankringer for deltakelseskunsten. Ustvedt begynner med å si at en betrakter i 

prinsippet deltar metaforisk i en rekke klassiske malerier som for eksempel Edouard Manets 

Olympia, men han presiserer at det i det som kan oppfattes som deltakelseskunst, ofte handler 

om mer kroppslige møter med kunstverket. Ustvedt refererer til kunstteoretikeren Michael Frieds 

begrep ”teatrikalitet”, et begrep Fried brukte for å beskrive minimalismens resepsjonsorienterte 

og fenomenologisk inspirerte kunst. Vi finner flere minimalistiske verk på utstillingen Passasjer, 

deriblant verk av Donald Judd og Carl Andre. Ustvedt antyder at minimalismen er en type 

deltakelseskunst, blant annet fordi minimalistene var blant de første som impliserte betrakterens 

kropp i verksstrukturen, i tråd med Maurice Merleau-Pontys persepsjonsfenomenologi.  
                                                 
7 Intervju av undertegnede med Øystein Ustvedt på Stenersen-museet, Oslo 01.04.03 
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Ustvedt beskriver videre en performance-relatert kunst på 60-tallet som beveger seg mot 

teater, og han setter Allan Kaprows happenings opp mot performance-genren: 

”Performancekunsten ligger nærmere teatret ved at den i større grad bygger på en logisk eller 

narrativ struktur og virker med en scenisk distanse. Til forskjell fra en happening blir en 

performance fremført overfor et publikum.”8  Denne distinksjonen kan fremstå som 

problematisk, særlig fordi den eneste enkle definisjonen som kan gis av kulturuttrykket 

performance, er ’levende kunst av kunstnere’9. Performance-kunsten er først og fremst en 

begivenhets-relatert kunstform, som inkluderer både teaterlignende og happening-relaterte 

strukturer. Ustvedt sier videre at Yoko Onos Cut Piece10 og Vito Acconcis Seedbed11 skiller seg 

fra denne karakteristikken. I Cut Piece  ”…foretar Ono et dramatisk rollebytte i forholdet 

mellom kunstner og tilskuer. Betrakteren blir omgjort til et handlende, og dermed også moralsk 

ansvarlig, subjekt overfor et passivt mottakende objekt.”12 Ustvedt gjør et viktig skille mellom 

aktiv og passiv, og sier videre at ”forholdet mellom aktiv og passiv fremstår mer tvetydig”13 hos 

Acconci enn hos Ono. Ustvedt går imidlertid ikke videre på dette skillet mellom aktiv og passiv, 

han fortsetter i stedet med å beskrive Rirkrit Tiravanijas og Elin Wikströms sosiale situasjoner 

som en annen form for deltakelseskunst: ”I sine <konstruerte situasjoner> legger også Wikström 

til rette for sosiale omstendigheter som stiller spørsmål ved mellommenneskelig utveksling og 

samhandling, men ofte på en mer konfronterende måte (enn Tiravanija)…Som hos Ono, Acconci 

og Tiravanija betones avhengighet og ansvar som innbyrdes relatert i forholdet mellom kunstner, 

verk og betrakter.”14  Denne observasjonen om at Wikströms verk er konfronterende er et 

sentralt trekk ved hennes verksstruktur, som jeg kommer til å benytte i min analyse.   

Ustvedt nevner så noe han kaller interaktive objekter, det vil si verk som er konkrete og 

objektrelaterte, og som legger opp til interaksjon ved at betrakteren får samhandle med en fysisk 

struktur. Jeg vil senere benytte det interaktive begrepet nettopp for å beskrive fysiske strukturer, 

men jeg vil velge å fokusere på kommunikasjonsaspektet, dvs. at betrakteren forholder seg til og 

samhandler med et fysisk/mekanisk/teknologisk system. Til sist nevner Ustvedt speilet som en 

egen form for deltakelse, han anser speilet som en metafor på kunsten. Mange 

deltakelseskunstnere benytter seg av speil fordi det har (selv)refleksive kvaliteter, jeg vil 

imidlertid velge å se speilet som et virkemiddel, fremfor som en egen deltakelseskategori. Speilet 

                                                 
8 Ustvedt, Øystein, utstillingskatalogen for Passasjer, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo 2002, s.36 
9 Se RoseLee Goldberg, kapittel 2, s.14 
10 Yoko Ono, Cut Piece/ Klippearbeid, 1965/ 2002, performance der Ono sitter på en scene og ber publikum komme 
opp og klippe av henne klærne. 
11 Vito Acconci, Seedbed/ Sædseng, 1972/ 2002, performance der Acconci ligger under et dobbelt gulv i museums-/ 
gallerilokalet og onanerer til lydene av publikum som går over ham. 
12 Ustvedt, Øystein, op.cit., s.37 
13 Ibid., s.37 
14 Ibid., s.38, min understreking 
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kan også benyttes på en rekke ulike måter for å oppnå ulike reaksjoner hos betrakteren. Enkelte 

av Ustvedts distinksjoner når det gjelder deltakelseskunst kan fremstå som problematiske, fordi 

de ikke forholder seg til sentrale spørsmål som hvordan selve deltakelsesstrukturen er bygget opp 

og hvordan betrakteren får lov til å delta i de ulike verkene. Yoko Ono kaller for eksempel ofte 

sine verk for ’instruction pieces’, en benevning som antyder at betrakteren utfører en ordre eller 

instruksjon, heller enn å innta en aktiv rolle. Det virkelige valget betrakteren har er kanskje heller 

hvorvidt han/hun ønsker å involvere seg i verket eller for eksempel bare se på andre som deltar. 

Ustvedt beskriver en rekke interessante fenomener og forhold innenfor 

deltakelseskunsten i sin katalogtekst, men han unnlater å generalisere, da han mener det ikke er 

hans oppgave å gi noen svar, bare å vekke spørsmål. Jeg vil i denne analysen forsøke nettopp å 

skjelne noen generelle former for deltakelse innenfor utstillingen Passasjer på bakgrunn av et 

utvalg kunstnere og deres verk, for å gjøre deltakelseskunsten mer oversiktlig. Jeg vil også se 

nærmere på de ulike kunstnernes forhold til institusjonen og kunstsystemet, da dette på mange 

måter står sentralt i deres kunstnerskap.  

Et hovedmål i denne oppgaven vil altså være å lokalisere ulike tendenser innenfor 

deltakelseskunsten ut fra hvordan disse engasjerer betrakteren, som for eksempel instruksjon slik 

vi finner hos Ono. Jeg vil for øvrig bruke begrepet betrakter om publikum gjennom hele 

oppgaven, fordi dette er et generelt begrep som beskriver nettopp en publikummer og fordi det er 

uklart hvor og når det går an å kalle betrakteren for en deltaker. Det er til sist viktig å presisere at 

de fem modellene jeg vil presentere på ingen måte er uttømmende. De vil være et forsøk på å 

lokalisere sentrale tendenser i deltakelseskunsten, og finne frem til strukturelle momenter som 

kan brukes til å belyse også andre deltakelsesverk. Modellene vil altså ha en viss generell og 

allmenngyldig karakter uten å hevde å kunne anvendes på alle deltakelsesverk. Jeg vil forstå 

begrepet modell som et system av dimensjoner som uttrykker vesentlige sammenhenger i 

systemets struktur. Jeg vil senere utdype et sett dimensjoner som vil fremstå som utgangspunkt 

for de fem deltakelsesmodellene.  
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Kapittel 2 – Deltakelseskunstens historiske og teoretiske forutsetninger 

2.1 Historisk forankring og vektlegging av betrakteren 

 

As young artist on the ’70s New York downtown scene, I was pretty sure that we 

were doing everything for the very first time, that we were inventing a new art form. 

It even had a clumsy new-sounding name “Performance Art”, and critics and 

audiences struggled to define this “new” hybrid that combined so many media and 

broke so many rules about what art was supposed to be. So when RoseLee 

Goldberg’s book Performance: Live Art 1909 to the Present was first published in 

1979, I was completely amazed to find that what we were doing had a rich and 

complex history. Marinetti, Tzara, Ball and Schlemmer sprang from the pages.  

                                                                                                     Laurie Anderson15 

 

For å kunne si noe om deltakelseskunsten etter 1960 og for å kunne etablere de historiske 

røttene til de begrepene som står sentralt i denne kunstformen, må vi vende oss mot 

performance-kunsten og de avantgardistiske kunstbevegelsene på begynnelsen av 1900-tallet. 

Som det fremgår av kunstneren Laurie Andersons utsagn ovenfor, hadde den eksperimentelle 

kunsten på 1960- og 70-tallet røtter i kunstbevegelser fra begynnelsen av 1900-tallet, men på 

grunn av de to verdenskrigene og manglende historieskriving, var det liten kjennskap til disse 

tidlige bevegelsene etter andre verdenskrig. Den amerikanske kunsthistorikeren RoseLee 

Goldberg utga et sentralt verk i 1979, Performance: Live Art 1909 to the Present, som for første 

gang tok for seg performance-kunstens historie i dybden. I tillegg til dette verket, som nå anses 

som en viktig referanse i performance-kunsten, har hun tatt for seg den nyere historien i verket 

Performance- Live Art Since the 60’s (1998). Fordi Goldberg gir gode historiske beskrivelser av 

utviklingen på det ”levende” kunstfeltet, vil jeg bruke henne som referanse gjennom hele teksten. 

Performance-kunstens relevans for deltakelseskunsten ligger særlig i det ”levende” 

handlingsorienterte, og i fokuset på betrakteren eller publikum som en viktig del 

kunstproduksjonen.  

Performance-kunsten er variert og omfatter flere ulike genre, og en definisjon av begrepet 

er problematisk. Goldberg beskriver noen av de mulige elementene i en performance:  

 

The work may be presented solo or with a group, with lighting, music or visuals 

made by the performance artist him or herself , or in collaboration, and performed in 

places ranging from an art gallery or museum, to an ’alternative space’, a theatre, 

                                                 
15 Laurie Anderson i forordet til RoseLee Goldbergs bok Performance- Live Art Since the 60s, Thames and Hudson 
1998, s.6  
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café, bar or street corner…The performance might be a series of intimate gestures or 

large-scale visual theatre, lasting from a few minutes to many hours; it might be 

performed only once or repeated several times, with or without a prepared script, 

spontaneously improvised or prepared over many months.   

             RoseLee Goldberg16 

 

Goldberg kommer frem til at den eneste mulige kortfattede karakteristikken av performance er 

”live art by artists”17, altså levende kunst der menneskekroppen tas i bruk for å generere 

kunstverket. Deltakelseskunsten er i stor grad avhengig av nettopp kroppen, enten gjennom en 

bevisstgjøring av fysisk adferd eller ved at kroppen aktiverer en situasjon. Det vil alltid være mer 

eller mindre eksplisitte referanser til det kroppslige i deltakelseskunsten, fordi betrakteren deltar 

enten med sin kropp eller i sin kropp. Det er også vesentlig at de kunstnergruppene som drev 

med performance før 1960 kan oppfattes som avantgardistiske, dvs. de utvidet og sprengte 

grenser rundt kunstbegrepet og kunstgenre i forkant av den borgerlige kunstverdenen. Dagens 

deltakelseskunst kan også oppfattes som avantgardistisk, fordi den utforsker sider ved kunsten 

som ikke har vært utforsket før, og fordi den er under stadig utvikling mot nye former.  

Vi ser en misnøye med det eksisterende samfunnet og kunsten innenfor dette hos alle de 

tidlige avantgardistiske kunstbevegelsene som futurismen, konstruktivismen, dadaismen og 

Bauhaus-gruppen, ofte kalt den historiske avantgarde18. Perioden etter århundreskiftet på 

begynnelsen av 1900-tallet var turbulent, og første verdenskrig og den russiske revolusjon 

fremstår som to store omveltninger. Kunstnere over hele Europa innledet i disse årene en kamp 

mot de politiske regimene så vel som mot regjerende kunstnormer. Disse målene smelter 

sammen i et opprør mot ”det etablerte”, og gir seg uttrykk i en utviding av de tradisjonelle 

kunstgenrene. Kunst skulle ikke lenger være et statisk maleri man betraktet på avstand, men en 

dynamisk helhet som talte til betrakteren og fikk betrakteren til å tale med. Jo mer overveldende 

kunstverket var, både formalt og følelsesmessig, jo mer egnet var det for den historiske 

avantgardens mål: å endre normen eller doxa (den allment aksepterte mening). 

Deltakelseskunstnere forsøker også å endre eller forstyrre den kollektive sfære som den er en del 

av, ved å påpeke og synliggjøre mellommenneskelige relasjoner i kunstverkets struktur. 

I alle de tidlige performancene ble improvisasjon og streng regi brukt side om side, men i 

hovedsak ble programmet for de syntetiske forstillingene nøye planlagt på forhånd. Den største 

forskjellen på performance-kunsten før og etter 1960, ligger kanskje i den historiske 
                                                 
16 Goldberg, RoseLee, Performance:From Futurism to the Present, Thames and Hudson 1988, s.8 
17 Op.cit., s.9 
18 Den historiske avantgarde er en betegnelse som blir brukt om de eksperimentelle kunstnerbevegelsene på 1910- 
og 20-tallet; i motsetning til neo-avantgarden som likeledes betegner nyskapende kunstnergrupper, men på 
begynnelsen av 1960-tallet. 
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avantgardens fascinasjon for varieté og music hall 19. Selv om formen ble tøyd, og 

improvisasjoner og betrakterdeltakelse ble oppfordret, var det en forestilling som ble fremvist, og 

det ”betraktervennlige” lå i stor grad i selve genren varieté. Til tross for ulikheter og store 

endringer i samfunnet og teknologien siden den gang, er det mange av de samme grunntankene 

og ideologiske føringene som ligger nedfelt i dagens deltakelseskunst. Typiske trekk ved dagens 

deltakelseskunst som vi også finner hos den historiske avantgarden er konstellasjoner av 

kunstnere som arbeider sammen, institusjonskritikk, kombinasjon av ulike kunstgenre, fokus på 

formidling/resepsjon, bruk av teknologi/mekanikk eller teknologiske og mekaniske teorier, og 

synet på ”levende” kunst som det optimale kunstuttrykket.  

I 1909 trykket en av futurismens foregangsfigurer, Tommaso Marinetti, ”Det futuristiske 

manifest” i den franske avisen Le Figaro, futurismen kan derfor sies å ha oppstått da. Futuristene 

fremførte en rekke teaterrelaterte performancer der målet var å sjokkere og provosere publikum 

til en ektefølt reaksjon. I sitt futuristiske manifest skriver Marinetti at deres mål er ”å frigjøre 

Italia fra sin koldbrann av professorer, arkeologer, ciceroner og antikvarer”20. Futuristene gjør 

altså et uttalt opprør mot den konvensjonelle og klassiske kunsten i det tradisjonsfylte Italia. Som 

Goldberg skriver: ”Live gestures have constantly been used as a weapon against the conventions 

of established art.”21 Futuristene tøyet teaterforestillingens grenser med en blanding av genre 

som kan minne om varieté-teateret, og skapte et visuelt og lydmessig kaos for å oppnå et nytt og 

dynamisk uttrykk som fremprovoserte ektefølte reaksjoner fra publikum. Et annet av Marinettis 

manifester, ”The Pleasure of Beeing Booed”, uttaler at buing forsikrer skuespilleren om at 

publikum er i live, og ikke bare blindet av ”intellektuell forgiftning”22. Det er imidlertid ikke 

snakk om direkte deltakelse fra publikum, mer en slags forsikring til kunstneren om at han har 

skapt noe nytt og således får en reaksjon fra publikum. Gester som å ha lim på betrakternes stoler 

tyder på alt annet enn respekt for publikum, og det viktige demokratiske aspektet i 

deltakelseskunsten er fraværende hos de italienske futuristene. De italienske futuristene hadde 

imidlertid samtidige som var langt mer sosialt engasjerte, deriblant de russiske konstruktivistene 

som også gjorde opprør mot autoritær og konvensjonell kunst. Etter den russiske revolusjon i 

1917 fant mange av de nyskapende russiske kunstnerne sammen, og søkte å skape en ny kunst 

for et nytt samfunn med nye verdier der folket spilte en viktig rolle.  

Et annet trekk ved den italienske futurismen, som trolig lå i tiden, og som ble viktig for 

konstruktivistene, var fascinasjonen for teknologi og maskineri. Den nyindustrialiserte verden så 

                                                 
19 Variété/music hall: lett underholdning bestående av en rekke ulike momenter som for eksempel sang, dans, 
sjonglering og komedie oppført i et variété-teater eller en music hall. Formen var særlig populær på slutten av 1800-
tallet og begynnelsen av 1900-tallet. 
20 Tommaso Marinetti, “Le Futurisme”, Le Figaro, Paris 20. februar 1909  
21 Goldberg, RoseLee,op.cit., Thames and Hudson 1988, s.7 
22 Ibid., s.16 
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med håp og fremtidstro på de nye muligheter teknologien ga dem, og kunstnerne tok i bruk 

geometriske former som minnet om maskineri i bilder og kostymer. De kunstneriske bevegelsene 

i det nye Russland etter tsarregimets fall har blitt kalt produktivisme, konstruktivisme og 

futurisme. Disse kan sees som deler av samme retning, der målet var å skape et bedre levemiljø 

for menneskene gjennom kreative produksjoner og konstruksjoner som var fremtidsrettede, dvs. 

de tok i bruk den nye teknologien som et middel til å skape en ny og bedre verden der industrien 

skulle gavne alle. Konstruktivismen hadde også et forhold til mystisisme, som bl.a. ga grobunn 

for en romantisering av teknologi og maskineri.  

I de første årene etter revolusjonen jobbet de russiske avantgarde-kunstnerne sammen om 

å lage offentlige festivaler og utstillinger som skulle utdanne befolkningen i den nye tenkemåten 

som æraen etter revolusjonen åpnet for. Konstruktivistene var også opptatt av levende 

teaterlignende kunst som forenet de ulike kunsgenrene. Den russiske futurist-konstruktivistiske 

poeten Vladimir Majakovskij uttrykte den nye tanken slik: ”We do not need a dead mausoleum 

of art where dead works are worshiped, but a living factory of the human spirit – in the streets, in 

the tramways, in the factories, workshops and workers’ homes.”23 Kunst skulle altså fungere som 

nyttige produkter for et nytt samfunn, og den skulle derfor være en levende del av det nye 

samfunnet de søkte å skape. De russiske konstruktivistiske kunstnerne hadde altså sterke 

ideologiske føringer nedlagt i sin kunst, og vi gjenkjenner tanken om å skape et alternativt 

”samfunn” gjennom kunsten fra andre kunstnergrupper som for eksempel Bauhaus og Wiener-

aksjonistene24. Dette er for øvrig en tanke vi finner igjen i deler av dagens deltakelseskunst, der 

kunstnerne søker å skape temporære minisamfunn ved å opprette sosiale rom organisert som 

hybridkunstverk. Forskjellen ligger imidlertid i at den historiske avantgarden hadde et slags 

utopisk ønske om å endre samfunnet, mens mange av dagens kunstnere i stedet oppretter 

”alternative temporære samfunn” som eksisterer parallelt med den markedsstyrte verden. Dagens 

deltakelseskunstnere kan altså sies å skape parallelle virkeligheter til den verden vi lever i, mens 

kunstnere fra begynnelsen av 1900-tallet og fra 1960-tallet søkte å endre den verden de levde i 

og skape en ny25. 

Variété-teateret ble, som for de italienske futuristene og de russiske konstruktivistene, en 

viktig inspirasjonskilde og uttrykksform for dadaistene i Zürich og München i perioden rundt og 

                                                 
23 Tansey, Richard G. & Kleiner, Fred S., Gardner’s Art Through the Ages, Harcourt Brace College Publishers, 
USA 1996, s.1063 
24 Wiener-aksjonistene var en gruppe kunstnere på 1960-tallet i Wien som ønsket en ny form for ”direkte” kunst der 
underbeviste traumer ble frigjort, noe som skulle føre til sosiale endringer. En av gruppens sentrale skikkelser, Otto 
Mühl, opprettet under sammenslutningen Aktionsanalytische Organisation to kommuner i henholsvis 1970 
(Praterstrasse) og 1972(Friedrichshof), der man skulle leve i full demokratisk frihet uten noen former for påtvungne 
normer verken seksuelt eller politisk. Ref. Stiles, Kristine & Selz, Peter, Theories and Documents of Contemporary 
Art, University of California Press 1996, kapittel 8 
25 Referanse til Nicolas Bourriaud, Esthétique relationelle, Les presses du reel, Paris 2001 
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etter første verdenskrig. Militærnekteren og kunstneren Hugo Ball flyttet i 1915 til Zürich etter å 

ha blitt desillusjonert av både krigen og det tyske samfunnets holdning til hans kunst. Ball så for 

seg en fornyelse av samfunnet gjennom samlingen av alle kunstneriske medier og krefter. Denne 

tanken om et totalt kunstverk, et Gesamtkunstwerk, er hentet fra den tyske komponisten Richard 

Wagner (1813-83), og Ball anså teateret som den mest skikkede kunstformen til å virkeliggjøre 

drømmen om en fornyelse av samfunnet. Ball fikk aldri realisert sine planer i München, og slik 

ble Cabaret Voltaire til i Zürich, en cabaret-café, opprettet i samarbeid med bl.a. variete-

skuespillerinnen Emmy Hennings, poeten Tristan Tzara og maleren Jean Arp. Også her var 

sceneopptredenene en slags frisk blanding av improvisert poesi, turn, musikk/lyder og uvanlige 

kostymer og masker. Forviring og provokasjon er trekk ved dadaismen som vi også finner hos de 

italienske futuristene. Hybridiseringen av kunsten er et viktig utgangspunkt for 

deltakelseskunsten, som gjerne henvender seg til flere sanser av gangen. 

 I tillegg til futurismen, konstruktivismen og dadaismen, var Bauhaus-gruppen en viktig 

konstellasjon av kunstnere både når det gjaldt opponeringen mot den klassiske 

akademitradisjonen innen kunsten og når det gjaldt utviklingen av et nytt formspråk innenfor så 

vel design, arkitektur, skulptur og maleri som scenekunst. Bauhaus var en 

undervisningsinstitusjon for kunst som ble åpnet i 1919 under ledelse av Walter Gropius. 

Gropius ønsket å forene alle kunstartene under ett tak i det han kalte ”sosialismens katedral”26; 

som konstruktivismen hadde altså Bauhaus et uttalt ideologisk mål om å endre samfunnet 

gjennom sitt håndverk. Bauhaus utviklet etterhvert et eget program for scenekunst, der de ulike 

kunstnerne samarbeidet om et ”absolutt” sceneuttrykk. En sentral person i utviklingen av 

Bauhaus’ performancer var Oskar Schlemmer, han utviklet også en egen teori for performance. 

Sentralt i denne teorien stod kløften mellom teori og praksis, der han så maleriet som teori og 

performance som praksis. Han forsøkte å kombinere de to ved å ”male” med bevegelser og 

”tegne” rom med kroppen; et forsøk på å skape et totalt kunstverk der genrene ikke står i 

motsetning til hverandre. Senere ble Schlemmer også opptatt av kløften mellom menneske og 

maskin, et moment som har opptatt kunstnere helt frem til i dag, og han benyttet seg av lys, lyd 

og elektronikk i sine performancer for å uttrykke dette.  

Det teknologiske aspektet som vi også fant hos de russiske konstruktivistene er en viktig 

forutsetning for den interaktive delen av deltakelseskunsten, som innebærer samhandling med en 

struktur av mekanisk eller teknologisk karakter. Bauhaus ble, etter å ha utviklet meget 

komplekse og nøyaktig koreograferte sceneuttrykk, stengt i 1932 etter sensur fra det prøyssiske 

regimet. Utover 30-tallet ble sensuren fra de nazistiske og fascistiske regimene hard mot de 

avantgardistiske kunstnergruppene, det siste disse reaksjonære styrene ønsket seg var en 
                                                 
26 Goldberg, RoseLee,op.cit., London 1988, kapittel 5, s.97 
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institusjonskritisk kunst som forsøkte å endre samfunnet og bryte normer. Mange av de 

europeiske avantgardistiske kunstnerne måtte derfor flykte, og vi finner dem igjen i USA og 

særlig i New York i perioden rundt og etter andre verdenskrig. Det er blant annet i New York 

etter andre verdenskrig at den første selvbevisste deltakelseskunsten skapes av eksperimentelle 

performance-kunstnere.  

 

 

2.2 Den teoretiske arven  

Det mest opplagte trekket ved deltakelseskunst er at betrakteren deltar fysisk eller mentalt i enten 

en samhandling med eller i realiseringen av kunstverket. Hvis verket realiseres eller konstitueres 

i møtet med betrakteren innebærer dette at kunstverkets mentale konsept eller materielle struktur 

ikke har utfylt sitt potensiale før møtet med betrakteren, og at det er betrakteren som virkeliggjør 

eller oppfyller de mentale og/eller materielle kvalitetene ved verket. Når betrakteren samhandler 

med verket skjer dette som oftest ved at verket er konstruert som en åpen struktur, dvs. at verket 

impliserer betrakterens deltakelse i sin utforming. Betrakteren er i disse tilfellene ikke lenger en 

betrakter i tradisjonell forstand, men en deltaker eller medskaper som er en integrert del av 

verket. Denne relativt drastiske endringen i betrakterrollens virkefelt har sammenheng med 

1900-tallets utvikling av helt nye kunstformer.  

Vi kan i forhold til betrakterrollen isolere to aspekter av særlig betydning, det ene 

omhandler semiotikkens polysemiske lesning av et kunstverk, og det andre dreier seg om en 

fundamental endring i selve kunstverkets struktur og referanserammer med tanke på resepsjonen. 

Noen vil argumentere for at betrakteren alltid deltar i kunstverket og betrakterrollen er aldri er 

helt passiv, fordi det å se nødvendigvis medfører en mental bearbeidelse. Vi har også sett flere 

eksempler på at malere bevisst henvender seg til betrakteren, og innleder et slags selvrefleksivt 

spill ved å inkludere betrakteren i selve maleriet. Her kan for eksempel nevnes flere 1600-talls 

malerier fra Holland, der figurer i maleriet ser ut av bildet og henvender seg direkte til en tenkt 

betrakter.  Det er imidlertid ikke denne type deltakelse man sikter til når man anvender begrepet 

deltakelseskunst, men en atskillig mer personlig og aktiv deltakeropplevelse der kunstneren har 

utarbeidet en verksstruktur spesielt med tanke på resepsjonen27:  

 

Of course, we can say that any artwork, no matter how conventional, is 

“experienced” by its audience, and that such experience, which involves 

interpretation, constitutes a form of participation. But that’s stretching common 

                                                 
27 Resepsjon – mottakelse, resepsjonsteori omhandler mottakelsen av kunstverk. 
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sense. Acts of passive regard, no matter how critical or sophisticated, are not 

participatory.  

                    Jeff Kelley28 

 

Den dypere forståelsen av at meningsproduksjonen i møtet med et kunstverk også ligger 

hos betrakteren, er av nyere dato. Det semiotiske forskningsfeltet som ble utviklet på 1960-tallet 

tok for seg de ulike aspektene av meningsproduksjon formidlet gjennom et tegnsystem. En viktig 

maktoverføring i meningsproduksjonen gikk da fra produsentsiden til mottakersiden, det vil si at 

brukeren eller betrakteren ble gitt en vesentlig rolle i meningsproduksjonen gjennom sin 

forståelseshorisont og sitt assosiasjonsapparat. Den kanskje mest kjente representant for 

semiotikken, Roland Barthes, skriver i sitt verk Image.Music.Text. fra 1977 om ”forfatterens 

død”, en situasjon som oppstår, i følge Barthes, fordi leseren i kraft av sin lesning produserer en 

ny ”tekst” som forfatteren ikke er herre over. Dermed ”dør” forfatteren og blir usynlig i 

lesningen av teksten.  

I teksten ”The Beholder’s Share”29 overfører likeledes kunstteoretikeren Ernst H. 

Gombrich makt til betrakteren ved å påpeke det subjektive i selve synsakten. Han påpeker at det 

ikke bare er betrakterens forståelseshorisont og assosiasjonsrekker som virker inn på lesningen 

av kunstverket, men at også selve synsakten er en kompleks prosess, der betrakteren automatisk 

søker meningsbærende felter i synsområdet, og setter dem sammen til strukturer i forhold til 

både tidligere synsopplevelser og erfaringer. Hva man konkret ser og oppfatter er altså avhengig 

av hvem man er, og det man ser og oppfatter tolkes i sin tur i forhold til hvilke erfaringer man 

har. Både Gombrich og Barthes er med på å overføre makt til betrakterens lesning av verket, de 

utvider tolkningsprosessen og meningsproduksjonen til det intermediale rom, det vil si det som 

skjer mellom ulike verk, og mellom verk og betrakter.  

Det andre aspektet i betrakterens forhold til kunstverket er imidlertid det som skjer 

innenfor kunstverket, det vil si at selve kunstverkets struktur genereres spesielt med tanke på 

betraktersituasjonen. Det ene aspektet omhandler altså hvordan man ser og oppfatter kunstverk, 

mens det andre omfatter kunstverket i seg selv. Disse to aspektene henger selvsagt nøye sammen, 

særlig når kunstnere impliserer persepsjonsteorier i sine kunstverk og dermed tillegger verkene 

det man tidligere oppfattet som eksterne prosesser og ikke egenskaper tilhørende kunstverket. 

Lenge anså kunstteoretikere kunstverket som et slags definert objekt, der kun de prosesser som 

foregikk utenfor verket angikk erkjennelsen. Da man utover 60-tallet tok høyde for de 

                                                 
28 Jeff Kelley i forordet til Allan Kaprows essaysamling The Blurring of Art and Life, University of California Press, 
Los Angeles 1993, s.xviii 
29 Gombrich, Ernst H., Art and Illusion; A Study in the Psychology of Pictorial Representation, Phaidon Press, 
London 1977 

 19



ovennevnte tolkningsprosesser i kunstverkets struktur og gjorde dem implisitt i verket, endret 

man selve kunstbegrepet. Eksterne strukturer ble en del av verket ved at man tok hensyn til 

konteksten og den personlige tolkningen av verket som meningsbærere og –skapere. 

 Selvbevisstheten rundt selve produksjonen og genereringen av kunstverket utgjør en 

vesentlig endring i kunsten på 60-tallet, og vi ser en overgang fra stabile til generative kunstverk. 

På begynnelsen av 1900-tallet produserte man verk som var ferdig planlagte og dermed fullførte 

før møtet med betrakteren, disse kan anses som lukkede strukturer. På 60-tallet begynner man å 

eksperimentere med verk som generative begivenheter, det vil si at kunstnerne tilrettelegger for 

begivenheter eller situasjoner der det kan skapes eller genereres noe nytt. Komponisten John 

Cage er en sentral person i utviklingen av den begivenhetsorienterte kunsten, som fremstod som 

en helt ny måte å tenke verksstruktur på. Den klassiske verkstradisjonen fullfører verket før 

møtet med betrakteren, mens den begivenhetsorienterte strukturen som bl.a. Cage utviklet åpnet 

for en relasjonell og ”situasjonistisk” kunst der verket ikke virkelig eksisterer før møtet med 

publikum.  

Spørsmålet om hva som er deltakelseskunst og en eventuell klassifisering er meget 

problematisk. Til tross for flytende grenser, vil jeg forsøke å si at deltakelseskunst er kunst som 

fysisk eller mentalt impliserer betrakterens selv, og som ofte direkte engasjerer betrakterens kropp 

og sanser for å oppnå sosial refleksjon. Deltakelseskunsten forholder seg både til betrakterens 

kropp og psyke, fordi den dreier seg om en bevisstgjøring av betrakterens selv som betrakter. 

Selvet konstitueres i dette tilfellet av hele mennesket, både kropp og psyke, men også menneskets 

umiddelbare omgivelser og erfaringsbakgrunn. Dette innebærer at vi sanser med hele kroppen; 

dvs. øyet, kroppen og sinnet er ett i opplevelsen av verden. Dette skjer fordi vi nødvendigvis 

erfarer med kroppen til stede, et menneske kan aldri skille seg fra kroppen sin. En materiell 

aktivisering vil derfor, til tross for verkenes ulike karakter, henspille direkte på betrakterens selv, 

enten dette resulterer i refleksjon rundt betrakterens erfaringsbakgrunn eller i en bevisstgjøring 

rundt betrakterens kropp og handlingsmønstre. Denne erkjennelsesteorien er i tråd med 

persepsjonsfenomenologien slik den ble utviklet av Maurice Merleau-Ponty.  

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) er en fransk filosof som har hatt stor betydning for 

utviklingen av betrakterteorier innen kunsten. Han er av mange blitt oppfattet som bl.a. 

minimalismens30 teoretiker, den som sammen med Gestalt-psykologien (Carl Gustav Jung) har 

hatt størst betydning for hvordan minimalistene utformet sine verker. Videre har han som nevnt 

vært viktig for utviklingen av betrakterorientert kunst og betrakterteorier generelt. Dette har 

sammenheng med hans fokus på selve oppfattelsen av kunstverk og hans forening av sanser og 
                                                 
30 Minimalisme; kunstretning utviklet i New York på 1960-tallet bl.a. basert på en forenkling og geometrisering av 
alle former, og en total abstrahering av innhold og komposisjon. Sentrale figurer innenfor denne kunstretningen er 
bl.a. Donald Judd, Robert Morris og Carl Andre. 
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intellekt i denne erkjennelsesprosessen. Merleau-Ponty utviklet persepsjonsfenomenologien på 

1940-tallet på bakgrunn av Edmund Husserls fenomenologi. Selv om han i virkeligheten gikk 

vekk fra et av Husserls hovedmomenter om cartesiansk subjektiv tilbaketrekking, ga han Husserl 

mye av æren for foreningen mellom kropp og intellekt.   

Merleau-Pontys persepsjonsfenomenologiske teorier tar for seg forholdet mellom 

mennesket og dets omgivelser, og måten mennesket erfarer eller erkjenner disse omgivelsene på. 

Disse teoriene gjør han rede for i noen av sine tidligste verker, La structure du comportement 

(1942) og La phénomenologie de la perception (1945). La structure du comportement tar for seg 

menneskets forhold til omverdenen, mens La phénomenologie de la perception går nærmere inn 

på selve sanseoppfattelsen og hvordan mennesket erfarer og ser sine omgivelser. Merleau-Ponty 

kan sies å befatte seg med epistemologiske problemstillinger, dvs. erkjennelsesteori. Flere av 

deltakelseskunstnerne er opptatt av nettopp slike problemer: hvordan oppfatter enkeltindividet 

sine medmennesker og sin omverden, og hvordan forholder det seg til sine omgivelser? 60-tallets 

kunstnere søkte for eksempel å gjøre opprør mot sosialt pålagte normer både i samfunnet og 

innenfor kunstsystemet, mens dagens deltakelseskunstnere, som lever i en ”globalisert” verden 

med mer flytende grenser, er mer opptatt å skape sosiale rom der den sosialt ”forvirrede” 

betrakter kan skape en slags kontakt, enten med kunstneren, kunstverket eller andre betraktere. 

Felles for deltakelseskunsten på 60-tallet og i dag, vil jeg foreslå, er imidlertid et ønske om å lede 

betrakteren til en slags erkjennelse eller bevissthet, rundt seg selv, sin og andres adferd, sine 

umiddelbare omgivelser og sin omverden. Merleau-Pontys sentrale undersøkelsesområde er den 

operative kroppslige eksistens og hele spekteret av meningsbærende menneskelige aktiviteter.  

 

Mit legeme i bevægelse hører til i den synlige verden, det er en del deraf, og derfor 

kan jeg bevege det…Den synlige verden og mine bevægelsers verden er begge 

fuldgyldige dele af samme Væren…Gåden er netop, at mit legeme på en og samme 

tid er seende og set. Det betragter alle ting, men kan også betragte sig selv…  

       Maurice Merleau-Ponty31  

 

Merleau-Ponty skriver også at man er ”til stede” i tingene man ser i erfaringsøyeblikket. 

Man blir en del av det man betrakter fordi all oppmerksomhet er rettet mot det man betrakter, og 

man ”forlater” dermed seg selv eller oppgir fokus på seg selv i det tidsrommet man betrakter. 

Når sanseopplevelsen er over, vender man tilbake til seg selv. Dette skulle tilsi at man bevisst 

kan spille på denne fokus mennesket har enten på seg selv eller på ting utenfor seg selv, og bruke 

det for å styre oppmerksomheten eller erkjennelsen. Det vil være min påstand at 

                                                 
31 Merleau-Ponty, Maurice, Maleren og Filosofen, Stjernebøgernes Kulturbibliotek, København 1970, s.17-18 
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deltakelseskunstnere tar i bruk nettopp denne typen virkemidler, og til og med veksler mellom 

dem for å la betrakteren erfare både seg selv og andre, og dermed setter forholdet mellom 

mennesket og dets omverden i fokus. 

 

2.3 Viktige teoretikere i betrakterorientert kunst 

Deltakelseskunstens utvikling har komplekse røtter både praktisk og teoretisk, og jeg vil forsøke 

å skille mellom ulike typer deltakelseskunst på bakgrunn av disse. En første distinksjon finner vi 

mellom interaktiv og relasjonell kunst; interaktiv kunst har sammenheng med den teknologiske 

utviklingen innenfor kunsten, mens den relasjonelle kunsten i større grad har sammenheng med 

en antropologisk utvikling, dvs. en kunst der menneskets samhandlings- og adferdsmønstre blir 

gjenstand for utforsking. Skillet mellom interaktiv og relasjonell kunst er imidlertid ikke et 

motsetningsforhold, og et verk kan gjerne være både interaktivt og relasjonelt på samme tid. 

Kultur- og teknologiteoretikeren Frank Popper utvikler i sin bok Art of the Electronic Age(1993) 

en rekke nyttige distinksjoner, og han gjør en tilsvarende første inndeling:   

 

A preliminary distinction can be made between the terms ‘participation’ and 

‘interaction’. In the artistic context, ‘participation’ meant in the 1960s, and still 

means today, an involvement on both the contemplative (intellectual) and the 

behavioural level. It differed from traditional attitudes towards the spectator by this 

double invitation and by its political and social implications.  

        Frank Popper32  

 

Popper kaller her den relasjonelle kunstens form for deltakelse, mens han refererer til den 

interaktive kunstens form som interaktivitet. Han påpeker videre at den interaktive kunsten er 

teknologisk betinget, om ikke annet så historisk sett: 

 

Concerning interactivity as a subject of artistic creation, I tried at the forum to limit 

its meaning by saying that in an aesthetic context, although the term could designate 

either the relationship between the artist and the work in course of its making or 

between the ultimate work and the spectator, it is necessary to retain a historically 

defensible application in which the aesthetic intentions of artists are accompanied by 

a very clear awareness of the technical processes involved.   

        Frank Popper33 

 

                                                 
32 Popper, Frank, Art of the Electronic Age, Thames and Hudson, London 1993, s.2 
33 Op.cit., s.174 
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Interaktiv kunst kan altså både beskrive samhandlingen mellom kunstneren og verket, og 

samhandlingen mellom betrakteren og verket. Emnet her er deltakelseskunst, dvs. at jeg kun vil 

ta for meg den interaktive kunsten som forholder seg til betrakteren. Det interaktive verket kan 

godt være en prosess mellom kunstner, verk og betrakter, men kan ikke utelate betrakteren. 

Interaktivitet er for øvrig et meget upresist begrep, særlig fordi det i de senere år er blitt brukt for 

å beskrive et utall ulike kvaliteter ved alle typer medier på flere ulike nivåer. Man snakker blant 

annet om interaktivitet innenfor informatikk, telekommunikasjon, TV, museer, kunst, 

markedsføring, salg og nettverkskonstruksjoner generelt. Interaktivitet i ordets bokstavelige 

forstand er et begrep som kan omfavne all aktivitet mellom mennesker og menneskeskapte 

objekter og konstruksjoner. Interaktivitet omfatter i dag også ikke-teknologiske forbindelser av 

rent mekanisk og mental karakter. Begrepet interaktivitet vil her brukes i tråd med Poppers 

definisjon og betegne en toveis samhandling eller kommunikasjon med et mekanisk eller 

elektronisk system. 

 Interaktivitet er som sagt knyttet til teknologibegrepet og er et operativt begrep som 

henspiller direkte på samhandlingen, dvs. den rene aktiviseringen som finner sted i det 

betrakteren møter verket. Popper uttrykker det slik: ”Participatory art of the 1960s refer to a 

relationship between a spectator and an already existing open-ended art work whereas the term 

‘interaction’ imply a two-way interplay between an individual and an artificial intelligence 

system.” Popper skiller her ikke bare mellom interaktiv og relasjonell kunst, men også mellom 

60-tallets og dagens deltakelseskunst. Han påpeker også at det interaktive kunstbegrepet er 

atskillig nyere.  

 

The term ‘interactive art’, which came into use at the beginning of the 1990s, 

identifies a very wide range of experimentation and innovation in a variety of media. 

Interactive art presents a flow of data (images, text, sound) and an array of 

cybernetic, adaptive and (one might say) intelligent structures, environments and 

networks (as performances, events, personal encounters and private experiences) in 

such a way that the observer can affect the flow, alter the structure, interact with the 

environment or navigate the network, thus becoming directly involved in acts of 

transformation and creation. 

         Frank Popper34 

 

Popper er i hovedsak opptatt av kunst knyttet til teknologi og han utvikler ikke den andre 

delen av deltakelseskunsten som omfatter mer mellommenneskelige og antropologiske 

                                                 
34 Popper, Frank, op.cit., s.172 
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situasjoner. Den franske kunstteoretikeren Nicolas Bourriaud utvikler det han kaller en 

relasjonell estetikk i sin bok Esthétique relationelle (2001), som omfatter sosiale estetiske 

situasjoner. Det ovennevnte relasjonelle kunstbegrepet er altså hentet fra Bourriaud, og sier noe 

om en type kunst som har sosiale og mellommenneskelige relasjoner som objekt. Selv definerer 

han relasjonell kunst som en ”gruppe kunstneriske praksiser som tar mangfoldet av 

mellommenneskelige relasjoner og deres sosiale kontekst som teoretisk og praktisk 

utgangspunkt, heller enn det autonome og private rom”35. Bourriaud snakker om en kunst som 

beveger seg vekk fra selvbiografiske og indre, personlige opplevelser til fordel for 

mellommenneskelig samhandling og kommunikasjon. Han ser det individuelle som restriktivt og 

grensesettende, og mener den helt private opplevelsen i liten grad gagner samfunnet, fordi den 

ved å være egoistisk hindrer kollektiv handling. Bourriaud er en politisk teoretiker og knytter seg 

til en marxistisk tradisjon der nettopp kollektiv samhandling og intersubjektivitet danner 

grunnlaget for et solidarisk og rettferdig samfunn. Han anser kunstverk som ”materielle” 

produkter, dvs. produkter på lik linje med andre hverdagslige produkter som mat, klær og 

trygghet, som menneskeheten trenger for å (over)leve; kunstproduksjon er arbeid som skal 

komme samfunnet til gode.  

Bourriauds relasjonelle estetikk er en ”estetisk teori som går ut på å analysere kunstverk i 

funksjon av de mellommenneskelige relasjoner som de forestiller, produserer eller fremkaller.”36. 

Relasjonell kunst kan således sies å være kunst som gjennom sin form skaper direkte eller 

indirekte relasjoner med betrakteren, enten for å sette selve den sosiale relasjonen i fokus som 

studieobjekt eller for å formidle et budskap gjennom den opprettede kontakten med betrakteren. 

Bourriaud ser denne formen for kunst som den mest meningsfylte, og sosialt og politisk 

engasjerte i vårt samfunn.  

Bourriaud ser den relasjonelle kunsten som et sosialt (mellom)rom, det vil si som et 

mellommenneskelig verdiutvekslingssystem, der en ny form for kommunikasjon og 

mellommenneskelighet kan skapes. Dette utvekslingsrommet står sentralt i hans teori og det 

representerer et alternativt rom der meningsproduksjon som er frigjort fra markedskreftene kan 

finne sted. Som nevnt har deltakelseskunsten ofte sterke ideologiske føringer, og mange av 

deltakelseskunstnerne fremhever sammenhengen mellom mellommenneskelige og markedsstyrte 

relasjoner. Dette gjøres enten ved å forsøke å frigjøre kunsten fra markedskreftene eller ved å ta 

opp samfunnsøkonomiske aspekter som å gi og ta innenfor selve verket. Gonzalez-Torres, 

Tiravanija og Wikström oppretter alle former for utvekslingssystemer i kunstverkene sine, der de 

                                                 
35 Bourriaud, Nicolas, op.cit., s.117, min oversettelse 
36 Ibid., s.117, min oversettelse 
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synliggjør de sosiale og hierarkiske implikasjonene ved å gi og få materielle og/eller abstrakte 

verdier.  

Et av de teoretiske perspektivene som Bourriaud anvender og som kan være fruktbart for 

å forstå og beskrive deltakelse, er distinksjonen mellom 1960-tallets og 1990-tallets kunstnere 

innenfor deltakelseskunsten. Bourriaud mener at 1960-tallets kunstnere skapte lukkede eller 

fullførte verksstrukturer, der deltakelsen var implisitt i verket; kunstverket fremstod som en stabil 

struktur som tillater deltakelse. Kunstnere på 1990-tallet begynner i følge Bourriaud å skape 

situasjoner og begivenheter som er generative og som dermed tilrettelegger for uforutsigbarhet. 

Bourriauds syn kan sies å være i tråd med Poppers karakteristikk av deltakelseskunst på 1960-

tallet, kunstverket på 1960-tallet er allerede skapt, men har en åpen struktur der 

betrakterdeltakelse er inkorporert i verket. Jeg vil imidlertid utelukkende forholde meg til 

distinksjonen i dimensjonen stabil/generativ, som jeg kommer nærmere inn på senere, og ikke 

skille mellom 1960- og 1990-tallets kunst. Skillet mellom 1960- og 1990-tallet fremstår som 

problematisk fordi avantgardistiske kunstnere på 60-tallet, som for eksempel John Cage og 

Fluxus-bevegelsen, også fokuserte på kunstverk som sosiale og uforutsigbare begivenheter. 

Bourriaud påpeker altså en viktig distinksjon mellom ulike typer verksstrukturer som stabile eller 

generative, men han er ikke nøyaktig nok i beskrivelsen av 60-tallets kunst.  

Bourriaud skriver videre om skapingen av mikrosamfunn innen kunsten, og referer da til 

det tidligere omtalte sosiale (mellom)rommet. Kunstverk kan opprette mikrosamfunn, som 

genererer konstellasjoner av mennesker innenfor et sosialt (mellom)rom for et visst tidsrom. 

Bourriaud mener at dagens kunst ikke lenger søker å skape utopier og ideelle rom, men konkrete 

og praktiske samhandlingsrom. Kunsten blir virkelighet og mulighet, ikke bare idé og 

forestilling. Her kommer vi igjen tilbake til skapingen av temporære sosiale samhandlingsrom 

som fremstår som parallelle, alternative rom til det virkelige samfunn. I stedet for å ønske seg en 

ny verden eller forsøke å forandre på den vi har, kan relasjonelle kunstnere sies å skape 

mikrosamfunn i samfunnet. Vesentlig her er at mikrosamfunnet ikke fylles helt opp, men gir 

(mellom)rom for betrakteren og hans eller hennes tanker og medvirkning. Verket må ikke mettes 

med mening, men inneholde tomrom til meningsskaping.   

Et annet viktig felt innenfor samtidskunsten som har betydning for betrakterdeltakelsen er 

det informasjonsteknologiske. En rekke teorier som oppstod i forbindelse med 

telekommunikasjon og informasjonsteknologi har vist seg å kunne anvendes også på andre felt, 

som for eksempel kunst og kultur. Informasjonsteknologi representerer nye muligheter og en ny 

måte å tenke på som på mange måter har endret vitenskapen totalt. Internett som kom på 1990-

tallet gav også muligheter for en ny type kommunikasjon og interaksjon, brukeren av en 

datamaskin kan ”manøvrere” rundt i et fiktivt landskap/rom med et utall valgmuligheter. 
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Brukeren kan også skape seg en ny identitet eller være med på å danne globale nettverk av 

mennesker. Innenfor kunsten har informasjonsteknologien og internett blant annet skapt et nytt 

visuelt språk og åpnet for nye kunstformer.  

Kunstteoretikeren Lev Manovich studerer i sin bok The Language of New Media (2001) 

noen av de konsekvensene massemediene og internett har hatt på vår virkelighetsoppfatning. 

Manovich søker å analysere de faktiske manifestasjonene, dvs. språket, til det han kaller de nye 

medier eller den nye mediekanal. De nye medier/den nye mediekanal er kombinasjonen av 

datateknologi og massemedia, men de nye medier følger individuell tilpasning fremfor 

massestandardisering. Dette fordi brukeren har et stort antall valgmuligheter, og Manovich 

beskriver samhandlingen med en grenlignende struktur, der brukeren stadig må ta valg. 

Manovich påpeker videre to former for interaktivitet: åpen og lukket interaktivitet. Den lukkede 

leder brukeren inn i et forutbestemt og lukket mønster der det ikke finnes noen reelle 

valgmuligheter, mens den åpne gir brukeren frihet og muligheten til å påvirke resultatet. Her blir 

det klart at et lukket interaktivt verk ikke overlater noe kreativt rom til betrakteren, og i slike 

tilfeller kan ikke betrakteren sies å være en medskaper fordi han/hun kun utfører instruksjoner. I 

andre tilfeller, som for eksempel i åpne relasjonelle verk av Tiravanija, blir betrakteren en 

medskaper fordi han eller hun får et kreativt rom til disposisjon innenfor verket.  

Manovich mener at den interaktive kunsten søker frihet, ofte gjennom valgfrihet. Hans 

overgripende grunntanke er fremveksten av en ny kultur og et nytt språk som ble utviklet i takt 

med datateknologien. Han mener at de valgmuligheter internett har gitt smitter over på andre felt, 

og gjør at vi nå leser annen informasjon annerledes enn vi gjorde før internettets tid. Dette vil si 

at vi forventer valgmuligheter og påvirkningsmuligheter også ellers i kulturen og samfunnet. 

Disse valgmulighetene manifesteres tydelig gjennom typiske internettfenomener som 

hypernarrasjon og hypertekst. Hyperteksten forholder seg til tekst og utgjør hypernarrasjonen. 

Hyperteksten består av et moment og har implisitte referanser/”linker” til andre momenter. Ved å 

følge ulike linker kan betrakteren oppnå en spesiell eller individuell versjon av teksten. Denne 

valgfriheten medfører imidlertid et ansvar, man står moralsk ansvarlig for de valgene man tar. 

Dette kan føre til beslutningsvegring, dvs. frykt for å gå inn i kunstverket og engasjere seg. Det 

at valgfrihet medfører ansvar ble i kunsten særlig understreket av dramatikeren og filosofen 

Bertolt Brecht37, en tanke vi videre kan assosiere med mellommenneskelige utvekslingssystemer 

og sosial forpliktelse. Alle de fem deltakelseskunsterne jeg tar for meg forholder seg til ulike 

former for sosial utveksling og posisjonering: hva og hvordan påvirkes vår oppførsel av ulike 

sosiale, romlige og materielle elementer?   

                                                 
37 Bertolt Brecht (1898-1956), tysk dramatiker knyttet til en marxistisk tradisjon. Han utviklet bl.a. det episke teater 
med sikte på å vekke tilskuernes kritiske sans, se kapittel 3, s.49.  
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Manovich snakker i likhet med Bourriaud om en ny form for faktisk virkelighet innenfor 

medieverdenen, der brukeren eksisterer både i en faktisk virkelighet (det fysiske rommet) og en 

parallell virkelighet (mediet eller det sosiale rommet) samtidig. Bruker- eller 

betrakteropplevelsen inkluderer således både faktisk og fiktivt rom, og brukeren/betrakteren 

erfarer begge rom både fysisk og mentalt. Her kan vi trekke en parallell til Merleau-Pontys 

persepsjonsfenomenologi, der mennesket aldri kan skilles fra sin kropp og derfor nødvendigvis 

erfarer omverdenen også med kroppen. For å beskrive denne virkeligheten som befinner seg i to 

”verdener” samtidig, tar Manovich i bruk begreper som flytende arkitektur og navigabelt rom. 

Begrepene henspiller på at betrakterens synsfelt forholder seg til skiftende fysiske omgivelser, og 

navigerer dermed mellom ulike fysiske og sosiale rom. Manovich ser valgmulighetene som 

spatiale elementer som utfolder seg i tid, betrakteren forholder seg derfor til romlige strukturer. 

Dette har relevans for deltakelseskunsten, fordi betrakteren i møtet med deltakelsesverket 

nettopp har en rekke romlige valgmuligheter. I en åpen verksstruktur der kunstneren 

tilrettelegger for en situasjon eller begivenhet, kan betrakteren velge å reagere på en rekke ulike 

måter. Vi kan således se åpne deltakelsesverk som landskap der betrakteren manøvrerer i virkelig 

og fiktivt rom samtidig, betrakteren beveger seg frem og tilbake mellom de tidligere nevnte 

parallelle eller alternative virkeligheter 

Manovich kaller sin metode digital materialisme, med klare paralleller til Marx’ begrep 

dialektisk materialisme38, og som Bourriaud knytter han seg til en marxistisk tradisjon. 

Manovich bygger også på den russiske konstruktivismen og flere politisk engasjerte russiske 

filmskapere fra første halvdel av 1900-tallet som Dziga Vertov og Sergej Eisenstein, særlig 

Eisenstein er en filmskaper med en tydelig sosialistisk agenda. Både Manovich og Bourriaud 

synes altså å være teoretikere som har et politisk prosjekt med sine tekster i tillegg til 

kunstanalysen. De velger seg det de anser som samfunnsengasjert kunst som studieobjekt, og er 

således med på å trekke enkelte verdier frem i lyset. Manovich mener massekultur og demokrati 

er viktige aspekter innenfor det nye visuelle språket, og fremhever da den ”folkelige” og 

inkluderende kunsten fremfor den autoritære og intellektuelle. Flere av de interaktive og 

relasjonelle kunstnerne ønsker nettopp å unngå markedsstyrt formidling og museets føringer, og 

de setter fokus på konsumkultur og kapitalisme som rådende normer i både kunstsystemets og 

enkeltmenneskets hverdag. Dette kan imidlertid fremstå som problematisk, og er et interessant 

trekk ved deltakelseskunsten generelt: er avantgardistisk kunst egentlig folkelig og demokratisk 

selv når den søker å være det?  

Sosiologen Pierre Bourdieu har skrevet flere sentrale verk om kulturproduksjon og 

maktforholdene både i samfunnet generelt og på kulturfeltet spesielt. I boken The Field of 
                                                 
38 Se Karl Marx, Kapitalen – en kritikk av den politiske økonomien, Oktober, Oslo 1983 
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Cultural Production (1993) skriver Bourdieu at nyskapende og eksperimentell kunst produseres 

av en kulturelite som også besitter tolkningskodene, dvs. evnen til å forstå de enkelte verk i sin 

helhet. Dette medfører at hvis man forsøker å tilpasse henvendelsesformen til publikum, slik 

deltakelseskunsten i stor grad gjør, så tillegger man bare kunstverket nok en kode, dvs. nok et 

hinder for helhetlig forståelse. Betrakteren som ikke tilhører kultureliten vil kunne samhandle 

med verket og få et visst utbytte av det, men vil ikke forstå at verket er spesielt tilpasset han eller 

henne gjennom et ønske om demokratisk distribusjon fra kunstnerens side. Betrakteren vil derfor 

heller ikke forstå alle føringene i verket og dermed sitte igjen med en delvis eller ”mutilert” 

lesning eller forståelse av verket, i følge Bourdieu.  

 

It follows that to increase the readability of a work of art (or of a collection of works 

of art such as those exhibited in a museum) and to reduce the misunderstanding 

which results from the divergence, it is possible either to lower the level of emission 

or to raise the level of reception. The only way of lowering the level of emission of a 

work is to provide, together with the work, the code according to which the work is 

coded, in a discourse (verbal or graphic), the code of which is already mastered 

(partially or completely) by the receiver, or which continuously delivers the code for 

deciphering, in accordance with the model of perfectly rational pedagogic 

communication. Incidentally, it is obvious that any action tending to lower the level 

of emission helps in fact to raise the level of reception. 

         Pierre Bourdieu39 

 

Bourdieu påpeker her det interessante faktum at jo mer man tar hensyn til resepsjonen, 

dvs. betrakterens evne til å utlede mening, jo mer hever man seg over betrakteren. Dette har en 

direkte relevans for deltakelseskunsten, der kunstneren og evt. museet nettopp har implisert det 

pedagogiske eller kommunikative elementet i konstruksjonen og fremstillingen av verket. Dette 

kan fortone seg som en ond sirkel, der kunsten alltid vil være forbeholdt enkelte 

samfunnsgrupper som har mer ressurser enn andre. Mange av deltakelseskunstnerne teoretiserer 

over sine kunstverk og er sterkt politiske i sine kunstnerskap. Dette kan som nevnt skape en kløft 

mellom deres ønske om en demokratisering av kunsten og den relativt komplekse teori som 

følger dette ønske om demokratisering. Det vil likevel være min påstand at man ikke 

nødvendigvis behøver å se dette som en kløft eller en ond sirkel, men at man kan oppfatte det 

som ulike nivåer, der hvert av nivåene utgjør en fullgod lesning avhengig av hvilket felt eller 

hvilken samfunnsgruppe man befinner seg innenfor. Et barn kan ha glede av et deltakelsesverk 

                                                 
39 Bourdieu, Pierre, The Field of Cultural Production, Polity Press, London 1993, s.225. 
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og lese det ut fra sine premisser, uten å forstå at verket er spesielt tilrettelagt for betrakteren og 

uten å sette det inn i en kunsthistorisk sammenheng.  

Det vil her være min påstand at hvis man i det hele tatt ønsker å demokratisere kunsten, 

kan man ikke forutsette at det finnes en riktig lesning av et verk. Man bør derfor demokratisere 

selve lesningen eller tolkningen av verket, og si at enhver lesning kan ha sin betydning eller sin 

verdi, om ikke annet så for enkeltindividet. Dette forutsetter at man gir slipp på helhetlige 

lesninger, og ikke for enhver pris etterstreber en total forståelse av verket. Hvis vi ønsker en 

demokratisering av kunsten er vi nødt til å godta andre lesninger enn fasitsvarene som 

fullverdige og meningsfylte. Dette vil ikke si at mannen i gaten kan hevde seg innenfor 

kunsthistorieskriving, men det innebærer at mannen i gaten kan og bør få lov til å ha sin egen 

tolkning av et kunstverk uten at denne oppfattes som ufullstendig og delvis. Slik bør man også 

oppfatte deltakelseskunstens mange lesninger, som en rekke betydningsfulle enkelttolkninger 

som hver har sin gyldighet innenfor ulike felt og ulike samfunnsgrupper. Et deltakelsesverk kan 

være et klatrestativ for et barn, et litt artig og utradisjonelt kunstverk for mannen i gaten og et 

institusjonskritisk og formutfordrende verk for en kunstteoretiker. Full innsikt i alle mulige 

tolkninger av et verk er ikke nødvendig for at en betydningsfull meningsproduksjon skal finne 

sted.  

Kunstteoretiker og tidligere gallerieier David Hickey har skrevet en essaysamling om 

kunst og demokrati, Air Guitar (1997), der han blant annet sier at man ikke må undervurdere 

folks evne til å forstå kunst. Han sier at alle som kom inn i hans eksperimentelle galleri på 60-

tallet ”skjønte” hva som foregikk, noen var bare mer interessert enn andre. Hickey påpeker noen 

sentrale momenter, men går ikke inn på grunnleggende maktstrukturer i samfunnet slik Bourdieu 

gjør. Selv om ”alle” kan forstå og like kunst, viser Bourdieus, og mange andres studier at 

økonomisk kapital og kulturkapital henger nøye sammen. For å gjøre kunsten mer tilgjengelig 

nytter det ikke endre kunsten, man må endre samfunnet. Så når Hickey for å understreke sitt 

poeng sier at ”Art ain’t exactly rocket science.”40, så kan vi kanskje si oss enige i det, men det 

gjenstår å gjøre kunstens koder tilgjengelige for folket, før også folket synes kunst er lett å forstå.   

 

2.4 Sentrale begreper og dimensjoner innenfor deltakelseskunsten 

Kunstverkenes karakter som deltakelsesverk tilsier at de på en eller annen måte er avhengig av 

betrakterens tilstedeværelse, mange av verkene konstitueres også først i møtet med betrakteren, 

og det er da betrakteren som materialiserer eller virkeliggjør verkene i tid og rom. Betrakteren 

blir bevisst sin egen materielle og åndelige eksistens i tid og rom gjennom kunsten og sin egen 

aktivitet. Fordi betrakteren er til stede i et bestemt tidsrom kan man si at tiden i et deltakelsesverk 
                                                 
40 Hickey, David, Air Guitar, Art issues. Press, Los Angeles 1997, s. 107 
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er virkelig eller faktisk tid. Det vil si at betrakteren ikke lever seg inn i et fiktivt tidsrom, men 

deltar innenfor et faktisk tidsrom. Tiden i deltakelseskunsten kan derfor sammenlignes med den i 

det virkelige liv. Dette temporære aspektet gjør at verkene får en fluktuerende eller dynamisk 

struktur, de blir forgjengelige og foranderlige.  

I flere av de tidsavhengige deltakelsesverkene tilrettelegges det for forbindelser og 

forandringer som kan tas med ut av museet og videre inn i det virkelige liv, dette kan være alt fra 

gjenstander til sosiale nettverk. Kunstverket endres og blir til noe nytt når det fortsetter inn i det 

virkelige liv, det lever videre på sine egne eller betrakterens premisser. Gonzalez-Torres gaver til 

betrakteren kan for eksempel anvendes fysisk utenfor museet/galleriet som kunst, gavepapir eller 

plakat, og de kan ha både praktiske og emosjonelle anvendelser. Hvis dropsene spises av 

betrakteren kan de passere gjennom betrakterens kropp, og bli en del av de kroppslige 

prosessene; dropsene omgjøres da til energi. Tiravanijas verk kan også sies å være, eller ha 

potensiale til å være, fluktuerende på to måter. Verkene har en temporær karakter innenfor 

museet, men hvis man tar med seg de kontakter som ble skapt på museet ut i det virkelige liv, 

kan verket endres og anta nye former som for eksempel vennskap. Deltakelsesverk kan i stor 

grad sies å eksistere som muligheter; ofte har verkene ingen begynnelse eller slutt, ingen historie 

som fortelles. Verkene fremstår da som enkeltvise meningsbærende punkter der betrakterens 

deltakelse fremstår som et slikt punkt.  

Som tidligere nevnt kan stedsoppfattelsen i forhold til deltakelsesverk være fiktiv og 

virkelig på samme tid. Betrakteren manøvrerer både i fiktivt og virkelig rom samtidig, fordi 

betrakterens kropp alltid vil være en del av den virkelige verden, mens kunstverkets konstruksjon 

eller idéverden kan utgjøre et fiktivt rom. Sentralt i deltakelseskunstens tilnærming til rom er 

opprettelsen av de omtalte sosiale rom som fungerer som virkelige, alternative steder for 

menneskelig samhandling. Disse sosiale rommene omfatter både fysisk og psykisk rom, det vil si 

både de fysiske strukturene som mennesket befinner seg i, og de mellommenneskelige 

relasjonene som tillater mennesket å handle og bevege seg innenfor dette fysiske rommet. De 

mekanismene som er involvert i disse prosessene er imidlertid meget komplekse, og jeg vil 

forsøke å utdype dem i forhold til hver enkelt av de fem deltakelsesmodellene senere i oppgaven.   

Flere av de interaktive og relasjonelle verkene minner om sosiale eksperimenter, og 

mange av deltakelseskunstnerne har interesser innenfor det sosiale felt, og fag som antropologi 

og sosiologi. Kunstneren bruker da betrakteren som en slags forsøkskanin der verket er 

laboratoriet: hvordan reagerer et menneske på uvante situasjoner og avvik fra sosiale normer og 

regler? Dette leder mot en utforsking av samfunnsnormer generelt, men også en utforsking av 

vante roller som betrakter og kunstner innenfor kunstverdenen. Her settes formidlerrollen og 

skaperrollen i fokus, hvem er det egentlig som skaper og hva er det som skapes? For å påpeke de 
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mange meningslagene i opplevelsessituasjonen er deltakelsesverkene ofte refleksive og 

selvrefleksive. Interaktive og relasjonelle verk kan sies å være refleksive fordi betrakteren 

gjennom sin deltakelse trekkes inn i verket og blir en del av det. Likeledes reflekteres verket ut i 

museumsrommet og blir en del av sine omgivelser. Denne speilingen og projiseringen av verdier 

og mening utgjør også noe av verkenes bevegelige karakter. Vekslingen mellom fiksjon og 

virkelighet, verk og verden, betrakter og deltaker viser hvordan mening stadig skapes og endres 

gjennom ulike synsvinkler. Deltakelseskunsten er som nevnt ofte institusjonskritisk, og retter 

søkelyset mot selve oppbyggingen av kunstinstitusjonen og (kunst)markedet. Ved å være 

selvrefleksiv, det vil si vise tilbake på seg selv og verkets skapelsesprosess, forsøker kunstneren 

å avlive noen av mytene rundt kunsten og kunstnerrollen, men også å tydeliggjøre de 

mekanismer som er virksomme rundt produksjon og formidling av kunstverk. Stadig flere 

kunstverk i dag reflekterer over sin egen rolle i kunstsystemet og sine egne formidlingsstrategier, 

som de også synliggjør overfor betrakteren. 

Deltakelseskunstnerne er ofte politisk engasjerte og har derfor et ønske om en 

bevisstgjøring hos betrakteren gjennom kunstverket. Denne bevisstgjøringen skal gi betrakteren 

ny kunnskap om seg selv og/eller omverdenen, og kan gjennom refleksjon lede til en form for 

erkjennelse eller selverkjennelse. Erkjennelsen eller selverkjennelsen kan i sin tur være med på å 

gi betrakteren et mer nyansert bilde av verden og seg selv. I en slik prosess blir undersøkelser 

rundt menneskets identitet og identitetsskaping et viktig aspekt. Identitet forholder seg til sett 

med verdier som man tillegger seg selv eller andre, bevisst eller ubevisst. Identiteten utgjør et 

meget komplekst system, og er plattformen for all menneskelig handling og samhandling. 

 Begrepet collaborative production betegner to forhold i deltakelseskunsten, på den ene 

siden det faktum at en eller flere betraktere samarbeider med kunstneren eller med hverandre i 

verkets produksjon, og på den andre siden et samarbeid mellom flere kunstnere, en 

kunstnerkonstellasjon. Fordi deltakelseskunsten søker å opprette en slags forbindelse med 

betrakteren kan nettverkskonstruksjoner bli en viktig videreutvikling av den opprettede 

kontakten. Oppbyggingen av et globalt mellommenneskelig nettverk bestående av både vanlige 

mennesker og kunstnere, er en oppgave som både Tiravanija og Wikström har beskjeftiget seg 

med i sine kunstnerskap. Særlig Tiravanija, som lever en slags nomadetilværelse, bygger sine 

sosiale relasjoner på slike nettverk og konstellasjoner. Innenfor disse utforskes de sosiale 

båndene mennesker imellom, hvordan de opprettes og hva slags karakter de har. Vi kan her 

trekke en parallell til internett og dets verdensomspennende kommunikasjonsnettverk, der den 

mellommenneskelige samhandlingen baseres på enkeltindividets ønske om å skape forbindelser 

og kontakter.  
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 Et deltakelsesverk kan altså være et individuelt arbeid eller samarbeid mellom flere 

kunstnere, kunstnerne eksperimenterer ofte med sanseopplevelser for å appellere til kroppen, 

verket kan fremvises på museum/galleri eller utenfor ”institusjonen”, verket kan være mekanisk, 

teknologisk, sosialt eller konseptuelt, det kan vare kort eller lenge, være improvisert eller 

forberedt og det kan endre karakter underveis. Deltakelseskunsten er like variert og 

ubestemmelig som performance-kunsten, det som imidlertid alltid kan sies om den er at 

betrakteren deltar på en eller annen måte. Videre gjenstår det å finne ut hvordan betrakteren 

deltar, og om de ulike deltakelseskunstnerne inviterer til ulike former for deltakelse.  

For å klargjøre de fem modellene og bedre kunne skille dem fra hverandre, vil jeg sette 

opp et sett med seks dimensjoner som vil utgjøre hoveddistinksjonene mellom modellene. Jeg 

har tidligere vært inne på flere av dimensjonene i beskrivelsen av ulike aspekter ved 

deltakelseskunsten. Dimensjonene representerer felt og ikke binære motsetninger, dvs. 

dimensjonen er ikke enten åpen eller lukket, men mer eller mindre åpen og mer eller mindre 

lukket. 

Den første dimensjonen er interaktiv / relasjonell og skiller mellom deltakelsesverk som 

er henholdsvis ”en toveis samhandling eller kommunikasjon med et mekanisk eller elektronisk 

system” eller ”opprettelsen og tematiseringen av mellommenneskelige relasjoner og en sosial 

kontekst”. Her må det sies at alle de kunstverkene jeg tar for meg er relasjonelle på en eller 

annen måte, fordi de synliggjør og/eller oppretter mellommenneskelige relasjoner og 

utvekslingssystemer. Grahams verk Present Continuous Past(s) kan for eksempel sies å være 

både interaktivt og relasjonelt, fordi det foregår en toveis samhandling mellom betrakteren og et 

kunstig intelligenssystem, samtidig som verksstrukturen skaper sosiale situasjoner og synliggjør 

mellommenneskelige handlingsmønstre. Skillet mellom interaktiv og relasjonell kunst er derfor 

et relativt skille, dvs. det antyder visse ulikheter uten å være normativt. Et verk kan være mer 

interaktivt, mer relasjonelt eller både interaktivt og relasjonelt.   

Den andre dimensjonen jeg vil benytte er stabil / generativ, og beskriver kunstverkets 

struktur som enten skapt eller skapende. Det stabile kunstverket samhandler med, men påvirkes 

mindre av betrakteren fordi det er ”ferdig skapt”, mens det generative verket skaper nye og uante 

situasjoner innenfor verkets struktur. Den tredje dimensjonen, lukket / åpen, har likhetstrekk med 

dimensjonen stabil / generativ, men er med på å nyansere beskrivelsen av deltakelseskunsten. Et 

lukket verk tillater ikke betrakteren å ta noen valg, betrakteren utfører instruksjoner, mens et 

åpent verk gir plass til betrakterens subjekt innenfor verket. Et kunstverk kan være stabilt, ferdig 

uttenkt, men åpent fordi det tillater betrakterens subjekt å samhandle med verket. Dimensjonen 

lukket / åpen forholder seg til Manovich’ beskrivelse av lukket og åpen interaktivitet, der den 
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lukkede er et forutbestemt mønster som betrakteren ledes inn i, mens den åpne er et nettverk av 

muligheter slik at betrakteren kan skape sin egen unike versjon av kunstverket41. 

Den fjerde dimensjonen utenfor / innenfor henspeiler på museumsrommet, og hvordan 

kunstnerne bruker dette for å posisjonere seg i forhold til kunstinstitusjonen. I denne 

dimensjonen vil jeg bruke mellomposisjonen som indikerer et både/og-forhold, der verkene både 

forholder seg til museumsrommet og til alternative steder utenfor museet. Denne dimensjonen 

beskriver i utgangspunktet et fysisk forhold, men den sier også noe om hvilke virkemidler 

kunstnerne tar i bruk for å problematisere sitt eget system.  

Den femte dimensjonen har jeg kalt usystematisk utveksling / systematisk utveksling, og 

denne henspeiler på opprettingen av usystematiske og systematiske utvekslingssystemer. Flere 

av kunstnerne jeg tar for meg oppretter ulike former for økonomier eller mellommenneskelige 

utvekslingssystemer, hvor vi kan snakke om en systematisk utveksling innenfor verksstrukturen. 

Den systematiske utvekslingen innebærer at kunstneren etablerer et utvekslingssystem, og ikke 

bare tematiserer eller påpeker det. De kunstnerne som ikke oppretter slike utvekslingssystemer 

kan likevel sies å drive med en form for utveksling eller samhandling med betrakteren, men 

denne settes ikke i system, og forblir derfor vag og usystematisk.  

Den sjette dimensjonen er normaliserer / selvrefleksiv, og dreier seg om hvorvidt 

verksstrukturen normaliseres eller påpekes. Den normaliserende verksstrukturen lar betrakteren 

glemme sin rolle som betrakter, mens den selvrefleksive verksstrukturen synliggjør 

betraktersituasjonen. Her vil jeg også operere med en både/og-posisjon fordi to av verkene som 

vil utgjøre utgangspunktet for modellene henholdsvis tillater (Tiravanija) og bevisst produserer 

(Wikström) begge dimensjoner. Denne siste distinksjonen mellom enten å la selvrefleksiviteten 

være et valg betrakteren kan ta, eller bevisst å normalisere for så å være selvrefleksiv, vil utgjøre 

det siste og noe vage skillet mellom to modeller. Innvirkningen dette siste aspektet har på 

betrakteren er imidlertid tydelig, fordi det i den ene modellen fortoner seg som en prosess mens 

det i den andre tar form som en konfrontasjon.      

Det ville vært mulig å sette opp flere dimensjoner, men jeg velger å ta for meg eventuelle 

andre momenter i beskrivelsen og drøftingen av de ulike verksstrukturene, fremfor å trekke dem 

inn i selve modellene. Jeg vil altså forholde meg til de seks dimensjonene interaktiv / relasjonell 

stabil /generativ, lukket / åpen, innenfor / utenfor museumsrommet, usystematisk utveksling / 

systematisk utveksling og normaliserer / selvrefleksiv, fordi disse skaper vesentlige og 

tilstrekkelige distinksjoner mellom de fem deltakelsesmodellene. Det ville gjort modellene 

unødig komplekse å trekke inn flere dimensjoner, og et sentralt aspekt ved å identifisere 

modellene, er å redusere kompleksiteten ved å skjelne mønstre innenfor deltakelseskunsten.    
                                                 
41 Se Lev Manovich, dette kapittel, s.26 
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Kapittel 3 – Ut av museumsrommet  

3.1 En fornyet politisk kampånd 

 

Only ten years after a debilitating major war, many artists felt that they could not 

accept the essentially apolitical content of the then overwhelmingly popular 

Abstract Expressionism. It came to be considered socially irresponsible for artists 

to paint secluded in their studios, when so many real political issues were at stake. 

This politically aware mood encouraged Dada-like manifestations and gestures as a 

means to attack establishment art values. By the early sixties some artists had taken 

to the streets and staged aggressive Fluxus-style events… 

                                                                                                              RoseLee Goldberg42  

 

Som Goldberg beskriver finner vi et fornyet samfunnsmessig engasjement blant mange av de 

avantgardistiske kunstnerne på begynnelsen av 60-tallet, og handling fremstår som et sosialt og 

politisk imperativ innenfor kunsten. I alt fra den nye vektleggingen av eksperimentell dans til 

action painting43 og action collage44, ser vi uttrykk for denne nye virketrangen der handling og 

bevegelse står som sentrale kunstneriske momenter. Joseph Beuys’ idé om sosiale skulpturer 

(bl.a. ritiske performancer fremført av Beuys selv) hadde for eksempel som mål å mobilisere 

enkeltindividet og dets kreativitet til å forme og endre fremtidens samfunn. Bevegelse beskriver i 

denne eksperimentelle kunsten på 60-tallet både konkrete og abstrakte strukturer, gjerne som 

ulike sider av en dynamisk og stadig foranderlig prosess. Så vel kroppslig som kinetisk, 

emosjonell og sosial bevegelse blir tatt i bruk for å utforske og aktivisere mangfoldet av 

mellommenneskelige relasjoner. Aksjonskunstnerne på 60-tallet søker å forbinde den fysiske og 

aktive handlingen med den sosiale og emosjonelle, der for eksempel gjentagelsen av en enkel 

fysisk handling som å spise, impliserer en rekke komplekse faktorer som kroppslige prosesser, 

mat som livgivende, mat som sosialt rituale, mat som fordelingspolitikk og mat som en personlig 

emosjonell faktor. Denne direkte handlingsformen impliserer altså selve menneskekroppen både 

fysisk og psykisk, enten som mål eller middel. Dette vil si at kroppen som konkret utgangspunkt 

og som metafor utforskes i seg selv, eller brukes til å utforske sosiale relasjoner.  

 Det vokser frem en egen interesse for menneskekroppen og dens funksjon i samfunnet på 

60-tallet, enten det er kunstnerens egen kropp eller betrakterens kropp som blir satt i sentrum. 

                                                 
42 Goldberg, RoseLee, op.cit., London 1988, s.144 
43 Action painting – maleteknikk som forbindes med kunstneren Jackson Pollock; kunstneren drypper og spruter 
maling utover et lerret som ligger på gulvet. Maleriet impliserer handling og bevegelse i rommet utenfor lerretet.  
44 Action collage – begrep brukt av Allan Kaprow med utgangspunkt i Pollocks action painting; går ut på å lage en 
tredimensjonal collage av diverse ”found objects” (funnede gjenstander) i et rom, for så å be betraktere om å 
ommøblere collagen ved å flytte gjenstandene rundt i rommet. Se dette kapittel, s.41 
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Kroppen blir mediet i en kunst som bokstavelig talt beveger seg ut på gatene og vekk fra 

museene og atelierene. Kunstteoretikeren Kristine Stiles har studert neo-avantgarden med 

spesiell fokus på kroppen, og hun sier følgende:  ”That body, which is anybody, which is all 

bodies democratized and deprivileged, is at once the means by which the existential content of 

privileged individual perceptions is recentered at the core of social formations.”45 Stiles 

beskriver menneskekroppen som alt fra bærer av intersubjektiv, psykisk smerte til kroppen som 

”produksjonsmiddel” i samfunnet. Den enkelte, konkrete menneskekroppen blir en metafor, og 

dermed utbyttelig med alle andre menneskekropper, som grunnlag og utgangspunkt for all 

mellommenneskelig samhandling og alle sosiale strukturer.   

 Det kunstnerdrevne galleriet som oppstod på 60-tallet fremtrer mer som et møtested for 

kunstinteresserte enn et salgssted for kunst. Allan Kaprow var med på å opprette to gallerier, 

Hansa og Reuben, der kunsten ble vist uavhengig av økonomiske interesser. Datidens politisk 

aktive kunstnere ønsket å skape kunst det ikke gikk an å selge, kunst som forsvant eller kunst 

som ikke eksisterer i den materielle verden. Drevet av denne tanken var det mange kunstnere 

som skapte ”levende” og dermed forgjengelig kunst, fremført av levende kropper og kun 

eksisterende i den synlige verden i det  tidsrommet verkene blir fremført. Med denne kroppslige 

og handlingsorienterte kunsten inntrer også oppfatningen av ’kunstneren som aksjonist’ i større 

grad enn tidligere; kunstneren bruker sin egen kropp i kunstverket og blir således en del av sitt 

eget prosjekt. Kunstneren som aksjonist vier livet sitt og kroppen sin til å forandre verden, slik 

også flere av bl.a. konstruktivistene og dadaistene gjorde. ”Aksjonistens” kunstnerskap utgjøres 

av kunstnerens liv, og selve kunstverket blir en livslang prosess i stedet for en rekke 

enkeltprestasjoner. Ray Johnson og Joseph Beuys var slike kunstnere på 60-tallet, og man kan 

kanskje si at Rirkrit Tiravanija er en slik kunstner i dag.  

 Denne politisk engasjerte kunsten krevde som sagt handling og oppfordret derfor også 

ofte til handling fra publikums side. Når 60-tallets avantgardistiske kunstnere søkte å endre 

verden, var det naturlig å invitere de medborgerne de søkte å endre til å delta. Den mer 

selvbevisste og definerte deltakelseskunsten fremstår derfor som en naturlig følge av det politisk 

engasjerte kunstnermiljøet på 60-tallet, kunstnerne søkte å mobilisere sine medmennesker ved 

aktivt å involvere dem. Vi kan derfor si at 60-tallets kunst var en kunst som søkte utover mot de 

eksterne strukturer som kontekst, publikum og samfunn. Samtidig rådet det en slags kunstnerisk 

intellektualisme og verkene hadde ofte en rekke implisitte føringer både når det gjaldt tid/sted og 

betrakteraktivisering som ikke ble formidlet til publikum.  

 

                                                 
45 Stiles, Kristine, ”Tuna and Other Fishy Thoughts on Fluxus Events”, Heckling Catalogue, Imschoot Utgievers, 
Gent 1991, s.7 
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3.2 John Cage og neo-avantgarden 

Til tross for blant annet dadaistenes og konstruktivistenes forsøk på å bryte opp de tradisjonelle 

kunstkategoriene på begynnelsen av 1900-tallet, var disse kategoriene fremdeles gjeldende 

normer innenfor kunsten etter andre verdenskrig. Kunst lot seg fremdeles i stor grad dele inn i de 

brede kategoriene av maleri og skulptur, og frigjøringen fra denne verkstradisjonen fremstår 

derfor som sentral innenfor 60-årenes eksperimentelle kunst: 

 

Being an artist now means to question the nature of art. If one is questioning the 

nature of painting, one cannot be questioning the nature of art. If an artist accepts 

painting (or sculpture) he is accepting the tradition that goes along with 

it…Painting is a kind of art. If you make paintings you are already accepting (not 

questioning) the nature of art. One is then accepting the nature of art to be the 

European tradition of a painting-sculpture dichotomy. 

         Joseph Kosuth46 

 

Marcel Duchamp stilte så tidlig som i 1917 spørsmål ved kunstverkets autoritet og 

kunstnerens intensjon med sin utstilling av en readymade, et pissoir han titulerte Fountain. 

Betrakteren blir invitert til å tenke over hva som gjør et kunstverk unikt, er det selve 

kunstobjektet eller er det kunstnerens åndsverk og tankevirksomhet rundt verket? Duchamp 

innleder en lengre kamp innenfor kunstverdenen mot oppfatningen av kunst som beleilige og 

vakre objekter, kunst som ting. Ved å la nettopp ting bli kunst reverserer han tingliggjøringen av 

kunsten, og stiller spørsmål ved dens rolle som en utelukkende vakker og verdifull handelsvare. 

Duchamp forholder seg særlig til kunstverket som vare i en nyindustrialisert verden, der 

maskinproduksjon og etter hvert masseproduksjon endrer tingenes karakter. Duchamp opponerer 

ikke bare mot tingliggjøringen, han tematiserer den og beskriver objektet i en ny situasjon.  

Performance-kunsten søker som nevnt også vekk fra objektifiseringen av kunsten, i likhet 

med minimalismens verk som med sin eliminering av komposisjon og innhold, ønsket å skape 

kunst blottet for sammensetninger og indre spenninger. I følge minimalistene skulle ikke en 

skulptur bygges opp av en rekke momenter satt i forhold til hverandre, men som en ”avvisende” 

helhet, for å unndra seg tingliggjøring og objektifisering. Kunsthistorikeren Michael Archer 

beskriver hvordan komposisjon i tråd med minimalistenes teorier, virker inn på verket: 

”Composition emphasizes internal relationships between the various parts of a work and in so 

doing plays down the impact of the work as a whole”47.  

                                                 
46 Kosuth, Joseph, auto-intervju i Arts Magazine, februar 1969 
47 Archer, Michael, Art Since 1960, Thames & Hudson, London 2002, s.47 
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Kjente skikkelser innenfor minimalismen, som oppstod på 1960-tallet, er Donald Judd 

(1928-94), Robert Morris (f.1931), Dan Flavin (1933-96) og Carl Andre (f.1935). Judd skrev i 

sitt essay ”Specific Objects” fra 1965 at mye av datidens kunst ikke lenger passet inn i 

kategoriene maleri og skulptur, men heller kunne kalles ”tredimensjonale verk”. Den omstridte 

kunstteoretikeren Clement Greenberg sier dette om tredimensjonaliteten i den minimalistiske 

kunsten:”What seems definite is that (artists) commit themselves to the third dimension because 

it is, among other things, a coordinate that art has to share with non-art.” Greenberg har særlig 

vært omstridt for sin normativitet og fordømmelse av eksperimentelle kunstretninger, han 

påpeker likevel interessante aspekter ved den nye kunsten på 60-tallet, som for eksempel denne 

streben etter hverdagslighet. Carl Andres gulvmatter blir for eksempel en del av sine omgivelser, 

og betrakteren får bokstavelig talt lov til å tråkke på kunstverket. Dette står i sterk kontrast til 

Greenbergs mer autoritære kunstbegrep der han åpenlyst snakker om kvalitet og kvalitetskriterier 

for et kunstverk. Donald Judd motsetter seg denne hierarkiske strukturen og sier kort: ”A work 

needs only to be interesting”48. 

Problematiseringen av hierarkiske strukturer er som nevnt et viktig aspekt innenfor 

deltakelseskunsten, og enkelte minimalisters bevisste bruk av Merleau-Pontys 

persepsjonsfenomenologi i oppbyggingen av sine verk, var en viktig anerkjennelse av 

betrakteren og hans/hennes opplevelse av verket. Med sin konkrete tilstedeværelse og samtidig 

innholdsløse struktur, reflekterer minimalistiske verk tilbake på betrakteren og hans/hennes 

tilstedeværelse i rommet. De minimalistiske verkene lar ikke betrakteren fortape seg i en fiksjon, 

men kan sies å gjøre betrakteren bevisst sin egen rolle som betrakter. Minimalistiske verk har 

også blitt sammenlignet med mennesker eller menneskelig tilstedeværelse både gjennom sin 

tredimensjonalitet og sin størrelse. Størrelsen i minimalistiske verk kan ofte relateres til 

menneskekroppen fordi den hverken er monumental eller i miniatyr, og fordi den utgjør en slags 

menneskelig fremtoning eller tilstedeværelse i rommet. Utstillingen Passasjer rommet 

minimalistiske verk av Donald Judd og Carl Andre, trolig fordi disse verkene kroppsliggjør en 

uttalt interesse for betrakteren og betrakterens fysiske forhold til kunstverket.    

 

A renewed consideration of the relationship between art and everyday life connects 

the apparently very different works associated with Pop and Minimalism… A 

consequence of this challenge has been the recognition that the meaning of an 

                                                 
48 Judd, Donald, “Specific Objects”, i James Meyers Minimalism, Phaidon Press, London 2000, s.210 
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artwork does not necessarily lie within it, but as often as not arises out of the 

context in which it exists…       

       Michael Archer49 

 

Det postindustrialiserte samfunn er i ferd med å vokse frem på midten av 60-tallet, og den 

masseproduserte merkevaren griper om seg. Mange av 60-tallets kunstnere opponerte mot den 

borgerlige finkulturen ved å søke mot den hverdagslige populærkulturen, et aspekt som er tydelig 

i pop-kunsten. Repetisjon eller gjentagelse ble et sentralt moment i kunsten, mye på grunn av 

gjentagelsens konnotasjoner til masseproduksjon og massekultur. Særlig pop-kunstneren Andy 

Warhol er kjent for å gjenta sine motiver, som for eksempel i trykkene av Cambells suppebokser 

eller portrettene av Marilyn Monroe.  

Gjentagelsen alluderer masseproduksjon og ny teknologi, men den har også en annen 

viktig side. Gjentar man noe mange nok ganger blir bildet eller budskapet fremmedgjort, det 

mister sin betydning og sin påvirkningskraft. Et bilde av en ulykke som vises mange ganger 

slutter etter hvert å gjøre inntrykk, eller som i portrettet av Marilyn: når ikonet eller logoen 

Marilyn vises gjentatte ganger blir mennesket Marilyn uvesentlig. Pop-kunsten oppstår i likhet 

med minimalismen på 60-tallet, og opponerer på samme måte mot den autoritære finkulturen 

innenfor kunsten. Pop-kunstnere som Roy Lichtenstein og Andy Warhol reagerer imidlertid på 

en annen måte enn minimalistene, ved å tematisere massekulturen og la den bli kunst. Pop-

kunsten fremstiller massekulturen med skrekkblandet fryd, populærkulturen er med sine 

personlighetsløse ikoner og eventyraktige myter både fascinerende og skremmende.  

Allan Kaprow bruker også gjentagelse som virkemiddel, om enn på en noe annen måte. 

Han har en viss fascinasjon for den japanske Zen-buddhismen, en retning der det enkle repetert 

anses å ha en slags meditativ effekt. Kaprow mener således at man ved å gjenta en enkel 

hverdagslig opplevelse som for eksempel å pusse tennene, kan oppnå en slags dypere forståelse 

av menneskers vaner og sin egen adferd. Det ligger refleksjon i gjentagelsen for Kaprow, 

gjentagelsen blir et refleksivt element som viser tilbake på enkelthandlinger og gjør dem 

meningsfylte. Han søker altså det meditative og epistemologiske i de enkle, gjentatte 

bevegelsene.  

 

 

 

 

                                                 
49 Archer, Michael, op.cit., s.8 
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In Zen they say: If something is boring after two minutes, try it for four. If still 

boring, try it for eight, sixteen, thirty-two, and so on. Eventually one discovers that 

it’s not boring at all but very interesting. 

John Cage50  

 

I tillegg til minimalismen, er som nevnt performance-kunsten særlig viktig for 

utviklingen av deltakelseskunsten. Performance-kunsten kan sies å ha kommet til New York på 

slutten av 1930-tallet sammen med en rekke eksil-kunstnere fra Europa. Black Mountain College 

i Nord-Carolina, åpnet av John Price høsten 1933, ble en viktig utdanningsinstitusjon og et 

møtested for datidens nyskapende kunstnere. Price inviterte Bauhaus-lærere som Anni og Josef 

Albers og Xanti Schawinsky til å undervise på skolen, og således ble mange av Bauhaus 

eksperimentelle idéer bragt videre til USA. Black Mountain College fikk tidlig et 

scenekunstprogram og satte opp ulike performancer. Skolen fikk rykte på seg for å være 

nytenkende og eksperimentell, og ble utover 1940-og 50-tallet et samlingspunkt for neo-

avantgardistiske kunstnere som John Cage og Merce Cunningham.  

John Cage (1912-92) var musiker/komponist og en sentral skikkelse i kunstnermiljøet i 

NewYork på 60-tallet. Han fremstår, med sin eksperimentering rundt grensene mellom kunst, 

musikk/lyd og dans, som en slags lærermester for mange av de eksperimentelle kunstnerne, 

deriblant Fluxus-bevegelsen og Allan Kaprow. Cage tilhørte generasjonen mellom den historiske 

avantgarden på begynnelsen av 1900-tallet og neo-avantgarden på 1960-tallet. Han hadde truffet 

Marcel Duchamp og beundret mange av hans idéer; Cage utgjør på mange måter et slags 

bindeledd mellom den historiske avantgarden og neo-avantgarden. Cages idéer indikerer også en 

praktisk og teoretisk overgang til 1960-tallets kunstbevegelser, der man begynner å utforske 

hverdagsmomenter som en del av kunsten. I 1937 skriver Cage manifestet The Future of Music 

der han påpeker at det aldri er helt stille rundt oss, og at alle hverdagslydene og bråket fascinerer 

oss på samme måte som musikk. Cage bryter altså ned grensen mellom kunstgenren musikk og 

hverdagsopplevelsens lyder, han er også med på å endre kunstverkets struktur fra stabilt til 

generativt.  

John Cage var en sentral person i kunstmiljøet og viktig for dannelsen av Fluxus-

bevegelsen, en avantgardistisk kunstbevegelse som representerer og kroppsliggjør mange av de 

eksperimentelle endringene i kunsten på 60-tallet. Fluxus-bevegelsen var en løst sammenknyttet 

kunstnerbevegelse som oppstod rundt 1962, og som i hovedsak defineres av Fluxus-bevegelsens 

selvutnevnte leder George Macunias og en rekke sammenfallende idéer om hva et kunstverk er. 

Et viktig utgangspunkt for bevegelsen var John Cages klasser på The New School of Social 

                                                 
50 Cage, John, Silence, Wesleyan University Press, USA 1961, s. 93 
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Research på slutten av 50-tallet, her gikk blant annet George Brecht, La Monte Young og Toshi 

Ichianagy, som da var gift med Yoko Ono. Macunias kom i kontakt med La Monte Young 

gjennom andre kunstklasser, og fikk overvære performancer som Young organiserte på Onos 

loft51. Macunias sa selv at Cage hadde hatt stor betydning for hans tenkning, en tenkning han 

senere videreuviklet og som allerede var en del av Fluxus-bevegelsen gjennom andre av Cages 

elever som George Brecht.  

Kaprow var aldri en del av Fluxus-bevegelsen, men delte mye av det teoretiske 

grunnlaget fra Cage og var en del av det samme miljøet i New York på 60-tallet. Selv sier 

Kaprow at han ikke var noen del av sammenslutningen fordi de drev med kunst, noe han selv 

ønsket å unngå. Fluxus-bevegelsen i seg selv var relativt kortlivet, men dens ideologi og 

”holdning” lever videre. Denne holdningen, som kanskje kan spores tilbake til Cage, analyseres 

av kunstteoretikeren Owen F. Smith i hans bok Fluxus: The History of an Attitude52. I en artikkel 

med omtrent samme navn ”Art, Life and the Fluxus Attitude” 53 nevner Smith en rekke sentrale 

trekk ved Fluxus-holdningen: humor mot finkultur, ubestemmelighet/tilfeldighet, hverdagsliv 

fremfor kunst, enkelhet, fragmentering, motstand mot ”passivisering” av betrakteren og 

objektifiseringen av kunstverket, og lek/spill.  

 

Fluxus works and performances were intended to transgress boundaries, decenter 

their own activities and gradually lead to the elimination of the category of fine art. 

The fluxus attitude is formed on a general critique of the cultural status quo and is 

thus predisposed to draw into question the considerations of the rational, 

progressive and utopian bases of modern art.  

         Owen F. Smith54 

 

3.3 Allan Kaprow - "The blurring of art and life" 

Allan Kaprow er født i 1927 i Atlantic City og tok en master i kunsthistorie ved University of 

Columbia i 1951. I 1952 var han med på å opprette Hansa Gallery i New York, hvor han også 

stilte ut sine tidlige combine paintings, som i stor grad var inspirert av Jackson Pollock. I 1957-

58 fulgte Kaprow undervisning ved The New School of Social Research med Cage som lærer, og 

innen utgangen av 1957 hadde han gått fra å være action painter til å bli action artist med sin 

første performance “Untitled”55.  

                                                 
51 For nærmere lesning se Bruce Altshulers artikkel “The Cage Class”, Heckling Catalogue , Imschoot Utgievers, 
Gent 1991 
52 Smith, Owen F., Fluxus: The History of an Attitude, San Diego University Press, USA 1999 
53 Smith, Owen F., “Art, Life and the Fluxus Attitude”, op.cit., Gent 1991 
54 Smith, Owen F., op.cit.,USA 1999, s.58 
55 Hansa Gallery, Mars 1957. Se RoseLee Goldberg, op.cit., London 1998, s.220  
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Pollock, as I see him, left us at the point were we must become preoccupied with 

and  even dazzled by the space and objects of our everyday life, either our bodies, 

clothes, rooms, or, if need be, the vastness of Forty-second Street. Not satisfied 

with the suggestion through paint of our other senses, we shall utilize the specific 

substances of sight, sound, movements, people, odors, touch.   

         Allan Kaprow56 

 

Kaprows ”18 Happenings in 6 Parts” som ble utført i New York i 1959 var en av de første 

performancene der et større publikum fikk delta aktivt, og den har også gitt opphav til begrepet 

happening. ”18 Happenings in 6 Parts” bestod av seks ganger tre simultant utførte happenings. 

Happeningene var innøvd av Kaprow og en rekke hjelpere, og publikum fikk beskjed om å følge 

de utleverte instruksjonene nøyaktig. Happeningene var bygget opp av en rekke lyder og 

bevegelser som ble utført uten tilsynelatende form og innhold, men som i virkeligheten bestod i 

utførelsen av et manus. Kaprows tidlige happenings kan karakteriseres som multimedia57, enkelt 

forklart fremførelsen av en rekke separate medieuttrykk simultant. Fluxus-lederen George 

Maciunas karakteriserte Kaprows kunstverk som ”mixed-media neo-baroque Happening”, 

motsatt Fluxus-bevegelsens ”monomorphic neo-haiku Flux-event.”58 Kaprows happenings har 

imidlertid blitt enklere med årene, og hans bidrag til utstillingen Passasjer føyer seg inn i rekken 

av senere happenings som fokuserer på utførelsen av enkle, hverdagslige bevegelser. Det 

barokke multimedia-uttrykket har veket for en mer kontemplativ utforsking av de enkelte rutiner 

og bevegelser. Det er den senere og enklere formen for happenings som studeres i denne 

oppgaven. 

I følge Kaprow selv er en happening ikke en performance og en environment ikke en 

installasjon, hovedforskjellen for ham er at performancer og installasjoner er kunst, mens 

happenings og environments ikke er det, sistnevnte er det han kaller un-art. Her fortoner det seg 

noe paradoksalt at han definerer sin ”ikke-kunst” direkte ut fra og i forhold til det han oppfatter 

som kunst. Kaprow forsøker å rømme fra selve kunstbegrepet, det vil si benevningen, men 

ønsker likevel å skape kunst, eller som han kaller det: ikke-kunst. Dette sier imidlertid kanskje 

mer om Kaprows ønske om å skape noe nytt, noe som ikke bygget på den klassiske 

verkstradisjonen, enn om kunsten hans. Kaprow vil frigjøre seg fra kunstnerisk presedens, det vil 

si fra det tradisjonelle kunstbegrepet og kunstinstitusjonen. 

                                                 
56 Kaprow, Allan, op.cit., Los Angeles 1993, s.7 
57 Blom, Ina, The Intermedia Dynamic, magistergradsavhandling ved UiO, Oslo 1993, s.142 
58 Op.cit., s.22 
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I sin ungdom var Kaprow opptatt av at kunsten i museene minnet om møbler i et hjem, og 

det frustrerte ham at han ikke kunne ta på kunsten og flytte den rundt. Kaprow begynte som 

maler og var svært inspirert av Jackson Pollocks action painting. Dette stimulerte ham til å sette i 

gang sin først action collage, et prosjekt som gikk ut på å samle sammen søppel og diverse 

gjenstander fra gaten, for så plassere de ulike found objects rundt i leiligheten sin. Kaprow 

inviterte venner og publikum hjem til seg for å ommøblere eller flytte rundt på de ulike 

gjenstandene, han kalte denne aktiviteten rundt action collagen for en environment, altså en 

omgivelse59. Publikum skulle kunne benytte omgivelsene og kunsten skulle være brukelig, ikke 

”monumentale” installasjoner. Senere utviklet Kaprow de ovennevnte happenings, som han 

definerte som programbestemte environments 60.  

Kaprow sier at han har forlatt kunsten og forklarer heller sine happenings som sosial 

terapi, politikk, eller lignende. Hans påstand om at han lager “un-art” har forbindelser til Marcel 

Duchamp og hans konsepter (non)sense og (non)art. Kaprow mener det er viktig å kunne 

akseptere ting som ikke-kunst, og likevel klare å se dem som meningsfylte uttrykk. Han sier 

videre at hans utgangspunkt var en reaksjon på kunst, men at det han har skapt ikke er kunst. 

Dette blir umiddelbart problematisk og vi blir igjen nødt til å stille spørsmål ved betydningen av 

kunstnerens intensjon. Det sier seg selv at når han opererer innenfor kunstfeltet ved å reagere 

mot det, så vil han bli oppfattet som en kunstaktør. Det vil fortone seg svært vanskelig å skille en 

utøvende kunstaktør fra en kunstner, og Kaprow er da også blitt skrevet inn i kunsthistorien som 

den naturligste ting i verden, mot sin vilje. Denne viljen til å skape ikke-kunst innenfor 

kunstverdenen fremstår som et motsetningsforhold i Kaprows kunstnerskap.  

Et annet problematisk aspekt i Kaprows kunstnerskap er hans ønske om å nærme seg 

hverdagslivet og utføre hverdagsopplevelser på en regissert og nøye planlagt måte. Livet står i 

motsetning til forutsigbarheten, og som Goldberg sier:  

 

..The term ’happening’ was…intended to indicate ’something spontaneous, 

something that just happens to happen’. Nevertheless the entire piece was carefully 

rehearsed for two weeks before the opening, and daily during the week’s 

programme. Moreover, performers had memorized stick drawings and time scores 

precisely indicated by Kaprow so that each movement sequence was carefully 

controlled.  

RoseLee Goldberg 61  

                                                 
59 Kaprow bruker ordet environment om deler av sine egne kunstverk til tross for at han mener dette begrepet 
betegner kunst. 
60 Alle disse uttalelsene er hentet fra et fordrag holdt av Allan Kaprow i forbindelse med utstillingen Passasjer i 
Oslo på Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst den 17.02.02. 
61 Goldberg, RoseLee, op.cit., London 1988, s.130 
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Selv om 60-tallets kunstnere endret kunstbegrepet mot det sosiale og vekk fra ”l’art pour 

l’art”-tanken, hadde de et helt begrepsapparat og en virkelighetsoppfatning som de måtte ta 

utgangspunkt i. Modernismen står både som en katalysator og en hemsko for 60-tallets 

kunstnere, den utgjør de nødvendige forutsetningene for en endring og en reaksjon på tidligere 

kunstnormer, samtidig som den etterlot seg et nett av teori og praksis som den nære ettertid 

umulig kunne holde helt på avstand. I teorien søker altså Kaprow vekk fra den stive finkulturen 

og mot den spontane og tilfeldige hverdagsopplevelsen, men i praksis klarer han ikke å løsrive 

seg fra den klassiske verkstradisjonen.  

Tanken om at et kunstverk skal baseres på tilfeldighet og nærme seg hverdagslivet 

stammer i stor grad fra John Cage. Cage ønsket å frigjøre kunsten fra dens ekspressivitet, 

forbundet med kunstnerens intensjon og subjektivitet, blant annet fordi han anså kunstverket som 

mest virkelig idet det ble mottatt av publikum. Cage sier:”Things become more useful 

expressively when they are not expressed by the artist but (when they are expressed by the 

person) receiving them. How better can that be expressed except in the audience?”62 En sentral 

tanke hos Cage er genereringen av ubestemmelighet, og oppfatningen av kunstverket som en 

skapende og ikke skapt begivenhet. Det uforutsigbare og generative er momenter står også 

sentralt i mange Fluxus-verk. Tanken om at kunsten skal nærme seg livet har også dypere røtter i 

den amerikanske pragmatiske filosofitradisjonen, der blant annet filosofen John Dewey, som vi 

senere skal beskjeftige oss med, er en av arvtakerne.  

Jeg har tidligere vært inne på at Cage fungerte som et bindeledd mellom den historiske 

avantgarden og neo-avantgarden, og som en slags læremester for neo-avantgarden. Til tross for 

at Cages egne verk skiller seg fra neo-avantgardens ved at de mangler det politiske og 

samfunnsmessige engasjementet, mener blant annet Owen F. Smith at han gjennom sine kurs 

tilrettela for en slags ”holdning” til kunst, som preger så vel Fluxus-bevegelsens som Allan 

Kaprows senere verk. Denne tilsynelatende mangelen på politisk engasjement kan være 

forbundet med Cages buddhistiske livsfilosofi, der eksplisitte politiske handlinger anses for å 

være drevet av enkeltmenneskets egoisme og dermed oppfattes som moralsk dårlige. Forsøker 

man å endre verden vil man bare gjøre den verre, fordi man ubevisst er drevet av subjektive 

motiver.  

Zen fremstår som et meditativt livsprinsipp basert på indisk buddhisme og kinesisk 

taoisme. Zen oppstod i Kina på 500-tallet (e.Kr.), men læresetningene bredte seg over tid til 

andre land og kontinenter og Zen-lærere kom til Europa og Amerika i begynnelsen av det 20. 

århundret. Rundt 1950 kom japaneren Daisetz Teitaro Suzuki til New York hvor han begynte å 
                                                 
62 Cage, John, i Susan Sontags forord til boken Cage – Cunningham – Johns, Alfred A. Knopf, New York 1990, s.31 
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undervise en forenklet utgave av Zen ved University of Columbia sammen med blant annet John 

Cage. Suzuki tilpasset Zen-læren det amerikanske samfunn, og det var trolig fra ham Cage fikk 

sin interesse for denne enkle og humoristiske buddhismen som han lærte videre til sine elever 

ved The New School of Social Research. Suzuki presenterte Zen som ”…en svevende sky på 

himmelen. Ingen skruer fester den, ingen tau binder den.”63 Vi kjenner igjen denne fluktuerende 

karakteren og tanken om å gripe selve øyeblikket og utforske det fra Cage og Kaprow. Zen-læren 

sier at det beste øyeblikket er nuet sett med et barns øyne som ikke er tåket av vane og sosiale 

normer, men som ser tingene slik de faktisk er. Denne umiddelbare, intuitive opplevelsen av 

omverdenen kan vi også se i sammenheng med Merleau-Pontys persepsjonsfenomenologi, og 

den utgjør et viktig moment innenfor Kaprows kunstnerskap. Kaprow har gjennom hele sitt 

kunstnerskap jobbet mot en kunst som utforsker hverdagsopplevelser og hverdagssteder. Han 

søker på en buddhistisk måte meningen med livet, og mener å finne den i enkle 

hverdagsopplevelser som å spise jordbær, svette og håndhilse. Kaprows kunst er i stor grad 

bygget opp rundt slike enkle hverdagsmomenter, som han setter sammen til en happening ved å 

utføre flere momenter simultant eller et moment gjentatte ganger sammen med 

publikum/deltakerne.  

Kaprow kan ikke sies å ha noe virkelig publikum, for å overvære en happening må man 

delta, og man får derfor ikke anledning til å betrakte det hele utenfra. Dette gjør at skillet mellom 

verk og betrakter blir uklart, og betrakteren blir ikke bevisst sin egen rolle som betrakter, i 

motsetning til i mange andre deltakelsesverk der nettopp selvrefleksiviteten er et kjennetegn. 

Kaprows kunstverk kan oppfattes som filosofiske undersøkelser rundt ”opplevelsens natur”, mye 

i tråd med det filosofen John Dewey søkte i sine tekster. Sentralt i Kaprows kunst står kunst som 

deltagende opplevelse i en kontekst av sosial og psykologisk samhandling. De sosiale 

opplevelsesformene inkluderer den intellektuelle, den lingvistiske, den materielle, den 

temporære, den habituelle, den etiske og den estetiske; alle disse aspektene er med på å utgjøre 

den rammen som mening kan skapes innenfor. Alle disse aspektene er derfor momenter som 

Kaprow utforsker i sin kunst. I et tankeeksperiment64 som kunne vært et slags manus til en 

happening, utforsker og utfordrer Kaprow de sosiale normene og identitetsrelaterte faktorene 

som er forbundet med det å hilse på noen for første gang. Avstanden skal ikke være for nær eller 

for fjern, håndtrykket skal ikke være for løst eller for fast, man skal ikke riste den andres hånd 

for kort eller for lenge, man skal se vedkommende inn i øynene, si noe, osv. Kaprow påpeker at 

selv de minste avvik fra alle disse små automatiserte momentene får oss til å stille spørsmål ved 

                                                 
63 Suzuki, Daisetz Teitaro, i David Schillers bok Med Zen i lomma, Hilt & Hansteen, Oslo 1996, s.255 
64 Kaprow, Allan, op.cit., Los Angeles 1993, s.188 

 44



vedkommendes identitet, og han understreker derfor disse små hverdagselementene som viktige 

identitetsskapere.  

I utforskingen av det sosiale og kommunikative felt på 60-tallet var det mange kunstnere 

som så nærmere på sosiale riter. Bruken og utforskingen av riter og ritualer innen kunsten på 60-

tallet har særlig to aspekter: riten som magi og mystikk, og riten som sosialt rituale og vant 

adferdsmønster. Den sosiale og den magiske riten henger nøye sammen, særlig når det gjelder 

det å underkaste seg tilfeldigheten og ikke forsøke å styre hendelser med fornuft og logikk. 

Likevel ser vi et skille mellom den sosiale og den magiske riten i interessen for det som er selve 

mennesket eller for det som er sterkere enn mennesket. Kaprow utforsker særlig den delen som 

angår de sosiale adferdsmønstrene, personlig, sosialt eller kulturelt betingede. I essayet ”Art 

Which Can’t Be Art”(1986) beskriver Kaprow hvordan han plutselig ble bevisst sin egen daglige 

rutine med å pusse tenner: ”I began to suspect that 99 percent of my daily life was just as 

routinized and unnoticed; that my mind was always somewhere else; and that the thousand 

signals my body was sending me each minute was ignored…Brushing my teeth attentively for 

two weeks, I gradually became aware of the tension in my elbow and fingers”65 Kaprow sier 

videre at han ved å konsentrere seg om sin egen tannpussing alene på badet, skapte en 

opplevelse. Denne type opplevelser kan ha meditativ og helbredende effekt på mennesker, og de 

skal ikke ”estetiseres” ved å flyttes inn på museum eller galleri. Kaprow mener at den trivielle 

opplevelsen er meningen med livet, og at den blir trivialisert, eller betydningsløs, hvis den 

estetiseres.  

I sitt forord til Allan Kaprows essaysamling The Blurring of Art and Life, skriver 

redaktøren Jeff Kelley om et gulnet og velbrukt eksemplar av John Deweys filosofiske verk Art 

as Experience (1932), som har tilhørt Kaprow siden 1949. Verket Art as Experience fremstår 

som et viktig teoretisk utgangspunkt for Kaprows kunstnerskap, og vi finner igjen en rekke av 

Kaprows sentrale idéer om hva kunst kan være hos Dewey. John Deweys filosofiske verk har 

også en svært sentral rolle i den amerikanske tenkningen rundt kunst generelt den siste halvdelen 

av 1900-tallet, og han er en viktig representant for den pragmatiske tradisjonen i amerikansk 

tenkning. Den pragmatiske filosofitradisjonen forholder seg, som Merleau-Ponty, empirisk til 

erkjennelse. Idéers og utsagns praktiske konsekvenser ligger i bunnen av den pragmatiske 

filosofien, som kan sies å ha blitt grunnlagt av Charles Sanders Peirce (1839-1914) i USA og 

videreutviklet av William James (1842-1910) og John Dewey (1859-1952).   

Dewey er hovedsakelig opptatt av at kunst skal være en opplevelse, og han mener i likhet 

med Kaprow at denne opplevelsen kan konstitueres av hverdagshendelser: 

 
                                                 
65 Kaprow, Allan, op.cit., s.221 
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Experience occurs continuously, because the interaction of live creature and 

environing conditions is involved in the very process of living…A piece of work is 

finished in a way that is satisfactory; a problem receives its solution; a game is 

played through; a situation, whether that of eating a meal, playing a game of chess, 

carrying a conversation, writing a book, or taking part in a political campaign, is so 

rounded out that its close is a consummation and not a cessation. Such an 

experience is a whole and carries with it its own individualizing quality and self-

sufficiency. It is an experience.  

         John Dewey66 

 

Dewey foregriper på mange måter tanken om en demokratisk og annerledes kunst som 

beveger seg vekk fra både massekultur og finkultur, han mener massekulturen har oppstått fordi 

finkulturen stenger massene ute. Hvis man klarer å skape en kunst som også kan tiltale massene, 

sier Dewey, så vil ikke lenger massene søke det vulgære. Dette fremstår klart som problematisk 

og kan forbindes med det europeiske dannelsesprosjektet, som var bygget på opplysningstanken, 

men som fikk et noe kulturnormativ utfall. Dewey forsøker i likhet med senere teoretikere å 

minske den kulturelle forskjellen mellom sosiale klasser. Han søker derfor å finne frem til en 

kunst som ikke er kulturelt kodet, og som man ikke må kunne tolke i forhold til konvensjonene 

for å ha glede av. Dewey beskriver en ny sosial kunst som er opplevelsesbasert, hvor den 

umiddelbare meningen er så selvsagt at den oppleves på samme måte som en blomsterhave. 

Denne øyeblikkelige sansningen av meningen minner om den persepsjonsfenomenologiske, der 

kroppen og intellektet erfarer simultant og umiddelbart. Dewey ønsker altså å fjerne de kulturelle 

kodene som skiller finkultur fra massekultur for å gjøre kunstopplevelsen mer demokratisk og 

rettferdig. Denne tanken om å demokratisere kunsten har som sagt grobunn i opplysningstanken; 

jo mer kunnskap og kulturelle ressurser man fordeler til folket, jo bedre utgangspunkt for en 

rettferdig fordeling får man. Kunnskap er makt, og kunnskap skal være gratis.  

Dewey definerer i likhet med Kaprow (kunst)opplevelsens natur som nær hverdagslivets 

hendelser: “The nature of experience is determined by the essential conditions of life” 67 Dewey 

uttrykker også en forakt for museet som leder av kunstmarkedet, og snakker for en kunst som 

ikke føyer seg inn i markedssystemet:  

 

Most European museums are, among other things, memorials of the rise of 

nationalism and imperialism…The growth of capitalism has been a powerful 

influence in the development of the museum as the proper home for works of art, 

                                                 
66 Dewey, John, Art as Experience, Perigee, New York 1980, s.35 
67 Op.cit., s.13 
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and in the promotion of the idea that they are apart form the common 

life…Generally speaking, the typical collector is the typical capitalist. 

John Dewey68  

 

Her ser vi at Dewey motsetter seg to sentrale momenter i den tradisjonelle kunstverdenen, 

som Kaprow også motsetter seg i sitt kunstnerskap: den kapitalstyrte kunsten og kunsten som 

adskilt fra hverdagslivet. Disse momentene står helt sentralt i Kaprows kunstnerskap, han 

arbeider som nevnt aktivt for å forene kunsten og livet som uavhengig fra museet. Kaprow viser 

sin motstand mot museet som drevet av kommersielle verdier ved aldri å utføre noen av sine verk 

innenfor museet. Museet kroppsliggjør ikke bare kapitalistiske verdier, men fremstår også, med 

sin ofte monumentale arkitektur, som en konkret, fysisk sperre mellom kunsten og hverdagslivet. 

 

3.4 Instruksjonsmodellen - Regissert deltakelse og teaterlignende verksstruktur 

 

Two commercial housecleaners want to do something nice. They arrange to clean 

each other’s kitchen floors. They plan to do this by using only Q-Tips and spit. It 

takes a very long time, thousands of Q-Tips, and lots of spit. They have to work on 

their knees, with their eyes close to the floor. Crumbs, hair, dead bugs, and other 

interesting things appear. 

 Finally, both kitchen floors are spotless. Later, when they tell a friend about it, 

she says, ”What, you cleaned your floors with dirty spit?” 

         Allan Kaprow69 

 

Dette er en hendelse uttenkt av Kaprow, et slags plot nedskrevet i The Blurring of Art and Life. 

Det finnes ikke noen dokumentasjon på Kaprows bidrag til utstillingen Passasjer, men Kaprow 

beskrev verket under et foredrag han holdt på museet i forbindelse med utstillingen. Verket var 

som nevnt en workshop med studenter fra Kunstakademiet i Oslo, og innenfor denne 

workshopen regisserte Kaprow to happenings. Den ene gikk ut på å skrubbe gulvene på 

Kunstkademiet med en tannbørste, en happening med visse likhetstrekk til plottet beskrevet 

ovenfor: ”They have to work on their knees, with their eyes close to the floor. Crumbs, hair, dead 

bugs, and other interesting things appear.” Ved å fokusere på ting man ikke fokuserer på til 

vanlig, men som likevel er en del av ens hverdagsliv, kan man oppdage nye sider ved seg selv og 

livet sitt.  

                                                 
68 Dewey, John, op.cit., s.8 
69 Allan Kaprow, op.cit., Los Angeles 1993, s.238 
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Tidligere har jeg beskrevet hvordan Kaprow lot seg fascinere av finmotorikken i 

tannpusse-bevegelsen, og det meditative i å kjenne sin egen kropp og utforske automatiserte 

vaner. Forenklet kan man si Kaprows utgangspunkt er at grunnlaget for all kunst og ikke-kunst 

må finnes i livets essens. Kaprow mener så at livets essens eller mening finnes nettopp i de enkle 

hverdagslige rutiner, og ikke i de store filosofiske og følelsesmessige høydepunkter. Dette er 

igjen et trekk hentet fra buddhistisk filosofi: livet består av de små ting, og man bør derfor 

forholde seg til de små ting, som å pusse tenner, for å finne svaret på større ting, som meningen 

med livet.  

Den andre happeningen Kaprow gjennomførte under utstillingen Passasjer bestod i et 

slags sosialt eksperiment rundt fysisk og psykisk avstand og nærhet som sosiale elementer. 

Kunstakademistudentene ble bedt om å nærme seg hverandre og stoppe på ulike avstander i 

forhold til hverandre. Kaprow beskrev det fysiske rommet mellom studentene som en slags 

psykisk boble. Først ble studentene bedt om å stoppe på en avstand som føltes for fjern, så en 

som føltes passe og så en som føltes for nær. Her synliggjøres de sosialiserte normene og 

personlige følelsene rundt sosiale bånd, øvelsen viser hvordan det spatiale og det psykososiale 

henger sammen. Kaprow selv kalte denne happeningen for et sosiologisk eksperiment, 

tilhørighet, kultur, alder og kjønn er faktorer som er med på å avgjøre hvor trygge eller tilpass vi 

føler oss i noens nærhet/fjernhet. Kaprow opererer alltid med et nøye planlagt skjema som 

deltakerne spiller ut, men happeningene hans tillater også personlige sosiale situasjoner. 

Deltakerne kan oppleve en form for erkjennelse når de utfører Kaprows instruksjoner. De 

personlige sosiale situasjonene oppstår imidlertid alltid som et resultat av Kaprows, og ikke 

deltakerens valg.  

Utdraget nedenfor er hentet fra programmet til en workshop kalt ”Performing Life” som 

Allan Kaprow holdt i Sveits i 1996, og det er trolig ikke så ulikt de programmene han benyttet 

ved sine tidlige performancer. Det har også likhetstrekk med den workshopen han holdt i 

forbindelse utstillingen Passasjer. 

 

   Performing Life 

11.05 Announce the following elements of first workshop Activity while handing 

out pocket-sized mirrors to each participant: 

a) Find a partner 

b) Go outside and take a walk 

c) Stand back-to-back with your partner, so that you’re able to see the eyes and 

mouth of your partner in the mirror 

d) As you slowly walk away from your partner, make a face (as children do); try 

to imitate the face of your partner 
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e) Activity is finished when you can no longer see your partner’s face in your 

mirror. Activity can be continued for an unlimited time 

11.10 Perform Activity  

 

 Som vi ser er ikke mye overlatt til tilfeldighetene, og happeningen er bygget opp 

av enkle, fysiske momenter som skal utføres etter skjemaet. For å markere at happeningen ikke 

har noen reell begynnelse eller slutt, og heller ingen konkret handling skriver Kaprow ofte at 

aktiviteten kan fortsettes i ubestemt tid, likevel står det i dette programmet at neste aktivitet skal 

annonseres 11.35 og at lunsjen begynner 12.20. Happeningen er i høyeste grad regissert, og selv 

om deltakerne kan få et personlig utbytte, blir de instruert til å realisere et allerede uttenkt og på 

mange måter fullført kunstverk. 

Kaprow kan sies å skrive et slags teaterstykke når han lager programmene til sine 

happenings der betrakteren blir en skuespiller. Betrakteren får utdelt en rolle som han eller hun 

blir bedt om spille, Kaprows kunstverk har i det hele tatt mange likhetstrekk med teater, bortsett 

fra at det ikke foregår på noen scene og at det ikke finnes noe publikum fordi alle deltar. Av den 

grunn kan det være hensiktsmessig å bruke karakteristikker fra teateret når vi skal forsøke å si 

noe om Kaprows deltakelseskunst. Bertolt Brecht setter opp en rekke karakteristika for 

henholdsvis det dramatiske og det episke teater70 som det kan være nyttig å ta en titt på: 

 

Teatrets dramatiske form    Teatrets episke form 

handlende      fortellende 

vikler tilskueren inn i en     gjør tilskueren til betrakter, men 

scenehandling 

forbruker hans aktivitet     vekker hans aktivitet 

lar ham føle noe     avtvinger ham avgjørelser 

opplevelse      verdensbilde 

tilskueren blir hensatt i noe    han stilles overfor noe 

forslag/antydning     argument 

følelsene blir konservert    blir drevet til å ta form som  

      erkjennelse 

tilskueren står midt i det hele,    tilskueren står overfor, studerer 

lever med 

mennesket forutsettes bekjent    mennesket er gjenstand for 

       undersøkelsen 

det uforanderlige mennesket    det foranderlige og forandrende 

                                                 
70 Brecht, Bertolt, Om Tidens Teater, Gyldendals Uglebøger, København 1966, s.18 
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       mennesket 

spenning rundt slutten     spenning rundt selve gangen 

       i stykket 

en scene fører over i det andre    hver scene står for seg 

vekst       montasje 

lineært forløp      i kurver 

mennesket som fixum     mennesket som prosess 

tenkningen bestemmer tilværelsen   tilværelsen bestemmer tenkningen 

følelse       ratio      

 

 Kaprows verk kan oppfattes som teater uten publikum fordi verkene spiller ut en allerede 

nedskrevet og regissert rekke av momenter. Mange av distinksjonene Brecht setter opp kaster lys 

over Kaprows happenings, selv om de ikke føyer seg inn under de to typene Brecht bruker; 

dramatisk og episk teater. Brecht har en tydelig politisk agenda i sitt kunstnerskap og forsøker 

derfor å skape et teater, det episke, som på en oppmuntrende måte kan lære ”folket”/publikum å 

være solidariske og samfunnsengasjerte. Det episke teater skal altså lære folk å handle riktig på 

en måte de selv liker. Det dramatiske teater som Brecht setter opp som moteksempel, 

representerer trolig det klassiske teater, som for ham hyller folket inn i et slør av fiksjon i stedet 

for å vekke det intellektuelt og politisk. For å oppnå denne oppvåkningen hos publikum, søker 

Brecht å sette tilskueren i en posisjon der han/hun både forholder seg til seg selv som tilskuer og 

til stykket som argument. Dette vil si at betrakteren hele tiden er bevisst sin rolle som betrakter, 

samtidig som han/hun vurderer stykkets momenter som argumenter og dermed aktiviseres 

intellektuelt.  

 Ved å gjøre betrakteren til skuespiller og dermed gjøre ham/henne uatskillelig fra stykket, 

forhindrer Kaprow distansen til stykket, og det selvrefleksive momentet som Brecht anser som 

nødvendig. Det opprettes ingen egen bevissthet rundt skapelsesprosessen i Kaprows verk, og 

betrakteren gjøres implisitt og usynlig i verket. Tilskueren blir som Brecht sier det, hensatt i noe 

og ikke stilt overfor noe, Kaprow normaliserer fremfor å påpeke sin egen verksstruktur. På den 

annen side ser vi hvordan mange av Brechts prinsipper om at mennesket er i stadig forandring, at 

mennesket er en prosess og ikke et ”fixum” og at tilværelsen bør bestemme tenkningen og ikke 

tenkningen tilværelsen, er sentrale prinsipper både i Kaprows og 60-tallets tenkning.  

 Kaprows verk passer som sagt ikke inn i noen av de to typene Brecht setter opp, men 

forholder seg til begge typene, formalt til det klassiske teater og ideologisk til det episke teater. 

De rent formale indre aspektene i Kaprows verk passer Brechts karakteristikker av det klassiske, 

dramatiske teater: det er handlende, vikler tilskueren inn i en (scene)handling, gir ham/henne en 

opplevelse, osv. Betrakterens eget intellekt blir ikke vekket eller oppmuntret i Kaprows verk, 
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verket er skrevet, planlagt og trenger kun en regissert fremføring. Kaprow endrer de tradisjonelle 

eksterne strukturene ved kunstverket som typisk er museet og betrakteren, ved å flytte verket ut 

av museumsrommet og betrakteren inn i verket. Verket unndrar seg dermed de tradisjonelle 

rammene, men måten det forholder seg til betrakteren er gjennom instruksjon eller regissert 

deltakelse. 

 Kaprow har selv sammenlignet sine happenings med det klassiske teater, og han lister 

opp tre hovedforskjeller som skiller hans verk fra teateret: ”no separation of audience and play”, 

”a Happening has no plot, no obvious ”philosophy”, and is materialized in an improvisatory 

fashion, like jazz…” og “the involvement in chance…rarely occurs in the conventional theatre”71 

De to første momentene, eliminering av betrakteren og fravær av narrasjon, har vi allerede vært 

inne på. Det siste momentet Kaprow nevner, nemlig tilfeldighet, er et moment han trolig har 

hentet fra John Cage. Cages oppfatning av tilfeldighet skiller seg imidlertid fra Kaprows: Cage 

søkte å fjerne både kunstnerens og betrakterens subjekt fra kunstverket, for å frigjøre verket fra 

det personlige og subjektive, og gjøre det universelt. Cage planla tilfeldighet på en meget 

systematisk måte for å unnslippe det subjektive, han skilte også mellom tilfeldighet og 

ubestemmelighet:  

 

In the case of chance operations, one knows more or less the elements of the 

universe with wich one is dealing, whereas in indeterminacy, I like to think…that 

I’m outside the circle of a known universe and dealing with things I literally don’t 

know anything about. 

         John Cage72 

  

 Tilfeldighet er i tråd med Cages oppfatning fravær av subjektivitet i behandlingen av 

allerede kjente fenomener, mens ubestemmelighet er fravær av subjektivitet og forkunnskap, 

ukjente fenomener fremføres i tilfeldig rekkefølge. Tilfeldighet er å sette sammen kjente lyder på 

en ukjent måte, mens ubestemmelighet er å generere ukjente/uvisse lyder i en tilfeldig 

sammensetning. Filosofen Natalie Crohn Schmitt analyserer Cages teorier i sin bok Actors and 

Onlookers (1990), og hun beskriver ubestemmelighet hos Cage som: ”No mental images of what 

will happen are set beforehand; the outcome is not foreseen.”73 Cage forsøker å planlegge et 

kunstverk der han mister kontrollen, der elementene er ubestemmelige og resultatet overgår hans 

fantasi. Til dette bruker han alt fra terninger, til asiatiske systemer, fysiske tabeller og 

                                                 
71 Kaprow, Allan, op.cit., Los Angeles 1993, s.17-19 
72 Cage, John, i  Natalie Crohn Schmitts bok Actors and Onlookers, Nortwestern Univeristy Press, USA 1990, s.12 
73 Scmitt, Natalie Crohn, op.cit., s.12 
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teknologisk produsert musikk. Cage benytter seg ikke av improvisasjonsteknikker fordi han 

anser disse som uttrykk for subjektet, og dermed for å være forutsigbare. 

For å eliminere publikum fullstendig er Kaprow også nødt til å eliminere den naturlige 

sosiale situasjonen. Han fratar betrakteren sitt naturlige reaksjonsmønster ved gi ham eller henne 

en rolle og et sett instruksjoner. Kunstteoretikeren Ina Blom antyder i sin 

magistergradsavhandling The Intermedia Dynamic (1993), at Kaprows verk hovedsakelig består 

av et sett formale instruksjoner og prinsipper, der de sosiale situasjonene spilles ut som på et 

teater74. Dette står i motsetning til Cages forsøk på å ekskludere kunstnerens subjektivitet fra 

verkets struktur ved å gjøre verket generativt: 

 

What the interaction of observer and observed means to Cage, and to contemporary 

theatre in general, is that the performers overtly participate in what they are 

performing. They do not perform roles that are separate from themselves; they 

interact with the roles and are present along with them.  

       Natalie Crohn Schmitt75 

 

Blom påpeker videre at happeningen i likhet med et teaterstykke fokuserer på produksjon, 

det vil si at planleggingen i hovedsak dreier seg om realiseringen og selve hendelsen, ikke 

resepsjonen og konteksten. Blom forteller også hvordan kunstneren Dick Higgins er skuffet over 

Kaprows likegyldighet overfor spesifikke steder, sted for Kaprow, i følge Higgins, er en slags 

abstrakt scene der verket kan realiseres, og ikke en spesifikk kontekst som tillater nye typer 

meningsproduksjon. Blom beskriver Kaprows forhold til stedet som en malers forhold til sitt 

lerret, og påpeker dermed Kaprows forankring innenfor den abstrakte malerkunsten, altså 

innenfor den klassiske verksstradisjonen.  

Kaprows happenings er hendelser utført enkeltvis eller simultant, satt sammen uten 

begynnelse eller slutt og uten noen spesifikk handling eller dramaturgi. Tid blir bare viktig i den 

forstand at den forsvinner og er uvesentlig, samtidig som happeningen foregår i virkelig og ikke 

fiktiv tid. En happening kan foregå hvor som helst, og sted er ikke viktig for Kaprow så fremt 

stedet er ”virkelig”, dvs. ikke innenfor et museum. Kaprow søker i stedet å opprette et sosialt 

rom, et psykologisk og abstrakt samhandlingsrom der deltakerne kan møtes og samhandle eller 

samspille på bakgrunn av hans psykososiale eksperimenter. 

 

The Happening operates by creating an asymmetrical network of surprises, without 

climax or consummation; this is the alogic of dreams rather than the logic of most 
                                                 
74 Blom, Ina, op.cit., Oslo 1993, s.144 
75 Schmitt, Natalie Crohn, op.cit., s.9, min understreking. 
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art. Dreams have no sense of time, neither do the Happenings. Lacking a plot and 

continuous, rational discourse, the have no past.   

        Susan Sontag76 

 

Kaprow fyller rommet med subjektivitet, det blir ikke plass til kontekst eller flere 

versjoner inne i verket. Kaprow kan derfor oppfattes som svært subjektiv; i følge Blom beskriver 

Higgins Kaprows tidlige happenings som ”Wagnerske epos”: totale kunstverk som fyller hele 

rommet og nærmest blinder betrakteren. Kaprow kan sies å bruke ubestemmelighet mer som en 

inspirasjonskilde enn som system, han lar seg altså inspirere av Cage uten å bruke tilfeldighet 

som systematisk prinsipp.  

 

..The basic innovation of Happenings as a multimedia art form; a synthezising 

faculty bent on including any possible phenomenon, artistic or non-artistic, reaching 

out into the ”real-life” sphere with the biggest possible effect, can only be 

understood as an imaginative (rather than precise) response to the most pervasive 

idea of indeterminacy in composition. 

Ina Blom77 

 

Kaprow frykter at kunstneren skal miste kontrollen over sine egne kunstverk. I essayet 

”The Artist as a Man of The World”(1964) sier Kaprow at Cage ser på kunstverket som uferdig 

til det er fremført, fordi verket inkluderer både publikum og kontekst. Til dette svarer Kaprow at 

en kunstner må ta høyde for eventuelle negative kontekster i kunstverket, som for eksempel 

kommersiell utnyttelse. Kaprow mener at kunst har potensiale til å gjøre verden bedre, og at den 

derfor ikke bør overlates helt til tilfeldighetene78. Han er i utgangspunktet enig med Cage, men 

synes i siste instans det er viktigere å ikke miste kontrollen, paradoksalt nok er det nettopp å 

miste kontrollen Cage etterstreber.   

I sine senere happenings bruker Kaprow som nevnt enkle, dagligdagse hendelser som 

utgangspunkt: 

 

 ..This lifelike performance, beginning with how a normal routine becomes the 

performance of a routine. Consider certain common transactions – shaking hands,  

 

 

                                                 
76 Sontag, Susan, i Rosalind Krauss’ bok Passages in Modern Sculpture, New York 1977, s.229  
77 Blom, Ina, op.cit.,Oslo 1993, s.151-52, min understreking. 
78 Kaprow, Allan, op.cit., Los Angeles 1993, s.53-54 
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eating, saying goodbye – as Readymades. Their only unusual feature will be the 

attentiveness brought to bear on them. 

Allan Kaprow79  

 

Kaprow forholder seg altså til de ulike momentene i happeningene som readymades, handlingen 

er gitt, eller ferdig laget før den inngår i happeningen. Dette betyr at Kaprows verksstrukturer 

hverken har karakter av tilfeldighet i tråd med Cages teorier eller forholder seg til betrakteren 

som en virkelig aktiv deltaker. 

Kaprow søker å utjevne forskjellen mellom hverdagsliv og kunst for å unnslippe 

kunstsystemet og kunstbegrepet, men det er ikke noe hverdagslig ved for eksempel å gå sammen 

i en gruppe og hilse på hverandre innad i gruppen et ubegrenset antall ganger, selv om det å hilse 

er en hverdagslig opplevelse. Kaprow tar i sin kunst en hverdagsopplevelse og studerer den til 

den får en ny og kanskje dypere betydning, men ved å gjøre dette endrer han opplevelsens 

karakter og skiller den fra hverdagslivet. Kaprow forsøker å eliminere publikum for å oppnå en 

total situasjon der handlingen står i fokus slik den gjør i hverdagslivet. Hverdagsopplevelser har 

ikke publikum, kun ”selvstendige aktører”. Kaprow søker å viske ut grensen mellom kunst og 

liv, men ved å planlegge verkene og gjøre dem forutsigbare fjerner han seg fra livets essens, 

uforutsigbarheten. 

På bakgrunn av den drøftingen jeg nå har gjort, vil jeg anvende de tidligere oppstilte 

dimensjonene på Kaprows kunstverk:  

 

Dimensjon Kaprows verksstruktur 

Interaktiv / relasjonell  relasjonell 

Stabil / generativ stabil 

Lukket / åpen mer lukket 

Normaliserer  / selvrefleksiv normaliserer 

Usystematisk utveksling / systematisk utveksling usystematisk utveksling 

Utenfor / innenfor museumsrommet  utenfor 

 

Fig.1 Instruksjonsmodellen 

 

Kaprows verksstruktur er relasjonell fordi den ikke opererer med en toveis 

kommunikasjon med et mekanisk system eller et kunstig intelligenssystem, men forholder seg til 

og påpeker mellommenneskelig samhandling og sosiale relasjoner. Kaprow skaper et stabilt 
                                                 
79 Kaprow, Allan, op.cit., s.188 
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verk, det vil si et verk som forholder seg til den klassiske verkstradisjonen: verket er skapt før 

møtet med betrakteren, det skaper ikke nye situasjoner. Kaprows verk tillater heller ingen 

subjektiv handling fra betrakterens side, og kan derfor anses som mer lukket enn verksstrukturen 

der betrakteren har stor valgfrihet. Som jeg har drøftet normaliseres betraktersituasjonen i 

Kaprows verk, det vil si at betrakteren ikke gjøres oppmerksom på sin rolle i verket. Verket 

tydeliggjør ikke sin egen struktur eller skapelsesprosess, og normaliserer eller naturaliserer 

dermed sin egen verksstruktur. Kaprows verk fremføres utelukkende utenfor museumsrommet 

for å distansere seg fra kunstinstitusjonen. 

Modellen som tar utgangspunkt i Kaprows verk på utstillingen Passasjer er en 

teaterlignende struktur der Kaprow skriver manus og deler ut roller. Kaprow søker å eliminere 

betrakterrollen for å unndra seg kunstinstitusjonen og dens kommersielle føringer, og gjør derfor 

verk og betrakter til en helhet. Kaprow beveger seg også ut av det fysiske museumsrommet for å 

unnslippe kunstinstitusjonen, men kunstinstitusjonen består også av et helt tankesystem, som han 

ikke klarer å flykte fra. Kaprows verksstruktur beskriver en tendens innenfor deltakelseskunsten 

som lar betrakteren delta, men på kunstnerens premisser. Instruksjon er nøkkelordet i denne 

modellen, som forholder seg til det stabile verksbegrepet hvor betrakteren utfører instruksjoner 

uten å ha noen reelle valgmuligheter eller innvirkning på verksstrukturen.   
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Kapittel 4 - Gjenerobringen av museumsrommet  

4.1 Kunsten på 70-tallet 

 

{By choosing to}use the gallery as the place where the “art” actually occurred…I 

was shifting my concentration from “art-doing” to “art-experiencing”: an artwork 

would be done specifically for a gallery – in other words, for a peopled space, for a 

space in which there were gallery-goers. The gallery, then, could be thought of as a 

community meeting-place, a place where a community could be formed, where a 

community could be called to order, called to a particular purpose… 

         Vito Acconci80 

 

Som tidligere nevnt utforsket Kaprow performance-genren utenfor kunstinstitusjonene, han anså 

galleriene som kapitalistiske og borgerlige, og ”ikke rør”-mentaliteten som hemmende. Kaprows 

løsning var å flytte kunsten fra museene til ikke-institusjonaliserte rom som for eksempel gater, 

villmark og private lokaler. På slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet trer imidlertid 

den institusjonskritiske kunsten inn igjen i museene og galleriene, og som vi aner av Acconcis 

utsagn ovenfor, er det en ny oppfatning av museumsrommet og kunstinstitusjonen som vokser 

frem. En bevisst gjenerobring av gallerirommet finner sted, og selv om Acconcis kunst skiller 

seg fra Grahams og Gonzalez-Torres’, ser vi en likhet i den bevisste bruken og utforskingen av 

selve museumsrommet, og kunstverkets plass i dette. Vi finner også en problematisering av 

kunstnerens forhold til henholdsvis museet/galleriet og betrakteren, men også til betrakteren i 

museet/galleriet, det vil si til betrakterrollen som en del av en museums-/gallerisituasjon.  

Et annet viktig skifte i oppfatningen av kunst på 1960- og 1970-tallet som Acconci 

nevner, og som vi allerede har vært inne på, er skiftet fra ”det å skape kunst” til ”det å oppleve 

kunst”, eller fra skapt til skapende kunst. I Acconcis beretning skjer aktiviseringen av betrakteren 

innenfor museumsrommet, og det fysiske og arkitektoniske rommet blir vesentlig for å skape det 

tidligere omtalte sosiale rommet, der mennesker posisjonerer seg fysisk og psykisk i forhold til 

hverandre. Sammenhengen mellom det fysiske/arkitektoniske rommet og det sosiale rommet, det 

vil si de sosiale relasjoner som oppstår eller eksisterer innenfor og i forhold til det fysiske 

rommet, vil jeg omtale som det sosiospatiale aspekt. Dimensjonen innenfor/utenfor fremstår i 

denne sammenhengen som vesentlig. Gjenstander og strukturer tillegges ny mening inne på en 

utstilling eller et museum og ulike sosiale situasjoner oppstår, i forhold til ute i hverdagen. 

Overganger og grenseposisjoner blir spenningsfelter i slike sosiospatiale og sosiale studier der 

innenfor/utenfor er en viktig dimensjon.  
                                                 
80 Acconci, Vito i Henry M. Sayres bok The object of Performance; The American Avant-garde Since 1970, 
University of Chicago Press, USA 1991, s.6, min understreking 
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Gjenerobringen av museumsrommet innebærer en egen interesse for alle de 

erkjennelsessystemer og kontekstuelle faktorer som innrammer kunsten, for selve 

kunstinstitusjonen. Kunsten blir en del av et kunstsystem satt i forhold til publikum og 

betraktere, og mange av 1970-tallets kunstnere spiller på mangetydigheten i forholdet mellom 

betrakter, kontekst, verk, kunstner og kunstsystem. Kaprow søkte å aktivisere betrakteren, men 

tok ikke bevisst hensyn til betrakterens erkjennelsesmekanismer, og flyktet fra fremfor å 

konfrontere kunstinstitusjonen. Dan Graham og Felix Gonzalez-Torres forholder seg mer direkte 

til betrakterens opplevelsessituasjon, og anerkjenner dermed også betrakteren som et eget subjekt 

i møtet med verket. Graham spiller tydelig på betrakterens oppfatning av verket, seg selv som 

betrakter og andre betraktere, mens Gonzalez-Torres etablerer et sosialt bånd mellom 

(historien/idéen om) seg selv, verket og betrakteren. 

Identitet fremstår som et nøkkelord innenfor 1970-tallets mer eksperimentelle 

kunstretninger, der alt fra personlig identitet til kunstens identitet ble utforsket. Det politisk 

engasjerte klimaet gjorde også at man på 1970-tallet rettet søkelyset mot en rekke 

identitetsskapende faktorer som kjønn, rase og seksualitet. Identitet har bl.a. med et menneskes 

selvdefinering å gjøre, og hva det mennesket oppfatter som likt eller identisk med seg selv. Et 

menneske definerer seg alltid i forhold til noe, og det gjenkjenner eller motsetter seg natur, kultur 

eller andre mennesker. Identitet omfatter hvert individs personlige identitet og gruppeidentiteter 

som for eksempel familie og nasjonalitet81. Fokuseringen på identitet som tiltok på 1960- og 

1970-tallet kan kanskje sees på som på som et ledd i frigjøringen av enkeltindividet fra 

samfunnets pålagte normer og urettferdighet. Sosiale sammenslutninger som feminister, og 

etniske og seksuelle frigjøringsbevegelser, løsrev seg fra identitetsbestemmende konvensjoner og 

søkte nye verdier, i et forsøk på å finne seg selv og personlig frihet. Graham forsøker å rette 

betrakterens oppmerksomhet mot identitetsfølelse ved å fremkalle et selvbilde, et speilbilde, en 

refleksjon eller et opptak av betrakteren. Gonzalez-Torres formidler derimot sin egen identitet til 

betrakteren, som homofil eksilkubaner kjemper han sin egen kamp for å få sin identitet akseptert 

og respektert.  

I New York på 1970-tallet ble deler av de avantgardistiske kunstnerne stadig mer opptatt 

av de filosofiske strømningene fra Frankrike. Frankrike hadde markert seg som en nytenkende 

eller ”nyskrivende” nasjon i det 20. århundret, særlig gjennom fenomenologien med Merleau-

Ponty, eksistensialismen med Jean Paul Sartre og feminismen med Simone de Beauvoir. Utover 

1960- og 1970-tallet ble meningsproduksjon og meningsutveksling sentrale temaer i forskningen, 

og den franske intelligentsia fremstod som eksperimentell og inspirerende for avantgardistiske 

kunstnergrupper i New York, med sin forskning på felter som semiotisk syntaks, lingvistikk, 
                                                 
81 Nielsen, Finn Sivert, ”Hva er identitet?”, www.fsnielsen.com, Inst. for antropologi, Københavns Universitet 2000 
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antropologi og sosiologi. Blant disse forskerne som har hatt spesiell betydning for den 

eksperimentelle kunsten i New York på 70-tallet kan nevnes filosofen Michel Foucault, 

kulturteoretikeren og filosofen Jacques Derrida, sosiologen Pierre Bourdieu82, kulturteoretikeren 

og forfatteren Michel Butor, forfatteren Alain Robbe-Grillet og antropologene Claude Lévi-

Strauss og Marcel Mauss. Graham referer blant annet til Robbe-Grillet og Lévi-Strauss i sine 

tekster: vendingen mot den sosiale konteksten fortsetter, og kunstnere snur seg mot antropologer 

og sosiologer på leting etter erkjennelsessystemer og identitetsskapende faktorer som for 

eksempel nasjonalitet, kjønn, rase, seksualitet, alder, kultur, subkultur, mat og klær.   

 

4.2 Dan Graham i teori og praksis  

Dan Graham er født i 1942 i Illinois og oppvokst i den øvre middelklassen på New Jersey. Han 

flyttet til New York på midten av 1960-tallet, og ble tidlig bevisst forskjellen på rike og fattige 

bomiljøer i henholdsvis by og forstad. Graham har en særegen interesse for massekultur og 

urbanisme, og kan gjennom det relateres både til minimalismen og popkunsten, man kan nesten 

si at Grahams kunstnerskap springer direkte ut av minimalismen. I New York i 1964 var Graham 

med på å drive galleriet John Daniels, der han og to andre stilte ut verker av Sol Le Witt og det 

Graham kaller ”proto-minimalister”, altså de første eller opprinnelige minimalistene. Galleriet 

planla en enmannsutstilling med Robert Smithson da det gikk konkurs i 1964, samme år som det 

åpnet. Graham kan likevel sies å ha hatt god oversikt over de minimalistiske strømningene, og i 

flere uttalelser viser han at han definerer sitt kunstnerskap i forhold til minimalismen:   

 

The autumn after the gallery failed I began experimenting with artworks myself, 

which could be read as a reaction against the gallery experience, but also as a 

response to contradictions I discerned in gallery artists…I wanted to show that 

minimalism was related to a real social situation that could be documented.  

         Dan Graham83 

 

While American Pop art of the early 1960s referred to the surrounding media world 

of cultural information as framework, ‘Minimal’ art of the mid through late 1960s 

seemed to be referring to the gallery’s interior cube as the ultimate contextual frame 

of reference or support for the work.  

                                                

Dan Graham84 

  

 
82 Se kapittel 2, s.27  
83 Dan Graham i samtale med Mark Francis, Dan Graham, Phaidon, London 2001, s.38 
84 Dan Graham,”My Works for Magazine Pages: ‘A History of Conceptual Art’ ”, op.cit., London 2001, s.138 
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Disse sitatene beskriver noe av Grahams forhold til samtidige kunsttradisjoner, og viser 

hvordan han bevisst forholder seg til disse i sitt kunstnerskap. Graham sier at minimalismen 

refererte til museumsrommet, mens pop-kunsten refererte til verden utenfor museet. Graham selv 

mener at en slags gylden middelvei er det beste, der kunstverket har en selvstendig mening 

uavhengig av konteksten, samtidig som det antar nye meningslag når konteksten endres og i 

tillegg problematiserer forhold ved samfunnet utenfor museet. For å gi kunstverket selvstendig 

mening skaper Graham en stabil verksstruktur der rammene er gitt, men innenfor for selve verket 

tilrettelegges det for sosiale og dermed foranderlige situasjoner. Grahams verksstruktur er ferdig 

laget før møtet med betrakteren, men realiseres først når betrakteren samhandler med 

verksstrukturen. Betrakteren har også valgmuligheter innenfor verket, noe som gir strukturen en 

åpen karakter. 

Graham har et bevisst forhold til galleriet eller museumsrommet som en type kontekst 

som muliggjør kunstopplevelse og erkjennelse. Han arbeider mye med speilbilder, refleksjoner, 

og blikkets funksjoner innenfor museumsrommet. Graham mener museene har potensiale som 

sosiale rom, der man kan observere andre og bli observert selv: ”a community meeting-place” 

med Acconcis ord. Speilbilder av grupper med mennesker ser Graham som sosiale portretter, de 

inkluderer både nære (familiære) og fjerne (tilfeldige) mellommenneskelige relasjoner. Her kan 

vi finne likhetstrekk med Kaprows workshop i Oslo der han fokuserte på sosial nærhet og 

fjernhet; sosiale rom inneholder ulike typer sosiale relasjoner avhengig av familiære, kulturelle, 

seksuelle og personlige faktorer. 

Minimalismen er som sagt sentral for Grahams kunstnerskap, og kunstteoretikeren James 

Meyer har skrevet et omfattende verk om minimalismen, ganske enkelt kalt Minimalism (2000). 

Meyer påpeker at minimalismen har likhetstrekk med den russiske konstruktivismen: 

”Constructivism’s use of materials for their innate properties, rather than to refer to something 

else…it’s depersonalizing of artistic procedure trough the use of industrial production and its 

activation of the beholder were central concerns of Minimalism as well.”85 De russiske 

konstruktivistene hadde imidlertid et uttalt sosialt mål med sine materielle og mekaniske 

strukturer, et mål Graham søker tilbake til. Graham nevner de russiske konstruktivistene som en 

inspirasjonskilde; de kombinerte det urbane og det teknologiske med det sosiale. De russiske 

konstruktivistene brukte både industriproduserte materialer og teknologi innenfor selve 

verkstrukturen. Her settes den teknologiske utviklingen i sammenheng med opplysningstanken, 

det vil si at ”folkets” mulighet til læring og utvikling kan bedres ved hjelp av teknologiske 

                                                 
85 Meyer, James, op.cit., s.20 
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fremskritt. Kunstnere har ofte arbeidet med teknologi på et ideologisk grunnlag, teknologi kan 

forenkle og forbedre menneskenes situasjon hvis den anvendes på den riktige måten.  

Utover 70-tallet ser man en veldig utvikling i bruken av teknologi innenfor kunsten; 

kunstnere tar i bruk lys, lyd, video og film på en ny måte. Videoen skiller seg fra filmen ved at 

den er umiddelbar og virkelighetsnær, og videoen får utover 70-tallet status som performance 

ved at den dokumenterer eller gjengir levende kunst. Graham benytter mye video i sine 

kunstprosjekter, han påpeker videoens forhold til TVen og setter den dermed inn i en 

massemedial diskurs. Videoen fremstiller, som TVen, en versjon av virkeligheten, og den som 

kan skape fremstillinger av virkeligheten har makt. Mediene skaper bilder og inntrykk av 

virkeligheten, og har dermed reell makt, sier Graham. Teknologiteoretikeren Frank Popper sier at 

Graham fra begynnelsen av fokuserte på medieteknologi som nettopp en måte å fremstille 

virkeligheten på, og dermed som en maktfaktor. Graham utforsket ikke, som mange andre 

videokunstnere, de elektroniske systemene for deres egen skyld 86. Graham forholder seg altså til 

teknologiske instrumenter som medier og produksjonsmidler, de utgjør maktfaktorer som kan 

påvirke og styre betrakteren. Graham er imidlertid svært opptatt av å vise og tydeliggjøre 

hvordan systemene hans skaper virkelighetsbilder, slik at betrakteren skal bli bevisst dette. 

Graham har også eksperimentert med lokal-TV (Production/Reception(Piece for Two Cable TV 

Channels) 1976)  og offentlige skulpturer som ”massemedier”. 

De første fem årene av sitt kunstnerskap var Graham særlig opptatt av tekstverk i en urban 

sammenheng, et omfattende emne som lå i tiden, og som blant annet inkluderer konseptkunst og 

semiotikk. I et av Grahams tidlige tekstuelle verk, Homes for America (1966), tematiserer han 

forstaden, og han lar seg fascinere av det enkle og modulaktige i disse masseproduserte husene. 

Homes of America bestod av to magasinsider med ulike tekstpartier og fotografier som henviste til 

masseproduksjon av forstadshus; stykket ble trykket i tidsskriftet Arts Magazine. Graham ser på 

forstaden som et uatskillelig og uunngåelig resultat av storbyen og urbaniseringen i 

etterkrigstiden. Forstaden med sine serieproduserte hus står for Graham som en identitetsskaper87, 

der konformitet og masseproduksjon er sentrale trekk, og han studerer denne nye arkitekturens 

innvirkning på mennesket i flere av sine kunstverk: ”The text (Homes for America) replicated the 

grid and labyrinth of the city, showing how everything was organized in terms of simple 

permutations… I think my work has always been about the city plan.”88 Masseproduksjonen av 

bomiljøer i forstedene var et resultat av bolignød i en krisesituasjon etter andre verdenskrig, men 

masseproduksjonen av hus henger også sammen med masseproduksjonen av ting. Graham ser det 

                                                 
86 Popper, Frank, op.cit., s. 64-65 
87 Identitetsskaper – faktor som er med på å forme en persons eller en gruppes identitet, eks. oppvekstmiljø, kjønn, 
mat, klær, osv.  
88 Graham, Dan, op.cit., London 2001, s.10-11 
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masseproduserte forstadshuset i sammenheng med blant annet popmusikk, der en serie av 

moduler gjentas rytmisk og monotont. 

Flere av Grahams verk på 60-tallet ble trykket i magasiner som Arts Magazine og 

Harper’s Bazaar, verkene hans hadde en mer flyktig karakter og vi ser en tendens til å unngå 

museums- og gallerirommet. På begynnelsen av 70-tallet går Graham imidlertid over til å 

beskjeftige seg med performance-relatert og betrakterorientert videokunst, og han beveger seg 

inn i museumsrommet. Graham beholder interessen for polysemi som vi finner i hans 

tekstrelaterte verk, men han begynner i stedet for å lage flertydige tekstverk å skape strukturer 

som tar hensyn til museumssituasjonens flertydighet. I tekstverkene spilte Graham blant annet på 

tegnenes flertydighet, et ord består av tegn som ikke har noen egentlig sammenheng med det det 

representerer. Ulike ord har ulike konnotasjoner for forskjellige mennesker, i et magasin 

sidestilles for eksempel en tekst med andre tekster og antar ny mening sett i forhold til disse. 

Dette er noen av de grunnleggende problemene i semiotikken, og Graham trekker disse inn på 

det visuelle feltet, og påpeker sammenhengen mellom blikk og identitet. Jeg har for eksempel en 

oppfatning av meg selv som tykk/tynn, pen/stygg, dum/smart når jeg ser på meg selv i speilet. 

Andre har kanskje ulike oppfatninger av meg når de ser på meg, og disse oppfatningene kan 

igjen skille seg fra hverandre. Gjennom visuelle refleksjoner frembringer Graham noe av 

flertydigheten i identitetsoppfatninger, og han undersøker videre hvordan disse forholder seg til 

fysiske og arkitektoniske strukturer.  

Grahams interesse for romlige strukturer som utfordrer og undersøker grensene mellom 

individet og gruppen, og mellom det offentlige og det private, utvikler seg utover 70-tallet til det 

Dan Graham kanskje er mest kjent for og har drevet mest med, nemlig paviljongene. 

Paviljongene er strukturer av glass eller ”to-veis-speil” satt opp i ulike miljøer, for eksempel i 

byer eller forsteder, i parker eller på toppen av kontorbygninger. Disse paviljongene er 

offentlige, funksjonelle skulpturer som skal komme menneskene rundt dem til gode. Graham 

relaterer seg arkitektonisk til Mies van der Rohe, og hans valg av paviljonger som hovedtema har 

forbindelser til Mies’ Barcelona Pavilion (1928-29). Grahams paviljonger spiller på en rekke 

momenter, de er blant annet inspirert av minimalistisk skulptur, men blir ”kvasi-minimalistiske” 

fordi man kan gå inn i dem. Paviljongene bærer også i seg konflikten mellom aristokrati og 

demokrati: den barokke paviljongen var en aristokratisk struktur, mens det moderne, offentlige 

lysthuset er en demokratisk bygning. Vi kan se Grahams sosiale og politiske engasjement i 

strukturer som Skateboard Pavilion (1989), en betongkonstruksjon med glasstak til å skate i, et 

tiltak som kanskje kan bedre ungdommers lokalmiljø.  

Grahams politiske og sosiale engasjement synes også i hans valg av materialer: speil og 

glass. Glass forbindes blant annet med Bauhaus og er et materiale som alluderer til 
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gjennomsiktighet og oversiktelighet. Speil eller enveis-vinduet med speil på den ene siden er et 

”kapitalistisk” materiale, mener Graham, ofte brukt i mastodontiske skyskrapere og kontorbygg 

som gir inntrykk av overvåking og utestenging. Paviljongene i glass gir derimot 360 graders 

utsikt og innsikt, og antyder dermed også fravær av arkitektur. Glass har en mangfoldig struktur, 

det er gjennomsiktig samtidig som det gjenspeiler skikkelser, og det kan indikere både inne og 

ute samtidig. Graham benytter også noe han kaller ”to-veis-speil” (”two-way-mirror”), glass med 

høy gjenskinnelighet. Dette gjør at glasset reflekterer mer, samtidig som det beholder sin 

gjennomsiktighet. To-veis-speilet er Grahams optimale materiale, det gir flest versjoner av 

virkeligheten fordi man både kan se refleksjonen og gjennom refleksjonen. Grahams interesse 

for flertydighet gjenspeiles i hans fantasi om et kunstverk der alt reflekterer alt, det ville oppstått 

en uendelig loop av meningsrefleksjoner og perspektiver. Et bilde eller en versjon ville aldri stått 

stille, men stadig blitt reflektert videre og inkludert nye versjoner, som i det virkelige liv.  

Loopen står sentralt i videokunsten, den er en form for teknologisk innstilt repetisjon, en 

sirkelkonstruksjon med uendelighetskonnotasjoner. I Grahams paviljonger er det som nevnt 

kjeder av refleksivitet, og disse skaper polirefleksivitet som kan minne om looper til tross for 

fraværet av teknologi. Grahams fascinasjon for refleksjoner har sammenheng med refleksjoner 

som optiske fenomener, og han understreker blikkets betydning for det sosiale rommet og 

identitetsoppfatningene. Refleksjonene i Grahams verk søker å vise hvor komplekse sosiale 

relasjoner og situasjoner er. Graham mener at fysiske omgivelser og synsfelt fungerer som 

sosiale variabler, vår oppførsel og vår oppfatning av oss selv og andre endrer seg i takt med det 

som befinner seg innenfor synsfeltet. Graham manipulerer betrakterens synsfelt i sine kunstverk, 

han endrer og multipliserer omgivelsene ved hjelp av refleksjoner. Slik skaper han nye momenter 

som påvirker den sosiale oppfattelsen og identiteten til et menneske. Vi kan igjen vende oss mot 

Merleau-Ponty, som beskriver dette spillet mellom selvet og omverdenen, og poengterer hvordan 

blikket har mer enn en identifiserende funksjon: ”Når alt kommer til alt, er verden rundt meg, 

ikke fremfor meg…Og ettersom det står skrevet at litt blekk er nok til å få oss til å se skoger og 

stormvær, må synet nødvendigvis besitte sin innbilningskraft.”89 Synsakten kan være passiv, 

aktiv, objektiv, subjektiv, privat og offentlig på en gang, og Graham veksler mellom og 

synliggjør de ulike aspektene og vinklingene.  

Grahams kunstverk kretser om den urbane livsformen og de mellommenneskelige 

relasjonene slik de skapes innenfor den arkitektoniske byplanen og den repetitive bykulturen. I 

mange av sine verk utfører han nærmest antropologiske studier av populærkultur og subkultur: 

hvordan påvirkes og hva påvirker menneskelig adferd? Graham er svært opptatt av 

(sosiospatiale) grenser, og han utforsker skillene mellom inne og ute, institusjon og liv, offentlig 
                                                 
89 Merleau-Ponty, Maurice, op.cit., Oslo 2000, s.51 
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og privat, enkeltindivid og gruppe. I verket Yesterday/Today (1975) spiller han lydopptak fra 

gårsdagens samtale på gallerieierens semi-private kontor, til stumme videoopptak fra 

gallerieierens kontor i nåtid. Verket ble fremvist i selve galleriet, og institusjonens maktnivåer og 

ulike rom ble således tydeliggjort. Maktforholdet i synsakten reverseres i det publikum ser på 

organisatorene, og ikke motsatt. Graham er svært opptatt av å synliggjøre, bokstavelig talt, 

maktstrukturene i de sosiale og mediale situasjonene som omgir oss. I alle bilder og 

menneskeskapte visuelle strukturer finnes det ideologier, fordi alle bilder er versjoner og ikke 

virkeligheter. 

 

4.3 Selvrefleksjonsmodellen -Bevisstgjøring av betrakteren som betrakter 

 

My interest in video installation was in using, for example, a mirror, a window and 

instant time, everything having a fixed point of view. I was interested in the just-past 

rather than the instantaneous; in frozen time, where the subjective, perceptual 

process would be part of the way the work functions. Spectators can see themselves 

seeing and being seen by other people, maybe in a different location. 

         Dan Graham90 

 

Grahams verk på utstillingen Passasjer ble satt opp første gang i 1974, og dette var også første 

gang han benyttet seg av videoteknikkene feedback og delay91. Present Continuous Past(s) er 

bygget opp som et eget rom man kan gå inn i, innvendig konstruert av to hvite vegger og to 

speilvegger. En monitor og et kamera er plassert i hodehøyde på en av de hvite veggene, mens 

veggene til venstre foran og bak betrakteren består av speil. Veggen der man kommer inn i 

rommet er hvit med en døråpning. Det første betrakteren får øye på i det han/hun kommer inn i 

rommet er sitt eget speilbilde: betrakteren møter seg selv. Så får betrakteren øye på monitoren 

med bilde av rommet betrakteren befinner seg i, men det befinner seg ingen i rommet. 

Betrakteren filmes i nåtid, men fremvises på monitoren med åtte sekunders forsinkelse. Kort tid 

etter at betrakteren kommer inn i rommet, får altså han/hun øye på seg selv som kommer inn i 

rommet. Bildet av betrakteren blir også hengende litt på monitoren slik at flere fortidige 

versjoner av betrakteren vises samtidig. Betrakteren skjønner at han/hun blir filmet, og begynner 

å oppføre seg deretter. Noen flørter med og spiller for kamera, mens andre nærmest forsøker å 

gjemme seg og unngå sitt eget og andres blikk. Betrakteren blir altså svært bevisst sin egen og 

andres oppførsel gjennom de mange versjonene og refleksjonene som fremkommer. Graham 

                                                 
90 Graham, Dan, op.cit., London 2001, s.15 
91 Feedback – tilbakemelding, betrakteren filmes og filmen fremvises for betrakteren enten i nåtid eller med en viss 
forsinkelse (delay); betrakteren ser altså videofilm av seg selv i nåtid eller nær fortid. 
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skaper et interaktivt verk der det fremkommer en toveis samhandling eller kommunikasjon med 

et mekanisk eller elektronisk system. Grahams verk kan som nevnt sies å være en allerede 

eksisterende, stabil, men åpen struktur som impliserer betrakterdeltakelse.  

Graham benytter seg av video feedback i en rekke av sine installasjoner og performancer, 

en teknikk der nylig innspilte videoopptak av betrakteren spilles for betrakteren. Betrakteren blir 

oppmerksom på seg selv som betrakter og sin egen oppførsel i det sosiospatiale rommet, når 

han/hun utsettes for bilder av seg selv. Disse bildene av en selv er selvbilder (self-image / self-

identity92), det vil si oppfatninger av en selv og ens egen identitet. Video-feedbacken leder ofte 

til en bekreftelse eller avkreftelse av selvoppfatningen, og en igangsetting av identitetsprosesser. 

Jeg’et settes opp mot de andre og selvbildet korrigeres ved at oppførselen endres, Graham 

sier:”The difference between intention and actual behaviour is fed back on the monitor and 

immediately influences the observer’s future intentions and behaviour.”93 I tillegg til å se seg 

selv i nær fortid på monitoren, ser betrakteren i møte med Present Continuous Past(s), flere 

nåtidige utgaver av seg selv, og refleksjoner av den filmede fortididige utgaven av seg selv i 

speilveggene. Verket kan oppleves som urovekkende, fordi det ikke finnes noen tilfluktssteder 

eller nøytrale rom inne i verket. Betrakteren er underlagt verket, og blir filmet uansett hvor 

han/hun står i rommet. 

 Kunstteoretikeren Birgit Pelzer, som har analysert Grahams verk i “Double Intersections: 

The Optics of Dan Graham”94  sier om Present Continuous Past(s) at: ”What the work sets out is 

that there is no possible experience of one’s one self that is not mediated.”95 De utgavene man 

ser av seg selv innenfor Grahams verk er virkelighetsversjoner som blir formidlet gjennom speil 

og kameraer. Synsfeltet utgjør et fiksjonsfelt i forbindelse med Grahams verk Present Continuous 

Past(s), fordi de fiktive og fremtidige utgavene av en selv, skapes innenfor synsfeltet i nåtid og 

vises i nær fortid. Nåtiden defineres av fremtiden og utgjøres av fortiden, synsfeltet og 

tidsrommet i Grahams verk blir fiktivt.  Public Space/ Two Audiences (1976) og Performer/ 

Audience /Mirror (1977) er lignende verk av Graham som spiller på selvbilder og oppfatninger 

av andre, innenfor en gitt arkitektonisk struktur.  

Pelzer mener at Graham gjør tid til et romlig element, betrakterens valgmuligheter 

innenfor Grahams verk blir spatiale elementer som utfolder seg i tid og betrakteren manøvrerer i 

rom96. Den fiktive utgaven av betrakteren som fremvises på monitoren i Grahams verk 

representerer en form for virkelighet, eller en versjon av virkeligheten, og kan dermed 

                                                 
92 Graham, Dan, i ed. Stiles, Kristine & Selz, Peter, op.cit., Los Angeles 1996, s. 835 
93 Graham, Dan, op.cit., London 2001, s.123 
94 Pelzer, Birgit, Dan Graham, op.cit., London 2001, s.36- 
95 Op.cit., s.53 
96 Ibid., s.53 
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sammenlignes med en virtuell virkelighet. Hvis vi så tenker oss at vi erfarer med kroppen slik 

Merleau-Ponty beskriver, og videre at Graham skaper det kunst- og teknologiteoretikeren Lev 

Manovich kaller flytende arkitektur97, vil betrakterens kroppslige opplevelse være både i den 

virkelige og den fiktive verden samtidig. Monitoren eller datamaskinskjermen i Present 

Continuous Past(s) blir et slags vindu ut mot en annen verden, samtidig som den virkelige 

verdenen befinner seg rundt betrakteren: betrakteren vil da fysisk og mentalt befinne seg i flere 

virkeligheter samtidig. Dette bevisste spillet mellom versjoner av virkeligheten utgjør en 

dialektikk der oppfattelsen av egen og andres kropp og identitet avhenger av synsfelt og romlige 

strukturer.  

Graham skaper et selvrefleksivt skille mellom verk og betrakter for å redusere 

kunnskapskløften mellom kunstner og betrakter. I stedet for å forføre og ”forlede” betrakteren i 

en illusjon, ønsker Graham i likhet med Brecht, å synliggjøre for betrakteren hans/hennes rolle 

som betrakter.    

 

Graham’s theory of audience-performer relationships was based on Bertolt Brecht’s 

idea of imposing an uncomfortable and self-conscious state on the audience in an 

attempt to reduce the gap between the two. 

RoseLee Goldberg98 

 

Goldberg sier her at Graham baserer sin bevisstgjøring av betrakteren på Bertolt Brechts 

teaterteori, og hvis vi setter opp enkelte av Brechts karakteristika for det episke teater99, ser vi at 

Grahams verksstruktur i stor grad følger disse: 

 

-gjør tilskueren til betrakter, men vekker hans aktivitet 

-avtvinger ham avgjørelser, han stilles overfor noe 

-blir drevet til å ta form som erkjennelse 

-tilskueren står overfor, studerer 

-mennesket er gjenstand for undersøkelsen 

-det foranderlige og forandrende mennesket 

-mennesket som prosess 

 

Graham stiller betrakteren overfor kunstverket som et argument i en diskusjon og vekker 

betrakterens aktivitet, fremfor å hensette ham/henne i en illusjon. For å oppnå en bevisstgjøring av 

                                                 
97 Lev Manovich og flytende arkitektur, se kapittel 2, s.27  
98 Goldberg, RoseLee, op.cit., London 1988, s.162 
99 Se kapittel 3, s. 49, Brecht, Bertolt, op.cit., København 1966, s.18 
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betrakteren som betrakter, gjør Graham betrakteren bevisst sin tilstedeværelse i verksstrukturen. 

Graham gjør ikke bare betrakteren bevisst sin egen tilstedeværelse, han lar ikke betrakteren 

unnslippe sitt eget speilbilde før han/hun er ute av verket, og avtvinger dermed betrakteren en 

avgjørelse. Nøkkelordet i utarbeidingen av en modell med utgangspunkt i Grahams verk på 

utstillingen Passasjer er selvrefleksjon: Graham påpeker og nærmest tvinger betrakteren til å ta 

stilling til verkets struktur. Dette bringer oss tilbake til sosiologen Pierre Bourdieus drøfting av 

demokratisk formidling og skjevheten i formidlingsprosessen:  

 

The only way of lowering the level of emission of a work is to provide, together 

with the work, the code according to which the work is coded, in a discourse (verbal 

or graphic), the code of which is already mastered (partially or completely) by the 

receiver, or which continuously delivers the code for deciphering, in accordance 

with the model of perfectly rational pedagogic communication. Incidentally, it is 

obvious that any action tending to lower the level of emission helps in fact to raise 

the level of reception. 

         Pierre Bourdieu100 

 

Graham synliggjør kodene i sitt eget verk, men skaper dermed en meget kompleks struktur 

med en rekke metanivåer. Der Kaprow eliminerer betrakteren ved å gjøre ham/henne til en 

integrert del av verket, påpeker Graham betrakterens tilstedeværelse i verket. Som Bourdieu 

forklarer må maktstrukturene synliggjøres for at man skal kunne oppnå en åpen diskurs rundt 

dem. Kaprow flykter fra museumsrommet og betrakteren, og klarer derfor ikke å innlede noen 

debatt om kunstens rolle i kunstsystemet i kunstverkene sine. Graham og mange av hans 

samtidige kunstnere på 70-tallet gjenerobrer museumsrommet. Den eneste måten man kan endre 

kunstsystemet på er ved å konfrontere systemets strukturer, og ikke skape et nytt system, en utopi, 

utenfor systemet. Graham vil kutte ned på det symbolske rom innenfor kunsten, og ønsker at ting 

skal være reelle og utilitaristiske, ikke romantiske fantasifostre og utopier. Graham søker 

gjennomsiktighet i tråd med sine glasstrukturer, og vil tømme symbolene for ekspresjonistisk, 

negativt innhold.  

Tradisjonelt i kunsthistorien har blikkets maktstrukturer vært en feministisk 

problemstilling, der mannens dominans kommer til uttrykk ved at det er mannen som betrakter 

(aktiv) og kvinnen som blir betraktet (passiv). I følge Simone de Beauvoir blir kvinnen 

objektifisert ved å bli sett på, mens mannen utøver sin makt ved å se på henne. Det handlende 

mektige subjekt settes opp mot det svake og passive objekt. Graham fjerner seg fra denne 

                                                 
100 Bourdieu, Pierre, op.cit., London 1993, s.225. 
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oppfatningen, og påpeker at blikkets maktstrukturer er mer komplekse, ved å foreslå at alle 

veksler mellom subjekt og objekt i det de ser og blir sett på av andre. I Grahams kunstverk er 

mennesket subjekt og objekt samtidig, det både ser og blir sett. Dette innebærer en rekke 

vekslinger mellom ulike oppfatninger av selvet og andre, som subjekt og objekt, privat og 

offentlig. Et menneske kan for eksempel veksle mellom å identifisere seg som individ og/eller 

del av en gruppe, identiteten kan veksle mellom jeg-identitet og vi-identitet. Denne 

kompleksiteten i selvbilder og selvidentitet101 utgjør en del av kjernen i Grahams kunstnerskap. 

 

Object and subject are not dialectical oppositions, but one self-contained identity: 

reversible interior and exterior termini. All frames of reference read simultaneously: 

object/subject. The viewer as object/subject views subjectively/objectively a 

subjective/objective literal exterior spatial ‘illusion’/’reality’(…).” 

         Dan Graham102 

 

Dan Graham påpeker altså at subjekt og objekt ikke står i noe motsetningsforhold slik mange 

tradisjonelt har ment, men at de er to sider av samme sak, to perspektiver på identitet. 

 Jeg har nevnt noen av dimensjonene interaktiv/relasjonell, stabil/generisk, åpen/lukket, 

osv., og deres forhold til Grahams verksstruktur. Jeg har også antydet at selvrefleksivitet står 

sentralt i Grahams kunstnerskap, og modellen som tar utgangspunkt i Graham er selvrefleksiv; en 

tydelig tendens i deltakelseskunsten fordi den problematiserer og tydeliggjør kunstinstitusjonens 

rolle. Graham forholder seg slik til de seks dimensjonene: 

 

Dimensjon Grahams verksstruktur 

Interaktiv / relasjonell Interaktiv og relasjonell 

Stabil / generativ stabil 

Lukket / åpen åpen 

Normaliserer / selvrefleksiv selvrefleksiv 

Usystematisk utveksling / systematisk utveksling  usystematisk utveksling 

Utenfor / innenfor museumsrommet både/og 

 

Fig.2 Selvrefleksjonsmodellen 

 

Grahams verk på utstillingen Passasjer er interaktivt fordi betrakteren innleder en toveis 

samhandling med et mekanisk eller elektronisk system. Verket kan imidlertid også sies å være 

                                                 
101 Self-image / self-identity, se s.64  
102 Graham, Dan,  “Two Structures” 1967-69, op.cit., London 2001, s.101 
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relasjonelt fordi det synliggjør og produserer sosiale situasjoner innenfor en gitt setting. 

Verkstrukturen er stabil fremfor generativ, fordi verket i større grad er uttenkt som verk enn 

begivenhet. Grahams verksstruktur er ferdig laget før møtet med betrakteren, men verket 

tilrettelegger for visse sosiale situasjoner innenfor strukturen. Graham lar betrakterens selv få 

samhandle med verket, han setter ikke opp noen instruksjoner som betrakteren må følge, men 

overlater en viss mengde valgmuligheter til betrakteren, og skaper derfor en mer åpen struktur enn 

Kaprow. Det mest markante trekket ved Grahams verkstruktur er det selvrefleksive, Graham 

synliggjør visuelle strukturer og maktstrukturer som hans eget verk bygger på, for å konfrontere 

kunstsystemets konsum-ideologi.  

Utvekslingen innenfor Grahams verksstruktur kan sies å være usystematisk, fordi han ikke 

oppretter noen egen økonomi. Han påpeker de sosiale relasjonene, men setter dem ikke opp i et 

eget utvekslingssystem. Graham forholder seg både til museumsrommet og museumssituasjonen, 

og verden utenfor, arbeider derfor både innenfor og utenfor museet/galleriet. Den selvrefleksive 

modellen tar utgangspunkt i deltakelsesverk som synliggjør og problematiserer seg selv som 

formidler og betrakteren som konsument i en formidlingssituasjon, og kan derfor sies å være 

spesielt tydelig innenfor museumsrommet.  

 

4.4 Felix Gonzalez-Torres    

 

I was hungry. I was defeated. I was happy. I was sad. I was in love. I was afraid. I 

was hopeful. I had an idea and I had a good purpose and that’s why I made works of 

art. 

                                                                                               Felix Gonzalez-Torres103 

 

Felix Gonzalez-Torres var en eksilkubaner som levde og virket i USA på 80-tallet og frem til 

midten av 90-tallet. Dette er i seg selv et interessant utgangspunkt for en politisk engasjert 

kunstner, med tanke på USAs forhold til og fordømmelse av Cubas politiske styre. Gonzalez-

Torres problematiserer både USAs og Cubas politiske prosjekter ved flere anledninger, deriblant 

er han opptatt av hvorvidt den amerikanske demokratiske friheten er reell. Utover 80-tallet blir 

en del av de alternative og eksperimentelle kunststedene i New York ”institusjonalisert”, de blir 

omdefinert til markedsdrevne gallerier. En rekke av 60- og 70-tallets politiske og sosiale 

målsetninger overlevde likevel i enkelte kunstprosjekter, deriblant i Group Material, en 

kunstnergruppe opprettet i 1979 hvor Gonzalez-Torres var med. Gruppen åpnet et eget 

                                                 
103 Gonzalez-Torres, Felix, i Art on the Edge and Over, ed. Weintraub, Linda, Art Data, USA 1997, s.116 
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utstillingssted i New York, og de hadde klare politiske og sosiale mål med sin kunst; frigjøring, 

likestilling og demokratiske problemstillinger stod sentralt i gruppens arbeid. 

  Gonzalez-Torres og to andre medlemmer av Group Material, Doug Ashford og Julie Ault, 

utviklet et prosjekt kalt Democracy på begynnelsen av 1980-tallet, hvor de undersøkte subjektets 

rolle i den senkapitalistiske æra. De holdt foredrag, bymøter og utstillinger hvor de utforsket 

demokratiets maktstrukturer, og politikkens innvirkning på og herredømme over kulturen. Group 

Material er et av eksemplene på at 80-tallets kunst også var politisk og sosialt engasjert, og ikke 

utelukkende opptatt av det abstrakte og medieorienterte maleriet, slik en rekke kunstberetninger 

gir inntrykk av. Som navnet tilsier, ønsket Group Material økt fokus på de materielle 

manifestasjonene av kultur, samfunn og politikk som omgir oss. Kunstteoretikeren Kristine 

Stiles, som sammen med Peter Selz har redigert en av de viktigste samlingene av moderne og 

samtidige kunstnertekster, Theories and Documents of Contemporary Art (1996), trekker en 

parallell til konseptkunsten: 

 

Group Material’s examination of democracy is consistent with the aims and values 

of those who developed conceptual art as an alternative means to generate greater 

theoretical involvement on the parts of artists in material culture. 

Kristine Stiles104  

 

Group Material stilte spørsmål ved kulturelle konvensjoner: hvordan lages kultur (og 

kunst) og hvem lages den for?105 Gonzalez-Torres er opptatt av rettferdighet, og ”folkets” rett. 

Han mener at kunst skal være et offentlig gode, et moment som synes i hans ”Robin Hood”-

aktige skulpturer, der han bokstavelig talt tar fra de ”rike/mektige” (museet/galleriet) og gir til de 

”fattige” (publikum). Gonzalez-Torres gir kunsten gratis til publikum, og gjør galleriet forpliktet 

til å etterfylle den når den minker. Han skaper en ubalanse i formidlingen, og ved å la betrakteren 

forsyne seg av kunsten oppretter han et slags bånd til betrakteren. Denne gesten med å gi bort 

kunsten til publikum kan sees som en økonomi eller et utvekslingssystem. Mange av Gonzalez-

Torres’ verkstrukturer er bygget opp som gavesystemer, og kan derfor sees i sammenheng med 

antropologiske gaveteorier. Den franske antropologen Marcel Mauss (1872-1950) er en av de 

mest anerkjente teoretikerne på feltet, blant annet fordi han var en de første som utarbeidet en 

egen gaveteori. Mauss identifiserte i sitt verk The Gift – The form and Reason for Exchange in 

Archaic Societies (1923/24), et mellommenneskelig utvekslingssystem for materielle goder, i 

form av gaver, lagt opp både som en praktisk innretning og et hierarkisk system basert på ære og 

                                                 
104Ed. Stiles, Kristine & Selz, Peter, op.cit., Los angeles 1996, s. 816 
105 Op.cit. 
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respekt. Mauss fant dette gavesystemet i en rekke svært ulike kulturer, og foreslår gavesystemet 

som en samfunnsmodell, det vil si en måte å organisere mellommenneskelig utveksling og 

samhandling. Gavesystemet fremstår som et eksempel på en ikke-kapitalistisk kultur, og Mauss 

ser gaveøkonomien som et alternativ til den kapitalistiske økonomien. 

Mauss tar i The Gift utgangspunkt i det Nord-Amerikanske indianer-begrepet potlatch, 

som blant annet kan bety ”system for utveksling av gaver”. Potlatch er et eksempel på et totalt 

utvekslingssystem: ”The system is quite simple; just the rule that every gift has to be returned in 

some specified way sets up a perpetual cycle of exchanges within and between generations…The 

cycling gift system is the society. ”106  

Mary Douglas er en omstridt, men anerkjent antropolog som har tatt opp arven etter flere 

av de franske strukturalistene og antropologene. Hun sier i sitt forord til Mauss’ The Gift:  

 

Refusing requital puts the act of giving outside any mutual ties. Once given, the free 

gift entails no further claims from the recipient…According to Marcel Mauss that is 

what is wrong with the free gift. A gift that does nothing to enhance solidarity is a 

contradiction. 

        Mary Douglas107 

 

En gratis gave har ikke verdi som en gave fordi den unndrar seg gjensidigheten. En gratis 

gave mister sin betydning som gave, eller den antar en negativ funksjon fordi den gir mottakeren 

en følelse av skyld eller mindreverdighet. Gonzalez-Torres gjør det umulig for betrakteren å 

gjengjelde gaven og setter dermed betrakteren i et slags skyldforhold til ham. Gonzalez-Torres’ 

verk er bygget opp rundt kontraster og dilemmaer, for hver god finnes det en ond og omvendt. 

Gonzalez-Torres’ gaver er svært sjenerøse og gledelige, samtidig som de har en bismak av skyld 

og urett. Det å få i et rom som tradisjonelt har vært oppfattet som strengt og didaktisk, oppfattes 

som befriende, men nettopp fordi det strider mot sosialiserte normer virker det også 

urovekkende. Det at man ikke får gjort gjengjeld gjør en urolig, og en begynner straks å lete etter 

skjulte motiver og negative sider. 

Mauss’ The Gift er ikke bare en etnografisk beretning, men også et skrift om politikk og 

økonomi, gaveteori er teori om menneskelig solidaritet som økonomisk system og 

samfunnsmodell. Denne tosidigheten og solidariteten står sentralt i Gonzalez-Torres’ 

kunstnerskap. Mauss’ oppfatning av gaven som opprettelsen av et sosialt bånd, beskriver 

Gonzalez-Torres’ gaver til betrakteren. Den som gir mest, har mest å gi og er derfor øverst i 

                                                 
106 Douglas, Mary, i forordet til Marcel Mauss’ The Gift, Routledge Publishers, London 2002, s.xi, min 
understreking. 
107 Op.cit., s. xiii 
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hierarkiet. I følge Mauss inneholder hver gave også en del av giveren; det å gi er å gi en del av 

seg selv. Gonzalez-Torres lykkes gjennom sine små gaver i å etablere sosiale bånd eller 

relasjoner direkte til hver enkelt betrakter ved å gi dem noe, en bit av seg selv. Han klarer å 

opprette dette personlige båndet til betrakteren ved å la han eller henne smake på eller ta med seg 

hans livshistorie, og betrakteren føler seg beæret, men også lett skyldig i å ta fra dette sjenerøse 

mennesket uten å gjøre gjengjeld:  

 

The unreciprocated gift still makes the person who has accepted it inferior, 

particularly when it has been accepted with no thought of returning it…Charity is 

still wounding for him who has accepted it… 

Marcel Mauss108 

 

Materiell kapital er makt, den som har mest å gi står øverst på rangstigen. Simone de 

Beauvoir påpekte hvor viktig det var for en kvinne å ha økonomisk frihet for å være uavhengig. 

Avhengighet og underlegenhet skapes når man er avhengig av andres materielle støtte eller 

gaver. Et menneske som står i gjeld til noen materielt eller emosjonelt, har mindre frihet. 

Donasjoner eller gratis gaver rører derfor ved menneskets æresbegrep, og kan skape en sosial 

ubalanse i forholdet mellom giver og mottaker. Her spiller også størrelsen på gaven en rolle, 

gaven skal stå i forhold til balansen i det sosiale forholdet. Tette sosiale bånd som for eksempel 

familie tillater større gaver uten å skape ubalanse, enn løsere sosiale bånd mellom bekjente. 

Gonzalez-Torres spiller på en rekke av disse innarbeidede sosiale systemene i kunstverkene sine, 

skulpturene hans konkretiserer og systematiserer mellommenneskelig utveksling.  

 

A “sculpture” that physically reacts to its environment and/or affects its 

surroundings is no longer to be regarded as an object…It thus merges with the 

environment in a relationship that is better understood as a “system” of 

interdependent processes. 

Hans Haacke109  

 

Gonzalez-Torres’ oeuvre inkluderer blant annet fotografier, tekstbaserte verk, girlandere 

av elektrisk lys, puslespill av fotografier, grafer (”Bloodworks”), ordportretter, par av objekter, 

”candy spills”, perleforheng, bunker med trykk (”stacks”), billboards og levende skulpturer. 

Gonzalez-Torres setter med sin produksjon fokus på kunstverket som prosess, og tanken om 

mening i stadig endring og mening som reiser gjennom ulike kontekster, står sentralt i verkene 
                                                 
108 Mauss, Marcel, op.cit., London 2002, s.83 
109 Haacke, Hans, i ed. Stiles, Kristine & Selz, Peter, op.cit., Los Angeles 1996, s.874  
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hans. Gonzalez-Torres bunker med trykk (”stacks”) til å forsyne seg av, begynte som et ønske 

om å skape offentlig kunst i ordets rette forstand. Han mente det var en tydelig forskjell på 

utendørs kunst, som ofte er monumental og autoritær, og virkelig offentlig kunst, som tilhører 

alle, men som ikke nødvendigvis er plassert utendørs. Dan Graham forholder seg også til tanken 

om offentlig kunst, og lar, som Gonzalez-Torres, publikum benytte seg av kunsten. Graham 

bruker utearealer til de offentlige verkene sine og han setter opp paviljonger som et sosialt gode i 

lokalmiljøet; han arbeider da like mye i en sosial situasjon som en kunstsituasjon. Gonzalez-

Torres forholder seg mer direkte til kunstsituasjonen, og vil trekke den offentlige kunsten inn i 

museumsrommet. Han setter dermed ”det offentlige rom” i fokus: kan museumsrommet og 

kunsten noen gang bli virkelig offentlig? Gonzalez-Torres lar oss forsyne oss av kunsten på 

museets regning, og gjør dermed et dypt innhugg i en rekke sosiale normer og regler.   

Gonzalez-Torres verk Untitled (March 5th) har likhetstrekk med Grahams produksjon 

blant annet gjennom bruken av speil. Untitled (March 5th) består av to identiske runde speil 

hengende ved siden av hverandre i hodehøyde på veggen. Resultatet blir at betrakteren ser sitt 

eget speilbilde (selvbilde) i det ene speilet, og konfronteres med seg selv. Det andre speilet blir 

værende tomt hvis ingen stiller seg ved siden av en, og man får en følelse av ensomhet ved synet 

av det tomme speilet. Er man derimot to som stiller seg ved siden av hverandre, ser man seg selv 

og den andre sammenstilt som i et dobbeltportrett. I likhet med i Grahams speilverk, 

bevisstgjøres betrakteren seg selv som menneske og betrakter, og sitt forhold til andre betraktere. 

Kanskje stiller et par seg ved siden av hverandre og får bekreftet sin tosomhet, de ser seg selv og 

hverandre, sammen og hver for seg. Subjektene blir avhengige av hverandre for å få bekreftet sin 

tosomhet. Stiller man seg opp alene synliggjøres individet, men også ensomheten. Verket har 

flere likhetstrekk med Grahams speilverk, men Gonzalez-Torres verk understreker i større grad 

forholdet til andre mennesker, og hva dette har å si for nettopp selvbildet. Det er altså ikke bare 

spørsmål om et mediert selv hos Gonzalez-Torres, men også om et relasjonelt og sosialt selv. 

Gonzalez-Torres har som Dan Graham eksplisitte referanser til minimalismen i verkene 

sine, og tilsynelatende massive bunker med trykk (”stacks”) henviser til minimalistiske kuber av 

bl.a. Donald Judd, Sol Le Witt og Tony Smith. Gonzalez-Torres anvender også samme type 

lysrør som Dan Flavin i andre verk, og hans ”candy spills” har paralleller til verk av Carl Andre. 

Kunstteoretikeren James Meyer110 mener minimalismen som kunstbevegelse har fått en historisk 

status, i likhet med konseptualismen og pop-kunsten, som gjør den til et viktig referansepunkt for 

nyere kunstnere. Meyer nevner Gonzalez-Torres blant yngre kunstnere som bevisst bruker 

minimalismens geometriske og repetitive prinsipper i en ny sammenheng. Meyer bruker begrepet 
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neo-minimalisme når han snakker om disse nye kunstnerne som tydelig bruker og, i følge ham, 

”misbruker” minimalismen.  

 

Supporters of Gonzalez-Torres argued that he had replaced the supposedly cold, 

unforgiving aesthetic of Minimalism with one of ’generosity and mutual exchange’. 

Defying Minimalism’s anti-symbolic stance, Gonzalez-Torres’ works are vaguely 

allusive; some suggest a quite specific content…Gonzalez-Torres, Horn, Ray and 

Antoni have perverted the forms of historical Minimalism for their own use. 

James Meyer111   

 

Meyer er tydelig skeptisk til at Gonzalez-Torres og andre neo-minimalister blander 

referanser til minimalismen med symbolikk. John Cage tømte verkene sine for personlige 

referanser og Dan Graham søkte vekk fra symbolikk og ekspresjonisme. Gonzalez-Torres 

gjeninnfører det personlige og symbolske rom, innenfor en kunstretning som lenge bare hadde 

vært reservert persepsjon og resepsjon. Kunstnerens følelser og biografi hadde blitt et tabu i den 

betrakterorienterte kunsten, og Gonzalez-Torres viser at det er mulig å være både ekspressiv og 

betraktervennlig, uten at det går på bekostning av noen av aspektene. Gonzalez-Torres utvikler 

en meget raffinert måte å etablere nærhet til betrakteren på, samtidig som han forteller sitt liv og 

sine personlige følelser gjennom kunsten.  

En av de sentrale skikkelsene innen den minimalistiske kunstbevegelsen i New York på 

60-tallet, Carl Andre, laget et verk kalt Spill (Scatter Piece) i 1966.  Verket består av plastbiter 

som virker tilfeldig strødd eller kastet utover et gulv, det er en form for naturlig spredning av 

plastbitene med en viss konsentrasjon om et midtpunkt. Denne spredningen er basert på 

konseptet om at hvis man kaster mange små deler opp i luften, vil de lande spredt jevnt utover 

bakken. Gonzalez-Torres er kjent for sine mange ”candy-spills”, spredninger av sukkertøy og 

sjokolade i hauger og felter på gulvet og i hjørner. Spredningen av Gonzalez-Torres’ ”spills” er 

imidlertid ikke tilsynelatende tilfeldig som Andres, men nøye lagt opp i felter på gulvet. Antallet 

sukkertøy i spredningene er også ved en rekke anledninger blitt målt opp etter Gonzalez-Torres 

eller samboerens kroppsvekt. Det tilfeldige inntrer først i Gonzalez-Torres’ verk når publikum 

får forsyne seg av sukkertøyene; ”skulpturen” blir foranderlig, og det er uvisst hvor mange 

sukkertøy som forsvinner, hvor fort de forsvinner og hvorfra forsvinner. Gonzalez-Torres’ 

verksstruktur kan ikke sies å være basert på tilfeldighet, det er fastlagt på forhånd. Betrakteren 

har imidlertid tidvis en direkte innvirkning på selve verket, og verksstrukturen har derfor 

generative eller tilfeldige trekk.  

                                                 
111 Meyer, James, op.cit., s.42 
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Gonzalez-Torres’ kunst kroppsliggjør en rekke dualiteter og kontraster som liv/død, 

ensomhet/tosomhet, fristelse/avholdenhet. Han refererer direkte til minimalismen på et formalt 

og visuelt plan, men spiller også på overflod med sine nærmest barokke tepper av skinnende 

sukkertøy og forheng av gullperler. Gonzalez-Torres’ meget bevisste symbolbruk står som sagt i 

et motsetningsforhold til minimalistenes forsøk på å fjerne alle symbolske og kompositoriske 

elementer. På et vis går Gonzalez-Torres inn i en diskusjon med minimalismen, og fyller den 

med symbolikk for å fylle den med følelser. Gonzalez-Torres forholder seg både til en sosial og 

en estetisk situasjon, han skaper ting som bare skal være vakre, samtidig som han er både politisk 

og sosialt engasjert. Han gjør noe konkret med kunsten sin, men gir ikke opp det abstrakte håpet. 

Kunstskribenten Adriano Pedrosa hevder i en anmeldelse av Gonzalez-Torres i kunstmagasinet 

Art Forum, at Gonzalez-Torres forener ulike kunsttradisjoner i en slags fin de siècle 

kunstkonsensus 112. James Meyer var ikke enig dette, så en konsensus kan det ikke ha vært, men 

det er mange kunstanmeldere og teoretikere som synes å ha en spesiell elsk for Gonzalez-Torres. 

Dette kan kanskje nettopp skyldes at Gonzalez-Torres undergraver minimalismens 

”innholdsløshet”, og dermed gjenoppretter det emosjonelle innenfor det sosiale rommet. 

Kunstteoretikeren Nicolas Bourriaud113 skriver spesifikt om Gonzalez-Torres i sin bok 

Esthétique relationelle (2001), og nevner ham som eksempel på en relasjonell kunstner. 

Gonzalez-Torres’ verksstruktur er relasjonell, selv om betrakteren samhandler med et materielt 

system og ikke med mennesker, fordi det opprettes et sosialt eller mellommenneskelig bånd 

mellom kunstner/verk og betrakter. Gonzalez-Torres er fysisk tilstede gjennom gavene han gir 

og etablerer en egen nærhet til betrakteren ved å gi bort ”deler av seg selv”. Det relasjonelle 

motsetter seg det private, men fordi Gonzalez-Torres skaper et intersubjektivt, fremfor personlig 

rom, virker det selvbiografiske inkluderende fremfor ekskluderende. Bourriaud kaller Gonzalez-

Torres beretning for en ”autobiographie…partagée” (”delt selvbiografi”), dvs. en intersubjektiv 

selvbiografi som vektlegger det mellommenneskelige fremfor det internt menneskelige.     

Gonzalez-Torres var homofil, og både han og hans samboer døde av AIDS, samboeren 

døde noen år før Gonzalez-Torres selv. I flere av sine verk tematiserer Gonzalez-Torres sorgen 

etter samboerens død, sykdommen AIDS, spredningen og kampen mellom de røde og hvite 

blodlegemene. Bourriaud anser imidlertid disse selvbiografiske hentydningene til 

homoseksualitet som generelle og inkluderende, ikke som spesifikke og ekskluderende. 

Bourriaud mener at Gonzalez-Torres fremstiller allmennmenneskelige følelser som kan deles av 

alle. Det som gjøres tydelig er altså ikke den personlige opplevelsen av AIDS og 

homoseksualitet, men de mer universelle opplevelsene av savn, sorg og ensomhet.  

                                                 
112 Pedrosa, Adriano, Art Forum, desember 2000, s.157 
113 Nicolas Bourriaud, se kapittel 2, s.24 
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Gonzalez-Torres tematiserer nytelse og avholdenhet i verkene sine, blant annet gjennom 

haugene av sukkertøy. Her kan vi trekke en parallell til litteraturteoretikeren Roland Barthes114 

og hans jouissance-begrep: den estetiske eller intellektuelle tilnærming til et verk er en nytelse 

som nesten kan sammenlignes med nytelse av seksuell karakter. Den intellektuelle og sanselige 

nytelsen i Gonzalez-Torres’ verk antar et erotisk aspekt. Valgfriheten til å forsyne seg og nyte 

Gonzalez-Torres verk impliserer et ansvar, slik seksuell nytelse i hans forstand impliserte et 

dødelig ansvar. Dilemmaet eller paradokset er et kjernemoment i Gonzalez-Torres’ 

kunstnerskap, til enhver nytelse hører det en form for straff, og til livet hører nødvendigvis 

døden. Valg medfører ansvar og utgjør derfor et dilemma, på samme måte som gaven. En gave 

er ikke bare en gave fordi den aldri står alene, den er sosialt motivert og har implikasjoner. En 

gratis gave gir som nevnt en følelse av skyld hos mottakeren, mens den gir en følelse av 

overlegenhet hos giveren. For at denne ubalansen skal rettes opp må det gis en ny gave som veier 

opp for den forrige, gavene skal også stå i forhold til hverandre, hvis ikke opprettes det en ny 

ubalanse. En gave er en del av et sosialt og materielt utvekslingssystem, og gaven impliserer 

derfor hele systemet.  

Gonzalez-Torres forbinder tid og sted med konkrete aspekter ved livet, men sted får også 

en slags abstrakt kvalitet gjennom overganger og endringer. Gonzalez-Torres forholder seg ikke 

til spesifikke steder, men spesifikke overganger. Tiden gjør at stedet eller rommet vi lever i er i 

stadig endring, både tid og sted blir flyktige faktorer som aldri står stille. Tid og rom blir derfor 

synkrone faktorer, to sider av samme fluks. Gonzalez-Torres ser tid som skremmende på grunn 

av dens forgjengelighet, og han konfronterer tiden ved å gjøre verkene sine fluktuerende.  

Det er noe uendelig vakkert ved Gonzalez-Torres’ verk både tematisk og formalt. 

Gonzalez-Torres verk har minimalismens renhet og markante tilstedeværelse og det homofile 

glam-miljøets glitter og livsnytelse. Gonzalez-Torres rører oss med sin livshistorie, aller mest 

fordi han som Bourriaud sier, klarer å gjøre den intersubjektiv. Selv om Gonzalez-Torres 

tematiserer død, sykdom og ensomhet, formidler han alltid også skjønnhet, glede og håp. 

Gonzalez-Torres’ verk kan sies å oppløses når de gis bort, men samtidig rekonstitueres og 

fornyes de, fordi de etterfylles av museene/galleriene. Fornyelsen har noe herlig håpefullt over 

seg, den motsier fortapelsen og døden.  

 

But death, as it appears in his oeuvre, is never merely suggestive of silence or 

finitude. As each piece is consumed it begins anew…   

        Carlos Basualdo115 

                                                 
114 Roland Barthes, se kapittel 2, s. 19 
115 Basualdo, Carlos, Art Forum, januar 1998, s.111 
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 4.5 Gavemodellen  - Etablering av nærhet til betrakteren 

Gonzalez-Torres var representert med tre verk på utstillingen Passasjer: Untitled (NRA) (1991), 

Untitled (Throat) (1991) og Untitled (Golden) (1995). Nesten alle Gonzalez-Torres’ verk heter 

Untitled, men har så en spesifikk referanse eller tittel i parentes etterpå. Dette kan sees som en 

kunsthistorisk henvisning til moderne og minimalistiske verk som ofte manglet tittel eller var gitt 

tittelen Untitled.  

Gonzalez-Torres’ verk Untitled (NRA) er en bunke med trykk der et sentralt neon-rødt 

rektangel omsluttes av et sort felt. Bunken fremstår som en kube i museumsrommet, men den 

virker med ett sårbår og ustabil når vi ser at den består av papirark man kan forsyne seg av. Rødt 

og sort er dramatiske og symbolske farger, og i sammenheng med tittelen tenker man på blod og 

ondskap. NRA er forkortelsen for den amerikanske organisasjonen National Rifle Association, 

som vil opprettholde amerikanernes grunnlovsfestede rett til å eie våpen. NRA regnes for å være 

en ultra-konservativ organisasjon bestående av våpenfanatikere. USA har svært høye dødstall 

grunnet skyteepisoder årlig, og mange mener at dette kunne vært forhindret gjennom en 

strengere våpenlovgivning. Gonzalez-Torres’ verk Untitled (NRA) kan anses som både en 

politisk og en personlig protest, mot en organisasjon og et regime som ”tillater” drap, men 

fordømmer homofili.   

Untitled (Throat) er Gonzalez-Torres’ andre verk på utstillingen, og også det er til å 

forsyne seg av. På et hvitt lommetørkle som er brettet ut på gulvet, ligger det røde og hvite Halz 

mentoldrops. Dette kan også sies å være en ”candy spill”, men det har helt andre konnotasjoner 

enn hans glitrende tepper av fruktdrops. Untitled (Throat) henspiller på sykdom, og som mange 

har antydet, mer konkret på sykdommen AIDS. De røde og hvite halsdropsene kan for eksempel 

referere til røde og hvite blodlegemer, mens lommetørkle viser til sykdom. Dette verket er det 

ikke så fristende å forsyne seg av, det ser sykdomsbringende og smittefarlig ut. Kanskje er det en 

kommentar til hans glitrende hauger av sukkertøy som publikum kaster seg begjærlig over. 

Gonzalez-Torres’ sukkertøy sprer seg, og blir en del av kroppene våre. Mange har skrevet at han 

også her henspiller på sykdommen, den sprer seg i oss når vi faller for fristelsen. Spredningen 

kan nok sees slik, men Gonzalez-Torres’ små gaver har like stor sammenheng med hans ønske 

om å gi oss (publikum) noe. Gaven bærer også i seg en dobbelthet som jeg tidligere har vært inne 

på, ved å motta en gave innleder man ofte et sosialt forhold til giveren, eventuelt et skyldforhold, 

og man kan dermed få en mindreverdighetsfølelse ved å ikke kunne gjengjelde gaven. 

Gonzalez-Torres’ siste verk på utstillingen, Untitled (Golden), viser en lysere 

sinnsstemning og understreker hans elsk for det vakre og det materielle. Verket består av et 

forheng av gullperler som strekker seg tvers over museumsrommet, og som betrakterne må gå 

gjennom eller holde til side når de skal gjennom utstillingen. Gonzalez-Torres har laget flere 
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slike verk bestående av forheng eller gardiner med plastperler. Disse er beslektet med andre av 

hans verk, bestående av klaser med lysledninger, blant annet av samme typen som Dan Flavin 

bruker. Gonzalez-Torres sier selv at han en gang så en slik anretning av lys og syntes det var så 

uendelig vakkert at han ville omgi seg med det. Lys representerer tradisjonelt håp og tro, og 

bærer en nesten religiøs symbolikk. Lysverkene står imidlertid ikke bare for en abstrakt følelse 

av håp, men de står også, og kanskje særlig, som konkrete, materielle lysgivere og fornyere. Den 

fysiske kontakten med gullperlene, og ”fornyelsen”/”renselsen” ved å gå gjennom forhenget og 

la perlene gli over seg, gir en materiell følelse av håp, en slags forløsning gjennom tingen. Et 

lignende verk med et forheng av plastperler kalt Untitled (Water) understreker denne følelsen av 

renselse i det betrakteren går gjennom forhenget.  

Mange av Gonzalez-Torres’ verk kan som sagt oppfattes som gaver, fordi de gis bort til 

betrakteren. Dette skaper en underlig situasjon innenfor museet, der de selvfølgelige og innlærte 

normene brytes. En rekke sosialantropologer og filosofer som Marcel Mauss, Claude Lévi-

Strauss og Paul Ricoeur, skrev i løpet av det 20. århundret om gaven som en form for sosial 

kontrakt med en rekke sosiale implikasjoner. Sentrale momenter for de forskere som har 

beskjeftiget seg med gaveteori, er solidaritet og et ønske om å skape et bedre samfunn basert på 

en mer rettferdig utveksling. Gonzalez-Torres og Group Material utforsket nettopp slike 

forutsetninger med sitt prosjekt Democracy. Den franske filosofen Paul Ricoeur mener at 

anerkjennelse, det vil si et gjensidig respektfullt forhold, er kjernen til et godt samfunn. 

Kommunikasjon og identitet er avhengig av anerkjennelse, og Ricoeur sier videre at 

anerkjennelse kan oppnås ved tvang eller den kan ta form som en gave, som besvares med 

takknemlighet og gjensidig anerkjennelse116. Gaveutvekslingssystemet tar form som et gjensidig 

kommunikasjonssystem der et gjensidig felleskap opprettes, et system der maktbalansen ikke er 

basert på vold, men på gaver.  

Gonzalez-Torres konkretiserer og synliggjør den utveksling som skjer mellom 

kunstner/verk og betrakter gjennom faktiske gaver. Han fremstiller kunstsystemet som et 

utvekslingssystem, der opprettingen av sosiale relasjoner mellom kunstner/verk og betrakter er 

en faktisk mulighet for kunstneren til å ”gi” av sitt talent. Kunstnerens del i samfunnets 

produksjonssystem blir også konkretisert og påpekt: kunstnerens kreative og fysiske arbeider 

”gis” til samfunnet som et gode. Denne bevisste organiseringen og synliggjøringen av den 

mellommenneskelige utvekslingen i kunstsystemet kan sies å være systematisk, og relaterer seg 

derfor til det systematiske i forhold til dimensjonen systematisk/usystematisk utveksling.  

Gonzalez-Torres bygger en relasjon til betrakteren, som gjør at betrakteren går inn i og 

engasjerer seg i hans privatperson. Relasjonsbygging er et eget felt innenfor markedsføring, og 
                                                 
116 Kemp, Peter, ”Om Paul Ricoeur: Gavens paradokser”, Le Monde Diplomatique, nordisk utg., nr.3 juni 2003 
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består av bevisste strategier for å opprette relasjoner med brukere/kjøpere. Relasjonsmarkedsfører 

Evert Gummeson påpeker at fysisk nærhet fremmer eller kan fremme mental og emosjonell 

kontakt 117. Dette har implikasjoner for all deltakelseskunst der betrakteren er fysisk involvert i 

verket, men vi ser likevel en spesiell relevans for Gonzalez-Torres. Den fysiske manifestasjonen 

eller gaven setter ikke bare betrakteren i et skyldforhold, Gonzalez-Torres oppretter en fysisk 

relasjon som styrker den mentale og den emosjonelle relasjonen.  

Jeg vil nå forsøke å plassere Gonzalez-Torres i forhold til de seks dimensjonene, og derfra 

forsøke å identifisere en egen deltakelsesmodell ut fra hans verksstruktur: 

 

Dimensjon Gonzalez-Torres’ verksstruktur 

Interaktiv / relasjonell  relasjonell 

Stabil / generativ stabil 

Lukket / åpen  åpen 

Normaliserer / selvrefleksiv selvrefleksiv 

Usystematisk utveksling / systematisk utveksling systematisk utveksling 

Utenfor / innenfor museumsrommet både/og 

 

Fig.3 Gavemodellen 

 

Gonzalez-Torres’ verk oppretter en relasjon til betrakteren gjennom den fysiske strukturen 

og verkene hans har derfor en relasjonell karakter. Gonzalez-Torres’ kunstverk er allerede 

eksisterende som verk, og derfor stabile, men åpne og dynamiske strukturer fordi de tillater 

deltakelse og til en viss grad påvirkes av betrakterens samhandling med verket. Gonzalez-Torres 

har flere strukturelle likhetstrekk med Dan Graham: stabilitet, åpenhet, selvrefleksivitet og 

utstilling både innenfor og utenfor museumsrommet. De skiller seg imidlertid fra hverandre når 

det gjelder dimensjonen usystematisk og systematisk utveksling. Gonzalez-Torres oppretter som 

nevnt et utvekslingssystem eller en økonomi, og verksstrukturen hans arbeider derfor med 

systematisk utveksling. Graham påpeker utvekslingsmekanismer, men etablerer ikke systemer 

som konkretiserer utvekslingen og den forblir derfor mer usystematisk enn i Gonzalez-Torres’ 

verksstruktur. Den systematiserte utvekslingen basert på gaver er det mest fremtredende trekket 

ved Gonzalez-Torres verksstruktur, og vil utgjøre kjernen i modellen som forholder seg til ham. 

Modellen som tar utgangspunkt i Gonzalez-Torres’ verksstruktur forholder seg tett til 

Mauss’ gaveteorier. Gonzalez-Torres etablerer en nærhet mellom verk/kunstner og betrakter, 

som baseres på en fysisk nærhet og generøsitet, samtidig som man settes i et slags skyldforhold 

                                                 
117 Gummeson, Evert, Relasjonsmarkesdføring fra 4P til 30R, Kolle forlag 2003, s.33 
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fordi man ikke har noen mulighet til å gjengjelde gaven. Relasjonen som oppstår blir ensidig 

fordi den ikke tillater gjensidig utveksling, betrakteren får ikke betalt sin skyld. Gonzalez-Torres 

oppretter et utvekslingssystem, men lar det ikke få virke, og skaper dermed en sosial ubalanse 

som kan virke inn på betrakterens følelser.  
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Kapittel 5 – Relasjonelle nettverkskonstruksjoner og et fornyet samfunnsengasjement 

5.1 Kunsten 1990-2003 
 

Artists of the ’90s use performance as a critical evocation of everyday life, now an 

extraordinary mix of visual languages and value systems. Threaded through with 

technology as much as with the traces of spirituality of their own invention, 

contemporary performance artists force us to confront our own particular moment in 

time, and to attempt to name it.  

        RoseLee Goldberg118 

 

Forholdet til kunstinstitusjonen og betrakteren har vært sentrale momenter i den avantgardistiske 

kunsten på siste halvdel av 1900-tallet. Vi har sett hvordan Kaprow flyktet fra selve 

museumsrommet for å unnslippe kunstinstitusjonen, men han klarte likevel ikke å unndra seg de 

tankekonstruksjoner og skjulte føringer som institusjonen er bygget opp av. Kaprow lyktes ikke i 

å endre kunstverkets struktur slik at kunst og liv ble ett, men han lyktes i å markere sin motstand 

mot kapitalisme i kunsten og innlede en utforsking av kunstverkets funksjon og grenser. Mange 

av 60-tallets kunstnere var svært tydelig politiske, og de beveget seg ut i gatene med en tro på at 

de kunne forandre verden og kunstsystemet. 60-tallets eksperimentelle kunstnere er kjent for sine 

utopier, og for å forsøke å forandre den verden vi lever i og ville skape en ny. 70-tallets 

kunstnere fortsetter denne politiske kampen, men beveger seg inn igjen i institusjonene og 

museumsrommene, blant annet for å arbeide konkret med den problematiske situasjonen og for å 

kommunisere med publikum. Graham forholder seg tydelig til museet både som mulighet og 

hemsko, kunstsystemet kan kontekstualisere, realisere og normalisere.   

Denne bearbeidelsen innenfra ble trukket videre av kunstnere og politisk aktive på 80- og 

90-tallet. For å endre institusjonen må man erkjenne at man er en del av den, man må jobbe med 

den og ikke mot den. Hvis man står utenfor og i opposisjon til et system, har man ikke tilgang til 

de maktkanaler som skal til for å endre systemet. Det er dette såkalte naive aspektet man 

kritiserer 6o-tallets kunstnere for: å ha forsøkt å endre systemet utenfra. Dagens kunstnere blir 

stadig mer avanserte i sin manøvrering gjennom systemet, og alle institusjonelle mekanismer 

fremstår som svært komplekse og nyanserte. ”Vellykkete” kunstverk i dag skal helst kritisere, 

problematisere og akseptere kunstsystemet og sin egen verksstruktur på en gang. Faren er at 

verkene blir for nyanserte og kompliserte, og at de dermed balanserer og utydeliggjør sitt eget 

innhold, slik at de ikke klarer å formidle det rungende, om enn naive budskap som politisk aktive 

på 60-tallet gjorde.  

                                                 
118 Goldberg, RoseLee, op.cit., London 1998, s.39 
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Kropp, bevegelse og handling ble som tidligere nevnt viktige momenter for mange 

eksperimentelle og samfunnsengasjerte kunstnere på 1960-tallet. Vi finner et fornyet sosialt og 

politisk engasjement i tillegg til en økt interesse for betrakteren i kunsten på 1990- og 2000-

tallet. Mange av 90-tallets kunstnere bygger direkte på 60-tallets kunstpraksiser, og refererer til 

disse i verkene sine, mens andre i større grad tar utgangspunkt i samtidig teknologi og 

kommunikasjonsteori. Den enorme utviklingen innenfor medier og telekommunikasjon, har 

skapt en ny mediebeherskelse hos både kunstnere og betraktere, som er blitt en del av kunstens 

hverdag. Samfunnet blir stadig mer medialisert, og det blir derfor viktigere å fremstå med en klar 

profil eller et klart budskap for å trenge gjennom muren av motstridende budskap. Her ligger en 

av de sentrale problemstillingene i dagens kunst- og kulturformidling, men også i 

formidlingssituasjonen generelt: hvordan fange opp og kommunisere med hvert enkelt og 

spesifikke individ gjennom en klar og tydelig, og dermed generell profil?  

 

The distinction between art and the everyday with which it begins has become 

increasingly irrelevant over this period, and it no longer makes sense to think of 

there being an essential contrast between these two terms. 

Michael Archer 119  

 

Det er kanskje ikke noen kontrast mellom livet og kunsten lenger, men vi ser en ny form 

for motsetning mellom fiksjonen/mediene og virkeligheten/hverdagslivet. Vi oppfatter at 

virkeligheten i stor grad fremstilles gjennom og skapes av mediene. Dagens virkelighet kan 

minne om den Graham forsøker å skape og problematisere med sine kunstverk, subjektet 

befinner seg i flere virkeligheter samtidig grunnet internett og massemedier. Medialiseringen av 

virkeligheten kan sies å ha pågått gjennom hele det 20. århundret, men det er et svært modent og 

kompleks mediesamfunn vi i dag lever i, og det selvrefleksive momentet blir stadig sterkere. 

 Interessen for hverdagslivet i kunsten kan sees som en form for realisme, Mette Sandbye, 

adjunkt i moderne kultur ved Universitetet i København, snakker om en nyrealisme i enkelte 

kunstuttrykk på 90-tallet. Sandbye mener at denne virkelighetssøkende tendensen innenfor 

kunsten har sammenheng med tre aspekter:  

 
For det første er verden blitt mindre overskuelig som følge av globaliseringen. Det 

er vanskeligere for individet å identifisere seg med størrelser som stat, nasjon og 

klasse – og dette skaper et behov for avklaring av de helt nære relasjoner. For det 

andre kan virkelighetshungeren forstås som et svar på tiltagende mediering: 

vi…ønsker i stedet å oppleve vanlige mennesker i helt ordinære sosiale situasjoner. 
                                                 
119 Archer, Michael, op.cit., s.8  
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Derav suksessen til reality-tv. For det tredje kan nyrealismen tolkes som en reaksjon 

på 80-tallets postmodernisme, som applauderte den nye massemediekulturen helt 

ukritisk. 

 Mette Sandbye120 

 

Globalisering, identitetssøking, mediesamfunn og nettverkskonstruksjoner er viktige 

begreper i dag, og beskriver hvordan mennesket stadig forsøker å tilpasse seg kulturendringer. 

Kunstnerne forholder seg som Sandbye sier både til en kunstsituasjon /kunsttradisjon som 

modernisme og postmodernisme, og til en virkelig, sosial og politisk situasjon som menneskene 

lever i. I stedet for å sette de siste tiårene opp mot hverandre som teser og antiteser med 

hovedvekt på enten fiksjon eller virkelighet, er det mulig å følge den realistiske tendensen 

gjennom hele det 20. århundre, med større eller mindre intensitet. Her berører vi et sentralt 

spenningsfelt i forskningen på flere felter: skal den historiske utviklingen oppfattes som brudd 

eller kontinuitet? Det går an å se en kontinuitet i det 20. århundres virkelighetssøken, eller, som 

Sandbye, oppfatte 90-tallets realisme som et brudd med 80-tallets mediefiksjon. Det er blitt 

stadig mer akseptert å oppfatte den historiske utviklingen som en kontinuerlig prosess, fremfor 

en rekke brudd. Bruddene finnes også, men først og fremst som reaksjoner innenfor et komplekst 

hele, og ikke som rene kutt i historien.  

Den svenske kunstteoretikeren Maria Lind, som blant annet har skrevet mye om Elin 

Wikström, setter 90-tallets streben mot virkeligheten i forhold til 60-tallets utopier. Hun sier at 

man i den politisk engasjerte kunsten på 60-tallet i stor grad forholdt seg til makroutopier, det vil 

si de store spørsmål. Mens i dag, sier Lind, forholder vi oss til mikroutopier, de helt nære ting vi 

faktisk kan påvirke.  

 

Det handlar just om individen och det lilla sammanhanget, att skapa möten mellan 

enskilda människor, men inte nödvändigtvis skapa förbrödring over hela verden. 

Det handlar mer om att skapa konkreta relationer, att inte enbart symbolisk gå 

utanför konstens institutionella rum, utan också bokstavligt etablera relationer. 

Maria Lind121  

 

Likevel forholder vi oss til de store spørsmål, gjennom den nære virkeligheten. Identitet 

var et vesentlig interessefelt i 60-og 70-tallets kunst, slik det også er i dagens kunst, i dag 

frembringer imidlertid kunstnere i større grad identitetsbevissthet hos det enkelte mennesket som 
                                                 
120 Sandbye, Mette, i artikkelen “Realistisk renessanse?” av Bendik Wold, Morgenbladet, nr. 29, Oslo 11.- 17. juli 
2003 
121 Lind, Maria, fra katalogen Blekinge Museums og Statens Konstråds satsning på samtida konst i offentlig miljø, 
Karlskrona 1999, s.79 
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møter kunstverket. Gjennom det kan større identitetsskapere som kjønn, rase og seksualitet 

tematiseres, uten at det er verkets hovedanliggende.          

 

Television, cinema and culture as an industry have modified the status and impact of 

images. 

Birgit Pelzer122

  

Etter det enorme oppsvinget i mediekulturen på 80-tallet oppstod det en ny form for 

betrakter, den medievante betrakter. Den medievante betrakter er et begrep som omfatter 

mennesker i hele den vestlige verden og også andre steder der massemedier og internett er en del 

av hverdagen. Begrepet er uavhengig av kulturkapital og økonomisk kapital123, og sier noe om at 

den gjengse vestlige borger er blitt mer selektiv i sin oppfatning av lyd, bilder og tekst. I vårt 

fremskredne informasjonssamfunn forholder vi oss daglig til hundrevis av beskjeder i tekst-, lyd- 

eller billedform. Det meste er reklame som vi ikke nødvendigvis ønsker, men mye er også 

nyheter som vi etterhvert ikke har kapasitet til å ta inn. Det har oppstått en konkurranse om 

betrakterens oppmerksomhet, og betrakteren har blitt mer kresen når det gjelder hva han/hun ser 

og hører, og ikke minst hva han/hun tar til seg.  

Betrakteren tar med seg denne tilstanden av ”informasjonsskepsis” inn på museet eller 

galleriet, og forholder seg til kunsten gjennom en ny medievanthet. Dagens betrakter er mer 

krevende, ikke minst fordi det i dagens kunstverden er en gjengs oppfatning at man alltid skal ta 

hensyn til betrakteren. Enkelte har til og med begynt å antyde at dette hensyntagende til 

betrakterens opplevelse har gått for langt, en av titlene til årets kunstbiennale i Venezia lyder 

”Dreams and Conflicts: -The Viewer’s Dictatorship”. Hvorvidt denne tittelen er en kritikk eller 

en radikalisering av fokuset på betrakteren blir for omfattende å ta for seg her, men tittelen 

betrakterens diktatur antyder i begge tilfeller en problematisering av betrakterens rolle i 

kunstsystemet. Spørsmålet er hvorvidt betrakteren har noen reell makt, eller om det heller er 

kravet til formidling i kunstverdenen generelt som utgjør dette betrakterdiktaturet. Kunst- og 

teknologiteoretikeren Lev Manovich mener dagens betrakter lever i et paradigme der han/hun 

ikke tror blindt på illusjonen, fordi han/hun er så medievant, men lever seg inn i den frivillig, 

som et valg. Det å velge mellom ulike ”virkeligheter” er blitt en del av dagens mediestyrte og 

teknologisk orienterte samfunn. 

Avantgardistiske kunstnere av i dag søker sammen i kunstnerkonstellasjoner i større grad 

enn tidligere, kanskje etter modell fra 60-tallets eksperimentelle grupperinger. Disse 

                                                 
122 Pelzer, Birgit, op.cit., London 2001, s.64 
123 Pierre Bourdieus begreper for å skille mellom kunnskapsressurser og økonomiske ressurser.  
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kunstnerkonstellasjonene kan sees i sammenheng med et økt samfunnsengasjement og ønsket om 

å virke i en faktisk virkelighet. Samtidig som nettverkskonstruksjoner blir stadig viktigere i den 

virkelige verden, ser vi flere nettverkskonstruksjoner både som verksstrukturer og kunstneriske 

produksjonsmodeller. Ved å arbeide sammen skaper kunstnerne kontekster for sin egen 

produksjon, og de skaper temporære så vel som spatiale plan, som beveger seg frem og tilbake 

mellom medier og virkelighet. Kunstnergrupperinger opponerer også mot den ovennevnte 

oppfatningen av kunstneren som geni, og understreker mangfoldet av meningsprodusenter i 

enhver kunstproduksjon.   

Vi har tidligere vært inne på stabile og generative kunstverk som to ulike måter å 

forholde seg til kunst og verksstrukturer på. John Cage var en av de første kunstnerne som 

forsøkte å skape skapende fremfor skapte kunstverk. Filosofen Natalie Crohn Schmitt124 sier: 

”…for Cage, art is not an object distinct from ourselves, but an experience, an event that includes 

the observer.”125 Fra å være stabil og ferdigprodusert blir verksstrukturen bevegelig og generativ; 

kunstverket produserer situasjoner og begivenheter. Både Rirkrit Tiravanija og Elin Wikström 

skaper relasjonell kunst som baserer seg på virkelige, og dermed faktiske mellommenneskelige 

forhold og situasjoner. Tiravanija og Wikström fullfører Kaprows prosjekt om å viske ut 

grensene mellom kunst og liv i sine verksstrukturer, men de har imidlertid ikke noe ønske om å 

rømme fra verken kunstbegrepet eller kunstinstitusjonen. De to kunstnerne navigerer mellom 

kunst og liv som ulike deler av den samme virkeligheten, og begge oppretter en dialog med det 

kunstsystemet de er en del av.   

 

5.2 Nomaden Rirkrit Tiravanija  

 
..My home is where I am at the moment. I’m content where I am. It’s Buddhist 

thinking. 

        Rirkrit Tiravanija126 

 

Rirkrit Tiravanija er født i 1961 i Buenos Aires, er opprinnelig fra Thailand, har gått på skole i 

Bangkok og Toronto, og er utdannet kunstner fra Chicago (Art Institute) og New York (Whitney 

Independent Studies Program). Han har leiligheter i minst tre ulike land og er stadig på reisefot. 

Han elsker biler og kjører ofte store strekninger over lengre perioder hvor han slår leir tilfeldige 

steder og lager mat til folk han møter. Tiravanija lever en nomade-tilværelse som spinner om 

menneskelige relasjoner og nettverk på ulike geografiske steder. Siden 1989 har Tiravanija skapt 
                                                 
124 Natalie Crohn Schmitt, se kapittel 3, s.51 
125 Schmitt, Natalie Crohn, op.cit., USA 1990, s.9 
126 Tiravanija, Rirkrit, intervjuet av Roberta Fallon, ”Spiritual Comfort”, www.artnet.com  
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installasjoner og sosiale situasjoner som ofte går ut på å by publikum på mat og drikke, eller 

skape en spesiell form for sosial atmosfære. Kunstverkene hans skiller seg ikke fra livet han 

lever og han tar aldri fri fra eller trekker seg tilbake fra kunstnertilværelsen: Tiravanjias liv, 

reisene og måltidene, utgjør i stor grad kunstnerskapet hans. Dette fraværet av distinksjon 

mellom virkelig liv og kunstnerskap betegner kunstneren som aksjonist, og er en tilværelse vi 

blant annet kjenner fra 60-tallskunstnere som Joseph Beuys.  

Et annet aspekt ved Tiravanijas kunstnerskap som kan settes i forhold til Beuys, er 

Tiravanijas implisitte forestilling om at alle mennesker er kunstnere. Beuys sier: ”Jeder Mensch 

ist Künstler”127, og forsøker med det å overføre kunstmetaforen til den sosiale sfære, for å vise at 

alle mennesker kan skape verdier og forme virkeligheten gjennom sine spesifikke og ulike 

kompetanser128. Ved å anvende kunstens begrepsapparat på den virkelige verden, forsøker Beuys 

å forbedre virkeligheten ved å estetisere den. Innenfor et slikt paradigme er økonomiske og 

symbolske verdier tett forbundet som deler av en solidarisk og produktiv helhet129. Tiravanijas 

forestilling om at alle mennesker er kunstnere kan forbindes med Beuys’ mer ideologiske 

oppfatning; Beuys anser arbeid som en kunst, og Tiravanija ser alle virkelige situasjoner som 

potensielt kunstneriske.  

Beuys’ konsept sosial skulptur kan sees i sammenheng med Tiravanijas kunst fordi det 

beskriver enhver sosial situasjon som potensielt skulpturell. Tiravanija sier at han i forbindelse 

med sitt verk Chiang Mai Social Installation (1996) i Chiang Mai, forsøkte å lage en ’sosial 

skulptur’ eller et sosialt prosjekt. Prosjektet var en ukelang performance med diverse 

komponenter, deriblant en utstilling i en Tuk Tuk130-taxi sammen med kunstneren Navin 

Rawanchaikul. Tiravanija arbeider med sosiale relasjoner og med menneskefylte situasjoner; 

idéen om det skulpturelle i Tiravanijas situasjoner ligger i den strukturelle synliggjøringen og 

objektifiseringen av de sosiale relasjonene. Tiravanija tydeliggjør og kroppsliggjør de sosiale 

rollene og mellommenneskelige båndene til en sosial skulptur. 

Tiravanija sier eksplisitt at hans estetiske og konseptuelle forbilder er Marcel Duchamp, 

Joseph Beuys, Marcel Broodthaers og Andy Warhol131. En eksplisitt referanse til Warhol finner 

vi i Tiravanijas bruk og fotografering av merkevarer, selv om disse antar en annen og mer 

konkret mening i Tiravanijas sosiale situasjoner. I forbindelse med bruken av merkevarer i 

matlagingen og i de sosiale situasjonene berører Tiravanija multiplen132 som kunstnerisk idé, 

men også merkevarer som kulturelle betingelser og identitetsskapere. 

                                                 
127 Beuys, Joseph, sitert i foredrag av Ina Blom ved IAKK, UiO, Oslo 5. mars 2003 
128 Blom, Ina, Joseph Beuys, Gyldendal, Norge 2001 
129 Blom, Ina, op.cit., Oslo 5. mars 2003 
130 Tuk Tuk – asiatisk motorisert fremkomstmiddel med tre hjul, brukes ofte som taxi. 
131 Geldin, Sherri, Supermarket, Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich 1998, s.22 
132  Repetisjon/serie av objekter eller konsepter, gjerne masseproduserte. 
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Tiravanijas prosjekt Das soziale Kapital (Den sosiale kapital) som ble holdt på Migros 

Museum i Zürich i 1998 forholder seg til varer, økonomi, og sosiale relasjoner, dvs. til 

mellommenneskelige utvekslingssystemer. Verket var en slags enorm installasjon der 

museumslokalet var bygget om til et slags supermarked. Rundt i ”supermarkedet” var det 

plassert hauger og hyller med prisede varer som publikum kunne kjøpe. I tillegg var det bygget 

små rom av finer i utstillingslokalet til ulike formål: blant annet et kjøkken der publikum kunne 

lage mat og spise, og et musikk-øvingslokale med diverse utstyr, der betrakterne kunne prøve 

seg. Das soziale Kapital huset også en lounge med sacco-sekker, bøker, TVer, en juke box og en 

bar. Publikum kan sette seg ned, drikke, snakke sammen, lese; kort sagt samhandle innenfor det 

sosiale rommet som loungen utgjør. Sted og rom i Tiravanijas verk dreier seg i stor grad om 

opprettelsen av nettopp sosiale rom, dvs. rom og fysiske strukturer som er forbundet med sosiale 

relasjoner og tilhørighet.  På en liten TV i baren ble Angst essen Seele auf (1974) av Rainer 

Werner Fassbinder vist. Angst essen Seele auf er en meget interessant film med tanke på sosiale 

utvekslingssystemer, og individuelle og kulturelle behov. Filmen handler om en ung og vakker 

marokkansk fremmedarbeider i Tyskland, som innleder et kjærlighetsforhold til en eldre og 

ensom tysk enke. Fremmedarbeideren og enken gifter seg med hverandre til alles store 

forargelse, og kjærlighetsforholdet blir en kamp med såvel omverdenen som dem selv.   

Fassbinder fremstiller alle sosiale forhold, fra elskere, familie, naboer til selgere og 

kunder, som basert på gjensidig behovstilfredsstillelse. Limet i det sosiale forholdet er behovet 

og det menneskelige overlevelsesinstinkt, og dynamikken er tjeneste og gjentjeneste. Mennesker 

trenger hverandre, de er grunnleggende sosiale dyr. Som de sier i filmen ”Allein habe ich 

Angst.” og ”Zusammen sind wir stärk.” Tiravanija understreker det sosiale og relasjonelle 

nettopp som en grunnleggende del av økonomien og de mellommenneskelige 

utvekslingssystemer. Den sosiale kapitalen er avgjørende for den økonomiske kapitalen, og for 

menneskenes overlevelse. Som nomade er Tiravanija avhengig av sitt sosiale nettverk, og han 

både bygger og bruker dette. 

I forbindelse med Das soziale Kapital ble boken Supermarket(1998) utgitt. Supermarket 

kan sies å være alt fra en bok om Tiravanija, til en utstillingskatalog og et av Tiravanijas 

konsepter. Boken består av rundt tyve korte tekster om Tiravanija som kunstner, skrevet av 

kunstnere, kuratorer og kunstteoretikere som kjenner ham. Tiravanija kontaktet venner og 

bekjente, og ba dem skrive en kort tekst om ham eller til ham, uten å spesifisere lengde eller 

form. Resultatet er en samling svært ulike tekster, hvis sammensetning kanskje sier mer om 

Tiravanijas kunst enn det selve innholdet gjør. Tiravanija har ikke skrevet noe i boken selv, men 

fremstår som en grunnleggende bakmann, slik han fremstår i sine sosiale situasjoner. Tiravanija 

er den sosiale relasjonen som holder alle tekstene og tekstforfatterne sammen. I boken er det 
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mange av skribentene som nevner at Tiravanija gjør det grunnleggende arbeidet, men så 

forsvinner i løpet av den sosiale situasjonen. Tiravanija er en slags vert som inviterer til å skrive i 

boken og som inviterer til middag. Han tilrettelegger for en sosial situasjon og en diskusjon rundt 

kunst, som han ønsker skal fortsette uten ham.  

Tiravanija forsøker ikke å gi svar, eller styre begivenhetene, bare initiere dem. 

Supermarket fremstår som et slikt prosjekt, der han lar bekjente skrive om kunst, uten å gi noen 

samlende ledetråd. Kunsten ligger derfor ikke i selve kunsten, men i diskusjonen rundt kunsten. 

Erkjennelsen og forståelsen av Tiravanijas sosioøkonomiske prosjekt ligger allerede i hvert 

enkelt menneske, Tiravanija bare hjelper det frem gjennom god mat og godt øl i en setting som 

er skapt for og nettopp derfor skaper diskusjon rundt kunst, nemlig museet. Vi finner en rekke 

slike selvrefleksive kunstpraksiser i dagens kunstverden, som ønsker å synliggjøre og 

problematisere både produksjonsprosessen og verket selv. 

 

Kunstverkene som skapes i dag er drøftende i sin karakter. De har en bevissthet om 

sin egen henvendelsesform, om sine egne retoriske grep. Det som gjerne kalles 

selvrefleksjon og narsissisme, er det jeg vil kalle diskursivitet: Du viser frem det du 

gjør, mens du gjør det. 

         Ina Blom133 

 

  Asiatiske filosofiske retninger som buddhisme, taoisme og zen er kjent for sine ikke-

voldelige løsninger og sitt reflekterte forhold til omverdenen. Åndelige verdier og nøysomhet 

står sentralt, og mennesket oppfordres til å meditere over sin egen eksistens for å oppnå større 

selverkjennelse og dermed indre ro. Tiravanija er som nevnt opprinnelig fra Thailand, både dette 

og arven fra Cage og neo-avantgarden, kan være grunner til at han anvender en rekke referanser 

til asiatisk kultur og religion i sine situasjoner og installasjoner. Tiravanija er også svært opptatt 

av buddhistisk tenkning. Han bruker ofte den sterk oransje fargen fra buddhistiske munkekleder 

på alt fra vegger til mindre detaljer, ved en utstilling lagde han et oransje meditasjonsrom. 

Tiravanija serverer mat og drikke i forbindelse med sine sosiale situasjoner, maten han serverer 

er da som regel asiatiske nuddelretter eller supper. Drikkevarene er imidlertid mer avhengig av 

hvilket land han befinner seg i; internasjonale merkevarer som Coca Cola får en interkulturell og 

intersubjektiv karakter som referanse og identitetsskaper. Kanskje setter Tiravanija den vestlige 

forbrukskulturen opp mot den buddhistiske nøysomhetskulturen.  

Jeg har tidligere vært inne på at deltakelseskunstnerne forsøker å lede sine betraktere mot 

en erkjennelse eller selverkjennelse gjennom en eller annen form for aktivisering. Aktiviseringen 

                                                 
133 Blom, Ina, intervjuet av Jon Refsdal Moe i ”Med Ina Blom i Babylon”, Morgenbladet, nr.31, 1.-7. august 2003 
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i Tiravanijas verk består ofte i å gi betrakteren mat som han eller hun spiser, mens vedkommende 

konverserer om kunst eller andre ting innenfor Tiravanijas sosiale situasjon. Tiravanija lager 

enten mat i museumslokalet, eller han inviterer venner og bekjente hjem til seg selv eller hjem til 

venner av seg. Det er alltid Tiravanija som kjøper og lager og lager maten. Mat har en rekke 

betydninger og implikasjoner brukt i kunst, når det gjelder alt fra mat som politikk, til mat som 

personlig traume og mat som sosialt rituale. Tiravanija spiller på mange måter på disse bevisste 

og underbevisste spenningsfeltene som ligger nedfelt i mat og spising.  

Antropologen Mary Douglas sier at måltidet er for innvidde, for venner, familie og 

spesielle gjester, og hun mener at selve måltidet uttrykker vennskap134. Douglas setter opp en 

figur som består av en indre og en ytre sirkel, den indre sirkelen representerer de man deler mat 

med, mens den ytre sirkelen står for de sosiale forbindelsene som bare får drikkevarer. I 

Tiravanijas tilfelle kan vi si at han ikke skiller mellom den ytre og den indre sirkel, alle han 

kjenner og venner av venner som han ikke kjenner, får dele måltider med ham. Han utvider de 

sosiale relasjonene og bygger nettverk.  

Mat er et sosialt system og antropologen Marcel Mauss skriver: ”..Exchanges of food are 

linked to bonds of social alliance and solidarity”135. Her kan vi trekke en parallell til Gonzalez-

Torres, både han og Tiravanija gir noe fysisk til betrakteren for å opprette et sosialt bånd. I følge 

Douglas understreker vi og skiller mellom typer sosiale bånd gjennom mat og matsystemer. 

Matsystemer kan sammenlignes med gaveutvekslingsystemer, begge er sosiale 

utvekslingsystemer basert på menneskelige behov, og de sier noe om en kulturs normer, myter 

og ritualer. Mat har både en konkret, materiell verdi og en symbolsk verdi. I følge Mauss 

inneholder hver gave en del av giveren, det å gi er å gi en del av seg selv. Likeledes er det å ta 

imot å akseptere en del av noen andre, et gjensidig bånd opprettes.  

 

As output of one person and as input into another, food is a particularly apt vehicle 

for symbolizing and expressing ideas about the relationship of self and others. 

                     Anna Meigs136 

 

I alle kulturer er mat viktig for selvbildet og selvforståelsen, mat er en identitetsskaper og 

sier noe om hvem man er og vil være. Mat kan være både kultur og personlig livsstil, og er 

forbundet med subjektiv identitet så vel som gruppe-tilhørighet. Mat er også spesiell fordi den 

blir en del av kroppene våre, mat vi får av andre blir en del av oss og det skapes dermed også et 

faktisk, fysisk bånd som er relativt intimt mellom mennesker som deler mat. Fordi mat inntas og 
                                                 
134 Douglas, Mary, ed. Counihan, Caroline & Van Esterik, Penny, Food and Culture, Routledge, London 1997 
135 Mauss, Marcel, sitert i Anna Meigs artikkel, Food and Culture, op.cit., London 1997, s. 95 
136 Meigs, Anna, Food & Culture, op.cit., London 1997 s.105 
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blir en del av kroppen, markerer det ofte tradisjonelt en form for overgang, en fysisk endring som 

symboliserer en ny begynnelse eller et spesielt høydepunkt. Mat har vært ansett som hellig og 

har en sterk tilknytning til religiøse historier. Tiravanijas bruk av asiatisk mat understreker det 

buddhistiske aspektet ved kunsten hans. I det antikke Asia, og fremdeles i dag, er mat forbundet 

med medisinske verdier; mat er medisin. Mat har også erotiske konnotasjoner, både fordi den 

nytes og fordi den opprettholder kroppsfunksjonene. Mat er ikke bare primærbehov, men også 

sosiale behov som kommunikasjon, identitet og historie. 

 

Performance art is the one place where ritual can be reinvented, and where 

boundaries can be crossed 

Guillermo Gomez-Pena137 

  

Mat og måltider er forbundet med ritualer, og Tiravanija middager kan sies å være ritiske 

gjennom sin repetitive og konstruerte karakter. Riten er en kulturell identitetsskaper og ritualer er 

kulturelle kjennetegn. Nomade-tilværelsen er også forbundet med naturreligion og ritualer, og 

teoretikeren og kuratoren Francesco Bonami foreslår at Tiravanija tar rollen til en prest, der han 

kveld etter kveld organiserer sosiale ritualer: 

 

Basically the core of each idea is to redefine the place, the object, the event into a 

shrine, a point of meditation, a site for a cult, meaning a place for devotion and 

homage to persons and things. All of Tiravanija’s interventions have yet a reflexive 

dimension where the guest goes through different phases of identity; guest, host, 

viewer, player, customer, client and worshipper. At the same time the artist as an 

author accepts the role of the priest, not as a celebrant but as the creator of the 

context for the celebration, of the environment where different kind of awareness 

will take place, even if in contradiction with each other. 

        Francesco Bonami138 

 

5.3 Den generative modellen – Sosiale roller og nettverkskonstruksjoner   

Rirkrit Tiravanijas ”verk” på utstillingen Passasjer var o VER station no.2, og det 

fremkom som et slags samarbeid mellom Tiravanija og en gruppe studenter ved Kunstakademiet. 

Sommeren 2001 ble det avholdt en utstilling på Oslo Kunsthall, der blant annet Tiravanija deltok 

og samarbeidet med en gruppe studenter fra Kunstakademiet. Tiravanija var på daværende 

tidspunkt også invitert til å delta på ustillingen Passasjer våren 2002. Tiravanija, som ofte jobber 

                                                 
137 Gomez-Pena, Guillermo, sitert i RoseLee Goldbergs bok Performance –Live Art Since the 60s, op.cit., s.131 
138 Bonami, Franceso, op.cit., Zürich 1998, s. 133 
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med konstellasjoner av kunstnere og publikum, foreslo å overlate rommet han hadde til 

disposisjon på Passasjer til gruppen med kunstakademistudenter. Kunststudentene ble ikke gitt 

noen føringer for hvordan rommet skulle utformes eller hva det skulle inneholde, den eneste 

ledetråden de hadde og som de hadde snakket med Tiravanija om, var en idé om å skape en slags 

lounge, et oppholdsrom der så vel kunstnere som publikum kunne slappe av og samhandle. 

Resultatet ble et rom dekket med vegg-til-vegg-teppe og puter på gulvet, innredet med bar og 

utstyrt med diverse elektronisk utstyr som TV/video, datamaskin og stereoanlegg. Publikum ble 

oppfordret til selv å ta med musikk og filmer, det ble ikke lagt noen føringer på hva som skulle 

vises eller høres.  

I kunstverk av denne typen, der kunstneren skaper et slags miljø med ulike medier som 

betrakteren kan benytte seg av, er mediene ofte definert av kunstneren, og selv om betrakteren 

gis valgmuligheter, gis han eller hun kun et definert antall muligheter rettet mot allerede 

bestemte emner. I Das soziale Kapital, hvor Tiravanija også etablerte en lounge, viste han som 

sagt Angst essen Seele auf, en film som tematiserte den samhandlingen og meningsutvekslingen 

som foregikk i rommet, og satte den i perspektiv. Gjennom fremvisningen av filmen, ble verket 

samlet mer til en enhet, der selve verket bærer i seg en meningsfylt kontrast som gir det en 

innbyrdes spenning. Slike kontraster var det imidlertid lite av i o VER station no.2. Verket bestod 

av en rekke konstellasjoner og meningsutvekslinger, særlig i forhold til selve utformingen av 

rommet, men også i en diskusjon rundt selve kunstbegrepet og hvordan nettopp dette verket 

forholdt seg til det.  

Ved å la kunststudentene utforme kunstverket uten videre føringer, åpnet Tiravanija for 

en diskusjon dem imellom om hva verket skulle være, men også en diskusjon rundt hva de 

trodde han mente eller ønsket å oppnå ved å overlate verket til dem. Det hele utviklet seg til et 

kompleks system av meningsutvekslinger og nettverksdannelser. Det ble blant annet satt opp en 

paraply-e-mail der det ble utviklet og utvekslet tanker og ideer 2 måneder forut for og 2 måneder 

inn i utstillingen, mailene kunne bl.a. leses og kommenteres i loungen på museet. I løpet av 

utstillingsperioden intervjuet kunstakademistudentene andre kunstnere på utstillingen, 

intervjuene ble også en del av loungen, sammen med dokumentasjonen av nuddelmiddagen 

Tiravanija laget kvelden før åpningen. Loungen inneholdt også diverse dokumentasjon over 

andre verk av Tiravanija, og selv om verket tilsynelatende var overlatt til andre, var det preget av 

Tiravanija, som i følge kuratoren også var til stede for å se at alt var som det skulle.  

o VER  station no.2 refererer ikke bare til Tiravanijas verk på utstillingen Passasjer, men 

til et helt mediekonsept kalt o VER station bestående av ulike ”stasjoner”(radio, TV, internett, 

sosiale sammenkomster)  laget av frivillige og kunstnere over hele verden. o VER station no.2 på 

Passasjer kan fremstå som et av de mange programmene innenfor modernettverket, eller en 
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miniutgave av nettverks- og mediekonstruksjonen o VER station (nummer en). Tiravanija er en 

av de som organiserer og opprettholder dette nettverket, og han samarbeider i den forbindelse 

blant annet med den danske gruppen Superflex. Superflex har også en nettverks- og medie-

konstruksjon som minner om o VER station kalt Superchannel.  På gruppens internettside 

www.superflex.com ligger det en rekke linker til sider som presenterer gruppens ulike prosjekter, 

deriblant medieprosjekter og forretningsprosjekter for utvikling av miljøvennlig kraft i fattige 

jordbruksland. Superflex har også utarbeidet identitetsrelaterte internettprosjekter, Karlskrona 2 

og Wolfsburg 2, som består av en slags dobbel virkelighet på internettet. Dan Graham arbeidet 

som Tiravanija og Superflex med egne og amatørdrevne sendinger fra lokale TV- og 

radiostasjoner, og han var som nevnt svært opptatt av formidlingen av ulike versjoner av 

virkeligheten. Graham, Superflex og Tiravanija anerkjenner massemedienes makt og tar dem i 

egne hender, på samme måte som de tar kunstsystemets formidlingsoppgaver i egne hender. 

Tiravanijas kunst kan anses som relasjonell, fordi den i tråd med Bourriauds definisjon 

kan sies å være en: ”…kunstnerisk praksis som tar mangfoldet av mellommenneskelige 

relasjoner og deres sosiale kontekst som teoretisk og praktisk utgangspunkt…”139 Tiravanija 

skaper mikrosamfunn eller ”mobile hjem” der deltakerne forholder seg til hverandre som i det 

virkelige liv i en gitt sosial situasjon, samtidig som situasjonen i høyeste grad er konstruert som 

kunstverk. Tiravanijas verk er åpne strukturer fordi de baserer seg på betrakterdeltakelse og gir 

betrakteren et kreativt rom innenfor verket. I følge filosofen Natalie Crohn Schmitt vil disse 

verkene ha et tilfeldig aspekt fordi de overlater avgjørelser til betraktere, til mennesker.  

 

Performances that are in any sense truly dependent on audience participation 

are, in these respects, chancy or indeterminate. 

Natalie Crohn Schmitt 140 

 

Menneskets tanke- og handlingsmønstre kan ikke forutsies med nøyaktighet og blir derfor 

til en viss grad tilfeldig. Kunstneren Elisabeth Peyton forteller i en tekst i boken Supermarket141 

hvordan hun oppdaget de virkelige mulighetene i Tiravanijas verk, en gang mengden av 

betraktere brøt de sosiale reglene. Tiravanija hadde planlagt en happening der man kunne koke 

sine egne egg, leke med en kylling, spise og snakke med hverandre. Plutselig var det en av 

deltakerne som kastet egget sitt i veggen, og Peyton forteller hvordan folk lo av dette stuntet og 

at flere gjorde det samme, og knuste egg skled nedover veggen. Peyton beskriver hvordan denne 

hendelsen opplevdes som ”voldelig” og skremmende innenfor en setting som egentlig var frihet 
                                                 
139 Bourriaud, Nicolas, op.cit., s.117 
140 Schmitt, Natalie Crohn, op.cit., s.27 
141 Peyton, Elisabeth, Supermarket, op.cit., Zürich 1998, s.76-77 
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og samvær. Strukturen i Tiravanijas verk tillater inngripen fra betrakteren og tillater dermed 

hypernarrasjoner142, det vil si at betrakterne ved å følge sine egne valg kan oppnå ulike eller 

individuelle versjoner av kunstverket. Tiravanijas verk har en generativ struktur, fordi verket 

skaper og åpner for nye situasjoner. Verket er i tråd med komponisten Cages teorier en 

begivenhet, det er en produsent fremfor et produkt.  

 

 Art should highten our awareness that our identity is not separate from that of 

nature and not fixed. 

Natalie Crohn Schmitt143  

 

Dette er et sentralt aspekt i så vel Tiravanijas som Grahams kunstnerskap, menneskets 

identitet forandrer seg ut fra ytre referansepunkter, vi veksler mellom subjekt og objekt, vi er 

objekt og subjekt samtidig. Tiravanija er opptatt av at mening og sosiale relasjoner er i stadig 

bevegelse. Kunsten er grunnleggende dynamisk, fordi dens mening er i stadig endring. Dette kan 

settes i sammenheng med den mangetydige meningsproduksjonen som finner sted ved bruk av 

collageteknikken. Ina Blom beskriver meningsforflytningene i en collage slik: ”..The artistic 

technique of collage, where each (dislocated) element will simultaneously carry traces of its 

previous context (signify back) and itself transform and be transformed by the new context.”144 

Slik fremstår menneskene i Tiravanijas sosiale situasjoner, som biter i en collage. De bærer sitt 

subjekt fra en tidligere kontekst samtidig som de antar en ny rolle i Tiravanijas kunstkontekst. 

Mennesker veksler også mellom ulike roller innenfor en og samme kontekst, avhengig av hvem 

de er, vil være eller føler seg som. En sosial situasjon er en kontekst i stadig endring, og 

menneskelige behov, som styrer de sosiale relasjonene, er også dynamiske. 

Tiravanijas kunstnerskap dreier seg i stor grad om en nomadetilværelse, han reiser rundt 

og ”slår leir” i museer eller andre passende steder hvor han lager mat og snakker med alle de som 

måtte være der. ”De som måtte være der” kan være alt fra tilfeldig publikum til nære venner eller 

bekjente av Tiravanija, de sosiale situasjonene hans er imidlertid oftest reservert spesielt 

innvidde, det vil si bekjente Tiravanija har underrettet, eller kuratorer og museumsarbeidere og 

deres venner. Tiravanija kjenner mennesker over hele verden, og han kontakter dem når han skal 

delta på en utstilling et sted eller når han bare reiser rundt og lager mat. Det hender vel at 

publikum er tilfeldige gallerigjengere, men oftest er publikum hans gjester og på et eller annet 

vis del av et nettverk eller en konstellasjon av mennesker. Sosiologen Manuel Castells definerer 

nettverk slik: ”Networks are built by the choices and strategies of social actors, be it individuals, 
                                                 
142 Se Lev Manovich, kapittel 2, s. 26 
143 Schmitt, Natalie Crohn, op.cit., s.11 
144 Blom, Ina, op.cit., Oslo 1993, s. 206 
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families or social groups.”145 Her kan vi trekke en parallell til Fassbinder og hans fremstilling av 

sosiale relasjoner som behovstilfredsstillelse. Tiravanija synliggjør og kroppsliggjør disse 

aspektene i verkene sine. 

Tiravanijas nettverk av mennesker vokser hele tiden fordi hans venner og bekjente stadig 

tar med seg nye venner og bekjente, han kan derfor sies å drive nettverksbygging. Dette har 

paralleller til kunstpraksiser på 60-tallet, deriblant særlig til kunstneren Ray Johnsons mail art-

system. Johnson sendte brev og collager til fremmede eller kjente, som igjen sendte det videre 

eller tilbake. Et helt nettverk av forsendelser eller små gaver ble bygget opp mellom et stadig 

økende antall mennesker; i likhet med Tiravanija og Beuys kan Johnson sies å ha levd sitt 

kunstnerskap, kunst og liv (og død) var ett, og postsystemet hans blir derfor både en del av 

kunstsystemet og en del av den virkelige verden146. Kunstsystemet representerer her et sett med 

tanker og verdier rundt kunst, et kunstparadigme, så vel som de fysiske manifestasjoner som 

museer, gallerier, biblioteker og auksjoner.  

Fordi Tiravanija lever kunsten sin, kan verkene ikke sies å ha noen begynnelse eller slutt. 

Verkene er som relasjoner eller nettverk, de knyttes tettere sammen og utnyttes i perioder, mens 

de i andre perioder ikke brukes og bare utgjør en mulighet, som for eksempel et telefonnummer 

man kan ringe. Tiravanijas sosiale situasjoner er både virkelige og arrangerte på samme tid. 

Kunstteoretikerne Barbara Steiner og Andreas Spiegl mener at Tiravanijas verk er som skapt for 

en ”institusjonell setting”, nettopp fordi situasjonene ikke er helt naturlige, men også har en 

planlagt eller regissert side. Betrakteren går inn i ulike roller, og er bevisst kunstsituasjonen, 

samtidig som han/hun er seg selv fordi settingen sier sosial hygge. Tiravanija oppfører seg altså 

som en vert, han tilrettelegger for og organiserer en sosial situasjon, men han har ingen direkte 

innvirkning på utfallet av den sosiale situasjonen. Han kan for eksempel ikke vite om publikum 

spiser eller kaster eggene de får, eller om de hygger eller kjeder seg. Betrakteren kan også velge 

hvorvidt han eller hun vil delta i samtalen, eller heller betrakte situasjonen som utspiller seg på 

avstand. Roller er et sosialt kommunikasjonsmiddel, en måte å signaliserer hvem man er på i en 

gitt situasjon. Det å betrakte andre i situasjoner der de for eksempel presenterer seg, flørter, 

diskuterer, osv. kan gi en innblikk i en rekke sosiale roller og konstruksjoner. Denne 

konkretiseringen av sosiale mønstre utgjør noe av det skulpturelle elementet hos Tiravanija som 

vi har vært inne på tidligere. 

 Tiravanijas verksstruktur er i første omgang generativ, fordi den operer med nettverk av 

mennesker og dermed baserer seg på tilfeldighet. Det er ikke gitt at man får tilgang til 

Tiravanijas verk, selv om han deltar på en utstilling som varer i to måneder. Det at verket ikke er 

                                                 
145 Castells, Manuel, The Internet Galaxy, Oxford University Press, New York 2001 
146 Blom, Ina, The Name of  the Game: Ray Johnson’s Postal Performance, Museet for Samtidskunst, Norge 2003 
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tilgjengelig gjør det vanskelig å behandle, og man kan si at det unnslipper kunstsystemet på en 

annen og mer effektiv måte enn Kaprows verk. Ved å forholde seg konkret til selve 

kunstsystemet, og utnytte det at et museum eller et galleri i stor grad er avhengig av et apparat 

for å nå sitt publikum, klarer Tiravanija å skape verk som kvitter seg med tradisjonelle betraktere 

og åpningstider. Tiravanija opponerer mot det kunstsystemet som objektifiserer og konsumerer 

kunstverket, som om verkene skulle eksistere uavhengig av en mellommenneskelig relasjon eller 

diskurs. Han endrer derfor disse betingelsene og skaper den samtalen han anser som nødvendig 

innenfor dagens kunstverden.  

 Jeg har allerede vært inne på hvordan noen av dimensjonene forholder seg til Tiravanijas 

verksstruktur. En fullstendig oversikt over momentene i modellen ser slik ut: 

 

Dimensjon Tiravanijas verksstruktur 

Interaktiv / relasjonell relasjonell 

Stabil / generativ generativ 

Lukket / åpen  mer åpen 

Normaliserer / selvrefleksiv både/og 

Usystematisk utveksling / systematisk utveksling systematisk utveksling 

Utenfor / innenfor museumsrommet både/og 

 

Fig.4 Den generative modellen 

 

 Tiravanija forholder seg først og fremst til sosiale situasjoner, situasjoner som inkluderer 

mellommenneskelig utveksling og den er derfor relasjonell. Fordi Tiravanija kun opererer med 

noen fastlagte premisser, men overlater mye av verksstrukturen til betrakteren, blir den i sin 

essens tilfeldig og dermed generativ. Det generative aspektet utgjør en tydelig strukturell 

forskjell fra de allerede nevnte deltakelsesmodellene. Det generative aspektet er som sagt et 

aspekt som strekker tilbake til 60-tallets avantgardistiske kunstnere, deriblant John Cage og 

Fluxus-bevegelsen. Det generative momentet beskriver en type deltakelse som tilrettelegger for 

tilfeldighet, og det vil utgjøre kjernen i denne fjerde modellen. 

Tiravanijas verksstruktur har stor grad av åpenhet fordi den lar betrakteren velge hvorvidt 

han/ hun vil delta eller se på, og om han/hun vil være seg selv eller innta en rolle. Betrakterens 

valgmuligheter gjør at vi må svare både/og på dimensjonen normaliserer/ selvrefleksiv; 

betrakteren kan selv velge hvorvidt han/hun vil la seg oppsluke av den sosiale situasjonen, og 

dermed normalisere den, eller om han/hun vil betrakte den utenifra og dermed se den som 

selvrefleksiv. Situasjonene Tiravanija organiserer er selvrefleksive, de innleder en diskurs med 
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seg selv, enten gjennom å tilby øl inne på utstillingen eller ved å diskutere kunstbegrepet med 

deltakerne. Som tidligere nevnt oppretter Tiravanijas verksstruktur en meget systematisk sosial 

utveksling, han sammenligner sosial økonomi med pengeøkonomi, og sosial kapital med 

pengekapital for å tydeliggjøre utvekslingen. Ved å servere ”betrakterne” middag konkretiserer 

han forholdet mellom vert og gjest, giver og mottaker. Tiravanija forholder seg både til 

museumsrommet og private lokaler, og manøvrerer bevisst mellom ulike sosiale rom ved hjelp 

av ulike sosiale forbindelser. Tiravanija verken rømmer fra eller påpeker kunstsystemet, han 

innleder en diskusjon med det. 

Både Gonzalez-Torres og Tiravanija kan sies å generere ikke-kapitalistiske 

utvekslingssystemer med likhetstrekk til gaveøkonomier. Begge kunstnerne konkretiserer det å 

gi og ta i sosiale situasjoner, både som samfunnsmodell og som utgangspunkt for kunstsystemet. 

Gjensidighet i utvekslingen tematiseres hos både Gonzalez-Torres og Tiravanija, men mens 

Gonzalez-Torres nekter betrakteren å gjengjelde gaven, legger Tiravanija opp til at betrakteren 

skal få gjengjelde og handle i den sosiale situasjonen. Tiravanija legger til rette for en sosial 

begivenhet som tematiserer kunstverket, kunstinstitusjonen og samfunnet, basert på et generativt 

prinsipp. 

 

5.4 Elin Wikström  

Elin Wikström er født i 1965 i Västersås i Sverige, lever i Gøteborg og er blant annet 

gjesteprofessor ved Kunsthøyskolen ved Universitetet i Umeå. Wikström utdannet seg som 

kunstner ved Kunsthøyskolen Valand i Gøteborg (1987-92), og regnes i dag som en av Sveriges 

viktigste samtidskunstnere147. Det finnes imidlertid relativt lite litteratur om henne, så jeg må 

basere mange av drøftingene på egne observeringer. Wikströms kunstnerskap består i stor grad 

av konstruerte situasjoner som hun aktiverer i bestemte øyeblikk. Verkene aktiveres et bestemt 

sted, enten innenfor eller utenfor museumsrommet. Wikström sier selv at hun arbeider i samme 

tid og rom som den pågående virkeligheten her og nå148. Hun er opptatt av spesifikke steder som 

muliggjør de ulike verkene, og hun knytter verkene sine stort sett til offentlige steder, det vil si til 

steder som er gjenstand for konstant mellommenneskelig utveksling, og dermed fungerer som 

sosiale spenningsfelter. Ikke alle lar seg fange opp av Wikströms situasjoner, dette er imidlertid 

meningen, fordi det er slik mennesker forholder seg til virkelige situasjoner: noen 

involveres/involverer seg, mens andre går forbi.  

Wikströms verk har ofte blitt karakterisert som psykososiale og epistemologiske 

eksperimenter. Hun forholder seg til virkeligheten med sine konstruerte situasjoner, samtidig 
                                                 
147 Opplysninger er hentet fra Moderna Museet Projekt, Moderna Museet i Stockholm, Stockholm 2000 
148 Wikström, Elin, fra katalogen til Blekinge Museums og Statens Konstråds satsning på samtida konst i offentlig 
miljø, Karlskrona 1999, s.81 
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som eksperimentene hennes ofte tar form som spill eller lek. Opp til dette spill-konseptet knytter 

hun tanken om barnlighet, irrasjonalitet og anarki. Hun stiller spørsmål ved den vestlige verdens 

krav til effektivitet og rasjonalitet; vi kan her trekke en parallell til Bertolt Brecht som i sin 

teaterteori sier at tilværelsen bør bestemme tenkningen, fremfor å la tenkningen bestemme 

tilværelsen149. I verket Hur skulle det gå om alla gjorde så?(1993) installerte Wikström seg i en 

seng i et ICA snarkjøp i Malmø, hvor hun lå under dynen hver dag i underkant av tyve dager i 

åpningstidene. Diagonalt over sengen hang et display med en rulletekst der en jeg-person snakket 

om dager man ikke har lyst til å stå opp, og om det å bestemme seg for bare å bli liggende i 

sengen med dynen over hodet. Wikström forteller om en episode som utspant seg mens hun lå i 

sengen: ”En pappa frågade sin son hur det skulle gå om alla i hela Sverige vaknade en morgon 

och inte ville stiga upp ur sängen. ”Det skulle bli kaos”, svarade pojken. ”Rätt svarat”, sa pappan 

och gick vidare.”150  

Et annet av Wikströms verk, Erling, Gunde och Kjell – tre flitiga, lugna og fina svenske 

män som heller arbetar enn lever på sosialen (1999) fokuserer nettopp på folks reaksjoner på en 

konstruert situasjon. Verket kan forbindes med kunstneren Adrian Pipers event I Am the Locus # 

2 (1975), der Piper gikk rundt på gaten i New York kledd ut som en ung mann med uklar 

identitet. Piper hadde på seg hvit ansiktssminke, afroparykk, løsbart og mørke briller, for å føle 

og bevege seg gjennom sosiale holdninger og krefter. Piper utforsket gjennom dette viktige 

identitetsskapere som kjønn og rase ute i det offentlige rom. Piper sier hun var en ung anonym 

gutt fra den tredje verden som vandret gjennom folkemengden, synlig og usynlig på samme 

tid151. I Wikströms verk Erling, Gunde och Kjell…bruker hun noen av de samme virkemidlene 

som Piper for å konfrontere de holdninger og fordommer vi har til vår egen og andres identitet. 

Erling, Gunde og Kjell er tre middelaldrende, hvite svenske menn, som Wikström 

plasserer i en offentlig svømmehall, innsmurt med mørk kroppssminke og iført ”negerparykker”. 

Erling, Gunde og Kjell sitter langs bassengkanten og snakker i mobil, leser blader og skriver på 

bærbare datamaskiner iført parykk og mørk sminke i ca. en time, verket ble utført syv ganger. 

Wikström sier verket arbeider med hvites oppfatning av sin egen hvithet, og hun ønsker å 

undersøke og understreke forskjellene mellom det ”hvite” og det ”sorte” som sosiale 

konstruksjoner, og ikke fastlagte identiteter152. Det er tydelig at de tre mennene er sminket og 

iført parykker, situasjonen gir seg altså ikke ut for å være virkelig. Likevel virker situasjonen i 

det virkelige rom, og det blir uklart for menneskene rundt hva det dreier seg om. Det hadde ikke 

vært annonsert at det skulle fremføres et kunstverk ved bassengkanten, og det ble oppfattet som 

                                                 
149 Brecht, Bertolt, op.cit., København 1966, s.18 
150 Wikström, Elin, op.cit., Stockholm 2000, s.27 
151 Archer, Michael, op.cit., London 2002, s.123 
152 Wikström, Elin, op.cit., Karlskrona 1999 

 96



vanskelig å spørre mennene hvorfor de var sminket sorte, særlig fordi situasjonen spilte på rase 

og hudfarge. Meningen er at vanlige badegjester skal møte de tre mennene, konfronteres med 

dem, og slik innlede enn slags indre diskusjon med seg selv, med utgangspunkt i nysgjerrighet 

og sosialt avvik.  

 

 Self-examination entails self-awareness, i.e. awareness of the components of the 

self. 

       Adrian Piper153 

 

Wikström er opptatt av identitet og identitetsskapere, og hun forsøker gjennom sine 

epistemologiske eksperimenter å gjøre folk oppmerksomme på sin egen identitet. Når Wikström 

aktiverer en situasjon, konfronterer hun mennesker med deler av dets mer eller mindre bevisste 

ideologi. Begrepet ideologi brukes her i tråd med filosofen Slavoj Zizeks definisjon: ”Ideologi er 

en sosial realitet hvis selve eksistens forutsetter aktørenes ikke-kunnskap om dennes 

essens…”154. Ideologi er de sosiale realiteter som er ubevisste for dem som bruker dem og 

forholder seg til dem; ideologi skiller seg altså fra politisk ideologi, som forholder seg til et 

politisk partiprogram og en spesifikk samfunnsmodell. 

Piper mener at mennesker er svært flink til å beskytte sin ideologi ved å la være å 

konfrontere den, man overbeviser seg selv om at de holdninger man har er riktige og basert på 

fornuftige momenter, uten egentlig å reflektere over dem. Som kunstnere konfronterer både Piper 

og Wikström sine betraktere med deres fordommer og intoleranse, Piper sier: ”The success of the 

antidote increases with the specificity of the confrontation…The antidote, I suggest, is 

confrontation of the sinner with the evidence of the sin..”155 Ved å konfrontere et intolerant 

menneske med sin intoleranse, kan mennesket oppnå en form for selvinnsikt som gjør det i stand 

til å handle annerledes en annen gang. Wikström igangsetter en refleksjonsprosess i betrakteren 

og aktiverer en situasjon som kan utvikle seg i uvisse retninger. Også her kan vi trekke inn 

konseptet hypernarrasjon, betrakteren kan selv manøvrere seg frem til sin egen versjon av verket.  

På slutten av sin artikkel ”Ideology, Confrontation and Political Self-Awareness” (1981) 

beskriver Piper det sosiale og politiske målet hun har med sine kunstverk: 

 

…Because I don’t know you I can’t be as specific as I would like. I can only 

indicate general issues…But if this discussion has made you in the least degree self-

                                                 
153 Piper, Adrian, “Ideology, Confrontation and Political Self-Awareness”, ed. Stiles, Kristine & Selz, Peter, op. cit., 
Los Angeles 1996, s. 788 
154 Zizek, Slavoj, Ideologiens sublime object, Spartacus forlag, Oslo 2001, s.29  
155 Piper, Adrian, op.cit., s.791 
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conscious about your political beliefs or about your strategies for preserving them; 

or even faintly uncomfortable or annoyed at my having discussed them; or has raised 

just the slightest glimmerings of doubt about the veracity of your opinions, then I 

will consider this piece a roaring success. If not, then I will just have to try again, for 

my own sake. For of course I am talking not just about you, but about us.  

         Adrian Piper156 

 

Pipers beskrivelse av hensikten med kunstverkene sine kan kanskje sies å passe til 

Wikströms prosjekt. Ingen av de to kunstnerne tror at de ved et trylleslag kan endre noens 

identitet eller fordomsfullhet, men de tror at enhver refleksjon og/eller diskusjon betrakteren har 

med seg selv om seg selv, kan være med på å nyansere betrakterens oppfatninger av seg selv og 

omverdenen. Her beveger vi oss igjen mot mikroutopier fremfor makroutopier.  

I møtet med Wikströms verk får man en følelse av mild irettesettelse, gjennom 

konfrontasjon forsøker hun å få oss til å forstå oss selv. Wikström aktiverer en indre og ytre 

diskurs som kan gi oss et bedre bilde av hvem vi er, ofte satt opp mot hvem vi tror vi er og hvem 

vi vil være. Den ideelle handlingen settes opp mot den faktiske av betrakteren selv.   

 

Det som lockar mig i att på det här sättet ingripa i ett sammenheng är att upplevarens 

position förskjuts från åskådardistans til delaktighet. Hans eller hennes roll skifter 

från konsument till individ och innevånare. 

        Elin Wikström157 

 

Wikström søker å vekke betrakterens individualitet og aktivitet i møtet med verket. Om 

den ”passive” betrakterrollen bruker hun ordet konsument, hun vrir altså på den autoritære 

oppfatningen av selve verket og fokuserer på betrakterrollen i et nyere perspektiv. Hun forholder 

seg til den medievante betrakter, og antyder at betrakteren konsumerer eller bruker kunstverket 

når han/hun ikke tilfører det noe av sitt eget individ. Wikströms mål er som sagt i tråd med 

Pipers, å vekke betrakterens erkjennelse gjennom konfrontasjon. 

Wikström jobber som Tiravanija både med og mot, både innenfor og utenfor 

museet/galleriet. Wikström kritiserer både samfunnet og museet som institusjoner. I verket One 

of the Most Fascinating and Thoughtprovoking Exihibitions This Year… (1995) spiller Wikström 

på kunstsystemets nyhetskåthet og forutsigbarhet. Verket bestod av tittelen, annonseringen og en 

lang kø av mennesker som ventet på å slippe inn i utstillingslokalet. Publikum slapp ikke inn 

fordi det ikke var noen utstilling, den konstruerte situasjonen var køen og de reaksjonene som 

                                                 
156 Piper, Adrian, op.cit., s.791 
157 Wikström, Elin, op.cit., Karlskrona 1999, s.75 
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fant sted av irritasjon og nysgjerrighet. Wikström ser imidlertid også galleriet/museet som en 

viktig ramme for kunstproduksjon og faglig diskusjon. I sin kunst er Wikström mer opptatt av 

museet som et spesifikt sted, der kunst kan genereres og formidles. Ulike steder muliggjør ulike 

ting og dermed ulike meningsproduksjoner, dette har likhetstrekk med Dick Higgins’ tidligere 

omtalte oppfatning158. Higgins kritiserte som nevnt Kaprow fordi han anså kunstverket som et 

abstrakt konsept uavhengig av spesifikke steder. Kaprows holdning til kunstverket kan blant 

annet derfor sies å være mer tradisjonell, fordi den gir kunstverket uavhengighet fra 

kontekstuelle faktorer.  

 

5.5 Konfrontasjonsmodellen  

Wikströms verk på utstillingen Passasjer, Åsa som har gett det till Bill risikerar att inte få 

det tillbaka och Pål som har fått det av Pia risikerar att inte kunna ge det tillbaka (1995/2002), 

er blant annet blitt holdt før i Stockholm i 1995. Verket var bygget opp rundt det å gi og ta 

småpenger: aktører som var kledd som vanlige publikummere var plassert ved inngangen til 

Astrup Fearnley-museet og rundt i museumslokalet. I det publikum gikk inn i museet, ble de 

spurt av en ukjent kvinne om de hadde en femmer å gi bort. Senere, inne på utstillingen, fikk de 

tilbud om å få en femmer av en annen aktør, og til sist kom det en tredje aktør og spurte etter en 

femmer en gang til. Dette spillet med å gi og ta ble av mange først oppfattet i det man ble tilbudt 

en femmer. Som verkets tekst antyder åpner denne situasjonen for en rekke muligheter, man kan 

gi og ta, bare gi, bare ta eller ingen av delene. Når man først har gitt kan det virke grådig å ta 

tilbake, og de som ikke ga vil kanskje føle seg beklemt over ikke å ha gitt og derfor ikke ta.  

Wikström beskriver i en tekst i etterkant av utstillingen i Stockholm i 1995, hvordan 

situasjonen forløp og hvilken respons hun fikk på forespørslene om enten å gi eller å motta 

penger. Jeg vil gjengi teksten i sin helhet fordi den på meget god måte beskriver verkets karakter, 

bygget opp rundt konfrontasjoner og reaksjoner: 

 
Åsa, who has given it to Bill, runs the risk of not getting it back, and Pål, who has got it from 

Pia, runs the risk of not being able to give it back…When the visitors got out of the lift on the 

way to the gallery, they were halted by a young man who was hanging around in the stairway. 

Somewhat shyly, he got up and asked ‘Have you got two kronor?’ Polite, irritated, with or 

without apologies, comments or questions, the visitor answered ‘yes’, ‘no’ or ‘wait and I’ll 

look…’ They either fetched up a fistful of uncounted, pocket-warmed change, or had a more 

thorough look in their wallets and came up with exactly two kronor, a fiver or a couple of 

tenners. Someone gave the young man a real telling off, a few lied and said, ‘no, I haven’t’, and 

a few pretended he didn’t exist. Just inside the door I stood leaning against the gallery’s left-
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hand wall. In my hand I held a plastic bag full of one kronor pieces. When a visitor came in and 

shut the door I asked: ‘would you like two kronor, which was followed by an unhesitating 

‘yes’, a suspicious ‘yes’, a happy ‘yes’, ‘thank you’, an embarrassed ‘no’ and an offended ‘no’. 

Some people went out and gave the money directly to the man outside, others kept it 

themselves. Then they continued through the room towards the entrance to Richard’s room, 

where a girl was standing leaning against the wall (both she and I had coats on and were 

difficult to distinguish from the exhibition visitors). As the visitors approached she asked, ‘Do 

you have two kronor?’ 

Some visitors gave more than they received, others received more than they gave. The money I 

doled out I got from my father. Is it actually not more difficult to receive than to give? Can I 

take my father’s money without feeling bound to him? How do we receive a gift that requires 

that we don’t give anything back – not even thanks or gratitude? We feel obligated to make 

good the gift, to reciprocate, even to surpass it. The project initiated an exchange of gifts, but 

when the third actor asks the question, ‘do you have two kronor?’ the exchange becomes 

complicated, the gift-reciprocated-gift pattern is dissolved and what is proposed is that we 

forego a tit-for-tat-balance. In the long run, maybe it’s tit for tat anyway     

          Elin Wikström159 

 

Wikström stiller spørsmål ved og leker med økonomi og penger som ”livskraft”, system 

og eksakt vitenskap. Mennesker bruker penger og tall til å måle tid, kjøpe og selge, verdisette og 

rangere. Penger er et mål på både åndelige og materielle verdier i dagens samfunn. Wikström 

utforsker hvor og når grensene trekkes for hva som oppfattes som mitt, ditt, vårt, og hvordan 

virkelig utveksling og utnytting av ressurser foregår. I likhet med Gonzalez-Torres og Tiravanija 

er Wikström opptatt av å det å gi og ta, både som generelt utvekslingssystem og som et forhold 

mellom kunstner, verk og betrakter. Utveksling av penger er et sosialt system, og i motsetning til 

Gonzalez-Torres lar Wikström betrakteren gjengjelde. Wikström skaper imidlertid ubalanse i 

utvekslingssystemet som Gonzalez-Torres, men hun snur maktbalansen og lar betrakteren gi to 

ganger og motta en gang, hvis betrakteren vil. Wikström sier: “..The exchange becomes 

complicated, the gift-reciprocated-gift pattern is dissolved and what is proposed is that we forego 

a tit-for-tat-balance. In the long run, maybe it’s tit for tat anyway.”160 

Spekteret av reaksjoner på Wikströms etterspørsel kan kanskje forventes til en viss grad, 

men det kan ikke forutsies. I tråd med den tidligere omtalte filosofens Natalie Crohn Schmitts 

teorier161, kan man aldri forutsi et menneskes umiddelbare reaksjon med sikkerhet, og en 

performance som er avhengig av umiddelbare menneskelige reaksjoner blir derfor tilfeldig i 

ordets rette forstand. Wikströms verk er som Tiravanijas både relasjonelt og generativt, fordi det 
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består av begivenheter fremfor fastlagte strukturer, og dermed produserer nye og uante 

situasjoner og reaksjoner. Wikström beskrev overfor de ulike reaksjonene på forespørselen om 

penger, reaksjoner som er avhengige person, kultur og natur m.m. Vi kunne for eksempel ha 

forestilt oss på forhånd at noen ville være svært hjelpsomme, mens andre var forlegne. Vi kunne 

også ha tenkt oss at ingen kom til å gi tusen kroner og at heller ingen kom til å slå eller sparke de 

som spurte, men vi kunne ikke ha forutsagt det. Wikström forsøker å synliggjøre de mekanismer 

i samfunnet som gjør oss til både uforutsigbare individer og automatiserte objekter, mennesker 

kan reagere både nærmest forutbestemt og totalt uventet på gitte elementer eller situasjoner.  

Også i andre verk, som for eksempel The Out of NowHere Foundation (1996) tematiserer 

Wikström penger. I The Out of NowHere Foundation, som ble gjennomført på Lousiana 

Museum for Moderne Kunst i Danmark, økte hun inngangsprisen fra 48 til 49 kroner, og startet 

dermed et fond som til slutt utgjorde rundt 110 000 kroner. Publikum fikk anledning til å ”søke” 

penger fra dette fondet, ved å fortelle hvor mye de ville bruke og hva de ville bruke pengene til 

ved en disk inne i utstillingslokalet. Det er knyttet sterke følelser til penger på samme måte som 

til mat. Penger er en identitetsskaper, penger er en drøm, penger er politikk og penger kan være 

så vel redning som fortapelse. Det er negativt å være grisk, men ingen vil være fattige. Det 

vestlige samfunn er blitt slik at man forakter penger, samtidig som man jobber livet av seg for å 

få tak i dem. Wikström flørter igjen med den anarkistiske tanken: hva hvis jeg/vi/alle ga blaffen i 

penger og sosiale normer?  

I Åsa som har gett det till Bill… skaper Wikström en situasjon som ”forstyrrer” og 

konfronterer betrakteren, fordi det å bli bedt om penger og det å få penger innenfor 

museumsrommet er både upassende og uvant. Det strider på mange måter mot kunstens 

”åndelige” verdier, samtidig som museet er et offentlig rom der også hverdagslige episoder 

forekommer. Museumsrommet fungerer som et offentlig rom i Wikströms verk, hun virker i det 

offentlige rommet og ikke i utstillingsrommet. Jeg har tidligere vært inne på at mange av 

deltakelseskunstnerne søker å opprette alternative sosiale rom, Wikström søker derimot å virke i 

det virkelige sosiale rom. Hun forsøker hverken å endre den virkelige verden eller å opprette en 

parallell virkelighet, men å komme med et slags statement i den virkeligheten vi befinner oss i. 

Utstillingsrommet kan sies å bestå av det man betrakter eller forholder seg til som kunst, mens 

det virkelige sosiale rommet består av snakking med venner og familie, toalettbesøk, 

kaffedrikking, osv. Når Wikström henvender seg til oss i Åsa som har gett det till… griper hun 

inn i dette virkelige rommet.   

Wikström unngår altså den formidlede situasjonen museet utgjør i den første delen av 

verket, og setter så verket inn i en kunstsammenheng på et bestemt tidspunkt. Det er ofte et slikt 

forløsningspunkt i Wikströms kunst, situasjonen forblir uforklart eller hverdagslig helt til et visst 
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punkt, da ”hemmeligheten” avsløres og betrakteren skjønner at kunstverket er kunst. I Åsa som 

har gett det till Bill…endrer verket karakter i det man blir tilbudt en femmer og i Erling, Gunde 

och Kjell... forløses man hvis man tiltaler de tre sminkede mennene, man får da overrakt et ark 

som forklarer at det er kunstverk med visse intensjoner. Likeledes får man til slutt vite at det ikke 

er noen utstilling bak tittelen One of the Most Fascinating and Thoughtprovoking Exhibitions 

This Year…, og man konfronteres da med sine egne holdninger. Forløsningsøyeblikket er også 

konfrontasjonsøyeblikket, Wikström bygger opp en slags spenning i situasjonene sine, og i kraft 

av denne spenningen som forløses håper hun å oppnå en form for selverkjennelse hos 

betrakteren.  

Wikströms verk Åsa som har gett det till Bill… skifter på et tidspunkt fra ikke-kunst til 

kunst, fra normalisert til selvrefleksivt. Hun infiltrerer først det virkelige liv, men for å kunne 

virke politisk og ideologisk som et kunstverk, må hun påpeke kunstverket. Wikström tydeliggjør 

på et tidspunkt at det er en konstruert situasjon, i motsetning til Kaprow som fullstendig 

normaliserte sitt eget verk. Kaprow visket ut sitt eget kunstverk, men ved å gjøre dette visket han 

også ut den politiske situasjonen. Alle de fem kunstnerne jeg har drøftet i dette studiet, har hatt et 

politisk engasjement og et ønske om å virke politisk i samfunnet. De har alle ansett en mer aktiv 

involvering av betrakteren i kunstverket som nødvendig for å oppnå sine mål om synliggjøring 

og samhandling. Kaprow eliminerer imidlertid den politiske situasjonen ved å eliminere 

betrakteren; betrakteren eller tilhøreren er en forutsetning for at det politiske kunstverket skal 

kunne virke.  

Jeg har nå drøftet fem kunstnere og deres verksstrukturer, og det finnes mer eller mindre 

betydningsfulle forskjeller og likheter mellom dem. Wikströms verksstruktur har en rekke 

likhetstrekk med Tiravanijas, og de forholder seg likt til de seks dimensjonene: 

 

Dimensjon Wikströms verksstruktur 

Interaktiv / relasjonell relasjonell 

Stabil / generativ generativ 

Lukket / åpen  mer åpen 

Normaliserer / selvrefleksiv  både/og 

Usystematisk utveksling / systematisk utveksling systematisk utveksling 

Utenfor / innenfor museumsrommet både/og 

 

Fig.5 Konfrontasjonsmodellen 
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Både Wikströms og Tiravanijas verksstrukturer er relasjonelle fordi de forholder seg til 

og oppretter mellommenneskelige relasjoner, og de er generative fordi de skaper nye og uvisse 

momenter. De har begge også en åpen struktur hvor de lar betrakteren få være seg selv innenfor 

verket, og de bruker begge rom både innenfor og utenfor museet. Tiravanijas og Wikströms 

forhold til rom er imidlertid noe forskjellig, Tiravanija kan kanskje sies å oppfatte rom mer 

abstrakt enn Wikström. Wikström skaper sosiale situasjoner for spesifikke steder som 

svømmebasseng og snarkjøp, mens Tiravanija skaper sosiale rom som i prinsippet kan opprettes 

hvor som helst. Tiravanija forholder seg i større grad til sosiale konsepter som han flytter rundt, 

mens Wikström konstruerer spesifikke situasjoner for bestemte steder; begge genererer 

imidlertid tilfeldighet. 

Wikström og Tiravanija oppretter begge økonomier og systematiserer 

mellommenneskelig utveksling. Kjernen i verkene deres er konkretiseringen og synliggjøringen 

av sosiale relasjoner, i likhet med Gonzalez-Torres og Graham. Kaprow søker også å påpeke 

sosiale relasjoner, men ved å konstruere og regissere disse situasjonene selv, blir de nærmest et 

bilde av hans forestilling om sosiale relasjoner, fremfor en synliggjøring av dem.  

Jeg vil likevel argumentere for at vi forholder oss til to ulike modeller når det gjelder 

Tiravanija og Wikström, som kanskje er lettere å skille fra hverandre i praksis enn på papiret. 

Wikström og Tiravanija forholder seg ulikt til dimensjonen normaliserer / selvrefleksiv, selv om 

begge kan sies å både normalisere og påpeke sitt eget system. Som nevnt skaper Tiravanija en 

slags valgfri situasjon der betrakteren kan velge å normalisere den sosiale situasjonen eller se den 

som selvrefleksiv. Betrakteren er også nødt til å delta aktivt for det første for å finne verket, for 

det andre for å konfrontere det. I Tiravanijas verk er det betrakteren som konfronterer verket, 

mens hos Wikström er det verket som konfronterer betrakteren. Wikströms verk normaliserer sin 

egen struktur frem til det tidligere omtalte forløsningspunktet eller konfrontasjonspunktet, hvor 

verket blir tydelig selvrefleksivt, og påpeker det dobbelte i situasjonen. Selv om de to 

verksstrukturene er like i teorien, skiller de seg fra hverandre gjennom sin virkning på 

betrakteren. Betrakteren må oppsøke Tiravanijas verk, mens Wikströms verk oppsøker 

betrakteren.     

Modellen som tar utgangspunkt i Åsa som har gett det till Bill…forholder seg til sosiale 

konstruerte situasjoner, som ved å plassere seg utenfor formidlingssituasjonen bygger opp en 

spenning som forløses gjennom konfrontasjon. I forløsningsøyeblikket konfronteres betrakteren 

med seg selv, og etter dette blir verket en del av kunstsammenhengen. Konfrontasjonen av 

betrakteren, det tydelige argumentet, skiller Wikströms verk på utstillingen Passasjer fra 

Tiravanijas verk, som bare foreslår en diskusjon. Andre av Wikströms verk som ikke konstruerer 

slike forløsningsøyeblikk der betrakteren nærmest sjokkartet konfronteres med seg selv, kan sies 
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å passe inn i den generative modellen som tar utgangspunkt i Tiravanijas verksstruktur. Cool or 

Lame?(2002) er et slikt verk der Wikström bare foreslår eller er tilgjengelig for diskusjon rundt 

kunst og samfunn, mens hun sitter og syr klær i gallerilokalet som hun skal gå med et år. Hun 

tematiserer da klær, merkevarer og identitet, og forteller eller diskuterer hvis noen spør henne. 

Den generative modellen tilbyr betrakteren å velge om han/hun vil involvere seg, mens 

konfrontasjonsmodellen på et vis ”tvangsinvolverer” betrakteren.    

Jeg vil til sist forsøke å utdype dette aspektet rundt valgfrihet og tvang, som er meget 

kompleks, og derfor ikke egner seg som noen dimensjon. I prinsippet kan betraktere ha valgfrihet 

i forhold til kunstverket på tre nivåer: først når det gjelder om de vil besøke utstillingen, så 

hvorvidt de vil involvere seg i verket og til sist hva de vil gjøre inne i verket, hvis det er et åpent 

verk som tillater samhandling. I forhold til Wikströms verk har man valgfrihet på det første og 

siste nivået, betrakteren velger å gå på utstillingen, men kan ikke velge om han/hun vil involvere 

seg i verket fordi han/hun blir konfrontert, men kan så velge hvordan han/hun vil reagere på 

konfrontasjonen. Når det gjelder Kaprows verk har betrakteren valgfrihet på de to første nivåene, 

men ikke på det siste. Betrakteren velger å gå på workshopen, og velger å involvere seg i verket, 

men kan ikke velge hva han/hun vil gjøre inne i verket. Graham lar betrakteren velge på alle 

nivåene, men har et element av tvang grunnet speilstrukturene. Som Birgit Pelzer påpekte slipper 

betrakteren ikke unna sitt eget selvbilde, selv om han/hun kan velge å være aktiv eller passiv 

innenfor strukturen. Gonzalez-Torres’ og Tiravanijas verk gir betrakteren valgfrihet på alle 

nivåene: betrakteren kan velge å gå på ustilling/i middag, velge å involvere seg i verket, og til 

sist velge hvorvidt han/hun vil delta eller bare se på andre som deltar, uten å bli konfrontert.  
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Kapittel 6 – Oppsummering 

Jeg har forsøkt å gi et bilde av deltakelseskunstens historie og bredde, og drøftet ulike aspekter 

ved deltakelseskunsten med utgangspunkt i forskjellige verksstrukturer. Ved å anvende seks 

dimensjoner, eller dikotome variabler, har jeg identifisert fem modeller, fem måter som 

betrakteren kan delta i verket på. Modellene er systemer bygget opp av seks dimensjoner, som 

uttrykker vesentlige sammenhenger i systemets struktur. Dimensjonene beskriver sentrale 

aspekter ved deltakelsesverk og deres forhold til kunstinstitusjonen, og de markerer noen 

grunnleggende skillelinjer mellom ulike former for deltakelse. Det hadde som nevnt vært mulig å 

utarbeide flere dimensjoner for å nyansere forskjellene mellom de ulike modellene i enda større 

grad, men flere dimensjoner hadde imidlertid økt kompleksiteten, og dermed kunnet gjøre 

modellene diffuse.  

 De fem deltakelsesmodellene tar sikte på å beskrive betrakterens møte med verket: hva 

slags struktur møter betrakteren, hvor møter betrakteren denne strukturen og hvilken innvirkning 

søker strukturen å ha på betrakteren? I skjemaet nedenfor har jeg satt opp de ulike modellene og 

dimensjonene i forhold til hverandre, for bedre å kunne se forkjeller og likheter mellom 

modellene.   
 

                       Dimensjon 
 
 
Modell 

Interaktiv/ 
relasjonell 

Stabil/ 
generativ 

Åpen/ 
lukket 

Normaliserer/ 
selvrefleksiv 

Usystematisk 
utveksling/ 
systematisk 
utveksling 

Utenfor/ 
innenfor 
museums- 
rommet 

Instruksjonsmodellen Relasjonell  Stabil Mer 
lukket  

Normaliserer Usystematisk Utenfor 

Selvrefleksjonsmodellen Interaktiv/ 
relasjonell 

Stabil Åpen Selvrefleksiv Usystematisk Både/og 

Gavemodellen Relasjonell Stabil Åpen Selvrefleksiv Systematisk Både/og 
Den generative modellen Relasjonell Generativ Mer 

åpen 
Både/og Systematisk Både/og 

Konfrontasjonsmodellen Relasjonell Generativ Mer 
åpen 

Først 
normaliserende, 
så selvrefleksiv 

Systematisk Både/og 

 

Fig.6 De fem deltakelsesmodellene 

  

Allan Kaprow lager levende kunst som fokuserer på sosiale situasjoner og 

mellommenneskelige møter. Han har et sterkt ønske om å unnslippe kunstinstitusjonen og nærme 

seg hverdagslivet, og rømmer derfor fra museumsrommet. Kaprow tør imidlertid ikke å overlate 

produksjon til betrakteren av frykt for at verket skal misbrukes av kommersielle krefter. Han 

ender derfor opp med en tradisjonell og normativ verksstruktur; det han i virkeligheten gjør kan 

kanskje omtales som å bytte sjanger fra maleri til teater. Modellen som tar utgangspunkt i 

Kaprows verksstruktur er basert på instruksjon, og den overlater dermed ingen valgmuligheter til 
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betrakteren. Instruksjonsmodellen kan sammenlignes med teaterlignende performance-praksiser 

som eliminerer skillet mellom verk og betrakter ved å inkludere betrakteren i verket.  

Selvrefleksjonsmodellen er som instruksjonsmodellen ferdig produsert, men den overlater 

et visst antall valgmuligheter til betrakteren. Betrakteren kan i større grad samhandle med verket, 

og det er også lagt opp til at betrakteren som betrakter skal bevisstgjøres. Ved å påpeke 

formidlingssituasjonen og konsumentrollen innenfor museet, forsøker Graham å få betrakteren til 

å reflektere over sin egen rolle som konsument i det kapitalistiske samfunnet og som betrakter i 

kunstsystemet.  

Gavemodellen systematiserer mellommenneskelig utveksling og sosiale konstruksjoner, 

som er grunnlaget for alle økonomiske systemer. Ved å etablere nærhet til betrakteren gjennom 

en gave, oppretter Gonzalez-Torres et system ute av balanse, fordi betrakteren ikke får gjengjeldt 

gaven. Gonzalez-Torres’ verk kan sies å være relasjonelt, fordi kunstneren oppretter en relasjon 

til betrakteren gjennom gaven. Systemet viser tilbake på Gonzalez-Torres selv, blant annet 

gjennom referanser til Gonzalez-Torres’ privatliv, og båndet som opprettes er derfor mellom 

kunstneren og betrakteren. Det er få kunstnere som minner om Gonzalez-Torres, og hans 

verksstruktur er relativt unik fordi den kombinerer allmennmenneskelige utvekslingssystemer 

med sterkt personlige opplysninger. Det er også få kunstnere som er i den posisjon at de kan få 

museet til å betale for etterfylling av verkene. Det finnes imidlertid stadig flere kunstnere som vil 

gi betrakteren noe konkret, blant annet for å kroppsliggjøre det abstrakte innholdet. Ved å gi bort 

kunsten påpeker Gonzalez-Torres også betrakterens rolle i formidlingssituasjonen, og markerer 

at han er kritisk til kunstinstitusjonen og dens kommersielle sider. 

Rirkrit Tiravanija gir også betrakteren noe: mat. Tiravanija organiserer imidlertid sosiale 

begivenheter som inkluderer ham selv, men som tilrettelegger for at betrakterne skal samhandle 

med hverandre. Han oppretter ikke nødvendigvis, men muligvis, bånd mellom seg selv og 

betrakteren. Som på en hvilken som helst fest eller sosial sammenkomst, er det mange betraktere 

som kjenner verten og mange betraktere kjenner hverandre, og det er også mange venner av 

venner som ikke kjenner verken hverandre eller verten. Ved blant annet å holde disse 

sammenkomstene inne på museet, markerer Tiravanija det doble i situasjonen: den er både 

naturlig og konstruert. Det naturlige momentet gjør at verksstrukturen blir uberegnelig og 

generativ, verket er ikke ferdig skapt, det skaper noe nytt. Tiravanijas verk eksisterer som 

muligheter for betrakteren, man kan se det som kunst, som fest eller som begge deler. 

Betrakteren kan også velge hvorvidt han/hun vil normalisere verket, eller se det som 

selvrefleksivt og engasjere seg i diskusjonen rundt kunst som verket frembringer. Den generative 

modellen har likhetstrekk med alle de verk der verksstrukturen finnes som mulighet og ikke som 
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ferdig skapt struktur, og betrakteren stilles overfor valg som påvirker selve verket, og ikke bare 

betrakterens oppfatning av verket. 

Elin Wikströms verk på utstillingen Passasjer hadde som sagt en rekke strukturelle 

likhetstrekk med den generative modellen, men skiller seg fra den ved at betrakteren ikke kan 

velge hvorvidt han/hun vil involveres i verket. Betrakteren konfronteres med sin egen oppførsel, 

og tvinges til å reagere. Wikström skaper som Gonzalez-Torres et utvekslingssystem ute av 

balanse, men verksstrukturen hennes er generativ, og inneholder derfor et skapende og uvisst 

moment. Wikström bruker som Tiravanija kunstinstitusjonen som diskusjonsforum, hun 

etablerer en diskurs rundt kunstsystemet og samfunnet både innenfor og utenfor 

museumsrommet; det er viktigere å diskutere enn å kritisere. 

Deltakelseskunsten er avantgardistisk, og det ligger en utfordring av den kollektive 

symbolske sfæren i betegnelsen avantgardisme. Deltakelseskunst er også politisk kunst, som 

søker å utfordre, problematisere og endre det etablerte samfunnet vi lever i. For å være en del av 

det politiske landskap og ha innvirkning på mennesker, må man klare å formidle sitt budskap. 

Deltakelseskunstnerne kommer med tydelige, ofte fysiske budskap for å få oss til reflektere over 

verdier og samfunn. Flere av deltakelseskunstnerne oppretter økonomier og utvekslingssystemer, 

nettopp for å synliggjøre at all utveksling er avhengig av sosiale relasjoner. Markedssystemet står 

ikke utenfor eller over for eksempel gaveøkonomien; markedssystemet er bare et alternativ og 

også det er avhengig av sosiale relasjoner.   

 Jeg har i denne studien tatt for meg kunst under samlebetegnelsen deltakelseskunst, 

begrepet har blitt brukt før, men det har vært et ustabilt begrep med uklare grenser. Dette har jeg 

forsøkt å gjøre noe med, og jeg har også antydet noen indre markeringer i begrepet i form av 

modeller. Jeg har her ikke forsøkt å anvende modellene på andre verksstrukturer, i hovedsak 

fordi dette ville blitt for omfattende. Modellene er i første omgang et forsøk på å redusere 

kompleksiteten på kunstfeltet ved å foreslå noen mønsterskapende inndelinger, som 

forhåpentligvis kan være til hjelp i tilnærmingen til både nye og gamle kunstuttrykk, der 

betrakterens samhandling med kunstverkets struktur står i fokus.   
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Verksliste for utstilllingen Passasjer,  
Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst 19. januar – 21. april 2002  
 
Vito Acconci (f.1944) 
1 Seedbed/ Sædseng January 15-29, 1972 
80 x 173.5cm 
Fotodokumentasjon av performance i Sonnabend Gallery, New York. Courtesy of Barabara 
Gladstone Gallery, New York. 
 
2 Theme Song/ Tittelsang 1973 
Sort/hvit video, lyd, 30 min. 
Electronic Arts Intermix 
 
3 Collision house/ Kollisjonshus 1981-2001 
Aluminium, tre, stoff, kabler, taljer. 
273 x 457 x 1370 cm 
Courtesy of Barbara Gladstone Gallery, New York. 
 
Carl Andre (f.1935) 
4 Roaring Forties (44)?/ 64 Magnesium Square?London 2000 
 
George Brecht (f.1925) 
5 Three Chairs Event  1959-61 
Realisert av Astrup Fearnley Museet for moderne Kunst 2002 
 
Michael Craig Martin (f.1941)  
6 An Oak Tree 1973 
Glass, vann, glasshylle, metal, 2 tekster. 
14,6 x 46,5 15,8 cm. Utstillingsversjon. 
Australian National Gallery, Canberra 
 
7 Society 1973 
Speil, tape, håndskrift på vegg. 
11 enheter, hver på 53,3 x 38,1 cm. 
Courtesy of the artist. 
 
8 Museum 1973 (gjenskapt 2001) 
Tre, stål, glass, speil.  
289,5 x 136 x 136 cm. 
Courtesy of the artist. 
 
Liam Gillick (f.1964)  
9 Double Resistance Platform # 1  2001 
Pulverbelagt aluminium, transparent plexiglass. 
200 x 200 cm. 
Courtesy of the artist and Atle Gerhardsen, Berlin 
 
10 Double Resistance Platform # 2  2001 
Pulverbelagt aluminium, transparent plexiglass. 
200 x 200 cm. 
Courtesy of the artist and Atle Gerhardsen, Berlin 
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Felix Gonzalez-Torres (1957-1996) 
11 ”Untitled”(Throat) 1991 
Mentoldrops og lommetørkle. Variable dimensjoner. 
Astrup Fearnley Collection 
 
12 ”Untitled”(NRA) 1991 
Off-set trykk på papir. 147 x 106,5 cm. 
Astrup Fearnley Collection 
 
13 ”Untitled”(Golden) 1995 
Plastikkperler og metallskinne. Variable dimensjoner. 
Courtesy of Andrea Rosegarden Gallery in representation of The Estate of Felix Gonzalez-Torres 
 
Douglas Gordon (f.1966) 
14 through a looking glass 1999 
Videoinstallasjon, 8:55 min. loop. 
Variable dimensjoner. 
Astrup Fearnley Collection 
 
Dan Graham (f.1942) 
15 Present Continuous Past(s) 1973/74 
Videoinstallasjon inkl. kamera, zoom, monitor, komputer, speil.  
Samlet dimensjon 280 x 470 x 480 cm. 
Centre George Pompidou, Paris 
 
Mona Hatoum (f.1952)  
16 You Are Still Here 1994 
Gravert speilglass, metallfeste. Opplag på 10. 
38 x 29,2 x 0,5 cm.  
Courtesy of White Cube, Jay Jopling, London 
 
Fabrice Hybert (f. 1961)  
17 Pof. No 71: Solid Roof Service 
Varierende dimensjoner. Courtesy of the artist. 
 
18 Pof. No 100: No Ending Stairs 
Tre. Courtesy of the artist. 
 
Donald Judd (1928-1994) 
19 Untitled  1972 
Rustfritt stål og kadmiumrød emalje. 
10 elementer, hver på: 15 x 68,5 x 61 cm. 
Astrup Fearnley Collection 
  
 
Allan Kaprow (f.1923)  
20 Untitled – project   Februar 2002 
Workshop i samarbeid med Statens Kunstakademi, Oslo. Prosjektet vil unne ut i happening og en 
forelesning i Astrup Fearnley Museet søndag 17. februar. 
 
 

 113



 
Alison Knowles (f. 1933)  
21 # 2 – Proposition (October 1962): Make a Salad 
Tekstinstruksjon. Copyright, 1965 by Alison Knowles. 
All rights reserved Great Bear Pamphlet Series, Something Else Press 
 
Piero Manzoni (1933-63) 
22 Base Magica  1961 
Tre, metallplate.30 x 30 x 30 cm. 
Herning Kunstmuseum 
 
Paul McCarthy (f.1945)  
23 Rear View  1991-94 
Gips, tre, bord, plastikkminiatyrer. 
77 x 138 x 113 cm. Courtesy Studio Guenzani, Milano 
 
Bruce Nauman (f.1941)  
24 Live-Taped Video Corridor 1969-71 
Fiberplate, videokamera, videotape, videospiller og to videomonitorer. 
Variable dimensjoner. Ca.:(takhøyde) x 975,4 x 50,8 cm. 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Panza Collection, Gift 1992 
 
Yoko Ono (f. 1933) 
25 Shadow Piece  1963 
Tekstinstruksjon. 
 
26 Painting to Hammer a Nail 1961/2002 
Treplate, spiker , hammer, lenke, stol. 
250 x 450 cm. 
 
27 Cut Piece  1965 
Videodokumentasjon av performance fremført i Carnegie Recital Hall, 1965. 
Verket ble fremført live på Astrup Fearnley Museet lørdag 9. mars 2002. 
 
28 Mend Piece for the World  2001 
Bord, stoler, lim, knust servise. Variable dimensjoner. 
 
Gabriel Orozco (f. 1962) 
29 Billiard Table  1996 
Tre, skifer, stoff, skruer, snor. 310 x 204 x 89 cm. 
Collection du MAC, Galeries Contemporaines des Musées de Marseille 
 
Jorge Pardo (f. 1963)  
30 Untitled  2000 
30 plexiglasslamper. Variable dimensjoner. 
Courtesy of the artist and Galerie neugerriemschneider, Berlin  
 
 
Michelangelo Pistoletto (f.1933) 
31 Struttura per parlare in piedi (Ogetti in Meno) 1965-66 
Jern, emalje. 120 x 200 x 200 cm. 
Courtesy of Fondazione Pistoletto, Biella  

 114



 115

 
32 Giovane Donna che Disegna – Giorgiana 1967-87 
Silketrykk på rustfritt stål. 2 deler på 230 x 125 cm hver. 
Collection Giorgio & Giorgiana Persano, Torino 
 
Jason Rhoades (f. 1965) 
33 Oak Tree of the Golden Dream 2001 
Diverse teknikker. Variable dimensjoner. 
Courtesy David Zwirner, New York 
 
Thomas Struth (f. 1954) 
34 Chicago Art Institute II 1990 
Cibachrometrykk. 184 x 219 cm. 
Astrup Fearnley Collection 
 
35 Museum of Modern Art I 1990 
Cibachrometrykk. 180 x 238 cm. 
Privat eie, London 
 
Rirkrit Tiravanija (f.1961) 
36 o VER station no. 2  2002  
Pågående prosjekt i samarbeid med blant annet Sinikka J. Olsen, Frøydis Møller Ludviksen, 
Kirsten Opstad, Elisabeth Stefflbauer, Victor Mtelekesha, Bodil Furu, Gro F. Gravås, Anders A. 
Simonsen, Astrid S. Johansen, Katharina Zahl Fagervik, Marthe Thorshaug, Olga Robayo, 
Josefine Lyche, Lisa Karlsson, Lars Morell, Juan Hu, Ann Kristin Bergesen, Helene Sommer, 
Karl Fredrik Runeson, Leif Magne Tangen, Espen Dietrichson, Asta B. Sundt, Mathias Øygard, 
Hjørdis Kurås, Tor Jørgen van Eijk. 
Arr. Oslo Kunsthall/National Academy of Fine Art/Astrup Fearnley Museum of Modern Art, 
Oslo. 
 
Andy Warhol (1928-1987) 
37 Dansediagram – Tango  1962 
Akryl på lerret. 183 x 138 cm. 
Museum für Moderne Kunst, Frankfurt a.M., ehemalige Sammlung Ströher, Darmstadt 
 
Elin Wikström (f.1965) 
38 Åsa som har gett det til Bill risikerar att inte få det tilbaka och Pål som har fått det av 
Pia risikerar att inte kunne ge det tilbaka  1995/2002 
Konstruert situasjon. Verket pågikk hver søndag i utstillingsperioden. 
 
Andrea Zittel (f. 1965) 
39 Prototype for A-Z Platform Beds  1995-2000 
Tre, skumplast, møbelstoff, hjul. Fire deler: 9,85 x 38,18(diam.) cm, 5,11 x 38,18 x 18,90 cm, 
71,45 x 19,30 cm x 2. 
Utgave for Astrup Fearnley Museet 
 
40 Prototype for A to Z Pit Bed 1995 
Tre, teppe. Ca. 243 x 45 x 365 cm 
Utgave for Astrup Fearnley Museet 
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