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Sammendrag 

Den arabiske våren kom til Egypt 25. januar 2011, og brakte med seg et tilnærmet ukjent 

fenomen for den egyptiske offentlighet, nemlig gatekunsten. Den visuelle kommunikasjonen 

som fantes i det offentlige rom var før dette preget av regimepropaganda og kommersiell 

reklame. Med gatekunsten skjedde et uventet skifte i den offentlige visuelle 

kommunikasjonen, hvor de tidligere så regimevennlige veggene nå ble preget av 

revolusjonære kontrabeskjeder og oppdateringer om opprøret. 

 

Faraonisk symbolbruk var blant de kunstneriske grep som noen av opprørskunstnerne benyttet 

seg av. Denne avhandlingen søker å finne svar på hvorfor faraoniske symboler ble tatt i bruk i 

den egyptiske, revolusjonære gatekunsten, hvordan slik symbolbruk påvirket gatekunstens 

innhold, og hva som skjedde med iakttakere da de ble eksponert for faraoniskpreget 

gatekunst.  

 

Sentralt i avhandlingen står den kollektive erindring. Dette er fellesskapets minner som vi er 

koblet til i kraft av å være medlemmer av en kultur. Disse minnene kan bli levendegjort for 

oss gjennom påminnelser, og kan eksempelvis bli trigget i oss av symboler. Oppgavens 

hypotese er at gammelegyptiske symboler ble inkorporert i den revolusjonære gatekunsten for 

å kommunisere felles identitet og opphav, som igjen var ment å vise vei i en omveltende tid. 

Disse antakelsene er langt på vei blitt bekreftet. Hovedfunn viser at gatekunstneren som her er 

intervjuet hadde intensjoner om å knytte bånd mellom egyptere av alle lag gjennom å minne 

iakttakerne om deres kulturtilknytning og nasjonens historie, slik at kunsten kunne fremme 

fellesskapsfølelser og bidra til økt engasjement i revolusjonen. Undersøkelsen viser også at 

den faraoniskpregede gatekunsten fremmer stolthetsfølelser hos de intervjuede betrakterne, og 

at denne typen kunst får et ekstra lag av betydning som gjør at den får en særstilling hos 

informantene. Oppgaven antyder at kulturarven ble brukt som virkemiddel i politisk kamp i 

moderne tid, noe som i stor grad bekreftes fra både kunstnerens og betrakternes hold. 
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1 Innledning 

Den arabiske våren, opprørene som fant sted i Midtøsten og Nord-Afrika fra desember 2010, 

kom for alvor til Egypt 25. januar 2011. Verden bevitnet at store folkemengder inntok 

Tahrirplassen i Kairo, stedet som skulle bli stående som sentrum for det egyptiske opprøret, 

og som ble værende inntil daværende president Husni Mubarak gikk av drøye to uker senere, 

den 11. februar. Opprøret i Egypt skilte seg imidlertid fra opprør i andre arabiske land, både 

grunnet landets viktige politiske posisjon i den arabiske verden, men også grunnet de ulike 

kunstneriske måtene politiske budskap kom til uttrykk på gjennom revolusjonen. Særlig har 

den egyptiske, revolusjonære gatekunsten fått oppmerksomhet, og blitt stående som 

særegenhet for den egyptiske revolusjonen (Schielke og Winegar 2012). 

 

Visuell kommunikasjon i det egyptiske offentlige rom var før revolusjonen forbeholdt politisk 

propaganda, foruten kommersiell reklame. Regimets visuelle monopol, hvor statsledere 

figurerte på store plakater og bilder, bidro til å understreke at kommunikasjonen mellom 

styrende og styrte var enveis, fra presidenten til folket. Med opprøret skjedde imidlertid en 

endring i den visuelle dynamikken, spesielt i Kairo. Verden fikk se et annet bilde, et bilde av 

et folk som snakket tilbake til makta, og med hverandre, gjennom visuell kommunikasjon i 

det offentlige rom. Gatekunst, som før var et marginalisert fenomen i Egypt, bredte om seg, 

og utviklet seg i takt med opprøret fra enkle politiske slagord til større, omfattende 

veggmalerier som engasjerte forbipasserende. Med sine visuelle budskap ble gata, særlig i 

hovedstaden, levende, og på sett og vis en egen deltaker i revolusjonen. Kunsten fikk et rom 

og ble en stemme for de tidligere stemmeløse, og den egyptiske gatekunsten fikk en helt ny 

vår. 

 

Det egyptiske opprørets visuelle kommentatorer ble med opprøret mange, og byrommets 

vegger gikk fra taushet til et medium som fortalte opprørets siste nyheter. Utallige beskjeder 

ble formidlet med spraybokser, tusj og pensel, gjennom ulike konkrete og symbolske motiver. 

Blant de mest fremtredende symboler finner vi – i tillegg til halvmånen og korset – elementer 

fra den egyptiske kulturarvens kanskje mest fremtredende epoke, nemlig den faraoniske 

perioden. Jeg mener det vil være interessant å spørre: hva er det som gjør at gamle symboler 

søkes reaktualisert på denne måten i en brytningstid? Hvilke krefter er det som settes i sving 

gjennom slik symbolbruk? Kort sagt: Hvorfor ser vi bruk av faraoniske symboler i den 

egyptiske, revolusjonære gatekunsten? Denne oppgaven vil forsøke å belyse dette temaet 
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gjennom et dybdeintervju med en av de mest sentrale gatekunstnerne under revolusjonen, 

samt elleve intervjuer med egyptiske betraktere av denne kunsten. 

 

--- 

 

Visuell representasjon og konstruksjon av virkelighet er intet nytt fenomen. Så lenge det har 

vært menneskehet, har det eksistert visuelle representasjoner, tolkninger, forståelser, 

forvrengninger og gjengivelser av virkelighet – kort sagt: kunst. Billedliggjorte narrativer har 

gjennom tidene bidratt til å opplyse, forklare og bortforklare tidens ånd. Bilder, tegninger og 

malerier eksisterer imidlertid ikke kun som livløse gjenstander i seg selv: de er 

meningsbærere som krever interaktivitet og samhandling med betrakter. Beskjeder skal 

formidles, og de skal mottas. Et kunstverk lever derfor på mange måter sitt eget liv, og 

budskapet vil ikke bare formes av kunstneren og hans bakgrunn, men også av bildets 

betrakter(e). Hva et bilde sier til deg, vil være avhengig av din egen bakgrunn og 

forforståelse. Kunstneren er heller aldri ufarget av sine omgivelser, det være seg politiske, 

økonomiske, sosiale eller religiøse ideer som preger samfunnet eller kulturen han/hun er 

knyttet til, på samme måte som betrakteren også ser med farget blikk (Barnet 2011:24). Et 

kunstverk kan på mange måter beskrives som et samspill mellom kunstner og betrakter: vi 

kan anta at kunstneren ønsker å formidle et budskap, og å rive med seg betrakteren inn i sitt 

univers. Hvordan kan man best få til dette? Essensielt for at kunsten skal bli sett, og ergo 

budskapene hørt, er helt grunnleggende dens tilgjengelighet.  Tilgjengelighet kan forstås både 

konkret og metaforisk: er den lett synlig for oss, eller er den stuet bort på loft og kjeller? Og 

er dens budskap lettoppfattelig, eller kreves det mye kunnskap av oss for å forstå dens 

innhold? 

 

Tilgjengelighet i metaforisk forstand handler om hvor intrikat budskapet er, og hvor lett det 

tas opp i den som betrakter verket. I denne oppgaven er det spesielt den egyptiske 

gatekunstenes faraoniske symboltunge uttrykk som står i fokus. Fortid har til ulike tider og av 

ulike grupperinger blitt brukt som inspirasjonskilder og rettesnorer, hvor sentrale historier om 

opprinnelse og bakgrunn er blitt gjenfortalt og opprettholdt for å si noe om hvem 

grupperingen er, har vært og kanskje videre skal og kan fortsette å være. Dette ser vi også i 

Egypt, hvor den faraoniske historien har stått som en av de aller mest sentrale epokene i 

nasjonens historie, og som derfor med tiden har fått en fremtredende plass i den egyptiske 

kollektive erindring. Dette er et «samfunnets minne» som overskrider individet, og som vi 
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deler med det kulturelle fellesskap vi er en del av. Vi er omgitt av denne kollektive 

erindringen – dens fortellinger ligger innfelt i vår kultur, og vi blir gjennom oppveksten 

kultivert inn i denne. 

 

Kunstnere som ønsker å sende spesifikke og kanskje lett tilgjengelige beskjeder og henvende 

seg til et kulturspesifikt publikum i en omveltende tid gjennom sine verk, kan kanskje dra 

nytte av den kollektive erindring og den kulturelle tilknytning som befolkningen har til felles. 

Hypotesen det derfor her jobbes ut ifra er at gatekunstnerne brukte faraoniske symboler i den 

revolusjonære gatekunsten fordi disse viser til en av de mest sentrale historiske epokene i den 

egyptiske nasjons historie, og at de derfor er veldig gjenkjennbare for egyptere, som igjen gjør 

at de kan ha evne til å fungere som en type trigger i egyptiske iakttakere. Denne 

triggereffekten kan bli som en påminner om egen kulturs historie, og kan i forlengelse av 

dette snakke et språk om opphav og tilhørighet, nærmere bestemt identitet. Slik kan kunsten 

altså ha en evne til å røre ved noe i det egyptiske, følelsesmessige dyp, og derfor bli stående 

som kraftfulle uttrykk – uttrykk som kanskje kan bli ytterligere forsterket i en omveltende tid. 

Faraonisk symbolbruk i den egyptiske, revolusjonære gatekunsten kan slik være et 

kunstnerisk grep fra avsender for lettere å kommunisere med mottaker, for å få formidlet et 

(hastende) budskap. Mine funn tyder på at symbolbruken gjør at kunsten får et nytt lag av 

betydning for de betrakterne jeg har intervjuet, den skaper en gjenkjennelseseffekt og 

fremmer en stolthetsfølelse, og ser derfor også ut til å påvirke dem på en dypere måte enn 

gatekunsten som ikke innehar disse symbolene. Både kunst generelt og vår spesifikke fortid 

og historie har potensiale til å bevege oss. Knytter man disse to formidlingsbærerne sammen, 

kan det se ut som den revolusjonære gatekunstens potensiale blir ytterligere forsterket. 

 

Fenomenet faraoniskpreget, egyptisk gatekunst kan beskrives som en internasjonal trend som 

har tatt opp i seg lokale, kulturspesifikke ideer. Den blir som en interkulturell hybrid mellom 

det globale og det lokale der globale strømninger tas opp i, og farges av, det lokale. De 

strømningene som kommer utenfra blir her ikke blindt tatt opp, men tillegges heller et lokalt 

særpreg. Denne typen dynamikk kan betegnes som glokalisering, et hybridord sammensatt av 

begrepene globalisering og lokalisering (Blatter 2016). I dette tilfellet er det snakk om en 

internasjonal trend som fikk slå rot i Egypt under en svært urolig tid. Gatekunstnerne var 

aktive i en opprørstid, de var internasjonalt orienterte – og de var egyptere. Det var her 

opprøret skjedde, og det var denne nasjonen det handlet om – samtidig som verden fulgte med 

via internett og TV-skjermene. 
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Gatekunst som fenomen hører hjemme i den offentlige sfære, og dens konkrete tilgjengelighet 

blir derfor utvidet i forhold til kunst som befinner seg innenfor gallerienes vegger. Kunsten 

blir lett å oppdage og iaktta for enhver som måtte passere forbi det aktuelle stedet, og 

beskjeder kan derfor potensielt spres til et større publikum. I 2011 var det uventet at så mange 

egyptere ville ta til gata for å uttrykke sine tanker og frustrasjoner, og uventet at egyptisk 

gatekunst skulle få en slik eksplosjonsartet utvikling. Oppgaven er derfor tredelt, hvor den 

først søker å finne ut hvorfor akkurat gatekunst som kunstnerisk form ble så fremtredende, og 

hvorfor dette skjedde akkurat i opprørstid. Dette innebærer følgelig å få en forståelse for 

gatekunst som uttrykksform. Påfølgende – og som hovedfokus – har avhandlingen som mål å 

finne ut hvorfor faraoniske symboler ble inkorporert i denne gatekunsten, og denne 

forståelsen søkes gjennom to vinklinger: først fra en kunstners synsvinkel, og deretter sett 

gjennom en gruppe iakttakeres blikk. Det ligger nødvendigvis ingen automatikk i at en 

betrakter oppfatter de beskjedene som søkes sendt gjennom et kunstverk på samme måte som 

kunstneren intenderte da vedkommende skapte verket. Det vil derfor være interessant å se om 

det er mulig å spore noe samsvar mellom kunstners intensjoner og betrakters mottakelse av 

disse. 

 

Tittelen – kunsten å opprøre – henspiller på den kunsten det er å røre, bevege, men også på de 

konkrete begrepene kunst og opprør – kunsten og opprøret. Oppgaven er således avgrenset til 

perioden mellom januar 2011 til juni 2014, da nåværende president Abdel Fattah al-Sisi ble 

innsatt 8. juni 2014, en hendelse som kan sies å markere den definitive avslutningen av det 

egyptiske opprøret, og som også markerer begynnelsen på slutten for den egyptiske, 

revolusjonære gatekunstens «gullalder». 

 

 

 

1.1 Tidligere forskning 

Det er skrevet mye om gatekunst i Midtøsten under den arabiske våren, og da kanskje spesielt 

rundt det som ble produsert i Egypt. Storparten av dette arbeidet er imidlertid ikke av 

akademisk art, men snarere journalistisk arbeid, ulike blogger, eller fotodokumenteringer. Det 

finnes utallige blogger og sosiale media-konti som tar for seg temaet, hvor en av de mest 

sentrale er suzeeinthecity.wordpress.com/, i tillegg til gatekunstnernes egne konti på sosiale 

media.  

https://suzeeinthecity.wordpress.com/
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Når det gjelder gatekunst i Midtøsten, har forlaget From Here to Fame Publishing gitt ut to 

omfattende bøker rundt temaet, først Arabic Graffiti og senere Walls of Freedom – Street Art 

of the Egyptian Revolution, hvilket kan beskrives som det mest omfattende arbeidet på 

egyptisk, revolusjonær gatekunst. I tillegg til å være en god fotodokumentasjon, inneholder 

boka også en samling artikler skrevet av ulike forskere, gatekunstkjennere, egyptiske 

opprørere og gatekunstnere. Mia Gröndahls (2012) fotobok Revolution Graffiti – Street Art of 

the New Egypt gir også et godt visuelt overblikk over kunsten som ble laget de første par 

årene av opprøret. Det er også utgitt noen bøker som tar opp temaet gatekunst der 

tilnærmingen i hovedsak er forståelse for den arabiske våren, og blant disse er kanskje Lina 

Khatibs (2013) Image Politics in the Middle East: The Role of the Visual in Political Struggle, 

og Charles Tripps (2013) The Power and the People: Paths of Resistance in the Middle East 

mest sentrale. Det ble i 2014 dessuten gitt ut en dokumentarfilm om egyptisk gatekunst, av 

den tyske dokumentarfilmskaperen Marco Wilms, kalt Art War. Når det gjelder akademiske 

artikler på området, har blant andre Mona Abaza (2012; 2013a; 2013b; 2015) fra American 

University in Cairo, og Georgiana Nicoarea (2013; 2014a; 2014b) fra University of Bucharest 

kommet med en rekke bidrag. 

 

Jeg har ikke registrert noen større, enhetlige arbeid hvor fokus er faraonisk symbolbruk i 

egyptisk gatekunst, og det er her jeg håper å gi et bidrag til forskningen. Jeg har dessuten kun 

funnet ett tilfelle av tilnærming til resepsjon, det vil si hvordan betraktere mottar gatekunsten, 

da fokuset nesten utelukkende ligger på hva kunstnerne selv beretter om sine verk. Dette er en 

journalistisk artikkel som kun tar for seg hvordan gatekunst generelt ble mottatt, og faraonisk 

symbolbruk er ikke et tema her (Elansary 2014). Jeg håper derfor å kunne gi et bidrag til feltet 

når det gjelder resepsjon med mitt arbeid, og da, naturlig nok, spesielt iakttakeres tilnærming 

til faraoniskpreget, egyptisk gatekunst. 

 

 

 

1.2 Erindringsteori 

Vi som mennesker lever og virker altså ikke bare i førsteperson entall, men har også en 

eksistensramme i ulike formater av førsteperson flertall. Våre erindringer omfatter noe mer 

enn det vi selv har opplevd, og går ut over vår erfaringsbaserte hukommelse. I tillegg til våre 

individuelle minner, som er fragmentariske, foranderlige og begrenset til ett perspektiv – vårt 
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eget – finnes også et «samfunnets minne» som individet henter forståelse for egen kulturs 

fortid og historie fra. Den franske filosofen og sosiologen Maurice Halbwachs (1877-1945) 

var den første som utarbeidet begrepet kollektivt minne. Han var påvirket av den franske 

sosiologen Émile Durkheims (1858-1917) tanker rundt det moderne samfunns historiedyrking 

som eget verdigrunnlag. I sin bok La Mémoire Collective (1950) hevdet Halbwachs at alle 

minner vi har er produkt av våre omgivelser, og derfor at mye av det vi oppfatter som egne, 

individuelle tanker ofte ikke er så upåvirket av omverdenen som vi innbiller oss. Dette fordi 

vi er individer som er deler av og medlemmer av en større helhet, enten om den enheten heter 

familie, nabolag, samfunn, nasjon, generasjon eller kultur. Vi verken lever eller eksisterer 

uavhengig av disse enhetene, og blir formet, påvirket og integrert i disse ulike dimensjonene 

av minner på ulike måter og i ulik grad. Senere erindringsteoretikere, som eksempelvis Pierre 

Nora (1931-) og David Lowenthal (1923-), er videreførere av Halbwachs tankegang. 

 

Det internasjonalt anerkjente tyske forskerparet Aleida Assmann (2006; 2008) og Jan 

Assmann (1995) har de senere årene videreutviklet teorien om kollektiv erindring. Vår 

minnefunksjon består av to hoveddeler, det individuelle og det kollektive minnet, men 

ekteparet nyanserer disse to bolkene ytterligere gjennom å bryte ned de ulike typene minner. 

De foreslår at vi heller kan snakke om ulike formater av minnefunksjonen, fire av dem i alt. 

Disse er det individuelle minnet (“individual memory”), det sosiale minnet (“social 

memory”), det politiske minnet (“political memory”) og det kulturelle minnet (“cultural 

memory”). Individuelle og sosiale minner, fellesbetegnet av ekteparet som kommunikativt 

minne (“communicative memory”), tilhører individet og kan forvitre med denne, mens 

politiske og kulturelle minner hører til fellesskapet og er gyldig på tvers av generasjoner. Det 

er spesielt det kulturelle minnet som vil være aktuelt å ta med seg videre i denne oppgaven. 

 

 

1.2.1 Det kulturelle minnet 

Der det kommunikative minnet er knyttet til det dagligdagse, er det kulturelle minnet 

distansert fra det hverdagslige, og har faste holdepunkter som gjør at erindringshorisonten 

holdes stabil over tid. Disse holdepunktene er hendelser fra en gruppes historie som er blitt 

objektivert i form av tekster, riter, monumenter og lignende, og tatt opp i gruppen gjennom 

observasjon, lesing og resitering. Gjennom objektivert kultur blir altså gruppens identitet 

bevart gjennom skiftende tider og gjennom generasjoner. Disse faste holdepunktene 
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konkretiserer gruppens identitet i forhold til hva gruppen er, i motsetning til hva andre 

grupper er, eller som Jan Assmann (1995:133) skriver: “Through its cultural heritage a society 

becomes visible to itself and to others”. Knyttet til denne oppgaven, står eksempelvis Det 

gamle Egypt sentralt i den egyptiske nasjonens historie, noe som kan være med på å skjelne 

Egypt og det egyptiske fra resten av den arabiske verden, både for egyptere selv, og for 

utenforstående. 

 

Innenfor det kulturelle minnet ligger to ulike bevaringsmåter, med en aktiv ivaretakelse i den 

ene enden av skalaen, og passiv preservering i den andre. Metaforisk kan disse to nivåene av 

minne sammenlignes med et museums ulike avdelinger hvor noe av kunsten står på utstilling, 

mens andre deler av samlingen ligger på lager. De delene av kunsten som står på utstilling, er 

lett tilgjengelig for oss, mens vi ikke har tilgang til kunsten som er satt vekk til lagring – med 

mindre den blir hentet frem og plassert på utstilling. Disse to separate funksjonene av vårt 

kulturelle minne gir forskerne betegnelsene arkiv (“archive”) eller arkivpotensiale 

(“potentiality of the archive”) og kanon (“canon”) eller aktualiseringsmodus (“mode of 

actuality”) (Assmann 1995; Assmann 2006; 2008), hvor kanonen er det fremskutte 

utstillingsrommet og arkivet er lagringsenheten i vårt minne. Aktiv ivaretakelse, kanonen, 

bygger på eksempelvis tekster, riter, myter og gjenstander som aktivt brukes og repeteres for 

slik å sikre videreførelse av kult og tradisjon. Passiv preservering, arkivet, er relikvier fra en 

svunnen tid som ikke på samme måte er samtidsaktuell, men allikevel viktig som historisk 

materiale. Informasjon kan imidlertid vandre mellom disse to modusene, og kanonens innhold 

kan skyves i skyggen til fordel for utvalgt arkivmateriale.  

 

Det kulturelle minnets formål er å utvide vår horisont til å omfatte vår kulturs fortid. Det blir 

så et rammeverk for å skape koblinger mellom fortid, nåtid og fremtid – der fortiden blir 

rettledende for ønsket eller forventet fremtid. Slik sikres også ivaretakelse av kulturens 

særpreg. Det kulturelle minnet overføres via bruk av symboler, forklarer Aleida Assmann 

(2008:272). Kodede, eksterne symboler – eksogrammer – får en slags ytre lagringsfunksjon 

og opptrer som et tillegg til vår individuelle, biologiske lagringskapasitet. Når vi har 

muligheten til å koble oss på slike eksterne databaser, blir det enkelt for hver nye generasjon å 

få forståelse for det kulturelle rammeverket vi hører til. Slik kobles vi ikke bare til kulturens 

iboende minne fra barnsben av, men slik kan vi også i senere tid bli påminnet og få reaktivert 

disse minnene i oss. At faraoniske symboler blir brukt i den egyptiske, revolusjonære 

gatekunsten, kan ha med denne dynamikken å gjøre, som vi senere skal se. 
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1.2.2 Minner og affekt 

Aleida Assmann utvider repertoaret til ekteparet ved å legge til affekt som en sentral faktor 

når det gjelder erindring, og skriver at vi må undersøke «samspillet mellom kultur, historie og 

menneskets psyke» (Assmann 2015:58-59, min oversettelse) for å forstå følelseslivets 

innvirkning i vårt kulturelle minne. Følelseslivet og sanseapparatet står altså sentralt for å 

forstå hvordan vårt komplekse erindringssystem fungerer, og underbevissthet spiller en stor 

rolle når det gjelder å forstå det totale bildet. Hun bruker begrepene resonans (“resonance”) 

og virkning (“impact”) for å forklare dynamikken. Resonans viser til erindringsforholdet 

mellom nye situasjoner vi opplever og allerede inkorporerte minner av liknende opplevelser, 

mens virkning refererer til langt mer sjokkerende opplevelser som vi ikke har samme 

minnegrunnlag for å takle. Hun bruker disse som rammeverk for en ny forståelse av konseptet 

kulturelle mønster, tanken om at eldre historiske hendelser kan fungere som briller vi 

oppfatter nåtiden gjennom. Dette er en mekanisme vi har for å håndtere og gi mening til nye 

situasjoner, og også for å konstruere fremtid. Dette kan være interessant å ta for seg når det 

gjelder å forstå fremhevingen av den faraoniske fortid i den omveltende tiden som 

revolusjonsperioden i Egypt var. 

 

Det teoretiske bakteppet vil altså i denne oppgaven dannes av Assmann (1995) og Assmanns 

(2006; 2008; 2015) teorier, men vil også bli supplert av tanker fra Milad Hanna (1994) og 

Fouad Ibrahim og Barbara Ibrahim (2003) rundt egyptisk identitet. Samtidig vil det her være 

interessant å forstå symboler og symbolers kraft, og oppgaven støtter seg derfor også på 

Sherry B. Ortners (1973) teorier om det hun kaller nøkkelsymboler og disses sentralitet når 

det gjelder ivaretakelse og videreførelse av kultur. I tillegg kommer teorier rundt hvorfor 

gatekunst generelt ble en sentral uttrykksmåte i Egypt under revolusjonen, hvor spesielt 

arbeider fra Lina Khatib (2013) og Charles Tripp (2013) vil anvendes. Sentralt for å forstå 

hvorfor akkurat denne uttrykksformen ble populær under opprøret, står blant annet 

uttrykksformens synlighet og tilgjengelighet, og at den kan være med på å ta tilbake det 

offentlige rom som en sfære for befolkningen heller enn statens eksklusive eiendom. 
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1.3 Metodiske utfordringer: å jobbe under klima av sensur 

Denne oppgaven er en kvalitativ studie hvis primære formål er å undersøke hvorfor 

gammelegyptiske, faraoniske symboler ble anvendt i den egyptiske gatekunsten etter 

revolusjonen brøt ut 25. januar 2011. Problemstillingen søkes besvart gjennom både et 

kunstnerperspektiv og et betrakterperspektiv, der kunstnerperspektivet består av en case-

studie av kunstneren Ammar Abo Bakr, og betrakterperspektivet består av 11 intervjuer med 

ulike egyptiske respondenter. Intervjuene er gjort i perioden januar 2015 – september 2015, i 

all hovedsak via Skype, Viber og mail. Et kort forskningsopphold i Köln i september 2015 ga 

meg i tillegg anledning til å observere og samtale med Abo Bakr under hans arbeid med et 

omfattende veggmaleri i anledning festivalen CityLeaks. 

 

Sommeren 2014 forsvant den 19 år gamle egyptiske gatekunstneren Hisham Rizk, for senere 

å dukke opp på likhuset i Kairo. Offisiell forklaring var «drukning i Nilen», men det 

spekuleres i årsaker (Ahram Online 2014). Ble han offer for regimets kamp mot 

meningsmotstandere? Kunstnere generelt opplever nå vanskelige kår i Egypt, og streng sensur 

er igjen en del av virkeligheten. Der vi de siste årene har sett friske beskjeder om regimet og 

dets ledere, ser en sjelden slik gatekunst rundt nåværende president Abdel Fattah al-Sisi 

(Amin 2014a). Samtidig ble boken som kanskje dokumenterer den egyptiske 

revolusjonsgatekunsten best, Walls of Freedom, i februar 2015 forbudt i Egypt grunnet «dens 

revolusjonære innhold» som ble antatt å oppfordre til opprør (al-Jazeera 2015).  

 

Sensuren har vært voksende i Egypt etter president al-Sisi grep makta og tok over som 

president sommeren 2014. Media sensureres, protester er blitt forbudt, og kunstnere og artister 

trues. Publikasjoner blir inndratt, TV-stasjoner mister konsesjon, TV-serier tas av lufta og 

kulturelle arrangementer avlyses. Flere journalister er drept, og mange fengslet (Amin 2014b; 

Morgan 2014). Jeg har derfor måttet stille meg følgende spørsmål under dette arbeidet: 

hvordan opererer man som forsker i et klima av sensur? Kanskje bedriver både journalister, 

artikkelforfattere og gatekunstnere selvsensur i dette klimaet, og dette har vært viktig for meg 

å ha i bakhodet når jeg har lest og tolket det som er skrevet og sagt. Samtidig kan det hende at 

egyptiske borgere, som jeg har snakket med til mine betrakterintervjuer, også bedriver 

selvsensur, og kanskje særlig vil være restriktive i samtaler med en ukjent. Alt dette er 

elementer jeg har måttet ta i betraktning under mitt arbeid med denne avhandlingen. 
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1.3.1 Søken etter informanter og innhenting av data 

Min tanke var i utgangspunktet å få til en bred studie av den egyptiske gatekunsten med 

gammelegyptiske elementer gjennom intervjuer med de ulike kunstnerne som har inkorporert 

disse symbolene i sine arbeider gjennom opprøret. Ønsket var å basere oppgaven på disse 

intervjuene, og supplere med betrakterintervjuer. Et halvt års aktiv søken etter gatekunstnere 

som ville stille opp, ga imidlertid svært få resultater. Jeg kom gjennom en bekjent av en 

bekjent endelig i kontakt med kunstner Ammar Abo Bakr, en av de aller mest sentrale, 

innflytelsesrike og produktive skikkelsene innenfor det revolusjonære gatekunstmiljøet i 

Egypt. Kunstneren er blitt en kjent figur i Egypt etter revolusjonen, han er svært frittalende, 

har gjort en rekke intervjuer, og har også fått oppmerksomhet utenfor Egypts grenser. Han ble 

med revolusjonen en av de mest kjente gatekunstnavnene, og har eksempelvis som en av få 

kunstnere fått viet et helt kapittel til seg og sin kunst i Mia Gröndahls (2012) bok Revolution 

Graffiti. Street Art of the New Egypt, en sentral dokumentasjon på egyptisk, revolusjonær 

gatekunst, og er dessuten gjennomgående representert i nevnte Walls of Freedom. Han er også 

hovedperson i dokumentarfilmen Art War (2014). Da jeg endelig kom i kontakt med en 

kunstner av Ammar Abo Bakrs størrelse, ble det derfor tatt en avgjørelse om å gjøre oppgaven 

til en case-studie på hans arbeid, dette i samråd med veileder.  

 

Når det gjelder betrakterintervjuer, kunne alle som var i Kairo under revolusjonen potensielt 

være mine informanter, men jeg ønsket i hovedsak å komme i kontakt med unge mennesker 

da dette på mange måter kan sies å ha vært de unges opprør (Cunningham 2014). Jeg fikk i 

første omgang hjelp av en kollega av mine veiledere på Blindern, og min første informant 

hjalp meg så videre til nye informanter. Senere fikk jeg god hjelp av to av mine medstudenter 

og deres bekjente til å finne flere informanter, som også til slutt skulle føre til at jeg kom i 

kontakt med Abo Bakr. Kun en av de forespurte til betrakterintervjuer takket nei til deltakelse 

da han fikk nærmere forklaring på hva min oppgave dreide seg om, dette av personlige 

årsaker, men ellers har alle forespurte vært veldig positive til mine tilnærmelser. 

 

Jeg ønsket i utgangspunktet å reise til Kairo på feltarbeid, men en spent situasjon i Egypt tillot 

ikke dette. Det ble derfor tatt en avgjørelse i samråd med mine veiledere om at det ikke var et 

alternativ å reise dit, og jeg måtte derfor finne alternative måter å gjennomføre prosjektet på. 

Å gå rundt på gata i Kairo for å finne informanter til kunstner- og betrakterintervjuer ville 

uansett ikke ha vært en god ide i et klima av sensur, da jeg kunne ha kommet til å sette både 
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mine respondenter og meg selv i fare. Det er også slik at den gatekunsten jeg studerer stort 

sett har blitt vasket bort og malt over – og er lettere å finne på internett og i bøker. Det ville 

dessuten ha innebåret en risiko å fotografere eventuelt gjenværende gatekunst da regimet 

opprettholder en streng kontroll over byrommet, og ikke alltid tillater avbildning av offentlige 

vegger. Jeg kom derfor til konklusjonen om at å utføre intervjuer via videosamtaler, gjennom 

internettbaserte telefontjenester som Skype og Viber, ville være den beste løsningen for mitt 

prosjekt slik situasjonen hadde utartet seg i Egypt den senere tiden.  

 

Noen av mine informanter ville ikke la seg intervjue direkte over Skype eller Viber, og fikk 

derfor heller muligheten til å respondere via mail. Disse intervjuene ble naturlig nok mer 

statiske enn videointervjuene. Jeg hadde sett for meg å gjøre halvstrukturerte intervjuer om 

jeg reiste til Kairo, for slik å få en flyt i samtalene, men kommunikasjon via mail tilsier at 

intervjuene blir strukturerte, med et fast oppsett av konkrete spørsmål som så besvares av 

respondentene. Dette blir et annet opplegg enn forskningsintervjuer som direkte samtaler, og 

gir mindre rom for fleksibilitet (Thagaard 2013:16). Gjennom skriftlig kommunikasjon mistet 

jeg muligheten til direkte å stille oppfølgingsspørsmål for mer utdypende svar, og dessuten 

falt muligheten til å observere kommunikasjon som foregår på det ikke-verbale plan bort. For 

å unngå feiltolkning av spørsmål eller misforståelser, var det derfor viktig for meg å være 

tydelig i mine spørsmålsformuleringer. Jeg har ved to tilfeller stilt oppfølgingsspørsmål, og 

fått svar på det jeg lurte på. Generelt anser jeg mailkommunikasjonen som relativt god, og 

mener jeg har fått både tydelige, utfyllende og gode svar og tilbakemeldinger gjennom disse 

intervjuene. 

 

Videointervjuene jeg utførte via Skype fikk derimot en helt annen dybde, og jeg fikk her et 

bredere innblikk i informantenes tankegang. Ikke minst ble det hele mer personlig da jeg her 

fikk til en løpende samtale og flyt i kommunikasjonen, og samtidig kunne se de intervjuede 

via videooverføring, noe som gjorde at intervjuet ble tilnærmet lik en situasjon hvor man 

oppholder seg i samme rom. Steinar Kvale (1997:21) beskriver forskningsintervjuer som 

kommunikasjon «basert på den hverdagslige samtale eller konversasjon», men det er en 

«faglig konversasjon» som ikke er en samtale mellom likeverdige deltakere, da det er jeg som 

forsker som «definerer og kontrollerer situasjonen». Som forsker må man være seg dette 

bevisst. Disse samtalene har derfor hatt en basis i ulike tema jeg har hatt ønske om å dekke, 

og har vært basert på et fast oppsett av spørsmål som samtalen så har utviklet seg fra, altså et 

halvstrukturert opplegg. Det halvstrukturerte forskningsintervjuet definerer Kvale (1997:21) 
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som «et intervju som har som mål å innhente beskrivelser av den intervjuedes livsverden, med 

henblikk på fortolkning av de beskrevne fenomenene».  

 

Jeg har i videointervjuene etterstrebet en fleksibel, åpen og flytende dialog. For å få til gode 

samtaler har jeg etterstrebet en komfortabel situasjon for den intervjuede, og forsøkt å gå rolig 

inn i dialogene. Dette har vært viktig for å få til en naturlig flyt slik at data blir så tydelige og 

gode som mulig, men jeg har samtidig etterstrebet kritisk oppfølging av svar og spurt etter 

detaljer og nyanser for å få så presis informasjon som mulig. Som forklart er situasjonen i 

Egypt spent, og med dette in mente har det vært spesielt viktig for meg å skape tillit til 

informantene. Jeg sitter derfor igjen med et inntrykk av at jeg til tross for klimaet av sensur 

har fått til gode, interessante og åpne samtaler som har gitt meg et godt inntrykk av 

informantenes oppfatninger og forståelser av den faraoniskpregede gatekunsten. 

 

Alle intervjuene har foregått på engelsk. Optimalt burde intervjuene foregått på respondentens 

originalspråk, da mening kan forsvinne i oversettelsen, men mine arabiskkunnskaper er ikke 

tilstrekkelige til dette formålet. Alle mine informanter viste seg imidlertid å ha gode og til dels 

svært gode engelskkunnskaper, så jeg vurderer det derfor dit hen at dette ikke har vært et 

problem for innhold og mening i data jeg har tilegnet meg. 

 

Mine samtaler med kunstner Ammar Abo Bakr har i hovedsak foregått via Viber, i tillegg til 

de samtalene som fant sted under vårt møte i Köln i september 2015. Vi har hatt 5 samtaler 

over Viber, hver på mellom 20 minutter og nærmere 3 timer, mens samtalene i Köln var av litt 

mindre sammenhengende art. Dette møtet kan også oppfattes som observasjon, da kunstneren 

var i sitt rette element og arbeidet med et bestillingsverk samtidig som samtalene foregikk. 

Jeg fikk slik en bredere forståelse for Abo Bakr som kunstner. Kommunikasjonen har også 

med Abo Bakr foregått på engelsk, og kommunikasjonen vært fin, og flyten god. Jeg har fått 

god anledning til å komme godt innpå kunstneren, da han har gjort seg selv lett tilgjengelig 

for meg. Tove Thagaard (2013:56) definerer case-studier som «intensive undersøkelser av et 

fåtall analyseenheter» der hovedpoenget er «å oppnå rikholdig informasjon om de enhetene 

eller caser som studien fokuserer på», og jeg har gjennom mine samtaler med Abo Bakr fått 

anledning til å gå i dybden på hans virke, og skaffet meg detaljkunnskap om dette, hvilket har 

gitt en dyp og inngående innsikt i hans arbeid. Gjennom case-studier kan man ifølge Tove 

Thagaard (2013:214) imidlertid også «oppnå kunnskap som peker utover den enheten 

undersøkelsen fokuserer på», basert på undersøkelsesopplegget og hvordan studiet utformes. 
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Resultatene av studien kan derfor kanskje ha gyldighet i andre sammenhenger, og kan i dette 

tilfellet kanskje peke mot noe allmenngyldig når det gjelder faraoniskpreget gatekunst. Mer 

omfattende undersøkelser av dette fenomenet må imidlertid bli fremtidig forskning sin 

oppgave. 

 

 

1.3.2 Metodisk kulturrelativisme  

Med denne studien har jeg først og fremst søkt å finne ut hvordan den revolusjonære 

gatekunsten med faraoniske symboler ble forstått av en egyptisk kunstner og en gruppe 

egyptiske betraktere, altså søke forståelse for et fenomen som oppsto og fantes i et annet land, 

og under andre samfunnsmessige omstendigheter enn de jeg lever i. Det har derfor vært viktig 

for meg å forstå konteksten disse bildene ble skapt i. Jeg har ikke opplevd den arabiske våren 

på nært hold. Jeg kan umulig vite hvordan det er å ta del i en egyptisk revolusjon, eller 

hvordan det er å oppleve slike omveltende tider i sitt land. Det jeg derimot har kunnet gjøre, 

har vært å sette meg grundig inn i den politiske og sosiale situasjonen som rådet i Egypt, og ut 

ifra dette prøve å forstå bakgrunnen for kunsten og hvordan bildene kan virke inn på den 

egyptiske betrakter. Det har i løpet av dette arbeidet derfor vært viktig for meg å skaffe meg et 

godt overblikk over nevnte situasjon, og, som metodisk kulturrelativisme tilsier, klare å se 

forholdene i kontekst av den studerte kultur, og forstå de intervjuede ut ifra sine egne 

premisser (Thorbjørnsrud 2008). 

  

Når det gjelder mine data, kan det være nærliggende å stille følgende spørsmål: i hvor stor 

grad er svarene jeg får autentiske når det gjelder hva den faraoniske historien faktisk betyr for 

mine informanter? Er det muligheter for at man blir «enda litt» stoltere i samtale med en 

utenforstående som tilsynelatende viser interesse for kulturhistorien, og kanskje slik at mine 

data viser overdreven stolthet og tilknytning til Det gamle Egypt? Dette er tanker jeg har hatt i 

bakhodet i løpet av prosessen, og jeg har samtidig vært klar over at det er viktig for meg som 

forsker å etterstrebe nøytralitet, være deskriptiv fremfor normativ og objektiv fremfor 

subjektiv, og ikke lede forskningen eller intervjuede i noen retning. Jeg har derfor etterstrebet 

metodisk kulturrelativisme og har etter beste evne lagt min fascinasjon for Det gamle Egypt 

til side, for slik ikke å være ledende i mine spørsmålsformuleringer.  
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1.3.3 Forskerens plikter og ansvar 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine 

retningslinjer minner forskeren om sine plikter og ansvar i sitt arbeid med intervjuede. Ved 

siden av konfidensiell behandling av innsamlet data, fremsettes krav om respekt «for 

menneskeverdet» (punkt 5) og «for integritet, frihet og medbestemmelse» (punkt 6), krav om 

å «unngå skade og alvorlige belastninger» (punkt 7), og om «informert og fritt samtykke» 

(punkt 8). En forskers oppgave er med andre ord å opptre respektfullt, være tydelig og klar 

når det gjelder å forklare informanter hva de deltar i, behandle og oppbevare data på sikrest 

mulig måte, og generelt vise hensyn og ivareta informantenes sikkerhet og rettigheter.  

 

Til mine informanter har jeg tydelig forklart at intervjuene ville bli brukt i en masteroppgave 

som omhandlet gatekunstens rolle i det egyptiske opprøret, og mer spesifikt, faraoniske 

symbolers effekt i denne kunsten. Ettersom situasjonen i Egypt har vært veldig spent siden 

2011, og det derfor i et slikt klima kunne være vanskelig å få informantene til å uttale seg 

fullstendig fritt, bestemte jeg meg for å tilby dem anonymitet, samtidig som de aller fleste har 

sagt seg villige til å oppgi personlige opplysninger om alder, religion, utdannelse, sosial 

tilhørighet og arbeidssituasjon. Dette er interessante opplysninger for min oppgave, da en av 

mine antakelser er at faraoniske symboler brukes i kunsten for å snakke et «universelt» 

egyptisk språk som overgår alle skillelinjer og derfor har potensiale til å nå ut til alle egyptere.  

 

Mange av mine respondenter uttalte at de ikke var opptatt av anonymitet, men jeg har 

allikevel bestemt meg for å anonymisere alle mine informanter for å være sikker på at jeg 

tilstrekkelig sikrer deres personvern. Situasjonen i Egypt er særdeles sensitiv, og jeg ønsker å 

ivareta mine informanters sikkerhet på best mulig måte. Når det gjelder kunstner Abo Bakr er 

situasjonen en litt annen, all den tid han er en internasjonalt kjent kunstner hvis mange og 

utdypende, regimekritiske intervjuer ligger åpent på internett, med fullt navn og bilde. Han er 

også meget aktiv i sin regimekritikk på sine sosiale media-kontoer, hvor han også opererer 

med fullt navn, og har lagt ut utallige bilder av seg selv i ulike opprørssammenhenger. Han 

har selv valgt å stille seg i denne posisjonen, og har antakelig bredere innsikt i hva det vil si å 

la seg intervjue og være gjenstand for en undersøkelse enn mine betrakterrespondenter har. 

Han har dessuten takket nei til mitt tilbud om anonymisering.  
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Der intervjuene foregikk via Skype og Viber, har jeg bedt mine informanter om å få gjøre 

opptak av intervjuet, dette for å kunne ha full oppmerksomhet på informanten under 

intervjuet, og også senere kunne gå tilbake og høre om igjen hva som ble sagt. Alle så nær 

som en har samtykket til dette, og følgelig ble dette intervjuet naturligvis ikke tatt opp. 

 

 

1.3.4 Presentasjon av informanter 

Denne oppgaven bygger som beskrevet på intervjuer med en produsent av, og elleve 

betraktere av, egyptisk, revolusjonær, faraoniskpreget gatekunst. Kunstner Ammar Abo Bakr 

(1980 –) ble født og er oppvokst i Minya i Øvre Egypt. Han flyttet som 16-åring til Luxor for 

å gå på kunstskole, og utdannet seg videre som kunstner ved universitetet i Luxor, hvor han 

ble boende frem til revolusjonen brøt ut i 2011. Her, omgitt av gammelegyptiske byggverk, 

fikk han en fornyet interesse for sin nasjons historie, noe som ble ytterligere forsterket av et 

seks år langt engasjement som illustratør for et tysk arkeologteam. Fra 2006 til 2011 var han 

ansatt som assisterende professor for kunststudiene ved universitetet i Luxor, og har i hele sitt 

voksne liv jobbet med kunst. Da opprøret brøt ut i 2011 valgte han å forlate sin jobb i Luxor 

for å reise inn til Kairo og ta del i revolusjonen som gatekunstner, og ble raskt en av de mest 

sentrale figurene i det revolusjonære gatekunstmiljøet i Kairo. Han har senere også fått 

oppmerksomhet internasjonalt, og har laget veggmalerier og bestillingsverk både i Paris, 

Roma, Brüssel, Amsterdam, Helsinki, København og Beirut.  

 

Den gammelegyptiske arven står sterkt i Abo Bakr, og dette synliggjøres også i hans kunst, 

hvor vi ofte kan gjenkjenne faraoniske symboler satt i en nåtidig setting. Kunstverkene kan ha 

ulike religiøse og historiske elementer, men ofte peker helheten tilbake til Det gamle Egypt, 

hans hovedkilde til inspirasjon. Den gamle sivilisasjonen ligger også i ham som et grunnlag i 

livet, og hans håp, ønsker og visjoner for Egypt bygger på et romantisert forhold til denne 

fortiden. Han beskriver seg selv som svært spirituell, og som tilhørende sufismen, 

mysterieretningen innenfor islam. 

 

Til mine betrakterintervjuer har jeg snakket med egyptere i 20- og 30-årsalderen av begge 

kjønn, av ulik religiøs tilhørighet, og med relativt høy utdannelse. Utvalget er et resultat av at 

jeg har funnet nye respondenter gjennom tidligere informanter. Frustrasjonen var dog 

omfattende blant de unge både før og under – og også etter – revolusjonen, og engasjementet i 
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revolusjonen fra dette segmentet var stort (Cunningham 2014), så slik sett står utvalget godt 

til oppgaven. Mine informanter har i hovedsak ikke ønsket å utlevere seg personlig, noe jeg 

har respektert, så det følgende er en kort oversikt over hvem mine respondenter er: 

 

-Informant 1 er en 38 år gammel mann, bosatt i Canada de siste årene, men var i Egypt under 

revolusjonen. Han har doktorgrad og jobber som ingeniør. Han ville ikke si noe om 

religionstilhørighet. 

-Informant 2 er en 31 år gammel koptisk kvinne, bosatt i Canada de siste årene, men var i 

Egypt under revolusjonen. Hun har høyere universitetsgrad. Hun beskriver at hun har 

middelklassetilhørighet. 

-Informant 3 er en 33 år gammel muslimsk kvinne som har en universitetsgrad innenfor salg. 

Hun beskriver seg selv som en fra høyere middelklasse. 

-Informant 4 er en 38 år gammel mann som ønsker å holde religionstilhørighet for seg selv. 

Han har en doktorgrad, jobber nå som akademiker, og tilhører middelklassen. 

-Informant 5 er en 38 år gammel muslimsk kvinne med mastergrad som jobber som ingeniør, 

og tilhører middelklassen. 

-Informant 6 er en 26 år gammel mann. Han har en bachelor innenfor salg, og jobber med salg 

i et teleselskap. Han er muslim, men beskriver sin religiøse tilhørighet som «forsvinnende» 

etter revolusjonen. 

-Informant 7 er en 30 år gammel muslimsk mann som nå jobber med sin doktorgrad innenfor 

farmasi i Frankrike. 

-Informant 8 er en kvinne i 20-årene som jobber som guide i Egypt. Hun ønsker ikke å si noe 

ut over dette om sin identitet. 

-Informant 9 er en 28 år gammel kristen mann med bachelorgrad som jobber som fotograf. 

-Informant 10 er en 25 år gammel muslimsk mann med bachelorgrad innenfor 

kommunikasjon, som nå holder på med sin mastergrad i Finland. 

-Informant 11 er en 32 år gammel muslimsk kvinne som er utdannet innen farmasi og helse. 

Hun jobber nå med humanitært arbeid. 

 

For å tydeliggjøre hva som er sitater fra egne data, har jeg i denne avhandlingen valgt å sette 

direkte sitater fra mine informanter i kursiv i tillegg til anførselstegn. 
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1.4 Om kapitlene 

Innholdsmessig er oppgaven fordelt på seks kapitler, hvor innledning og historisk bakgrunn 

gir begrunnelser for valg av tema, beskriver arbeidet med avhandlingen, presenterer det 

teoretiske grunnlaget for oppgavevn, og bereder grunnen for videre lesing. Det historiske 

bakteppet vil ta oss gjennom egyptisk historie, da kun generelt grunnet plasshensyn. Her er 

det naturlig at historien om Det gamle Egypt kommer frem da oppgaven spør om hvorfor 

symboler fra denne perioden fremdeles kan ha aktualitet. Naturlig er det også at vi her får 

høre om faraonismen, den nasjonalistiske bevegelsen i mellomkrigstida som tok i bruk 

gammelegyptiske symboler i sin søken etter den genuine, egyptiske egenartethet. Kapittel 3 

vil ta oss gjennom graffitiens og gatekunstens historie og vise forholdet mellom disse. Graffiti 

og gatekunst er ikke synonyme begreper, noe som vil bli forklart her. Kapittelet søker også 

svar på hvorfor gatekunst som fenomen kunne få slik aktualitet under den omveltende 

opprørstiden i Egypt. Her vil det komme frem at det offentlige rom står sentralt når det gjelder 

denne typen uttrykksform, og at innflytelse i det offentlige rom kan betegnes som sentralt når 

det gjelder å få til et vellykket opprør. Kapittelet antyder at gatekunst som uttrykksform derfor 

kan være med på å forsterke et opprør.  

 

Kapittel 4 er i sin helhet viet en case-studie av arbeidet til en av de aller mest sentrale 

skikkelsene i det egyptiske, revolusjonære gatekunstmiljøet, kunstner Ammar Abo Bakr. Her 

vil jeg først forsøke å gi et inntrykk av hans kunstneriske virksomhet under revolusjonen ved 

å ta for meg noen av de mest sentrale veggmaleriene han produserte mellom januar 2011 – 

juni 2014. Kunstnerens egen stemme vil her være vektlagt. Hva sier han selv om maleriene, 

og måten han har brukt faraoniske symboler på? Det vil komme frem at Abo Bakr spesielt ser 

til Det gamle Egypt for inspirasjon i sitt kunstneriske virke, en sivilisasjon han har et 

idealisert bilde av. Kapittelet vil vise at han under revolusjonen inkorporerte 

gammelegyptiske symboler i sine verk for å vise til det han mener er det autentiske, egyptiske 

opphav, for enklere å komme i kontakt med iakttakere, og for å knytte betraktere tettere til sin 

kunst og dennes beskjeder. 

 

Kapittel 5 tar for seg resepsjon. Her vil vi få et innblikk i hvordan en gruppe egyptiske 

informanter reagerte på den faraoniskpregede gatekunsten. Her har det vært interessant å finne 

ut hva Det gamle Egypt betyr for respondentene, hva gatekunst med symboler som viser til 

denne tiden kan gjøre med dem, og hvorfor de tror symbolene er blitt anvendt i gatekunsten. 
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Kapittelet viser at informantene føler en relativt tydelig kobling til Det gamle Egypt, fremfor 

alt gjennom at de i all hovedsak viser til en følelse av «stolthet» i forbindelse med denne 

sivilisasjonen, og de uttrykker også at de føler seg mer knyttet til, og blir mer beveget av, 

gatekunstmotiv med faraoniske symboler enn de veggmaleriene som ikke har det.  

 

Kapittel 6, avslutningskapittelet, viser en oppsummering av mine funn, og vil blant annet 

konkludere med at det finnes et visst samsvar mellom avsender og mottaker når det gjelder 

hvilke beskjeder som søkes sendt fra kunstner Abo Bakr, og hva betrakterne som her er 

intervjuet oppfatter. Kapittelet vil også søke å se fremover gjennom en diskusjon i forhold til 

videre forskning på feltet, og også i forhold til hva som skjer når denne symboltunge 

gatekunsten får leve videre på internett. 
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2 Historisk bakgrunn 

2.1 Det gamle Egypt 

Nildalen har vært bosatt kontinuerlig i 2-300.000 år, hvor utviklingen av jordbrukskulturen 

rundt år 6-7.000 år fvt. står sentralt for fremveksten av den store sivilisasjonen vi kjenner som 

Det gamle Egypt. Sivilisasjonen vokste frem langs den livgivende Nilens elvebredder, og var 

naturlig avgrenset fra omliggende områder av Middelhavet i nord, de nubiske fjell i sør, og 

ørkenlandskap i øst og vest. Dette kan være noe av forklaringen på at én kultur
1
 fikk overleve 

i flere tusen år (Hendrickx og Vermeersch 2000:36; Barstad 2014). 

 

Det gamle Egypts historie deles tradisjonelt inn i ulike epoker og dynastier, hvor 

kongedømmer impliserer politisk enhet og sterk sentralmakt, mens såkalte overgangsperioder 

betegner perioder med fragmentering og uro mellom ulike lokale herskere.
2
 Riket som skulle 

vare i de påfølgende tusenårene ble etablert allerede under tidlig dynastisk tid (ca. 2.900-2.545 

fvt.). Dynastisk tid inndeles videre i tre såkalte gullaldre: Det gamle riket (ca. 2.543-2.120 

fvt.), hvor blant annet Gizapyramidene bygges; Det midtre riket (ca. 1.980-1.760 fvt.), som 

frembringer tempelpalasset i Karnak; og Det nye riket (ca. 1.539-1.077 fvt.), med Tut-Ankh-

Amon som mest kjente skikkelse (Bard 2000:67-70; Barstad 2014; Shaw 2000). 

 

Det nye riket (ca. 1.539-1.077 fvt.) ble i sin tid den viktigste stormakt i det nære Østen, og 

dette var perioden hvor riket virkelig ekspanderte ut over sine grenser. Det 18. dynasti (ca. 

1.539-1.292 fvt.) blir ofte referert til som selve Gullalderen, med politisk stabilitet og stor 

vekst og fremgang innen kunst, litteratur og arkitektur så vel som innen religiøse kulter 

(Brewer og Teeter 2007:46-52; 79). Denne perioden er den best dokumenterte i Det gamle 

Egypts historie, og vi kjenner herfra faraonavn som Akhenaten, Tut-Ankh-Amon og Ramses. 

Naturlig nok er det også denne perioden mange av de velkjente gammelegyptiske symbolene 

vi kjenner, stammer fra. Dronning Hathsepsuts gravtempel i Deir el-Bahri stammer fra denne 

perioden, så gjør også Ramsestemplene i Theben og Abu Simbel, og den velkjente bysten av 

dronning Nefertiti (Brewer og Teeter 2007:46-56). Mange av skattene funnet i den 

                                                 
1
 En kultur i utvikling, men fremdeles sett på som en og samme kultur. 

2
 Et system som den egyptiske presten Manetho skapte på 300-tallet evt. De siste tiårs forskning viser ifølge Ian 

Shaw (2000:1) imidlertid at denne politisk baserte inndelingen ikke beskriver de sosiale og kulturelle endringer 

like godt. En skal også ha in mente at det kontinuerlig gjøres nye oppdagelser som kan endre den rådende 

oppfatning av historien. Oppsummeringen ovenfor gjenspeiler således hvordan funnene tolkes ut ifra den 

kunnskapen man har tilgjengelig i dag. 
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(tilnærmede) intakte graven til Tut-Ankh-Amon i 1922, deriblant hans gullmasker, er 

fremdeles symboler og bilder som gjenkjennes verden over. 

 

Både persere (525 fvt.) og ptolemeere (med Alexander den store fra 332 fvt.) gjorde inntog i 

Egypt før romerne reduserte Egypt til en vasallstat fra år 30 fvt. Kristendommen overtok 

gradvis som ny religion i riket, og med stengningen av Isis-tempelet på Philae på 500-tallet 

regnes den gammelegyptiske religionsutøvelse for avsluttet. Den siste bit av kulturen og 

sivilisasjon forsvant for godt, og egypternes, og verdens, minne om faraoene svant hen 

(Grimal 1992:3-5; Wood 1998:188). 

 

 

 

2.2 Nyere historie 

2.2.1 Gjenoppdagelse av Det gamle Egypt 

Den gammelegyptiske sivilisasjon ble for alvor gjenoppdaget av Napoleons ekspedisjoner til 

Egypt i 1798-1801. Napoleon og hans Armée d’Orient ble akkompagnert av en hel rekke 

vitenskapsmenn og kunstnere, og det ble produsert 23 påfølgende publikasjoner om landet og 

dets historie kalt Description de l’Égypte, utgitt fra 1809-1828. Rapportene, historiene og 

bildene fra Egypt gjorde at interessen for den gamle kulturen bredte om seg i Europa og 

utløste en mani. Egyptomani, strømninger i vesten av en lengsel etter det forgangne og en 

fascinasjon for det mystiske og uforklarlige ved Det gamle Egypt, uttryktes gjennom en 

dekontekstualisering av faraoniske symboler i ulike vestlige kunstformer – alt fra servise og 

møbler, til romaner, opera og film (Naguib 2011:125-126). Fascinasjonen for den gamle 

kulturen ble etter hvert også plukket opp av egypterne selv. 

 

Flere unge, egyptiske menn ble på 1800-tallet sendt til Europa for å utdanne seg som et ledd i 

kediv Muhammed Alis moderniseringsprosesser, og en av disse var teologen Rifa’a al-

Tahtawi (1801-1873). Inspirert av franskmennenes fascinasjon for det gamle Egypt, utga han i 

1868 historieverket Tawfik al-Galil, og proklamerte at det er mulig å være en god muslim og 

samtidig være stolt av, og ha ønske om å lære mer om, sin kulturarv (Naguib 2011:129; Wood 

1998:181). Egyptologien skaptes samtidig i denne tidens imperialistiske kappløp, og 

egyptologi og politikk gikk hånd i hånd i denne perioden (Reid 2002:1-2). Den første 
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egyptiske egyptologen Ahmad Pasha Kamal (1851-1923) var i likhet med al-Tahtawi pådriver 

for å spre kunnskapen om den store egyptiske fortid til sitt folk, men ble motarbeidet av 

kolonimaktene som fryktet at egypteres kjennskap til egen fortid ville gi dem incentiver til å 

fremme selvstyre. Egypt, som hadde vært under britisk innflytelse fra 1801, ble av samme stat 

okkupert i 1882, tatt som protektorat i 1914, og oppnådde nominell selvstendighet i1922. 

Årstallet sammenfaller med historiens største egyptologiske funn, nemlig graven til Tut-

Ankh-Amon. Med dette funnet eksploderte interessen for den gamle sivilisasjonen i Europa. 

Egyptomanien som rådet på kontinentet fikk imidlertid i Egypt en mer pragmatisk form, der 

kampen for selvstendighet fikk et rammeverk av faraoniske symboler (Goode 2007:73-75). 

 

Den nasjonalistiske bevegelsen el-fara’uniyya, faraonismen, vokste frem på tidlig 1900-tall, 

og så Egypt som en distinkt enhet ulikt resten av den arabiske verden, grunnet landets helt 

egne historiske karakter. Det fantes sågar en «faraonisk kjerne» i det egyptiske samfunn. 

Kunsten sto i fremste rekke når det gjaldt å promotere denne faraoniske kjerne, og dette 

reflekteres blant annet i romanen Awdat el-Ruh («sjelens hjemkomst») av Tawfik al-Hakim 

(1898-1987), granittstatuen Nahdat Misr («Egypts oppvåkning») av Mahmud Mukhtar (1891-

1934) og det tempelinspirerte gravkammeret til Wafd-partiets leder Saad Zaghloul (1859-

1927). Kunsten ble middelet som ledet an mot målet – frigjøring fra Storbritannia – og de 

faraoniske elementer ble «en samlende identitetsmarkør for å bygge opp en felles politisk 

arena for muslimer og koptere» (Naguib 2011:130). Håpet om at nasjonen igjen kunne 

oppleve en slik storhetstid, sto sterkt (Reid 1985:239; Wood 1998:181). 

 

Det faraoniske fokus bleknet etter 1940-tallet, både i kunsten og i politikken (Naguib 

2011:133; Wood 1998:185), men ble ikke lagt fullstendig død. President Gamal Abdel Nasser 

(1918-1970) fikk etter maktovertakelsen i 1954 flyttet Ramses II-kolossen fra Memphis inn til 

Kairo som en kraftig beskjed om at Egypt endelig var fritt og at dette var begynnelsen på en 

ny, autentisk egyptisk æra. Han fikk også byttet ut kong Farouks ansikt med sfinksen som 

motiv på landets mynter (Reid 1997:148). Med etterkommer Anwar al-Sadat (1918-1981) 

kom den moderne masseturismen og produksjon av suvenirer (av fr. minne), og dermed en 

revitalisering av den faraoniske fortid.  Reisende kan nå få med seg en, om ikke så ekte, bit av 

det autentiske Egypt hjem, og turistenes hunger etter det forgangne Egypt har nok en gang gitt 

gjenklang i landet, og vises godt i det offentlige rom, i så vel hotell- og restaurantarkitektur 

som reklameplakater.  
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2.2.2 Arabisk vår 

«Den arabiske våren», opprørene og demonstrasjonene i Midtøsten som fulgte den 26-årige 

tunisieren Mohammad Bouazizis ildspåsettelse av seg selv den 17. desember 2010, lot til å 

komme som lyn fra klar himmel for omverdenen. Det fantes imidlertid en stor misnøye i den 

egyptiske befolkningen før hendelsen i Tunisia, som hadde vist seg i ulike protester før 2011 

(el-Din 2011; Hausloner 2011). Frustrasjonen over levekårene var stor, blant annet grunnet 

mangel på frie valg og ytringsfrihet, korrupsjon, høy arbeidsledighet, og høye matvarepriser, 

og misnøyen ble etter hvert så stor at situasjonen eskalerte voldsomt i løpet av noen januar- og 

februardager i flere byer i Egypt, med Kairos Midan at-Tahrir («Frigjøringsplassen») som 

sentrum for opprøret. Her var det at også at revolusjonens første graffiti og gatekunst ble 

laget, i tillegg til andre kunstneriske uttrykk.  

 

Demonstrasjonene ble på kort tid store og omfattende, og særlig Tahrirplassen var de første 

to-tre ukene av opprøret fylt av mennesker. 11. februar 2011 annonserte president Husni 

Mubarak sin avgang etter ustanselige protester fra befolkningen, og makta ble overlatt til det 

øverste militærrådet SCAF
3
. I tro gammelegyptisk stil ble også Mubaraks navn fjernet fra 

offentlige steder, som faraoenes kartusjer
4
 ble fjernet i Det gamle Egypt. Folket jublet over 

presidentens avgang, men den endringen de hadde ventet, skjedde ikke. Mange lovnader kom 

fra militæret som nå satt i førersetet, blant annet at det skulle skrives ut nyvalg, men 

gjennomføring av lovnadene lot vente på seg. Frustrasjonen bredte seg følgelig i 

befolkningen. Protestene fortsatte, men ble stadig splittet opp og angrepet av militæret (BBC 

News 2011). 

 

Første runde i det første frie egyptiske valg fant sted i mai 2012, langt over et år etter 

Mubaraks avgang. Muhammed Mursi fra Muslimbrødrene ble innsatt som første sivile 

egyptiske president 30. juni 2012. Verken Mursi eller militæret så imidlertid ut til å endre 

Egypt i den retningen folket ønsket, og det var i deler av befolkningen misnøye med at 

islamister gjennom Muslimbrødrenes Mursi hadde kommet til makten. Følgelig ble det nye 

demonstrasjoner og protester, men Mursi ble sittende. Mursi ga seg selv stadig større 

fullmakter i løpet av sin presidentperiode (Knell 2012; Fahim og Kirkpatrick 2012), og folket 

tok til gatene for å uttrykke sin misnøye med den nye presidenten, og man så igjen store 

opptøyer. Bilder av Mursi som farao dukket opp, og tidligere opposisjonsleder Muhammad el-

                                                 
3
 Supreme Council of the Armed Forces. 

4
 Gammelegyptisk oval innramming av hieroglyfer, markerer kongenavn. 
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Baradei betegnet Mursi som farao på sin twitter-konto (Black 2012). Kort og konsis gatekunst 

skulle senere oppsummerer det hele: «2011: ned med Mubarak. 2012: ned med militæret. 

2013: ned med Mursi» (AFP 2013). 

 

 

 

Mursi som farao (se appendix for utfyllende informasjon). 

 

 

 

På ettårsdagen for innsettelsen av Muhammed Mursi til presidentembetet, tok hundretusener 

av egyptere til gatene og krevde nyvalg, og opprør og sammenstøt fulgte. Hæren grep inn og 

avsatte president Mursi den 3. juli 2013. I mai 2014 ble tidligere forsvarsminister og SCAF-

medlem Abdel Fattah al-Sisi valgt til landets nye president, og Egypt fikk på ny en militærets 

mann i førersetet (Fayed og Saleh 2013). 
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Through street art, the previously disenfranchised 

 are waging a war of presence. 

-Lina Khatib 
 

Politics in the Middle East is now seen. 

-Lina Khatib 

 

3 Graffiti og gatekunst – tilstedeværelsens kunst 

Som sitatene over vitner om, har kunsten og det visuelle spilt en sentral rolle under den 

arabiske våren, og kunst – i ulike former – ble spesielt veldig tydelig i det egyptiske opprøret. 

Bildene av plakatene, bannerne, graffitien og gatekunsten som ble produsert under opprøret 

har gått verden rundt, og de mest (aner-) kjente kunstnerne har fått stjernestatus, både i 

hjemlandet og internasjonalt (Gröndahl 2012; Sooke 2013). Der bybildets visuelle 

kommunikasjon før revolusjonen sto for persondyrking og statlig propaganda, ble den nå et 

helt sentralt redskap for befolkningen i kampen for forandring, og egyptere fra ulike lag tok 

på uventede måter sin plass i den offentlige sfære og fikk gjennom ulike visuelle uttrykk nye 

muligheter til å sette sin politiske agenda på dagsorden. Kunsten var et politisk våpen som 

både ble skapt av og gikk i bresjen for opprøret: den samlet og provoserte, men viktigst – den 

tydeliggjorde budskap (Khatib 2013:300; Radwan 2014). 

 

«Gatekunst» og «graffiti» er to begreper som er blitt brukt om hverandre for å beskrive de 

uttrykkene som kom til syne på offentlighetens vegger under den egyptiske revolusjonen, men 

de er på mange måter to ulike størrelser. For et utrent øye er det ikke alltid like enkelt å 

skjelne mellom de to størrelsene. Samtidig vil grensene i noen tilfeller være mer flytende. 

Overflatisk observert, leverer graffiti korte, kodede beskjeder rettet mot en utvalgt gruppering, 

mens gatekunst søker et bredere, generelt publikum med konkrete, ofte samfunnskritiske, 

beskjeder. Jeg vil i det følgende først gi en nærmere forklaring på hvorfor «gatekunst» vil 

være det mest passende begrepet på de ulike kunstneriske uttrykkene som skulle komme til å 

pryde Kairos vegger under revolusjonen, og påfølgende gi en kort oversikt over utviklingen 

og utbredelsen av fenomenet under opprøret. Deretter vil det være interessant å søke svar på 

følgende: hva var det som gjorde at akkurat denne typen uttrykksform vokste frem med 

eksplosiv kraft under den egyptiske revolusjonen? 
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3.1 To ulike størrelser 

Begrepet graffiti (av it. graffito, fl.t. graffiti, «rissing») brukes både i en- og flertallsform, og 

har sine røtter tilbake til slutten av 1960-tallets USA. Særlig står de fattige bydelene i New 

York som arnested, hvor frustrasjon over livssituasjon og få gode fremtidsvisjoner gjorde seg 

gjeldende. Ungdommen følte seg oversett, og ville skape seg en stemme. Her ble tags, 

utøvernes signaturer, og utvikling av disse sentralt. Dette er den enkleste, men også mest 

grunnleggende formen for graffiti, der intensjonen bak er en form for reklame for utøveren 

som ofte ikke kan forstås av andre enn de innenfor graffitimiljøet (Chalfant og Cooper 1984; 

Gastman og Neelon 2010). Parallelt med dette tok ulike bevegelser fra 1960-tallet også fatt i 

sprayboksene for å kringkaste politiske beskjeder gjennom enkle setninger på offentlighetens 

vegger både i USA og internasjonalt, men formidlingen avviker i både form og innhold fra 

graffitiutøvernes verk. Det er kanskje særlig fra 1980-tallet at man ser graffititrenden få 

internasjonal utbredelse og oppmerksomhet, og det er også da vi ser stor utvikling innen 

gatekunsten – også kalt urban kunst, post-graffiti eller neo-graffiti, og geriljakunst (Robinson 

1990; Wooster Collective 2004).  

 

Graffiti og gatekunst er to ulike størrelser, både når det gjelder utøvers intensjoner, det 

intenderte publikum, dens form, funksjon og verktøy (Banet-Weiser 2012:101-102). Der 

graffiti i all hovedsak utføres ved bruk av cans (spraybokser) eller markers (tusj)
5
, finnes 

større variasjoner innen gatekunst. Både sjablonger, pensler og såkalt wheat pasting, 

kunstverk på ark som limes opp ved hjelp av hvetemel og vann, benyttes her. Både 

installasjoner, skulpturer og lyskunst kan være en del av uttrykket, og i de siste årene har også 

strikkede uttrykk og dyrking av mose i bestemte formasjoner blitt en del av gatekunstens 

mange uttrykksmåter. Kunstner Ammar Abo Bakr har uttrykt følgende om hans syn på de to 

begrepene: “For me it’s a difference between graffiti and street art. Graffiti is… I can just go 

to the streets to write some powerful words by normal spray can” (personlig samtale via 

Viber, 18. mars 2015). For ham er gatekunst en mer omfattende uttrykksform. I gatekunsten 

er meningsinnholdet mer komplekst, og har ofte flere lag med betydninger. Kunstneren ser 

også gatekunst som en mer langvarig prosess, hvor ideer gjerne tenkes ut i forveien og 

bearbeides før de havner på offentlige vegger. 

 

                                                 
5
 Ofte brukes de engelske (amerikanske) uttrykkene også i internasjonal sammenheng. Dette fordi graffiti oppsto 

i USA, og begrepene er blitt med fenomenet over landegrensene. 
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Både gatekunstnere og writere, utøvere av graffiti, opererer i det offentlige rom. Men der 

gatekunsten retter seg mot kollektivet, og ønsker å sette fokus på sosiale og politiske saker, 

henvender writere seg stort sett kun til andre writere, og det er ingen nødvendighet at det 

generelle publikum forstår. Graffitien blir som et slags kodespråk writere imellom, i en lukket 

og intern kommunikasjon mellom, og innad i, ulike crews (grupperinger av writere) (Snyder 

2009:23-45). Der gatekunst søker å stille spørsmål ved det bestående, kan graffiti sees på som 

en bekreftelse på individet, og det kan dessuten argumenteres for at graffiti handler mer om 

handlingen i seg selv, enn selve produktet (Ibid). 

 

Til felles har imidlertid de to størrelsene at både graffiti og gatekunst kan være for alle – det 

kan utøves i mer eller mindre kunstneriske former av nær sagt alle, uavhengig av sosial, 

økonomisk og kulturell tilhørighet. Det kan være impulsivt og kjapt laget, kort sagt, en egnet 

måte å få frem et (hastende) budskap på. Det er i hovedsak snakk om urbane fenomener. Tatt i 

betraktning at dette i hovedsak er en ulovlig uttrykksform, kan begge størrelser regnes som 

risikoutsatte handlinger, i langt større grad enn den kunsten som utøves og utstilles innenfor 

gallerienes vegger (Ferrell 2016:xxxiii). Som gatas kunstner trenger man dessuten ingen 

kurator, samtidig som publikum slipper unna inngangsbilletten. Dette gjelder for begge 

størrelsene, men er kanskje særlig et hovedpoeng for gatekunst, da beskjedene blir lett 

tilgjengelige, kontakten med publikum potensielt øker, og hvor det kan oppstå et samspill 

mellom utøver, betrakter, og det offentlige rom. Gatekunst har dessuten et større potensiale til 

å nå ut til alle, og kan på mange måter også beskrives som et massemedium (Chaffe 1993:8-

9): denne formen for kommunikasjon brukes til å identifisere problemer og stille spørsmål ved 

det bestående, og til å fremsette former for forslag til løsninger, rapportere sosiale problemer, 

kritisere politikk, og det er et smidig medium som kan tilpasses ulike politiske systemer.  

 

Verken graffiti eller gatekunst er varig kunst, dette da den i all hovedsak er satt opp og gjort 

ulovlig. Den vaskes derfor ofte bort så fort det lar seg gjøre. Denne kortvarigheten – på 

engelsk gjerne betegnet som ephemerality (Ferrell 2016:xxxiv) – har siden 2000-tallet gjort at 

flere av kunstnerne benytter seg av internett og sosiale medier for slik å bevare sine verk for 

fremtiden. Dette er et relativt nytt fenomen i graffiti- og gatekunstsammenheng. Et enormt 

visuelt arkiv av disse kunstformene finnes nå bare enkle tastetrykk unna, og verkene kan 

derfor også nå frem verden over, og ikke bare lokalt der de faktisk blir laget. Kunsten blir slik 

også bevart for ettertiden og kan studeres over ekstensive perioder. 

 



28 

 

3.2 Fra ostraka til sprayboks 

Vi har sett inskripsjonene i de gammelegyptiske templer og pyramider og gravsteder. Vi 

kjenner hieroglyfene. Vi har sett hvordan den gamle sivilisasjonen var omgitt av kunst og 

hvordan beskjeder ble eviggjort på veggene. Det er lett å trekke trådene ned til dagens graffiti 

og gatekunst, til tross for at dette kanskje best, innholdsmessig sett, kan sammenlignes med 

Det gamle Egypts ostraka (ent. ostrakon). Disse var keramikkbiter og potteskår, eller biter av 

stein, som ble brukt i uformelle sammenhenger til å skrive beskjeder på eller uttrykke seg på. 

Denne uttrykksmåten var fri og ikke underlagt datidens rigide regler for offentlig kunstnerisk 

uttrykk, og er derfor ganske ulik den stilen vi ser i og på datidens byggverk. Ikke bare er stilen 

ulik, men innholdet her kan også sees som samfunnskritisk (el-Shazly 2014). På samme måte 

er dagens gatekunst ofte opprørsk i sin fremtreden, både i form og innhold. 

 

I Midtøsten var det, før den arabiske våren, først og fremst blant palestinere, og i Libanon og 

Teheran at man kunne bevitne graffiti og gatekunst i særlig utbredt grad. Størst har kanskje 

utbredelsen vært blant palestinere, enten i Palestina eller i palestinske flyktningleirer i 

omkringliggende land som Jordan, Libanon og Syria, mens andre områder kun i ubetydelig 

grad har observert fenomenet. I Egypt kunne man før 2011 kun sporadisk observere graffiti og 

gatekunst (Karl og Zoghbi 2013). 

 

I Midtøsten, og kanskje Egypt spesielt, har man over lengre tid kunne observere et annet 

relatert fenomen, nemlig tradisjonen med såkalte hajj
6
-malerier (se illustrasjon neste side). 

Disse er veggmalerier som tradisjonelt er blitt malt på private husvegger til troende som har 

foretatt pilegrimsreiser til Mekka. Opphavet til tradisjonen er usikker, men kan stamme fra 

den osmanske perioden, samtidig som dekorering av husvegger kan ha vært en pågående 

praksis som strekker seg tilbake til Det gamle Egypt. Det sentrale motivet i disse 

veggmaleriene er ofte kabaen
7
, men også historier fra Koranen, og ulike transportmetoder mot 

Mekka, er populære (Neal og Parker 2009). Man kan bevitne slik kunst i ulike deler av 

Midtøsten, men ifølge kunstner Ammar Abo Bakr har de historisk sett vært mer fremtredende 

i Egypt. Han forklarer at det var en tradisjon som ikke lenger er levende i Egypt, men at det 

fremdeles finnes godt bevarte malerier på veggene i landsbyene (personlig samtale via Viber, 

18. mars 2015). 

                                                 
6
 Arab. «pilegrimsreise» 

7
 Islams sentrale helligdom. Kubisk steinbygning, dekket av svart klede, i hovedmoskeen Masjid al-Haram i 

Mekka. 
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Eksempel på hajj-maleri (se appendix for utfyllende informasjon). 

 

 

 

De egyptiske opprørskunsten utviklet seg i 2011 raskt fra enkle setninger skrevet med 

spraybokser til større gatekunstprosjekter som hele veggmalerier malt med pensel av 

velutdannede kunstnere. I begynnelsen reflekterte skriften på veggen opprørets kjerne og 

folkets sinne og frustrasjon, og bar budskap om en president som var uønsket. Blant den aller 

første opprørskunsten finner vi sågar kunstneren kjent som Ganzeer sin “Down with 

Mubarak” som ble skrevet på den daværende presidentens portrettbilde på Tahrirplassen. Den 

tidlige revolusjonskunsten var enkel, men i tillegg til nedslående utsagn om presidenten og 

hans regime, bar den preg av stolthet og fremtidsoptimisme (Khatib 2013:300).  

 

Revolusjonens sentrum var Tahrirplassen, og det var også her at revolusjonskunsten fikk sitt 

utspring. Plassen, og gatene rundt, ble stadig tettere dekket av ulike former for beskjeder og 

budskap. Tendensen i opprørskunsten endret seg naturlig nok i takt med revolusjonens 

manglende resultater: “Down with Mubarak” var et konsist og effektivt budskap de første 

dagene i revolusjonen, men mistet naturlig nok slagkraft etter presidentens fall den 11. 

februar. Oppmerksomheten ble nå rettet mot militæret, og kunsten ble mer avansert og 

omfattende. SCAF og dets ledere ble kritisert, noe som står i kontrast til de tidlige 

revolusjonsdagers utsagn om at «militæret og folket er én hånd». Fra å være optimistisk med 

tanke på fremtiden, og på revolusjonens vegne, ble kunsten etter hvert også preget av 
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revolusjonens mer grufulle hendelser. Minnevegger over de døde ble malt, og fengslede 

hedret.  

 

Såkalte martyr murals, eller martyrbilder, veggmalerier av revolusjonens døde, var en trend 

som ble påbegynt i mars 2011, og ofte sensurert av regimet (Hamdy og Karl 2014:56). Verden 

fikk øynene opp for egyptisk gatekunst, og det ble snakket om et egyptisk “art attack” 

(Gröndahl 2012:1). I mai 2011 ble “Mad Graffiti Weekend” arrangert, en happening hvor 

gatekunstnere ble invitert til å komme sammen i Kairo for å produsere kunst, dette som en 

reaksjon på de sensurerte martyrbildene. Et av de mer kjente bildene derfra er “Tank vs. 

Biker” produsert av velkjente Ganzeer (se illustrasjon neste side). Bildet viser en tank som 

sikter på en syklist som frakter brød, og er en skarp kritikk av regimet (se illustrasjon neste 

side). Det ble senere forandret av SCAF-tilhengere – og deretter gjenstand for ny overmaling 

av andre revolusjonstilhengere (Gröndahl 2012:25-29; Hamdy og Karl 2014:64-67).  

 

 

 

Eksempel på martyrbilder (se appendix for utfyllende informasjon). 
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“Tank vs. Biker” (se appendix for utfyllende informasjon). 

 

 

 

På denne tiden ble et annet symbol spesielt fremtredende på de egyptiske vegger, nemlig 

«korset og halvmånen». Et ønske om gjensidig respekt og forbrødring på tvers av nasjonens 

religiøse skillelinjer – mellom kristne koptere og muslimer – ligger bak dette uttrykket. Denne 

skillelinjen har vært tydelig i Egypt, særlig også grunnet at regimene har spilt på dette. Nå ble 

det gjennom gatekunsten oppfordret til samhold og forbrødring, og dette uttryktes effektivt 

med fremtredende religiøse symboler (Hamdy og Karl 2014:63). 

 

 

 

Halvmånen og korset (se appendix for utfyllende informasjon). 
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Samtidig bevitnet verden igjen bruk av faraoniske symboler i politisk kamp, som under 

faraonismen. I tillegg til at gammelegyptiske symboler dukket opp i gatekunsten (se appendix 

for flere eksempler), så vi også bruk av faraoniske elementer på andre måter, eksempelvis 

gjennom en obelisk av papp som ble reist til ære for revolusjonens martyrer, innskrevet med 

deres navn (Montasser 2012). 

 

 

 

Faraonisk symbolbruk i gatekunsten (se appendix for utfyllende informasjon) 

 

 

 

Obelisk med navn på martyrer, Tahrirplassen (se appendix for utfyllende 

informasjon) 
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Noen av de største og mest omfattende veggmaleriene produsert under det egyptiske opprøret 

kom etter massakren på fotballaget al-Ahly sine tilhengere i Port Said, 1. februar 2012. 74 ble 

drept og over 1.000 skadet, da mobb stormet banen etter en fotballkamp (Hamdy 2014:146). 

Store protester fulgte, og to kunstutdannede fra Luxor, Alaa Awad og Ammar Abo Bakr 

startet et malemaraton som varte i ukesvis. Senere kom også deres kollega Hannah el-Degham 

til. Kunstnerne så til egyptisk historie for inspirasjon til sine malerier, og maleriene viser 

martyrer på ulike måter, med gammelegyptiske referanser, koptiske vinger, flyvende Buraq
8
, 

eller omgitt av koranvers.  

 

Den egyptiske gatekunsten ble under opprøret en viktig informasjonskilde rundt 

revolusjonens hendelser, og gav dagsavisene konkurranse som informant (Khatib 2013:300). 

Der SCAF hadde kontrollen over statlig media, ble opprørskunsten et ikke-kontrollert, ikke-

statlig, ikke-militært medium hvor revolusjonen fikk fortsette i form av visuelle 

kontrabeskjeder, men som samtidig ble sensurert av regimet gjennom overmaling. Denne 

kommunikasjonsformen var ny i Egypt, men førte også til en ny bruk av det offentlige rom i 

landet. Dette resulterte i en ny type kommunisering i byrommet, hvor beskjedene nå også gikk 

fra de styrte til de styrende. Dette er derfor også en historie om aktiv bruk av det offentlige 

rom, og om hvordan det her ble knyttet bånd mellom kunst og politikk på flere måter enn det 

rent innholdsmessige, visuelle i kunstens beskjeder. Gatekunst – nettopp i kraft av å 

produseres og utstilles i det offentlige rom – representerer noe ut over kunstnerisk utfoldelse, 

det representerer blant annet en identifisering av rom som tilhører kollektivet snarere enn å 

være statens eksklusive eiendom. Gatekunst kan derfor, som vi snart skal se, også sees som en 

måte å ta tilbake gata på, og i opprørsøyemed kan denne typen uttrykksform derfor bli både 

sentral og effektfull. 

 

 

 

3.3 Kampen om det offentlige rom 

Asef Bayat (2010) bruker uttrykket “the art of presence”, tilstedeværelsens kunst, om 

handlingsrommet som finnes i undertrykkende omgivelser som autoritære regimer. Han 

skiller mellom passiv og aktiv bruk av det offentlige rom, hvor passiv bruk beskrives som 

                                                 
8
 Bevinget hest, i islamsk tradisjon et fabeldyr som skal ha båret profeten Muhammed fra jorden til himmelen og 

tilbake igjen. 
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passering gjennom gatene fra A til B, mens aktiv bruk eksempelvis kan være 

demonstrasjoner. Aktiv bruk gir synlighet til ens sak, og aktiv tilstedeværelse er derfor en 

kunst et opprør må beherske. Vi kan i dette øyemed betegne gatekunst som aktiv bruk av 

offentlig rom. Gatekunsten ble under den egyptiske revolusjonen på mange måter avtrykk av 

opprørets energi, nettopp på de veggene som bevitnet demonstrasjonene, kampene og 

sammenstøtene. Den ble stående på de offentlige vegger etter at opprørerne hadde forlatt 

gatene for natta, som for å markere at selv om demonstrantene ikke var fysisk tilstede de neste 

timene, var revolusjonens ånd fremdeles tilstedeværende i gatene. Den var alltid til stede, og 

var til samme tid både en stille og høylytt protest som sto skulder ved skulder ved 

demonstrantenes ytringer. Den kan følgelig beskrives som en materialisering av opprørets 

ånd, og på mange måter betraktes som en egen deltaker i opprøret. 

 

Viktigheten av å få innflytelse over, eller få sin sak inn i, det offentlige rom under opprør kan 

ikke underdrives, skriver Charles Tripp (2013:71-75). Det er i det offentlige rom at staten 

viser sitt offentlige ansikt, hvor dens institusjoner, bygninger og maktapparat viser en 

tilsynelatende solid fasade, og hvor gatene, tidvis fylt av politi, sikkerhetsstyrker og 

overvåking, blir en forlengelse av statsmakten. Derfor blir gatene det egnede rom for å vise 

motstand. Å vise samhold og motstand mot det bestående i det offentlige rom gjør at statens 

offisielle narrativ kan utfordres her, spesielt fordi rommet er tilgjengelig for alle borgere og 

gir rom for interaksjon og samhandling mellom folk. Det kan slik oppstå fortellinger som er 

konkurrerende til statens narrativer om hvem vi er, som særlig i autoritære stater kan endre 

befolkningens syn på stat og samfunn. For statsmakten blir det derfor viktig å opprettholde 

kontroll over gatene, slik at bybildet fortsatt bærer preg av den sosiale kontrollen som regimet 

ønsker å utøve, og at det offisielle narrativ får leve videre. Derfor blir det også viktig å ha 

kontroll over hvilke beskjeder som får komme opp på offentlighetens vegger. 

 

Som en forlengelse av dette kan politisk kamp sees som en kamp om synlighet, og det vil her 

være like viktig å bli sett som å bli hørt om politiske gjennombrudd skal finne sted (Khatib 

2013). Jo tydeligere denne synligheten er, dess lettere vil det være å få gjennom sitt budskap. 

Tradisjonelt har politisk kommunikasjon vært sett på som «ovenfra og ned»-kommunikasjon, 

det vil si fra politikere og autoriteter til folket, hvor folket blir mer eller mindre passive 

mottakere av budskapene som sendes fra makthaverne, gjerne via tradisjonelle media, og 

kanskje forsterket og understøttet av visuell politisk propaganda i det offentlige rom. Under 

den arabiske våren ble dette bildet forsøkt endret i Egypt (Khatib 2013:146). Tradisjonelle 



35 

 

medier som aviser, TV og radio ble utfordret av internett og sosiale medier – og vegger 

dekket av kunst som slynget seg rundt byrommet. Nå kunne folket sende sine beskjeder til 

politikerne via de nye medier – og gjennom gatekunsten – altså kommunikasjon nedenfra og 

opp. Samtidig gikk kommunikasjonen horisontalt mellom folket via denne uttrykksformen. 

 

Gammel visuell politisk propaganda ble destruert under den første fasen av det egyptiske 

opprøret, da dette ble sett på som en like sentral visuell handling og sterk visuell beskjed som 

tilblivelse av nye politiske, billedliggjorte fortellinger. Plakater av president Mubarak som før 

prydet Kairo uforstyrret ble nå revet ned og tilintetgjort, samtidig som nye representasjoner av 

presidentens liv og virke ble avduket av demonstrantene på Tahrirplassen og av 

gatekunstnerne på byens vegger. I 2011 raknet derfor den tidligere personkulten. Presidenten 

ble fremstilt både som eneveldig farao, som tidligere kong Farouk eller Hitler, og hans kone 

og sønner ble også portrettert lite flatterende i gatekunsten på byens vegger. Disse nye 

visuelle representasjonene av presidenten reverserte det imaget som Mubarak til stadighet var 

blitt presentert under, og etter hvert som begivenhetene skred frem under revolusjonen, fikk 

også andre autoriteter sitt pass påskrevet på byrommets vegger (Khatib 2013:146-148).  

 

Kunsthistoriker Chad Elias (2014:89) hevder at en av de aller mest grunnleggende endringene 

som kom gjennom revolusjonen var «tilbaketakelsen av gata som et sted hvor kunstneriske og 

politiske uttrykk smelter sammen på (…) uforutsigbare måter». På denne måten utfordret 

gatekunsten det bestående under revolusjonen, og vi kan følgelig hevde at den i seg selv ble et 

signal om endring. Der en før hadde sett et fast grep om offentlighetens rom fra statens side, 

ble gatene nå preget av politiske, visuelle kontrabeskjeder, skapt av og for folket.  

 

Visuell representasjon i politisk kamp er ikke et nytt fenomen i Midtøsten, men gikk ut over 

sine grenser under den arabiske våren i 2011, da kanskje spesielt i Egypt. Lina Khatib 

(2013:1-3) hevder at gatekunsten hadde evnen til å både drive og bli drevet av folkets følelse 

av økt myndighet og innflytelse – en toveis påvirkning som hun mener både forsterket 

kunstens budskap og minket folkets avmaktsfølelse. Khatib (2013) hevder videre at 

gatekunsten hadde en unik evne til å aktivere betrakteren og ytterligere øke folkets 

engasjement i opprøret. Sentralt står dens lette tilgjengelighet, og dens muligheter til å bli 

observert. Man kan kanskje stille spørsmål ved disse påstandene, og om gatekunsten faktisk 

har et slikt enormt potensiale, særlig da man i ettertid ser at revolusjonen ikke vant frem. Her 

fremstilles gatekunsten nærmest som en avgjørende brikke i spillet, men verdt å merke seg er 
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det kanskje da at spillet ikke ble vunnet, om en skal følge disse antakelsene. Mine egne data 

når det gjelder resepsjon peker heller ikke i retning av at respondentenes fysiske engasjement 

og deltakelse i opprøret økte av å iaktta gatekunsten, men alle respondentene peker samtidig 

på at de ble beveget på ulike måter av kunsten. Spørsmålet blir da kanskje ikke om 

gatekunsten hadde evne til å frembringe følelser, tanker og ideer, men heller i hvilken grad 

dette ble omsatt i faktisk handling. Gatekunstens observasjonsmuligheter kan derimot hevdes 

å være en sentral styrke for dens potensiale til spredning av ideer. 

 

Kunstner Ammar Abo Bakr hadde fra begynnelsen av revolusjonen bestemt seg for at det var 

på offentlighetens vegger og i det offentlige rom at hans bidrag til opprøret måtte 

manifesteres. Han var godt kjent med gallerisfæren fra før, men forsto at om han skulle nå ut 

med sin kunst måtte han skifte beite. Gallerisfæren tiltrekker seg et begrenset publikum ifølge 

kunstneren, og for ham var det et mål å nå ut til så mange som mulig med sine beskjeder: 

“The people they will never go to Zamalek, to the rich places to the upper class parts to look 

at the art galleries there about the art about Egypt or the art about the revolution. They will 

never go! For me the only way to be direct with the people is in the streets, that’s the only 

way! We are not only supporting street art as something new or something cool, no! For me, I 

don’t have another choice! It’s not because graffiti is cool or it’s becoming famous or they 

sell the street art on canvas for money, it just, it’s the only way” (personlig samtale via Viber, 

18. mars 2015). 

 

Mine betrakterintervjuer samsvarer i høy grad med dette, hvor ni av elleve respondenter har 

forklart at de aldri ville ha fått med seg kunsten fra opprøret om den var blitt hengende på et 

galleri. De hadde rett og slett ikke oppsøkt galleriene, både grunnet beliggenhet, økonomi, og 

at det er et overklassefenomen. Men her, i gata, kom kunsten til dem, ble lett tilgjengelig, og 

krevde ingen innsats for å bli sett av iakttaker. Informant nummer 6 oppsummerte sin 

holdning til gallerier på følgende måte: “Me going to a gallery? Damn no. I do my best to stay 

away from the f***ing arrogant aristocratic people (…)” (personlig samtale via Skype, 9. 

mars 2015). Gallerisfæren er altså en annen verden, et sted som ikke har noe med 

virkeligheten å gjøre. Særlig ikke i opprørstider, når liv ofres for sak. Gallerier er for eliten, 

den samme eliten som det kjempes mot. Naturlig blir det derfor å la være å oppsøke slike 

steder. I gata, derimot, uttrykker min informant nummer 3  at “anyone can see it and feel it”, 

en oppfattelse som går igjen hos flere av mine informanter (personlig kommunikasjon via 

mail, 4. mars 2015). 
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“It would be graffiti
9
, because the people they have feelings”, uttrykte Ammar Abo Bakr om 

sitt engasjement under revolusjonen (personlig samtale via Viber, 18. mars 2015). Følelser 

eller følelsesliv går igjen som en sentral faktor i både betrakterintervjuene og hos kunstner 

Abo Bakr når uttrykksformen skal beskrives. For kunstnerens del var valget av kunstform 

begrunnet i at han ønsket å nå frem til folkets følelser, altså våre aktiveringsmekanismer, og 

dette ville ikke være mulig om kunsten ikke ble oppdaget og sett. Om kunsten kun eksisterer i 

et rom som har begrenset innsyn, vil den også miste noe av sin sprengkraft. Kunst laget på 

offentlighetens vegger vil derfor være mest effektivt når det gjelder å få flest mulig betraktere: 

den får større potensiale til å aktivere flere i det åpne, offentlige rom. 

 

--- 

 

Gater og byrom gir liv, bevegelse og flyt. De gir oss muligheten til å møtes på nøytral grunn, 

de gir oss muligheten til å utveksle meninger, uttrykke glede og sorg, dele opplevelser med 

hverandre – kort sagt, gir oss muligheten til å bli en del av noe større enn oss selv. Gatene er 

hvor vi møter fremmede, og derfor også stedet hvor protest har muligheten til å nå andre 

grupper enn våre umiddelbart nærmeste. Det er i byrommet de små brikkene – individene – 

møtes, og det er her motstandens puslespill kan formes.  

 

Gatekunsten kom tidlig i sentrum når det gjaldt å uttrykke politisk dissens under revolusjonen, 

og beholdt den posisjonen gjennom hele opprøret. Mange av verkene ble imidlertid ikke 

stående i mange timene eller dagene før de ble malt over av regimet, mens det i neste 

øyeblikk kom opp nye verk på samme vegg. Denne dynamikken ble som en kamp i kampen, 

som også bidro til opprørets synlighet og tilstedeværelse. All den tid gatekunst som medium i 

hovedsak betraktes som et ulovlig uttrykk, kan den også i seg selv betraktes som et opprør, og 

kampen om dens eksistens under revolusjonen kan sees metaforisk som en kamp for 

opprørets, eller folkets, kamp for sine rettigheter. Med denne kampen økte oppmerksomheten 

rundt kunsten, og rundt kunstens beskjeder, og kanskje kan dette igjen ha bidratt til økt 

oppmerksomhet rundt opprøret. Denne overmalingsdynamikken er dessuten et godt bilde på 

den kraften kunst kan besitte i et opprør, og viser at regimet og dets tilhenger fryktet denne 

formen for kommentarer og kritikk. 

 

                                                 
9
 Her bruker Abo Bakr selv begrepet «graffiti» om sin kunst, til tross for at han tidligere hadde presisert at det 

var «street art» (gatekunst) han drev med. Som vi ser, brukes begrepene ofte om hverandre. 
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Ammar Abo Bakr har uttalt om revolusjonens gatekunstnere at “[w]e have the power to shape 

the picture, but they do not” (Mousa 2014). “They” er her synonymt med det egyptiske 

regimet. I Abo Bakrs øyne er det altså gatekunstnerne som gjennom revolusjonen har vært 

primærleverandør av historier og fortellinger om opprøret og nasjonens tilstand, og det er 

kunstnerne heller enn styresmaktene som gjennom sin materialisering av opprørets ånd har 

hatt størst mulighet til å påvirke opprøret. Gatekunsten har vært revolusjonens eget 

kommunikasjonsmiddel, og den har fortalt historier av, om, og til folket, og gitt et annet bilde 

av situasjonen enn statlig media. De offisielle narrativene om regime, stat og nasjon er blitt 

utfordret, og statens kontroll over det visuelle bybildet likeså. Gatekunstens relevans ligger 

dermed ikke bare i dens konkrete innhold, men ikke minst i den måten den omfavner, og 

omfavnes av, det offentlige rom på.  
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4 “I wanted to link all the people from Egypt”: en kunstners prosjekt 

4.1 Fra Luxor til Kairo – og tilbake igjen 

Gatekunst som medium kan altså være et kraftfullt redskap i opprør, men hva skjer om man i 

tillegg bruker lokale, kulturspesifikke symboler i denne uttrykksformen? Den klassisk trenede 

kunstneren Ammar Abo Bakr flyttet da det egyptiske opprøret brøt ut sin kunstneriske 

virksomhet fra studio og ut i gatene, for slik å gi sitt bidrag til opprøret. Han begynte 

virksomheten med enkle stensiler av ulike slag, men videreutviklet etter hvert sitt uttrykk ved 

å sette sammen stensilene til mer omfattende, helthetlige fortellinger, som senere skulle bli til 

omfattende veggmalerier. Dette lag-på-lag-arbeidet var direkte inspirert av tempelkunsten i 

Det gamle Egypt, som Abo Bakr forstår som verker med ulike nivåer av betydning. På samme 

måte som de gamle egypterne brukte ulike symboler og bilder i sine dekoreringer, forklarer 

kunstneren at han brukte de forskjellige stensilelementene til å forme kunstneriske setninger. 

De gamle egypterne brukte bilder til å forme ord, og veggene ble til setninger, og ultimat, 

fortellinger, og i samme ånd la kunstneren lag på lag med egyptisk historie på Kairos vegger 

under opprøret. “I remember the language from the ancient Egyptians, how they used the 

image, like how they used the bird, how they used the eye, how they used a part from the 

hand, they have different images but when they put it together, they become words. And you 

have sentences” (personlig samtale via Viber, 18. mars 2015).  

 

Noe av det første kunstneren gjorde under opprøret, var imidlertid å male sine beskjeder på 

tog som gikk fra hovedstaden til Luxor, dette for å bringe beskjeder ut til folket med sin kunst. 

Han ønsket å berette for befolkningen i sør, utenfor storbyen, at noe var i gjære i nord, og at 

det sannsynligvis bare var et tidsspørsmål før resten av landet ble revet med (personlig 

samtale via Viber, 18. mars 2015). Abo Bakr befatter seg altså med symbolikkens verden på 

flere nivåer i sin kunstneriske virksomhet. Denne konkrete handlingen kan også sees som 

meget symbolsk: den mange hundre kilometer lange togruta binder sammen det urbaniserte 

og moderniserte nord med det rurale, tradisjonelle sør, hvor vi finner de eldgamle byer, 

templer, hellige steder og gravsteder. Abo Bakr maler med denne gjerningen et metaforisk 

bilde for oss: handlingen billedliggjør et ønske om å bygge broer mellom det nye og det 

gamle, mellom tradisjon og den moderne tid, kort sagt: mellom egyptere av alle slag. Dette 

kapittelet søker å gå i dybden på Ammar Abo Bakrs kunstneriske virke under revolusjonen, 

og søker forståelse for hvorfor kunstneren valgte å inkorporere faraoniske symboler i sine 
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verk under opprøret. Først presenteres derfor fire av hans mest sentrale verk produsert under 

opprøret, hvor Abo Bakrs egne tanker om verkene vil få en sentral plass. Abo Bakrs 

tilknytning til Det gamle Egypt vil komme tydelig frem gjennom hans uttalelser, men 

samtidig som den tydelige fellesnevneren for disse verkene er faraonisk symbolbruk, vil vi 

også se at det finnes variasjoner i forhold til intensjonene bak bruken av de ulike symbolene 

for hvert verk. Tolkning av maleriene i form av symbolanalyse vil derfor også bli lagt til for å 

øke forståelsen for meningsinnholdet. Avslutningsvis vil Abo Bakrs verk søkes forstått i et 

bredere perspektiv, hvor begreper som identitet, opphav og tilhørighet står sentralt. Hva kan 

kunstnerens overbærende tanker bak faraonisk symbolbruk være? 

 

 

 

4.2 Fire sentrale verk av Ammar Abo Bakr 

4.2.1 Regimets mange ansikter 

I november 2011 startet Ammar Abo Bakr, sammen med kunstnerkollega Alaa Awad, et 

langvarig malemaraton som en reaksjon på de åtte dager lange sammenstøtene mellom politi 

og demonstranter i Muhammed Mahmoud-gata samme måned. Samarbeidsprosjektet skulle 

komme til å strekke seg godt inn i det nye året. Store og omfattende veggmalerier ble 

produsert av de to nettopp i Mohammed Mahmoud-gata ved Tahrirplassen i Kairo, og 

maleriene bar tydelig preg av den egyptiske kulturhistorien. Dette var den første gangen Abo 

Bakr inkorporerte faraoniske symboler i gatekunsten sin under revolusjonen (personlig 

samtale via Viber, 18. mars 2015). Der Abo Bakrs kollega fra universitetet i Luxor, Alaa 

Awad, brukte den gammelegyptiske arven på en helt direkte måte, og malte kopier av 

malerier som er å finne på gammelegyptiske templer og gravplasser (se illustrasjon neste 

side), valgte Abo Bakr selv å (gjen-) bruke kulturarven på en mer egenartet måte. 
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Alaa Awads sørgende kvinner, en kopi av dekorasjoner funnet i den gammelegyptiske 

visiren Ramoses grav i Sheikh Abd al-Qurna. (se appendix for utfyllende informasjon). 

 

 

 

Abo Bakr er særlig opptatt av symbolers effekt i maleriet, og han forklarer at han under 

revolusjonen så forbipasserende stoppe opp for å betrakte hans verk, nettopp fordi de hadde 

sett noen gjenkjennende elementer i maleriene, enten det var gammelegyptiske 

faraosymboler, koptiske englevinger eller tradisjonelle bønnekjeder. Han kom i kontakt med 

mange forbipasserende under sitt arbeid med veggmaleriene, og da særlig de månedene hvor 

Awad og Abo Bakr arbeidet sammen i Mohammed Mahmoud-gata. Dette tror Abo Bakr har 

med at de inkorporerte elementer fra den gammelegyptiske arven å gjøre. “Of course a lot of 

people they know about the ancient from before, so it was surprising and so cool for them”, 

forteller han (personlig samtale via Viber, 18. mars 2015). Gjenkjennelseseffekten var tydelig 

i publikum, og tilbakemeldingene var ifølge kunstneren i stor grad positive.  

 

Et av verkene som Abo Bakr sto for i samarbeidsprosjektet er hans maleri av et trehodet, 

bevinget slangemonster som avbilder maktautoriteter, omgitt av gammelegyptiske hieroglyfer 

(se illustrasjon neste side). Slangen er meget langstrakt, godt over 20 meter i lengde, og viser 

flere ulike elementer langs kroppen.
10

 Hans primære intensjon med dette maleriet var å 

illustrere hvordan militæret og politiet var to sider av samme sak, og hvordan disse 

autoritetene ikke jobbet for revolusjonen eller for forandring, men heller for å bevare systemet 

og maktstrukturene slik de er. Abo Bakr forklarer at han under revolusjonen ble overrasket 

                                                 
10

 Dette maleriet er omfattende og består av flere elementer, men Abo Bakr har i våre samtaler fremhevet noen 

elementer spesielt, som jeg her vil fokusere på. Blant de elementene han ikke har snakket om, finner vi hodet til 

Suzanne Mubarak, kona til tidligere president Husni Mubarak. 



42 

 

over at individer som var tilknyttet militæret eller politiet kunne skifte uniformer, og opptre 

som militær den ene dagen, for så å stille opp i politiuniform den neste. Dette satte Abo Bakrs 

tiltro til autoritetene ytterligere tilbake, og han bestemte seg derfor for å avbilde det han hadde 

bevitnet gjennom et maleri bestående av en flerfoldig meter lang militærfarget slange med tre 

hoder som ser i alle retninger.  

 

 

 

Abo Bakrs trehodede slange (se appendix for utfyllende informasjon). 

 

 

 

“I remember I made in February 2012 this big snake. I saw the same soldiers, they just 

changed clothes, sometimes they have the black uniform from the police, and the second day 

they have the camouflage of the army”, forklarer Abo Bakr. “It was like they are together. 

And this time I wanted to present the bad wings, like it was the black wings, and I used the 

three heads to present three different… like the police military with the red cap, and the secret 

police with the black cap, and another from the army” (personlig samtale via Viber, 18. mars 

2015). De tre hodene fremstår som ulike enheter, men er av samme kropp, og er en fiendtlig 

heller enn en vennlig entitet når det gjelder opprørets liv. Den snikende fremferden til 

slangen, samt de svartfargede vingene viser dette, ifølge kunstneren. 

 

“The concept was the snake and wings”, forklarer han. “I used Coptic wings in this moment 

because I wanted to link all the people from Egypt, like the Coptic is imported from the 

ancient, you know?” (personlig samtale via Viber, 18. mars 2015). Kunstneren ser det slik at 
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det går en uavbrutt linje fra de gamle egypterne, gjennom de koptiske kristne, og ned til 

dagens egyptere. Tidligere hadde kunstneren malt en rekke martyrbilder, hvor martyrene var 

blitt avbildet med hvite vinger, noe som tradisjonelt indikerer engler, eller hellige vesener. De 

svarte vingene som den trehodede slangen her er avbildet med, forklarer han at viser til “the 

bad wings” (personlig samtale via Viber, 18. mars 2015). Han har gitt slangen disse vingene 

for å understreke at dette er en frafallen entitet: der det i begynnelsen av revolusjonen ble 

snakket om regimet og folket som én hånd, forklarer Abo Bakr at de nå ser militæret og 

politiet som forsvarere av regimet, og noen som beskytter kontinuitet i stat og styresett 

fremfor endring. Kunstneren blander altså ulike elementer fra den egyptiske kulturhistorie i 

sitt verk, men forklarer at det hele har et grunnleggende ankerfeste i den faraoniske fortid. 

Han er imponert over kollega Awads gjengivelse av de gammelegyptiske tempelmaleriene, 

men er selv mer opptatt av å bruke kulturhistoriens symboler på en mer egenartet måte, og 

knytte dem sammen med nåtidige hendelser. Han ønsket i dette samarbeidsprosjektet å legge 

til sitt eget særpreg i veggmaleriene, og valgte derfor å la de gamle symbolene få en moderne, 

nåtidig vri. Slik fikk han uttrykt det han ønsket gjennom gamle metaforer og bilder, men på en 

oppdatert måte.  

 

 

 

Oversiktsbilde av Abo Bakrs slangeentitet, samt Awads Hathor-gudinner (se appendix for utfyllende 

informasjon). 

 

 

 

Slangen er en kjent figur i ulike mytologier, også den gammelegyptiske, der flere 

slangeskapninger eksisterer. Blant annet finner vi Apophis, eller Apep, som var en ond, 

demonisk entitet, og fiende av solguden Ra og også av Ma’at, beskytter av orden og sannhet. 

Han var ansett som allmektig, og kunne aldri bli fullstendig tilintetgjort (Hill 2010). Vi finner 
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også Nehebkau, avbildet som tohodet slange, som ifølge myten kunne angripe fra to kanter 

samtidig, og derfor ikke trengte å frykte motstandere. Renenutet var også en slangeentitet i 

Det gamle Egypt, hvis blikk kunne «slakte fiender» (Egyptian myths 2014). Den mest kjente 

av dem alle kan imidlertid hevdes å være Ureaus-slangen, et tydelig symbol for suverenitet og 

autoritet i Det gamle Egypt.  

 

Abo Bakrs trehodede slangemonster har fått hoder som viser ulike autoriteter, og sniker seg 

lydløst frem og inn i enhver krok, men blir til slutt konfrontert av Alaa Awads 

gammelegyptiske modergudinne, Hathor, syv av dem i alt. Gudinnen som både ga og tok liv, 

representerer blant annet moderkjærlighet og beskyttelse, men hadde også en inkarnasjon som 

krigsgud, og som den som leder de døde til dødsriket (Bettum 2012). Vi kan i dette 

veggmaleriet forstå slangen som et symbol på en fryktet, allestedsværende autoritet, som lik 

en kameleon har evne til å tilpasse seg omgivelsene til egen fordel. Autoriteten hviler med 

sine svarte vinger som et mørkt, kontrollerende teppe over samfunnet, og har til hensikt å slå 

ned på enhver form for forsøk på systemendring, men konfronteres endelig av Hathor, den 

mektige modergudinnen som også sto for livsglede, sang, dans og musikk. Man kan her forstå 

modergudinnen som den egyptiske nasjon som forsøker å stå imot den urett som er blitt begått 

av regimets autoriteter, og en kan følgelig få assosiasjoner til kamp mellom lyset og mørket, 

mellom det gode og det onde. Slangen er dessuten omgitt av gammelegyptiske hieroglyfer, og 

iakttas av den gammelegyptiske, komplekse statsguden Horus, elementer lagt til av en 

kunstnerkollega av Abo Bakr. Hieroglyfene viser til myten «Ødeleggelsen av 

menneskeheten», en av de mest kjente fra Det nye riket (Naguib 2013), som forteller om 

menneskehetens opprør mot den mektige solguden Ra. Inkorporeringen av akkurat denne 

myten i dette verket kan følgelig forstås som en beskjed om at folket, eller folkets opprør, må 

reddes, og understreker derfor budskapet til Awad og Abo Bakr. 

 

Abo Bakrs konkrete intensjon var å vise politiets og militærets sanne ansikt gjennom dette 

veggmaleriet. Sammen med Alaa Awads moderlige og beskyttende Hathor, utgjør dette 

veggmaleriet en fortelling som rommer mer enn en avbildning av regimets autoritære 

makthavere, og blir til sammen en beretning om hvordan en nasjon og et folk kan ha styrke i 

seg til å stå opp mot kontrollerende maktinstanser. En kan følgelig tolke det slik at bildet 

søker å vise at borgerne ikke bør har tiltro til autoritetene, men heller fortsette å kjempe mot. 

Maleriet er en kommentar og et vitneutsagn fra noen deltakende i revolusjonen om hva de 

faktisk opplever, men kan samtidig fungere som en oppfordring og en oppmuntring til 
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meddeltakende og andre forbipasserende: vi må stå sammen mot de som undertrykker oss, og 

vi er sterke nok til å seire!  

 

 

4.2.2 Forening 

Der slangemaleriet forteller en mer direkte historie om regime og autoriteter, forteller 

følgende veggmaleri en mer generell historie om det egyptiske folk. I november 2013, rundt 

2-årsmarkeringen for de kraftige sammenstøtene i Muhammed Mahmoud-gata i 2011, malte 

Abo Bakr flere menneskekropper fra livet og ned, iført politiets armslag som undertøy, med 

beinene i en korsfestet positur. Disse underkroppene var opprinnelig del av et større maleri 

hvor kunstneren hadde satt sammen en menneskekropp av hodet til Osiris, en av de aller mest 

sentrale gudeskikkelsene i gammelegyptisk mytologi, overkroppen til en bedende muslim, og 

underkroppen til en korsfestet Jesus. 

 

 

 

Osiris som muslim og kristen (se appendix for utfyllende 

informasjon). 
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“We are fighting in our country about our identity”, forklarer Abo Bakr. “Some say, no, we 

are Islamic identity, and others say no, we are African identity and other say, no we have 

Coptic and we have Christian! We are not Islamic identity, we are not Arab identity, we are 

Egyptian, we have a long, long history, ok? We are Egyptian and we have a different kind of 

civilization and identity” (personlig samtale via Viber, 20. mars 2015). De mange ulike 

eksisterende identitetsmerkene i Egypt gjorde det vanskelig under revolusjonen, forklarer Abo 

Bakr. Ifølge kunstneren var uenigheter og sammenstøt mellom demonstranter et like stort 

problem og et hinder for revolusjonens fremgang som politiets og militærets mange inngrep. 

Det vokste derfor frem et ønske i Abo Bakr om å få demonstrantene til å forstå at alle 

egyptere er av samme opphav, og har samme grunnleggende identitet – og derfor burde stå 

sammen mot autoritetene, heller enn å strides innbyrdes.  

 

Abo Bakr forklarer at han i dette verket bruker livssyklusens og underverdenens gud Osiris 

først og fremst som et bilde på sin kulturarv. Maleriet som helhet er ment å vise til ulike 

tilhørigheter man i dag kan finne i Egypt, men samtidig vise at de henger sammen, som i én 

og samme kropp. Til tross for at det finnes mange ulike identitetsmerker i Egypt i dag, ser han 

det slik at alle er bærere av kulturarven fra Det gamle Egypt, fordi han ser sivilisasjonen som 

det genuine, opprinnelige opphav for alle egyptere. For ham er Det gamle Egypt den røde 

tråden som går gjennom den egyptiske historie, og han hadde et ønske om å minne om at det 

finnes en kobling mellom alle egyptere gjennom bruk av kulturarven. Dette var et ønske som 

ble særlig sterkt i Abo Bakr etter at han bevitnet de sammenstøtene som forekom mellom 

religiøse grupperinger noen måneder inn i opprøret (Black 2011; Spencer 2011). Han ønsket 

derfor å appellere til alle egyptere gjennom å minne om et felles, historisk opphav. 

 

Kunstneren uttaler samtidig at han har lite til overs for institusjonalisert religion. Han ser at 

religion er av høy betydning for mange av hans medborgere, men vil det til livs. Samtidig som 

han på den ene siden anser den kristne minoriteten i Egypt, kopterne, som en slags 

videreførere av den gammelegyptiske sjel, mener han at de monoteistiske religionene har 

kommet i veien for den gammelegyptiske kulturarv, og også generelt har kommet i veien for 

at vi som mennesker ser hverandre som likeverdige og derfor også i veien for 

mellommenneskelig respekt og fredfull sameksistens. Samtidig kaller kunstneren seg sufi, en 

tilhenger av mysterietradisjonen innenfor islam, sufismen, og beskriver seg selv som “a 

hundred percent spiritual” som hegner om det åndelige og det spirituelle fremfor dogmatisk 

rettroenhet. Denne retningens sjel ser han på som en slektning av den gammelegyptiske 
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ånden, heller enn et barn av islam, og en retning som etter de kristne kopterne har ivaretatt 

mye av den gammelegyptiske sjel, i motsetning til hva de monoteistiske religionene har gjort: 

“The Sufi in Egypt they are more like the Coptic, they are more like the ancient. It’s the same! 

You know? It’s a big connection” (personlig samtale via Viber, 20. mars 2015). 

 

Det gamle Egypt var et åndelig og spirituelt samfunn, slik Abo Bakr oppfatter det, og han 

søker å gjengi denne spesielle energien i sin kunst. Denne energien mener han taler om 

humanitet mer enn noe annet – i hvert fall mer enn dagens religioner gjør. Han søker mot 

denne humanismen, og bort fra dagens monoteistiske religioner. Han ser at dette er sterke 

krefter i dagens Egypt, men ønsker seg bort fra denne situasjonen. “The first, if they want to 

be a human, they must leave the religion and start to talk about humanity. (…) We are part of 

this [ancient] culture, we feel about this country, we didn’t feel about Muhammed or Jesus or 

all this rubbish people, we feel about the country. It’s more bigger than all this fake 

symbolism” (personlig samtale via Viber, 20. mars 2015). 

 

Det finnes i dag mange ulike tilhørigheter i Egypt. Den mest markante skillelinjen kan 

kanskje sies å være den religiøse, som hovedsakelig går mellom muslimer og kristne, en 

skillelinje som også blir understreket, og forsterket, av staten, hvor særlig den kristne 

minoriteten er blitt utsatt for diskriminering (Deeb 2007:416; Ibrahim og Ibrahim 2003:9; 

Selvik og Stenslie 2007:144-150). I dette verket har Abo Bakr illustrert de to hovedpilarene 

av religiøs tilhørighet i Egypt, og koblet de sammen, forenet under et gammelegyptisk hode. 

Metaforisk sett kan maleriet derfor tolkes i retning av at det gammelegyptiske burde være den 

ledende og mest fremtredende tilhørighetsmarkør, da figurens hode viser til dette: det kan 

leses som en tydeliggjøring av at nasjonen består av flere lag med identitet, men øverst – 

hodet – troner Osiris, eller det gammelegyptiske. Figuren representerer ulike grupperinger 

egyptere: egypteren er muslim, han/hun er kristen – men han/hun har en felles 

gammelegyptisk arv. Denne arven søker kunstneren å fremheve, og figuren kan leses som et 

uttrykk for Abo Bakrs ønsker og visjoner for Egypt, nemlig et land i fredelig sameksistens på 

tvers av religiøse skillelinjer.  

 

“Osiris is a leader that exists in all people, a god that exists in the souls of the people. 

Everyone has a part of a god in them and thus part of the leader. We are all the leader that we 

are looking for” uttalte Abo Bakr til CCTV (2014) om maleriet. Uttalelsene kan sammen leses 

som både en avfeiing av dogmer, og samtidig som en oppfordring til å engasjere seg for det 
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man tror på, og ønsker å se gjennomført. Bildet uttrykker således ikke bare et ønske om 

fredelig sameksistens, men også et ønske om forsterket engasjement for at så faktisk skal skje. 

Engasjementet er sterkt i Abo Bakr, han inntar holdningen om at ingenting kommer av seg 

selv, og ønsker også å se engasjement blant alle sine medborgere. Fremst av alt står imidlertid 

samholdet: et engasjement er lite verdt om alle trekker i ulike tråder og drar i ulike retninger. 

Maleriet kan leses som påminnelse om at alle egyptere er av samme opphav, men samtidig at 

det i, spesielt i opprørstid, er viktig å opptre samlet, som én kropp. 

 

 

4.2.3 Med fortiden på vei inn i fremtiden 

I november 2013 produserte Ammar Abo Bakr et omfattende veggmaleri i Qasr el-Nil-gata i 

Kairo, hvor også en skulptør og en poet var bidragsytere til ferdigstillelsen av verket. Dette 

var noen måneder etter at president Muhammed Mursi fra Det muslimske brorskap var blitt 

avsatt av hæren, og jurist og politiker Adly Mansour midlertidig hadde tatt over 

presidentembetet. Det hadde vært omfattende demonstrasjoner i landet, både til støtte for og 

mot president Mursi, og uro mellom ulike grupperinger hadde blusset opp igjen. Samholdet 

mellom folk, som man så i den tidlige revolusjonstiden, så nå ut til å være forsvunnet. Det var 

blitt et kaldere klima i landet, og Abo Bakr ønsket å uttrykke seg rundt dette. 

 

Maleriet har fått tittelen Egypt as a Woman/Reclaiming Egyptian Identity (se illustrasjon neste 

side) og er gjennomgående preget av gammelegyptisk kulturarv og faraonisk symbolbruk. 

Motivet er en byste av en ung kvinne med gyllen hud og flettet hår ikledt fargerik kragepryd.  

Hun omkranses av arabisk poesi med kalligrafisk skriftpreg, og kan ved første øyekast se ut 

som en estetisk nytelse mer enn en politisk preget, symbolsk beskjed. Abo Bakr forklarer at 

kvinneskikkelsen både representerer den egyptiske nasjon, og også revolusjonen, og at han 

ønsket å gi henne beskyttelse ved hjelp av en kobralignende skulptur i hennes panne, samt en 

sort øyenpryd kalt kohl: 

 

“The guy he made the Cobra, the structure on her head to save her. The calligraphy text is so 

interesting because it speaks about the kohl in the eyes, you know from the ancient? It says, 

‘before I opened my eyes before my mother, they put the kohl in my eyes and it’s in my eyes to 

look like your statues’. Until now, they do it, they put the kohl in the eyes like the ancient, to 

protect. I want to present something Egypt (sic) for the Egyptians to remember them about all 
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the background, maybe it will be also the solution, to bring them not back to the old idea but 

to remember them how it was, the country before, how it was like”, forklarer Abo Bakr 

(personlig samtale via Viber, 6. mai 2015). 

 

 

 

Egypt as a Woman/ Reclaiming Egyptian Identity (se appendix for utfyllende 

informasjon). 

 

 

 

Til tross for kvinnens slående vakkerhet, forteller Abo Bakr at det ikke er hans primære 

intensjon å formidle estetikk i sin gatekunst, men heller beskjeder som forbipasserende kan 

plukke opp. Poenget med å jobbe på gata er nettopp det, å legge igjen beskjeder som kan 

oppfattes av de som passerer kunsten. “I don’t care about if what I present is beauty or not. 

Especially if it’s in the streets. What we talk about is not only the art, but we speak about 

society, we speak about the visual memory keeping in mind of the people and to just play with 

this visual memory and to make them remember, step by step, you know? (…) I tried to 

represent this element or this symbolism to just try to link between the old and the future, to 

just have this kind of identity. And that is our job, to try to link the things together, even 

visually. (…) And actually, that is the entrance, to enter this door, to open this door with 

them, to present one from them to them. We must make the people care!” (personlig samtale 

via Viber, 6. mai 2015). 

 

Det var altså ønskelig fra kunstnerens side å lage et maleri som kunne stå som en påminner 

om nasjonens faraoniske historie, og ultimat fungere som en link mellom fortid og fremtid. 
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Intensjonen med dette verket, som i mange av Abo Bakrs verk, var først og fremst å 

presentere opphav, slik at det kunne snakke med store bokstaver om identitet. I dette verket er 

imidlertid koblingen mellom fortid, nåtid og fremtid kanskje mer fremtredende enn i andre 

verk. Gjennom å representere nasjonshistorie ønsket Abo Bakr her å uttrykke at nasjonen har 

en lang og stolt historie som er felles for landets innbyggere, og som derfor også kan brukes 

som grunnlag for å skape en ny fremtid.  

 

Her er mange symboler, noen lettere gjenkjennelige og mer tydelige enn andre. Et barn med 

kohl rundt øynene symboliserer eksempelvis ikke bare beskyttelse mot onde ånder, men også 

båndene mellom fortid – Det gamle Egypt – og fremtid – barnet – i Egypt.
11

 Fortid og fremtid 

knyttes altså metaforisk sammen gjennom denne praksisen. Kvinnen er avbildet som en 

fallaha, en landsens kvinne, som står midt i storbyen og slik også knytter sammen land og by. 

Kobraen, eller uraeus-slangen, som var symbol på kongemakt i Det gamle Egypt, og gav 

guddommelig beskyttelse, symboliserer også et fighter-instinkt; noen som fortsetter å kjempe 

heller enn å trekke seg tilbake ved angrep. Halspryden kvinnen bærer er den gammelegyptiske 

usekh-kragen, som var et statussymbol i den gamle sivilisasjonen. Vi kjenner den eksempelvis 

fra den velkjente bysten av dronning Nefertiti, og også fra Tut-Ankh-Amons gullmaske. Vel 

var den et symbol på status i det verdslige liv, men samtidig indikerte den frigjørelse fra 

bandasjene og et liv etter døden idet den ble lagt rundt halsen på en mumie. Ammar Abo 

Bakrs kvinneskikkelses hud er dessuten malt i gull, et bilde på edelhet og opphøyethet, men 

som i Det gamle Egypt representerte udødelighet og evighet (Josephson 1992:123; Massey 

2008:102).  

 

Her er altså flere lag med betydning, og forstått sammen kan vi antyde at Abo Bakr forsøker å 

sende et budskap om en sterk og overlevelsesdyktig nasjon og revolusjon, men dette er 

betinget av at både nasjonen og revolusjonen nyter av den beskyttelse de kan få. En kan forstå 

det slik at den beste beskyttelse vil være befolkningens samhold, slik at det ikke oppstår 

fraksjoner og splittelser som kan føre til at både nasjonen og opprøret innad vender seg mot 

seg selv. Abo Bakrs maleri ser ut til å minne om at det finnes et felles opphav som kan legge 

grunnlaget for et slikt samhold. For Abo Bakr handler det her, slik jeg forstår det, om å knytte 

dagens egyptere tettere til sin egen historie og dermed tettere til sitt moderland – for slik å få 

folket til å bry seg, som han uttrykker seg. Kunsten er først og fremst et 

                                                 
11

 Kohl brukes for øvrig også for å beskytte øynene mot solen, altså har det et praktisk bruksområde i tillegg til 

symbolsk. 
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kommunikasjonsmiddel, og ikke et estetisk bidrag til forskjønnelse av byrommet. Han 

kommenterer heller nasjonens og revolusjonens tilstand ved hjelp av kulturhistorien for å 

skape en følelsesmessig reaksjon i den som iakttar maleriet. Reaksjonen, fremholder Abo 

Bakr, ønskes å være en tilhørighetsfølelse og at tilskuer skal føle en tydelig tilknytning til 

innholdet i bildet, som igjen vil gi incentiver til å engasjere seg i at revolusjonens og 

nasjonens flamme skal opprettholdes.  

 

Abo Bakr uttrykker at fortiden kan være en del av løsningen, hvilket ser ut til å peke mot en 

tanke om at fortiden kan brukes som en ledetråd i søken etter den nye fremtiden som han 

ønsker å se. Altså er det ikke bare for nåtiden han ønsker at fortiden skal minnes, mens også i 

et lengre perspektiv, for fremtiden. En kan hevde at det ligger en energi av et ønske og en 

visjon om en annerledes og bedre fremtid i maleriet. Nasjonen og revolusjonen må beskyttes 

og tas vare på om egyptere skal få se en bedre fremtid, og den beste måten å gjøre det på er å 

minne folket om sin historie slik at de kan hente styrke fra denne. Med de faraoniske 

symbolene ser det ut til at kunstneren søker å skape en metaforisk link mellom fortid og nåtid, 

for slik å vise veien mot fremtiden. Vi kan kanskje forstå det slik at den fjerne fortiden skal 

trekkes frem som eksempel på en fremgangsrik tid som gir positive konnotasjoner hvor en 

som kjempende kan hente inspirasjon og nye krefter. Egypt as a Woman skal minne om 

fortiden, men det skal vise vei inn i fremtiden.  

 

 

4.2.4 En konge som skal gjenoppstå 

Da den 19 år gamle egyptiske gatekunstneren og aktivisten Hisham Rizk kom for dagen på 

likhuset i Kairo sommeren 2014, var teoriene mange, blant dem at han hadde blitt offer for 

regimets kamp mot meningsmotstandere (Ahram Online 2014). Klimaet var blitt kjøligere 

under den nye president Abdel Fattah al-Sisi, og sensur var igjen blitt en del av den egyptiske 

virkelighet. Aktivister og kunstnere led. Der vi tidligere i revolusjonen så friske beskjeder om 

regimet og dets ledende autoriteter på offentlighetens vegger, har det vært vanskelig å finne 

tilsvarende uttrykk rundt nåværende president al-Sisi (Amin 2014a). Regimet strammer inn, 

og gatekunsten kår blir trangere. 

 

Straks etter nyheten om Rizks bortgang malte Ammar Abo Bakr et stort og hedrende 

veggmaleri av den unge aktivisten i Mohammed Mahmoud-gata ved den velkjente 
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Tahrirplassen. 19-åringen er avbildet fra brystet og opp, og er portrettert med hvitmalt ansikt 

med sortmalte øyne og munn. Han er iført en hvit t-skjorte, og står med armene i kors over 

brystet, samtidig som han holder en gjenstand i hver hånd. Han er omkranset av en lang rekke 

små, menneskelignende figurer på sjakkbrettmønstret bakgrunn.  

 

 

 

Martyrportrett av graffitiartist og aktivist Hisham Rizk (se appendix for utfyllende informasjon). 

 

 

 

“I wanted to portray him as a king or pharaoh”, forklarer kunstner Ammar Abo Bakr om 

maleriet. Hisham Rizk var en venn og en kollega, og Abo Bakr ønsket å hedre ham med et 

martyrbilde, på samme måte som han kontinuerlig hadde hedret døde under revolusjonen. 

Kunstneren hentet inspirasjon til veggmaleriet fra et fotografi av Rizk, der Rizk er avbildet 

med armene i kors som på maleriet, men med pensel og malerulle i hendene. “I changed the 

brush and the roll to ancient symbols, because I wanted to make it more native, you know?” 

(personlig samtale via Viber, 6. mai 2015). 

 

Abo Bakr ønsket å gjøre uttrykket genuint egyptisk. For Abo Bakr var valget enkelt: hans 

kollega, både i kunstens verden og den opprørske sfære, skulle hedres som en konge, og det 

mest naturlige i Abo Bakrs øye var da å avbilde Rizk med de gammelegyptiske, rojale 
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symbolene septer og pisk. Han ønsket å hedre den unge aktivisten og hans engasjement, og 

samtidig fremheve en kulturell egenart i portrettet. Den fremste heder og ære den unge 

aktivisten kunne få, var ifølge kunstnerens syn å bli avbildet som en (død) farao, samtidig som 

dette hedersmerket også vitnet om opprinnelse, identitet og tilhørighet. Unge Rizk var en av 

dem, men han var en konge blant dem. Ingenting kommuniserer «Egypt» og «egyptisk» 

tydeligere enn det gammelegyptiske, ifølge kunstner Ammar Abo Bakr, samtidig som den 

gammelegyptiske sivilisasjonen i hans oppfattelse er svært opphøyet, og meget respektert – en 

konge verdig (personlig samtale via Viber, 6. mai 2015). 

 

Hisham Rizk-portrettet er malt i naturtro stil, og kunstneren har iført den avbildede 

tenåringens ansikt en dødsmaske. Denne markerer avdødes status. Septer og pisk var 

symboler som opprinnelig hørte til Osiris, den gammelegyptiske guden som var herre over 

underverdenen, men som også knyttes til forandring, oppstandelse og gjenfødelse. Senere ble 

disse to symbolene også knyttet til farao og hans autoritet. Vi kjenner i dag både denne 

armstillingen i kors over brystet, og de rojale symbolene pisk og septer, kanskje best fra 

sarkofagen til Tut-Ankh-Amon. De små figurene som omkranser portrettet er såkalte shabti-

figurer, små gravfigurer av ulike materialer som i Det gamle Egypt ble lagt med i gravene, 

gjerne i store kvanta, og hadde til hensikt å være den dødes hjelper i underverdenen (Mark 

2012). 

 

Som martyrikon uttrykker bildet heder av et bestemt, tapt egyptisk liv. Unge Hisham Rizk var 

en velkjent aktivist og forkjemper for forandring i sin generasjon, og som til slutt måtte bøte 

med livet i den kampen han kjempet. Han æres derfor som en konge av en likesinnet, hjulpet 

videre i sin reise av kraftfulle og beskyttende symboler. Han er død, mens samtidig så levende 

gjengitt, at han fremstår som en gjenoppstått, beskyttet i sin neste livsfase av en armé av 

fotsoldater som kjemper hans kamp ved hans side. Han er død, men har fremdeles sin autoritet 

intakt, han er stolt, stødig, og smilende, og later til å uttrykke at hans kraft og energi ikke har 

forlatt jorden, men fremdeles finnes her, og vil støtte og gi krefter til de idéene han som fysisk 

levende kjempet for. 

 

Maleriet kan samtidig representere alle egyptere som falt i revolusjonen. Den faraonisk 

fremstilte Rizk blir da selv en representant for noe ut over seg selv, en representant for alle de 

egyptere som ga sine liv for det de trodde på. Han er maskert, som for å vise at denne unge 

skikkelsen kunne ha vært hvem som helst; han er oss alle, men han er ikke noen hvem som 
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helst – han er egypter. Det er her opprøret foregår, det er oss det skjer med, og det angår oss 

alle. Gjennom de faraoniske symbolene forsøker Abo Bakr å spille på slike 

identitetsvekkende strenger, som kan frembringe en følelse av ytterligere tilknytning til 

beskjeden i bildet hos tilskuerne. Maleriet kan imidlertid også leses metaforisk som heder av 

et egyptisk opprør som med Abdel Fattah al-Sisis overtakelse av presidentembetet ble lagt 

dødt. Ikke bare var opprørerens liv gått tapt, men livet i opprøret var også svunnet hen. Vi 

aner dog et smil i Rizks ansikt, som for å fortelle at til tross for opprørets stillstand, bør det 

heller oppfattes som sovende fremfor dødt, og som i Osirismytens sykliske hendelsesforløp 

med liv – død – og gjenfødelse, aner vi at livet også her kan seire over døden, og at 

revolusjonen igjen kan bli høyst levende. 

 

“The revolution is not dead; it’s just in another phase”, uttalte Ammar Abo Bakr så sent som 

høsten 2015 (personlig samtale, Köln 21. september 2015). Han var veldig klar på at man 

aldri må gi opp å kjempe for det man tror på, og at det for ham fremdeles var veldig viktig å 

lage kunst som talte om fremtidsoptimisme og håp. Derfor vil han holde frem sitt arbeid med 

å produsere malerier som formidler en slik type energi. Portrettet av Hisham Rizk var et 

minnesmerke over tapt liv, både konkret og metaforisk, som fikk stå som minne over de som 

falt og opprøret som sovnet, til regimet rev og destruerte veggen det var malt på høsten 2015. 

Abo Bakr hadde da følgende kommentar: “They are afraid of the art” (personlig samtale, 

Köln 21. september 2015). Nettopp derfor ser Abo Bakr det som sin oppgave å opprettholde 

sin samfunnsdebatterende kunstneriske aktivisme. 

 

 

 

4.3 Ikke arabere, ikke muslimer, men… ? 

4.3.1 Den faraoniske identitetspilar 

Det finnes en rekke grunner til at Ammar Abo Bakr valgte å engasjere seg og uttrykke seg 

gjennom kunst under revolusjonen. I tillegg til å fungere som inspirator, ønsket Abo Bakr 

også å formidle en hel rekke tanker og visjoner gjennom sine verk i løpet av revolusjonen. 

Abo Bakr er spesielt opptatt av at Egypt i dag er en sammensatt nasjon, med ulike skillelinjer, 

samtidig som han helst skulle sett at alle kunne leve i fredfull sameksistens. Han er derfor 
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veldig opptatt av hva som kan forene, heller enn å splitte befolkningen, noe som også vises i 

hans kunst. 

 

I sin bok The Seven Pillars of the Egyptian Identity, maler den egyptiske forfatteren Milad 

Hanna (1994) et bilde av en egyptisk identitet som er særdeles mangefasettert, og influert av 

både tid og rom. Tid, skriver han, er historien, hvor det observeres fire ulike lag av 

sivilisasjoner som har satt sine spor i det egyptiske folk. Disse fire er den faraoniske, den 

gresk-romerske, den koptiske, og den islamske periode. Med rom mener Hanna landets 

geografiske forutsetninger, og hvordan denne posisjonen har gitt påvirkning fra ulike 

omliggende kulturer. Egypt ligger i Afrika, men samtidig i hjertet av den arabiske verden – og 

skuer ut over Middelhavet. Disse er de tre lagene av landets geografiske tilknytning, og 

sammen med de fire historiske lag, utgjør de «de syv pilarer» av egyptisk identitet. Ifølge 

Milad Hanna gjør disse syv identitetstrekkene Egypt unik, ikke bare i arabisk sammenheng, 

men også på verdensbasis, og han hevder at alle pilarene finnes i varierende grad hos enhver 

egypter. 

 

Samtidig har omverden tradisjonelt sett hatt et stereotypt bilde på Egypt, hvor gjerne 

pyramidene, Nilen og Rødehavet har vært fremtredende, og hennes innbyggere er gjerne blitt 

ansett som en homogen gruppering (sunni-) muslimske arabere. Egypternes eget bilde av seg 

selv og sitt land er imidlertid langt mer komplekst, skriver professor emeritus Fouad N. 

Ibrahim og sosiolog Barbara Ibrahim (2003) i sin bok Egypt. An Economic Geography. De 

fleste egyptere er fellahin (ent. fallah/-a), jordbrukere, som er tett knyttet til de fruktbare 

områdene rundt Nilen. Tradisjonelt er Nilen og de fruktbare landområdene rundt, samt 

bysentrene, det som er landet Egypt for egyptere, til tross for at rundt 95% av landmassene er 

ørken.  

 

Det skilles i Egypt gjerne også mellom folk fra landet, folk fra byen, og folk fra ørkenen, 

mellom folk fra øvre og nedre Egypt, og på et annet nivå, mellom «de faktiske egyptere», 

beduiner og nubiere, skriver Ibrahim og Ibrahim (2003:9). I tillegg, skriver forfatterne, er den 

generelle oppfattelsen blant befolkningen at det finnes to ulike kulturer i Egypt, hvor den ene 

er den tradisjonelle biladi, og den andre er den utenlandskpåvirkede afrangi. Av dette forstår 

vi at identitet er et komplekst begrep i Egypt, samtidig som verden ser nasjonen som en mer 

ensartet arabisk stat. Det at egyptere blir kalt arabere i dag, er imidlertid mest en etterlevning 

av tidligere president Gamal Abdel Nassers panarabisme. Verken de største bankene eller 
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avisene bruker begrepet araber eller arabisk, og den viktigste avisa bruker navnet al-Ahram, 

«pyramidene».  

 

Den faraoniske «pilar» av egyptisk tilhørighet er den mest genuine i kunstner Abo Bakrs 

øyne, og derfor også den som kan favne bredest. Han ser en mangefasettert nasjon, med en 

befolkning som ønsker og trenger forandring, men som mens de står opp mot makta samtidig 

krangler innbyrdes. Det ser derfor ut til at kunstneren søker et forenende punkt som egyptere 

kan samles om. Grunnleggende er det nasjonens opprinnelige historie som er tilhørigheten 

Abo Bakr søker til, ikke de lagene som senere har kommet til i den mangefasetterte egyptiske 

identitet. De andre lagene av tilhørighet er nettopp det – lag – som har kommet til i ettertid, og 

som er kommet oppe på dette opprinnelige grunnfjellet. Det opprinnelige og derfor mest 

genuine trekk ved Egypt, er den gammelegyptiske sivilisasjonen, og dagens nasjon og 

befolkning hviler på et fundament av denne faraoniske tidsperioden. Dette er for kunstneren 

den delen av landets historie som er helt unik, og samtidig også en historie som alle egyptere 

deler. Heller enn konfrontasjoner basert på senere oppståtte skillelinjer, bør befolkningen 

samle seg om dette felles opphav. 

 

 

4.3.2 Vi er egyptere! 

Ammar Abo Bakr taler også med store ord om «slik er vi» versus «slik er de», vi er egyptere, 

vi er ikke arabere. Han forsøker gjennom dette å markere og skille ut hva som konstituerer 

den genuine, egyptiske sjel, og vil ha med seg sine landsmenn på sin tankegang. Det ser ut til 

at en horisont forsøkes skapt i hans malerier, hvor det formes en skarp distinksjon mellom hva 

som er innenfor og hva som er utenfor den egyptiske kulturen. Egyptere er ikke arabere, de er 

en distinkt enhet. Abo Bakr forsøker gjennom en slik markering ikke bare å fortelle noe om 

hvem grupperingen er i forhold til omverdenen, men håper også at dette kan bidra til å styrke 

samholdet innad i grupperingen. Han ønsker å tydeliggjøre fellestrekk, samtidig som fokus på 

gruppens heterogene trekk forsøkes dempet. Han skiller altså mellom hvem egyptere historisk 

sett er i forhold til resten av (den arabiske) verden, men har også klare tanker om hvem de 

skal være, både nå og for fremtiden.  

 

Kunstneren har et meget bestemt bilde av hvordan han ønsker at landet skal være, og hva 

nasjonen skal stå for, men han har også et meget bestemt bilde av hva som konstituerer den 
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sanne eller ultimate måten å leve på. Han er imot islamisme, men hegner om spiritualiteten, 

og er imot staten av i dag, men hegner om den faraoniske sivilisasjonen. Det later til at han 

renser begrepene, og har bestemt seg for hvor grensene for innholdet i hvert begrep går. Han 

kritiserer islam, samtidig som han hegner om sin sufismetilhørighet. Han har ingen kritiske 

bemerkninger om det faraoniske Egypt, men heller en rekke beskyldninger om kulturene som 

senere har hatt innvirkning på landet. Han avfeier dogmer og autoritet, men opphøyer det 

åndelige i mennesket. Han renser og kobler begreper, hvor spiritualitet og faraonisk og 

humant for ham hører sammen, samtidig som islam og de monoteistiske religionenes dogmer 

har mistet sin åndelighet og humanitet. Han kreerer dermed på sett og vis sitt eget trosbilde, 

og maler sin egen sannhet – og ønsker å få følgere, nærmest som en profet selv, hvor bildene 

blir stående som moderne fresker over hans visjoner.  

 

En kan forstå Ammar Abo Bakrs bruk av faraoniske symboler som en distansering fra 

islamismen og araberkulturen, og også fra regimet og (statlige) autoriteter. Under 

revolusjonen ble kunsten Abo Bakrs formidlingsarena, og symbolbruken kan antas å ha hatt et 

dobbeltsidig formål: de viser både til en konkret periode som kunstneren ønsker at nasjonen 

skal støtte seg på for fremtiden, men brukes også metaforisk i den forstand at de er ment å 

skape en gjenkjennende, identifiserende effekt i iakttaker. Der symbolbruken konkret viser til 

en historisk periode han hegner om og søker til, viser symbolene på et følelses- og 

erindringsmessig plan til identitet, opphav og tilhørighet. Kunstneren velger imidlertid ut hva 

han trekker frem som aller mest sentralt, og motsatt, hva som skal skyves i skyggen når det 

gjelder grupperingens historie. Han ønsker å fortelle historier om det egyptiske folk som én 

samlet, distinkt enhet, og trekker frem Det gamle Egypt som den eneste epoke i historien som 

har evne til å formidle akkurat denne historien. Samtidig ligger det tilsynelatende et ønske bak 

symbolbruken om at betraktere skal forstå at det er verdiene som lå i den gamle sivilisasjonen 

nasjonen må søke til for en forbedret eksistens. 

 

Vel blir vi som individer formet av og innen grupperinger og kulturer vi er en del av, men 

påvirkning kan også gå den andre veien, fra individ til gruppering (Rappaport 1995). Denne 

mekanismen kan være fremtredende når det gjelder å få til forandring og endring av en gitt 

situasjon, som eksempelvis under et opprør eller en revolusjon, da det naturlig nok vil være 

vanskelig å gjennomføre dette alene. Mange tok til sprayboksene for å uttrykke seg i løpet av 

den egyptiske revolusjonen, og opprørets ånd ble materialisert gjennom gatekunsten, men jeg 

forstår det slik at Abo Bakr ønsker å oppnå noe ut over det å fortelle historier fra opprøret 
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eller uttrykke forargelse over stat og regime. Han ønsker å rive med seg flest mulig inn i sin 

verden, påvirke deres følelsesliv og tankegang, og få dem med på sin visjon, som tilbyr noe 

mer enn regimekritikk – kunsten er også ment å tilby løsningsforslag. Abo Bakr ser ut til å 

mene at han har funnet det beste løsningsforslaget for nasjonen, og vil ha med seg 

innbyggerne til å forme en slik virkelighet. Han viderefører narrativene om et felles opphav, 

men skaper samtidig nye fortellinger om hvordan dette kan brukes for fremtiden. Ved å 

oppfriske minnene om fortiden, ser han ut til å søke å vise vei til fremtiden.  

 

Ammar Abo Bakr henter frem fra fortiden, aktualiserer, og rekonstruerer deler av historien 

gjennom sitt kunstneriske virke. Han beskriver og kommenterer hendelser som skjer nå ved 

hjelp av fortiden, og gir sine visjoner et kulturelt rammeverk gjennom en bevisst gjenbruk av 

fortid. Den faraoniske symbolbruken reaktualiserer slik Det gamle Egypt, men det er ikke 

bare konkret historie som skal minnes, men historien skal føles gjennom hans verk. Han 

følger den gammelegyptiske sjelen, forklarer han, og vi kan få en fornemmelse av at han 

ønsker å vekke denne til live med sin kunst. Det ligger nærmest noe religiøst over prosessen, 

hvor «sjel» og «ånd» blir en viktigere forklaringskraft enn det konkret visuelle i seg selv. Her 

skal minnene om den genuine egyptiske sjel vekkes til live, nærmest gjenoppstå, og smelte 

sammen med, og nærmest frelse, nåtiden. Gjennom å koble nasjonens røtter med 

kontemporær gatekunst – til noe vi kanskje kan lese som en slags moderne ikon – vil han få 

folket til å føle sine beskjeder. 

 

De gammelegyptiske symbolene ansees som nyttige redskap for kunstner Ammar Abo Bakr. 

Han anser dem som kontaktskapende i forhold til publikum da de viser til en av de mest 

sentrale periodene i den egyptiske kulturarv, og forsøker å utnytte det potensialet som derfor 

ligger i symbolene, og ser ut til å bruke den sprengkraften som ligger i dem til å skape 

narrativer om hva og hvem nasjonen er og skal være, og hvor veien videre skal gå. Han later 

til å bruke disse symbolene i sin kunst for å fortelle historier om egyptere og Egypt til 

egyptere, men også for å øke kontakten og kommunikasjonen med tilskuere, og mellom 

tilskuere, og det gjør han ved å blande det gamle med det nåtidige, og en internasjonal trend 

med tusenår gammel lokal historie. Hvordan blir så gatekunsten med faraoniske symboler tatt 

imot av publikum? I hvilken grad påvirker slike kulturspesifikke symboler iakttakerne av 

kunsten? Kommende kapittel antyder at Abo Bakrs tanker rundt faraonisk symbolbruk i 

kunsten kan ha noe for seg når det gjelder påvirkningskraft. 
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5 Mottakelse av faraoniskpreget gatekunst 

Kulturarven ligger altså ifølge kunstner Ammar Abo Bakr tett inntil befolkningens hjerte. 

Professor emeritus Fouad N. Ibrahim og sosiolog Barbara Ibrahim (2003:12-13) hevder 

imidlertid i sin bok Egypt. An Economic Geography at de ser et mønster hvor egyptere i 

senere tid har vendt ryggen til sin egen historiske kultur. Det finnes ingen tydelige bånd 

mellom historien og samtidens egyptere, hevder de, og peker særlig på at de urbane unge blir 

mer og mer orientert mot «vestlig kultur
12

». Denne utviklingen går hand i hand med en stadig 

svakere tilknytning til egen kulturhistorie, og de skriver: 

 
[N]o proper esteem of native culture can be observed even among educated Egyptians. For 

them, the ancient local culture seems to supply no point of reference or source of pride 

(…). For the man in the street in Egypt (…) the ancient monuments are merely something 

that attracts the tourists, just like the nightclubs or the floating hotels on the Nile (Ibrahim og 

Ibrahim 2003:12-13, min utheving). 

 

Stemmer dette? Er kulturarven på vei ut av egypternes minne? Vil i så fall den gatekunsten 

som fremhever den gammelegyptiske kulturarv ikke påvirke betrakterne nevneverdig? Mine 

erfaringer tilsier det motsatte, da unge egyptere jeg har snakket med har vist, direkte eller 

indirekte, respekt og beundring for den gamle kulturen. De forteller om en stolthet over at 

dette er deres historie – eksempelvis uttrykte informant nummer 4 at “They are the source of 

pride for me” (personlig kommunikasjon via mail, 6. mars 2015, min utheving). Altså, Det 

gamle Egypt er ikke en hvilken som helst kilde til stolthet, men kilden. Selve kilden. Dette 

kapittelet er en studie av elleve unge egypteres syn på den gammelegyptiske sivilisasjon og 

bruk av denne i den revolusjonære gatekunsten, og vil ta for seg informantenes forhold til sin 

egen faraoniske kulturhistorie og hvordan faraonisk symbolbruk i gatekunsten påvirker dem. 

Endelig vil det presenteres en bredere analyse av funnene, hvor jeg vil prøve å forstå hvilke 

mekanismer som gjør seg gjeldende idet informantene iakttar den faraoniskpregede 

gatekunsten. 

                                                 
12

 «Vestlig kultur» (“western culture”, enkelte steder “modern western culture”) er et begrep Ibrahim og Ibrahim 

(2003) gjennomgående bruker, og som jeg ønsker å problematisere. De beskriver blant annet moderne teknologi 

som «vestlig materiell kultur» (Ibrahim og Ibrahim 2003:12), og hevder at unge egyptere har en sterk dragning 

mot denne og annen «vestlig» kultur. Jeg mener det her vil være mer fruktbart å bruke andre begreper for å 

beskrive denne typen innflytelse, eksempelvis «global/globalisert» eller «internasjonal/internasjonalisert» heller 

enn det innsnevrede «vestlig». Den innflytelsen Ibrahim og Ibrahim snakker om, finnes ikke bare i, eller kommer 

ikke bare fra, Vesten, men er kanskje mer presist fenomener og trender som sprer seg over landegrensene, og 

som i en gjensidig påvirkningsprosess får leve sitt eget, internasjonale liv. Som nevnt i innledning er også 

glokalisering et begrep som på mange måter kan være mer dekkende når det gjelder den sammensmeltingen av 

innflytelse man ser på tvers av landegrensene i dag. Å betegne internasjonale trendbevegelser som «vestlig 

kultur» blir da for snevert. 
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5.1 “All Egyptians love Ancient Egypt”  

Mitt hovedinntrykk etter å ha intervjuet elleve egyptere som betraktere og mottakere av de 

beskjedene som forsøkes sendt gjennom faraonisk symbolbruk i den revolusjonære 

gatekunsten, er at samtlige respondenter gir uttrykk for en indre stolthet i seg over landets 

eldre historie. Mitt inntrykk er at historien er en tydelig del av de menneskene jeg har snakket 

med, uavhengig av andre identitetsmarkører som eksempelvis religion. Men elsker alle 

egyptere det gamle Egypt, slik en av mine informanter formulerte seg? To av mine 

informanter, nummer 1 og nummer 6, var i utgangspunktet noe mer nølende til i sin 

tilnærming til kulturarven. Eksempelvis fortalte informant nummer 1 at han under 

revolusjonen hadde valgt å bruke Anonymous Pharaoh-bildet som profilbilde på sin facebook-

side. 

 

 

 

Anonymous Pharaoh (se appendix for utfyllende 

informasjon). 
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Figuren viser en stilisert portrettering av en klassisk faraonisk figur ikledt hodepryden 

nemes
13

 og usekh-kragen
14

, hvor ansiktet er dekket av den såkalte V-mask – den stiliserte 

portretteringen av Guy Fawkes
15

 gjort viden kjent som opprørssymbol gjennom den 

amerikansk-britiske spillefilmen V for Vendetta (2006). Informanten fortalte at han ønsket å 

bruke dette symbolet for å vise at han var egyptisk, og fordi det representerte hans tanker og 

følelser under revolusjonen. Han ga tydelig uttrykk for at de faraoniske symbolene minte ham 

om sin egen nasjonalitet og sin egen kulturarv, og at bildet som helhet derfor ga sterkt 

inntrykk og ble veldig personlig for ham (personlig samtale via Skype, 10. februar 2015). 

Informanten var altså nølende til sin tilnærming til egen kulturarv i utgangspunktet, men man 

kan utover i samtalen spore en gradvis eliminering av hans egen tilbakeholdenhet. Samtidig 

står internasjonal, kulturell påvirkning sterkt i ham, og han ser derfor ut til å være påvirket av 

begge størrelsene i en eklektisk miks. 

 

Informant 6 hadde i utgangspunktet en sterkt uttalt dragning mot internasjonal populærkultur, 

mer enn den faraoniske arven. Allerede under sin introduksjon av seg selv forklarte han at “I 

hate Egypt more than anyone in the world”, og proklamerte at “I always wanted for Egypt to 

be more Westernized
16

” (personlig samtale via Skype, 9. mars 2015)  Jeg satt derfor med et 

inntrykk av at han var negativ i forhold til sin gammelegyptiske arv, og stilte derfor følgende 

spørsmål: Hva betyr Det gamle Egypt for deg personlig? Hans svar var som følger: 

 

“Zero. Bullshit. Nothing at all. (…) Part of the reason is, it’s so sad that Egypt is one of the 

most poor countries in all of the world currently, and in the 50’s we were more developed 

than Norway itself and now we are one of the most poor and we have 75% of all the old 

monuments of all over the world. And I always say this, the fake pyramids of Los Angeles or 

Seattle or whatever in America make more money on all the tourist sites than Egypt does in 

one year. Casablanca, they have nothing compared to our history and yet they are making 

more profits. So for me, the way it’s handled or managed and the people who are responsible 

for our tourism and saving our monuments made me hate it more and more, like the Tut-

Ankh-Amon beard that was glued on… and the temples in Luxor they built it by mistake, of 

course it means nothing to me after all this. I went to the pyramids personally, and people are 

                                                 
13

 Stripete, seremoniell hodepryd fra Det gamle Egypt, forbeholdt farao og guddommer. 
14

 Bred, gammelegyptisk halspryd, gjerne brukt av eliten. 
15

 Engelsk katolikk, en av flere bakmenn i den mislykkede såkalte «kruttsammensvergelsen» i 1605. 
16

 Her bruker informanten selv begrepet «vestliggjort» (jfr. fotnote13). Han uttrykker i sammenhengen stor 

mistro mot landets stat og styresett, og snakker om hvordan han mener landet er bakstreversk og gjennomsyret 

av korrupsjon. 
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pressing and fake people are trying to steal from you and hassle you and harass you in front 

of the police and they are doing nothing, why would I love such a thing? Why would I choose 

to go if I am a tourist… why would I choose to go to the most important place in history to 

get harassed? (…) We harass people, we steal from them, we are not honest with them, we 

give them high prices and this is not so good to make me feel proud. It’s not bad, it’s so 

corrupted deep down that you can’t fix it. Listen, I’m 26 years old, I was going to die during 

the revolution, and it was OK, ya’ni, I don’t mind, but now I would love to live safe. I wanted 

to change but I discovered that it’s more corrupted than anyone could ever think” (personlig 

samtale via Skype, 9. mars 2015). 

 

Jeg har valgt å utheve deler av teksten fordi jeg mener at disse uttalelsene viser at han, til tross 

for hans uttalte ikke-interesse for den gammelegyptiske historie, samtidig viser at det ligger 

en viss stolthet knyttet til historien i ham. Slik jeg forstår det, er det heller omgivelsene som 

gjør at han ikke lenger har en bevisst interesse for historien, ikke historien selv. Det plager 

ham at monumentene ikke blir tilstrekkelig tatt vare på, og at turismen har gjort det hele til et 

show. Viktigheten av monumentene kan imidlertid ikke underdrives, de representerer 

verdenshistoriens mest sentrale arv, og det finnes ikke maken, forklarer han. Han ser ut til å 

være knyttet til kulturhistorien i seg selv, men avviser nåtidens håndtering av den. Samtidig er 

han tydelig opptatt av, og følger med på, internasjonale strømninger. Både informant 1 og 6 

kan følgelig, på et nivå, beskrives som unge egyptere opptatt av internasjonal populærkultur, 

som Ibrahim og Ibrahim (2003) antyder. Imidlertid ser ikke bildet ut til å være så entydig som 

forfatterne antyder: informantene trekkes riktignok mot internasjonale, globale strømninger, 

men har samtidig i seg en type stolthet over den faraoniske kulturarven. 

 

--- 

 

Det gamle Egypt er gjenstand for fascinasjon og beundring verden over. Vi har hørt om 

egyptomanien som bredte om seg i Vesten på 1800- og 1900-tallet, og den er fremdeles 

levende verden over i dag. Utallige utgravinger er gjennomført, og mye er oppdaget og etter 

hvert forstått om den gamle sivilisasjonen, men mange spørsmål står fremdeles ubesvart, noe 

som har ført til en viss mystifisering av kulturen. Verden rundt fortelles og læres historien om 

pyramidene, templene, sfinksen og faraoene, og fortellingene om Tut-Ankh-Amon, Nefertiti, 

Akenathen og Ramses, og den rike religionsmytologien. 
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«Vi lærer ikke mye om dette på skolen», fortalte informant 1 (personlig samtale via Skype, 

10. februar 2015). Han maler et bilde av en undervisning som ikke går i dybden på den gamle 

sivilisasjonen. Det blir hovedsakelig undervist i historikk, om dynastiene, kongedømmene og 

nedgangsperiodene, men gjennom skolegangen gås det sjelden inn i det gamle trossystemet og 

all symbolikken som ligger i arkitekturen og kunsten. Informanten mener temaet burde vært 

bedre dekket i skolesystemet slik at egypterne fikk gode muligheter til å virkelig lære om 

nasjonens fortid. Flere forteller om dette, samt at alle mine informanter uttaler at de skulle 

ønske de visste mer om sin egen kulturhistorie. Samtidig går beundring igjen som en rød tråd 

hos informantene. De ser ut til å vise både en undring og en beundring over Det gamle Egypt: 

 

“The Egyptian history is one of the few things that makes me proud I’m Egyptian and makes 

me feel unique”, fortalte informant 2 (personlig kommunikasjon via mail, 20. februar 2015), 

mens informant 4 erklærte at “I feel so proud when people ask me about Egyptian history, or 

meaning of certain symbols in Egyptian history” (personlig kommunikasjon via mail, 6. mars 

2015). Informant 8 proklamerte at kulturarven betydde “everything, the life, the identity” 

(personlig kommunikasjon via mail, 9. mars 2015), mens informant 10 uttalte at “it is a very 

big thing of who we are. It was the biggest period in our history” (personlig samtale via 

Skype, 9. mars 2015). Informant 9 oppsummerte det hele slik: “All Egyptians love ancient 

Egypt” (personlig samtale via Skype, 21. mars 2015). 

 

Tilbakemeldingene viser altså at landets gamle historie betyr mye for mine informanter, og at 

de fleste ser ut til å ha en dyptfølt stolthet over, og sterk tilhørighetsfølelse knyttet til, den 

gamle sivilisasjonen. Følelser av beundring og fascinasjon er det som nevnes hyppigst på 

spørsmål om hva Det gamle Egypt betyr for respondentene, hvilket antyder at det Ibrahim og 

Ibrahim (2003) fremsetter i sine beregninger ikke stemmer overens med mine data. Dette 

gjenspeiles også i det mine informanter utrykker rundt eget kunnskapsnivå knyttet til 

nasjonens kulturarv, nemlig at de beklager at de ikke har noen dyptgående kunnskap til sin 

egen kulturarv, og at de gjerne skulle ønske å heve sitt kompetansenivå på området. Men om 

kunnskapsnivået om den gamle historien ikke er inngående, betyr dette da at det er nytteløst 

for kunstnere som Ammar Abo Bakr å bruke faraoniske symboler i sin kunst? Er symbolene 

lite virkningsfulle all den tid tilskueren kanskje ikke har inngående kjennskap til deres 

konkrete betydning?  
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5.2 “[G]oing back to the Egyptian ancient roots” 

“I interpret these [images] as going back to the Egyptian ancient roots where there was pride 

and glory”, responderte informant 5 (personlig kommunikasjon via mail, 8. mars 2015). Mitt 

spørsmål var «hva ser du her?» da hun fikk se et knippe fotografier av ulike veggmalerier med 

faraoniske symboler som var blitt laget under revolusjonen. Hennes umiddelbare reaksjon var 

å bruke begrepet “pride” (stolthet), og å se kunstverkene som en indikasjon på nasjonens 

egenartede opprinnelse. Hun fortsatte videre:  

 

“They say what cannot be said easily. (…) A picture with pharaonic symbols is charged with 

beliefs and thoughts in it contrary to other pictures with no symbols. If for example the 

portrait of Hisham Rizk didn’t contain a symbol, it would be just a portrait like millions of 

others. It affects me positively as it means that Egyptians are still connected at least in their 

subconscience (sic) to their roots after decades of [A]rabization and later Islamization” 

(personlig kommunikasjon via mail, 8. mars 2015). 

 

Informanten forklarte at Det gamle Egypt ligger i egypteres underbevissthet. Det ser ut til at 

hun har et inntrykk av at gammelegyptiske symboler som viser til denne perioden derfor har 

en evne til å påvirke egyptere på et annet nivå enn det rent kognitive. Maleriene som 

inkorporerer faraoniske symboler er for henne ladet, og jeg forstår det slik at hun mener disse 

symbolene snakker et helt særegent, visuelt språk som har evne til å snakke direkte til 

mottakers underbevissthet. Om veggmaleriene ikke hadde hatt disse symbolene, ville de bare 

ha blitt borte i mengden for henne. Med en slik symbolbruk kommer kunsten derimot til 

henne på en annen måte, og hun kjenner seg mer knyttet til denne typen bilder. For 

informanten handler det ikke nødvendigvis om hva symbolene helt konkret viser til, men 

heller om hvilken følelse som frembringes i henne av å se på maleriene. Hun forteller ikke om 

hva hun ser konkret, men svarer umiddelbart med en tolkning som går ut over bildets 

primære, faktiske motiver. Dette går igjen hos mange av mine informanter. De færreste kan 

svare på hva symbolenes faktiske meningsinnhold er, men er allikevel tydelige på hvordan de 

forstår maleriene. Bildene høster respons som tyder på at de faraoniske symbolene har en 

følelsesmessig innvirkning på respondentene, og de aller fleste uttrykker positive 

konnotasjoner til denne typen kunst. 
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Tre av mine elleve informanter har uttrykt en form for analytisk tilnærming til gatekunsten. 

Informant 1uttrykte at han ikke kunne tolke den gatekunsten han ble vist som hadde 

faraoniske symboler verken i den ene eller andre retningen, dette fordi han var ingeniør og 

derfor hadde en mer logisk enn forestillende tankegang. Han fortalte imidlertid i samme 

åndedrag at han hatet stereotyper om den arabiske verden, og at de faraoniske symbolene 

således minte ham om hans egne, særegne nasjonalitet og hans egne kulturarv, og derfor 

hadde en påvirkningskraft på ham. Han understreket dette poenget, at han ikke kunne si noe 

om symbolene og hva de skulle antyde i seg selv, men at de allikevel minte ham om noe som 

var særegent for hans nasjon, og som sto ut i forhold til resten av den arabiske verden 

(personlig samtale via Skype, 10. februar 2015). 

 

Informant 7 hadde kanskje den mest analytiske tilnærmingen til gatekunsten med faraoniske 

symboler. Han uttalte følgende: “In the first picture of Nefertiti, the graffiti expresses the 

woman rebel, and how she is fighting against an unjust regime. Nefertiti was a very good 

choice from my point of view as she was known to be a strong woman in the Egyptian history. 

The second graffiti is very heart touching, I adore it! It shows Rizk while he’s carrying the 

stick and “Nakhakh”, these tools were used only by the Egyptian Kings and Gods in the old 

era, and they are symbolizing work, production and punishment. For me, this painting 

expresses Rizk as a King or God who is capable of controlling everything and punish the 

regime with his art” (personlig kommunikasjon via mail, 12. mars 2015). Informanten uttalte 

at han var svært interessert i den gammelegyptiske historie, og også hadde tilegnet seg mye 

informasjon om dette på egen hånd. For ham sto disse maleriene frem som sterke uttrykk, og 

gjorde tydelig inntrykk på ham. Han hadde altså en bakgrunnskunnskap som gjorde det mulig 

for ham å tilnærme seg kunsten analytisk, men uttrykte samtidig at han fikk ulike følelser av 

de ulike bildene, og at han kjente en grunnleggende følelse av stolthet når han betraktet dem. 

 

Begrepet “proud” eller “pride” («stolt», «stolthet») går for øvrig igjen hos de aller fleste av 

mine informanter når de blir bedt om å beskrive hva slags inntrykk de får av den 

faraoniskinspirerte gatekunsten. Informant 2 uttrykte eksempelvis at “[t]hese pictures are a 

way of expressing anger, pride and glory” (personlig kommunikasjon via mail, 20. februar 

2015) om gatekunsten, og mente at gamle symboler var rike på meningsinnhold, både direkte 

og indirekte. Hun hadde ingen konkrete analyser av maleriene ut over dette. Også for henne 

var dette bilder som frembrakte en rekke ulike følelser heller enn konkrete beskjeder, og 

hennes respons ga i det store og hele sterke uttrykk for en følelse av stolthet da hun betraktet 
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kunsten. Informant 4 uttalte betegnende at “ancient symbols are a source of pride for 

Egyptians. I cannot elaborate enough on this point” (personlig kommunikasjon via mail, 6. 

mars 2015). De aller fleste av mine informanter ser ut til å ha et positivt syn på den gamle 

kulturarven, og det later til at gatekunsten som har symboler fra denne tiden får informantene 

til å reagere følelsesmessig, og da i all hovedsak med positive fortegn. Selv informant 6, som 

innledningsvis hevdet at Det gamle Egypt betydde «ingenting» for ham, beskrev sitt forhold 

til gatekunst med faraoniske elementer på følgende måte: “Of course the graffiti with 

pharaonic symbols are more Egyptian to me. If we had no pharaonic history, we would have 

had nothing, you know what I mean?” (personlig samtale via Skype, 9. mars 2015). De aller 

fleste informantene uttrykker da også en sterkere dragning mot gatekunsten som inkorporerer 

faraoniske symboler enn den som ikke gjør det. De faraoniske symbolene ser ut til å snakke 

mer direkte til informantene, dette til tross for at de ikke kan tolke symbolene slik en 

fagperson eksempelvis ville ha kunnet.  

 

 

 

5.3 “[A] push to make a better future” 

Få av informantene har altså begitt seg ut på noen form for bildeanalyse, men snarere gått 

direkte på hva slags reaksjon de får av å ta inn kunsten – og reaksjonene har vært meget 

tydelige, og ganske entydige. Men hva tror mine informanter om årsaken til akkurat 

gammelegyptiske symboler ble hentet frem og brukt i den moderne gatekunsten under 

opprøret? Hvilke beskjeder mener de ble forsøkt sendt gjennom denne typen symbolbruk 

akkurat i denne omveltende perioden? 

 

Responsen varierer her i større grad, og er mer spredt, men de fleste ser ut til å mene at det er 

en tydelig sammenheng mellom den stolthetsfølelsen de har for Det gamle Egypt, og grunnen 

til at disse symbolene er inkorporert i den opprørske gatekunsten. Eksempelvis formidlet 

informant 2 følgende: “Ancient symbols are very rich with meaning directly and indirectly so 

that’s why they are often used. The symbols are very powerful as I said because they are very 

meaningful and have lots of impact on the Egyptians. It’s more personalized” (personlig 

kommunikasjon via mail, 20. februar 2015). Symbolene gjør maleriene mer personlige, 

hevder informanten. De gjør noe med deg på et personlig plan, fordi disse symbolene er 

veldig betydningsfulle for egyptere. Jeg forstår det slik at informanten antyder at de 
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gammelegyptiske symbolene kan bidra til at kunsten rører dypere ved betraktere, og at de 

derfor kan få en sterkere reaksjon av å iaktta malerier med slike symboler.  

 

Informant 4 fortalte at han trodde kunstnerne brukte faraoniske symboler fordi det gjennom 

disse var lett å spille på den koblingen han mener finnes mellom dagens egyptere og den 

gamle sivilisasjonen: “[The symbols] help artists get Egyptians more connected to their art. 

They motivate people. (…) They know that ancient Egypt is a source of pride for almost every 

Egyptian. They play on that part of pride” (personlig kommunikasjon via mail, 6. mars 2015). 

Ifølge informanten kan det altså fra kunstnernes side ha vært et grep for lettere å få respons på 

kunsten sin, og samtidig at det kanskje var en intensjon om at det ville lette prosessen med å 

fremme eller tydeliggjøre beskjedene som sendes fra kunstnernes side.  

 

Jeg sitter følgelig med et inntrykk av at informantene i hovedsak uttrykker positive 

konnotasjoner når det gjelder den gamle, faraoniske sivilisasjonen, samt at de fleste mener at 

gammelegyptiske symboler blir brukt i kunsten fordi det slik blir lettere for kunstnerne å 

skape bånd mellom kunsten og tilskuerne på denne måten. Samtidig er det flere av mine 

informanter som oppfatter at det også ligger dypere beskjeder i denne typen symbolladede 

gatekunst. Eksempelvis uttalte informant 10 følgende: “They have to use something from the 

culture, and the people know about these things right away. You are able to use it right away 

to deliver your message. The symbols make people stay together because of the concept that 

we all belong to that same civilization” (personlig samtale via Skype, 25. mars 2015). Her er 

informanten inne på en fortolkning som går ut over veggmalerienes denotasjoner. Han har 

ikke foretatt en symbolanalyse, han forklarer ikke hva symbolene konkret uttrykker, men han 

later intuitivt til å anta at symbolene er samlende fordi de viser til et felles opphav. Denne 

tanken er det flere som er inne på. Religion er en av faktorene som av informantene benevnes 

som ikkebetydende når det gjelder å ta inn over seg disse maleriene, og dette tydeliggjøres 

også i deres svar rundt tilknytning til Det gamle Egypt, der slike skillelinjer ikke ser ut til å gi 

utslag på grad av tilhørighetsfølelse. De aller fleste informantene uttrykker en genuin 

tilhørighetsfølelse til Det gamle Egypt, uavhengig av hvilken religiøs status de har oppgitt, og 

de aller fleste forklarer også at deres religionstilhørighet ikke påvirker hvilket syn de har på 

den gamle sivilisasjonen. Det gamle Egypt ser derfor ut til å ha en tilnærmet likelydende 

påvirkningskraft på de fleste informantene. Informantene antyder samtidig at symbolene har 

en evne til å overskride ulike skillelinjer, noe som kan forstås som at beskjeder gjennom disse 

symbolene kan formidles til de fleste egyptere uavhengig av status.  
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De fleste av mine informanter ytrer tanker om at faraoniske symboler viser til en fortid som 

sier noe om opphav, og som derfor kan ha en samlende effekt på befolkningen generelt. Noen 

av mine informanter tar disse tankene videre inn i en utvidet forståelse for hvorfor symbolene 

kan være brukt i kunsten. Informant 7 mente eksempelvis at den faraoniskinspirerte 

gatekunsten kunne fungere som en slags guide som kunne gi håp i en vanskelig tid. All den 

tid disse symbolene kan sees som en representant for alle egyptere, mente han at kunsten som 

inkorporerte slike symboler kunne bidra til at opprøret fikk en økt styrke. Informant 4 var 

også inne på det samme: “I think artists play a big role during periods of unrest, since usually 

people are so emotional during those periods; hence arts can have a great effect on people 

and encourage them to do things they would not have done” (personlig kommunikasjon via 

mail, 6. mars 2015). 

 

Noen av informantene ser altså ut til å mene at opprøret kan ha fått forsterket sin styrke av 

gatekunsten med faraoniske symboler, men ikke alle er enige om dette. Mange forteller at de 

ikke fikk noen incentiver til å ta til gatene i økt grad av maleriene, men heller at kunsten 

fremfor alt ga dem gode følelser. De forklarer at de føler en egenartet energi i de faraoniske 

symbolene, og at denne energien gir håp, ikke bare for at revolusjonen skal lykkes, men det 

uttrykkes også håp i forbindelse med fremtid. Informant 11 uttrykte det eksempelvis slik: 

“They want to give an example of origin and good time in the past that we might wish to 

return back to” (personlig samtale via Skype, 12. april 2015). Historien sees hos informantene 

både som noe som gir håp, men også som referansepunkt på veien mot en bedre fremtid. 

Informantene ser altså ut til å være tydelig knyttet til den faraoniske fortiden, og dermed også 

til disse symbolene og denne typen kunst, så hvilke mekanismer kan det være som her gjør 

seg gjeldende? 

 

 

 

5.4 Kollektiv erindring: Fra fortid gjennom nåtid mot fremtid 

Fortid er per definisjon noe som er over og forbi, men som samtidig på mange måter kan 

oppleves veldig levende for oss i ulike situasjoner og sammenhenger. Selv om den er 

forgangen, forholder samtiden seg allikevel til fortiden på ulike måter. Fortiden kan fortelle 

oss noe om hvem vi er, hvem vi har vært og også hvor veien videre skal gå. I så måte er den 

ikke direkte forbi, men blir også holdt fast ved som noe som skal forbli. For ulike samfunn og 
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kulturer står fremtredende fortellinger fra fortiden som stødige fundament til å støtte seg på. 

Gjennom monumenter, riter, arkiver og fortellinger sørges det verden over for at ulike 

grupperinger ivaretar fortiden og sin egenartede historie. Fortiden, eller utvalgte deler av den, 

kan slik bli bevart i grupperingenes felles hukommelse, den såkalte kollektive erindring. Dette 

er minner som ligger i en kultur, og som vi som medlemmer av denne, deler. 

 

 

5.4.1 Kanonen og nøkkelsymboler 

Vi har sett at informantene både har uttrykt en hengivenhet ovenfor sin egen nasjons 

faraoniske historie, dette mer enn nasjonens andre historiske epoker, og også at den 

gammelegyptiske historien i hovedsak gjør informantene stolte, og bringer frem en 

tilhørighetsfølelse i dem. De føler seg altså på mange måter knyttet til denne fortidige epoken 

i nasjonens historie. De fleste uttrykker at de tror faraoniske symboler er brukt i den 

revolusjonære gatekunsten for å knytte tilskuere tettere til kunstverkene og de beskjedene som 

ligger i disse, noe som antyder at informantene, bevisst eller underbevisst, oppfatter det dit 

hen at Det gamle Egypt har en sentral posisjon i egyptere generelt, eller som vi kan si, i den 

egyptiske kollektive erindring. Informantene uttrykker også selv sterkere følelser for den 

faraoniskinspirerte gatekunsten enn for de veggmaleriene som ikke innehar gammelegyptiske 

referanser, dette til tross for at de fleste kjenner seg på utrygg grunn når de blir bedt om å 

analysere symbolbruken i bildene. Dette peker mot at det er en annen effekt enn den rent 

kognitive som spiller inn, og det later til at det er en type reflekseffekt som oppstår i 

informantene gjennom deres tilknytning til det egyptiske kollektive minnet. 

 

Det er ikke nødvendigvis de gammelegyptiske symbolenes direkte mening som betyr noe i 

denne sammenhengen, ei heller om betrakter innehar nok symbolkunnskap til å kunne foreta 

en korrekt tolkning av symbolene, skal vi følge Jan og Aleida Assmanns (1995; 2006; 2008) 

teorier rundt kollektiv erindring. Det de forstår som det kulturelle minnet innenfor den 

kollektive erindring både ivaretar og aktualiserer vår egen kulturarv i oss, som gjør at vi kan 

oppleve en relevans og tilknytning til vår kulturs fortid og historie. Dette gjelder særlig de 

deler av kulturens fortid som gjennom tiden er blitt fremhevet som sentral for grupperingens 

eksistens, og vårt kulturelle minne kan eksempelvis bli trigget av bilder, fortellinger og 

symboler som viser til slike sentrale epoker. Vi kan derfor forstå de faraoniske symbolene 
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som omfattende i mening i en videre forstand, og at de snakker et språk som egyptere 

intuitivt, grunnet sin tilknytning til kulturen og dens historie, vil forstå.  

 

Kanskje kjenner ikke betrakter pisken og septerets datidige symbolske mening, men han/hun 

kjenner til symbolene, i den forstand at vedkommende vet at de er koblet til Det gamle Egypt, 

og dermed egen kulturarv. Historien ser på mange måter ut til å ligge latent i informantene, og 

får komme frem i lyset gjennom disse sentrale, kulturhistoriske symbolenes triggende effekt.  

Det er som om den faraoniske fortiden på sett og vis vekkes til live i informantene når de ser 

gatekunst som refererer til denne epoken, som om de settes inn i en parallell tilværelse for et 

øyeblikk, hvor grensene mellom fortid og nåtid opphører. Vi kan forstå det slik at det settes i 

gang en gjenkjennelsesprosess hos informantene som drar symbolene inn i et større 

forståelsesunivers, og som gjør at de ser, og blir påminnet, sin egen kulturhistorie gjennom 

disse kulturspesifikke symbolene. Symbolene kan opptre som en trigger som vekker til live 

fortiden i informantene, og skyter frem kollektive minner i dem, som gjør at de kjenner 

fellesskapets minner som sine egne. Slik kan kontakten med fortiden nærmest kjennes 

personlig for individet, og dermed gi en følelse av tilknytning og tilhørighet. 

 

Sherry B. Ortner (1973) kaller kulturspesifikke, sentrale symboler for nøkkelsymboler (“key 

symbols”). Disse finnes i enhver kultur, og er enten summerende (“summarizing”) eller 

utdypende eller detaljerende (“elaborating”). Sistnevnte er symboler som gjør det enklere for 

oss å orientere oss innenfor en kultur, og hjelper oss å kategorisere omgivelsene på et 

analytisk nivå. Summerende symboler, derimot, appellerer til oss på det følelsesmessige plan, 

og representerer helhet: de betyr mye for oss, blir ofret mye respekt og kan i vid forstand 

betegnes som helliggjorte. Som det ligger i betegnelsen, er de symboler som summerer eller 

uttrykker flere ideer i ett symbol, og søker en dypere virkning og effekt på mottaker. 

 

Symboler som viser til Det gamle Egypt kan, om vi skal følge Ortner (1973), betegnes som 

summerende nøkkelsymboler i Egypt, altså symboler som uttrykker ideer om den egyptiske 

nasjons opprinnelse. Det gamle Egypt betraktes som nasjonens autentiske opphav, og til tross 

for de mange utenlandske makters innflytelse over landet gjennom historien, holdes det 

fremdeles fast ved det faraoniske Egypt som det virkelige grunnlaget for staten man ser i dag. 

Symboler som viser til Det gamle Egypt ser ut til å ha en dyptgående effekt på mine 

informanter, og de vies stor respekt. Begrepet «stolthet» står særdeles sentralt hos så godt som 

alle informantene under samtaler om Det gamle Egypt, og hva det betyr for dem. Her har vi 
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sett at noen forklarer at den gamle sivilisasjonen betyr «alt» for dem, andre at landet «ikke 

hadde hatt noe» å vise til om det ikke var for den faraoniske epoken, og andre igjen at det er 

det første de snakker om når de reiser utenlands eller møter mennesker av ikke-egyptisk 

tilhørighet.  

 

Den faraoniskpregede gatekunsten støtter seg på elementer av de narrativer som allerede 

finnes i den egyptiske, kollektive erindring, og det ser ut til at det slik skapes en ekstra 

dimensjon i maleriene som tilsynelatende knytter informantene tettere til kunsten og dens 

fortellinger. I sin kraft av å representere en av den egyptiske histories mest sentrale epoker, 

står symbolene som tilnærmet helliggjorte, og ser ut til å opptre nærmest som en katalysator 

for affekt i betrakter. Affekt er en av hovedårsakene til at det kulturelle minnet fungerer som 

en type refleks i oss, hevder Aleida Assmann (2015).  Våre minner er farget av følelser, og det 

emosjonelle liv står sentralt når det gjelder å forstå hvordan erindring fungerer. Effekten av 

affekt blir spesielt tydelig i omveltende tider, og under slike «sjokkerende kollisjoner med 

virkeligheten» (Assmann 2015:68, min oversettelse) blir opplevelser pakket inn i en 

dynamikk mellom følelser og historikk som gir mening til hendelsene, og kan fungere som 

beskyttelse mot sjokk.  

 

Vi er altså ikke bare intellektuelle, pragmatiske vesener, men også preget av affekt. Historier 

vi er knyttet til kan ha flere ulike virkninger på oss, og både ha en beroligende effekt, men 

også potensielt få oss til å reagere og stå opp for det vi tror på eller ønsker å oppnå (Mayer 

2014). Dette kan være virkningsfullt i opprørstid, da det handler om å få folket til å tro på at 

en ny og bedre virkelighet er mulig å oppnå. Mine undersøkelser viser at noen av 

informantene fikk et økt ønske om å stå på videre i revolusjonen av faraoniskpreget gatekunst, 

og andre oppgir at det ga dem et økt håp for fremtiden å se denne kunsten. Det er imidlertid 

stolthetsfølelsen som står som den mest sentrale reaksjonen hos nær sagt alle informantene, 

noe som ser ut til å ha hatt en mer beskyttende og beroligende effekt på informantene enn 

direkte økt deltakelse eller engasjement i opprøret. Den faraoniskpregede gatekunsten ser 

derfor i større grad ut til å ha fungert som en slags beskyttelse eller oppdemming mot den 

omveltningen revolusjonen var, og ha bidratt til å frembringe positive følelser i en urolig tid, 

enn å ha ført til direkte økt handlingsrom og større innsats i opprøret hos mine informanter.  

 

Den faraoniskpregede gatekunsten har ikke nødvendigvis utelukkende positive historier å 

fortelle, men som nøkkelsymboler har gammelegyptiske symboler evnen til å uttrykke flere 
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ideer samtidig, og er stedfortredere for hele og omfattende historier og fortellinger (Ortner 

1973). Vi kan kalle symbolene multivokale, og de er mettet med betydning: de rommer en hel 

rekke ulike fortellinger i seg selv, og har derfor potensielt et bredt spekter av 

betydningsinnhold. Det vil derfor komme an på kontekst hvilken historie symbolet rommer i 

den aktuelle settingen. Informantene ser at faraosymbolet eksempelvis både kan vise til det 

negativt ladede «tyrann» og til det positivt ladede «guddommelig», og de ser ut til å intuitivt 

vite når symbolet er ment å representere det ene eller det andre. Den overbærende kontekst 

når det gjelder faraonisk symbolbruk i revolusjonær gatekunst er imidlertid opprørstid, og 

kanskje er det nettopp affektmekanismer som da trer i kraft, og som gjør at symbolene av 

informantene blir oppfattet som en del av et større bilde som forteller en beroligende historie 

om tilhørighet. De forteller en historie om noe som er kjent fremfor ukjent, og stabilt fremfor 

ustabilt, og påvirker mottaker deretter. 

 

Endelig er det enighet blant mine informanter om at gammelegyptiske symboler vil ha en 

evne til å virke likelydende på alle egyptere, uansett skillelinjer. Mer spesifikt ser 

religionstilhørighet ikke ut til å gi utslag, verken når det gjelder fascinasjon for eller 

tilhørighetsfølelse til den gamle sivilisasjonen. Dette antyder at slike symboler kan ha en viss 

samlende effekt på informantene. Bånd kan skapes gjennom disse symbolene fordi de er 

grunnleggende for Egypt som nasjon – som en samlet enhet – og derfor overskrider ulike 

skillelinjer som finnes i samfunnet. De viser til et felles opphav, og ser ut til å fremme tanker 

om likhet og likeverdighet heller enn fragmentering i mindre grupperinger. Kanskje kan dette 

fremme tanker og følelser om viktigheten av å stå forenet som en samlet gruppe, noe som vil 

være sentralt for ethvert opprørs vellykkethet. Samtidig vil det være flere andre sentrale 

faktorer som spiller inn for å få gjennomført en revolusjon som fører til virkelige endringer, 

og som endelig vil avgjøre utfallet av et opprør. 

 

Soraya Morayef (2016:199-200) problematiserer den faraoniske symbolbruken i den 

egyptiske gatekunsten, og hevder at symbolene kan ha skapt barrierer mellom kunsten og 

folket all den tid symbolene ikke inngående kan forstås av andre enn utdannede egyptologer. 

Mine informanters uttalelser peker i motsatt retning. Respondentene uttrykker at de føler en 

sterkere dragning mot den faraoniskpregede kunsten, til tross for at de ikke kan tyde 

symbolene slik spesialister kan. Morayef (2016:200), selv egypter, skriver samtidig at hun 

fant maleriene «inspirerende» selv om hun ikke forsto dem, noe som viser til samme type 

reaksjonsmønster som mine informanter. 
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Gatekunsten med de faraoniske symbolene later altså til å ha påvirket mine informanter på en 

positiv måte, og ser ut til å ha formidlet historier både om og til respondentene. 

Veggmaleriene ser ut til å representere både en form for opplysningskilde, og også en slags 

følelsesmessig stabilisator for informantene. Det ser ut til at beskjedene som søkes formidlet 

gjennom bruk av den gammelegyptiske kulturarven får lettere gehør hos mine respondenter. 

Fortellingene om Det gamle Egypt ser ut til å ligge latent i informantene, og ser derfor ut til å 

nå frem til deres følelsesliv på en dypere måte enn gatekunsten som ikke innehar faraoniske 

symboler. Jeg forstår det slik at de opplever at historien er en del av dem – og at de er en del 

av historien. Slik kan det nærmest fremstå som at fortiden vekkes til live i dem, og at skillet 

mellom fortid og nåtid opphører. Vi er som mennesker knyttet til kulturarven og til den 

kulturen vi er vokst opp i og fostret inn i, og den betyr mye for oss. I en emosjonell tid kan 

derfor dette båndet bli sterkere, og derfor blir følelsene rundt Det gamle Egypt, det 

opprinnelige, også sterkere og mer tydelig i denne perioden. Derfor har kanskje symbolene 

enda sterkere virkningskraft akkurat i slike perioder.  

 

Fouad N. Ibrahim og Barbara Ibrahim (2003:12-13) hevdet, som vi så i starten av dette 

kapittelet, at de ser et mønster hvor egyptere i senere tid har vendt ryggen til sin egen 

historiske kultur, og at det ikke finnes tydelige bånd mellom historien og nåtidens egyptere. 

Mitt materiale tegner imidlertid et annet bilde av situasjonen. Mine informanter viser en 

tydelig tilknytning til Det gamle Egypt, hvilket antyder at Ibrahim og Ibrahim (2003) er for 

kategoriske i sin argumentasjon. Kulturarven ser ifølge mine data ikke ut til å være på vei ut 

av respondentenes minne, men ser snarere ut til å ligge der som en type grunnleggende 

fundament, et grunnlag som har evne til å aktivere informantenes følelsesliv når de blir 

påminnet den fortidige epoken – en effekt kunstner Ammar Abo Bakr søker å oppnå gjennom 

den faraoniske symbolbruken i sin gatekunst, og ser ut til å ha oppnådd. 
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6 Kunsten å opprøre 

Da den arabiske våren kom til Egypt i januar 2011, ble den ledsaget av stor kunstnerisk 

kreativitet, hvor gatekunst ble den tydeligste materialiseringen av den kreative energien som 

revolusjonen utløste. Den egyptiske, revolusjonære gatekunsten kom i alle slags former og 

farger, hvor et av temaene som gikk igjen var gammelegyptisk historie. Symboler som de 

velkjente pyramidene, sfinksen, mumier, og gammelegyptiske guddommer, hieroglyfiske 

skrifttegn og ulike mytiske fortellinger fra perioden ble inkorporert i ulike veggmaleriet 

revolusjonen gjennom. Denne avhandlingen har tatt utgangspunkt i problemstillingen hvorfor 

ser vi bruk av faraoniske symboler i den egyptiske, revolusjonære gatekunsten?, og har søkt 

svar på dette fra to ulike vinklinger – fra en kunstners perspektiv, og fra et 

betrakterperspektiv. Med den sentrale kunstneren Ammar Abo Bakrs øyne har vi sett at 

faraoniske symboler hovedsakelig blir brukt som identitetsmarkør, da han forstår perioden 

som den mest sentrale og genuine i den egyptiske nasjons historie, en historie som er helt unik 

for nasjonen, og samtidig også en historie som alle egyptere deler. Gjennom den 

faraoniskpregede gatekunsten søkte Abo Bakr således i løpet av revolusjonen å tydeliggjøre 

fellestrekk mellom egyptere, fremheve egenart, og spille på strenger av identitet og 

opprinnelse for lettere å skape koblinger mellom kunsten og dens tilskuere, og tilskuerne 

imellom.  

 

Mine betrakterintervjuer peker mot at kunstner Abo Bakrs tanker og intensjoner gir gjenklang 

hos mine respondenter. De intervjuede har ganske entydig vist en tydelig tilknytning til Det 

gamle Egypt, og uttrykker en stolthetsfølelse når de iakttar gatekunst med faraoniske motiver. 

Denne stolthetsfølelsen overskrider ulike skillelinjer som finnes blant informantene, 

eksempelvis religiøs tilhørighet. Dette peker mot at Abo Bakrs antakelser om at faraoniske 

symboler vil ha evnen til å snakke til alle egyptere uansett andre identitetsmarkører, stemmer. 

Informantene uttrykker dessuten en sterkere dragning mot gatekunst med faraoniske symboler 

enn den uten, noe som også antyder at Abo Bakrs tanker om at slik symbolbruk vil lette 

kommunikasjonen med tilskuer kanskje kan ha noe for seg. Det ser derfor ut til at 

intensjonene som ligger bak kunstnerens bruk av faraoniske symboler i stor grad plukkes opp 

av de betrakterne som her er intervjuet.  

 

Den tydelige tilknytningen som mine informanter viser til Det gamle Egypt, motstrider Fouad 

Ibrahim og Barbara Ibrahims (2003) påstander om at Det gamle Egypt ikke lenger er en kilde 
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til stolthet blant dagens unge egyptere. Der Ibrahim og Ibrahim (2003) hevder at dagens unge 

egyptere har snudd ryggen til egen kulturarv, og at de heller trekkes mot internasjonale 

trender, vil jeg motsatt fremsette at mine funn viser en trend som tyder på at Det gamle Egypt 

fremdeles har en viktig og sentral plass i mine respondenters hjerter. Informantene viser sant 

nok en generell interesse for en internasjonal strømning som gatekunst, men denne 

strømningen ser ut til å bli ekstra interessant for dem der symboler som viser til den gamle 

sivilisasjonen er inkorporert. Det internasjonale møter det lokale, og snakker et språk av flere 

lag med betydning for informantene: de faraoniske symbolene ser ut til å gi en ny og ekstra 

dimensjon til denne internasjonale trenden for informantene. Altså kan ikke kulturarven sies å 

være ubetydelig for dem, men det kan snarere hevdes at den gatekunsten som inneholder 

faraoniske symboler fremstår som sterke uttrykk for informantene, og som påvirker dem i 

høyere grad enn den gatekunsten som ikke inkorporerer det kulturspesifikke. 

 

Jan og Aleida Assmann (1995; 2006; 2008) hevder at symboler som viser til kulturspesifikke 

hendelser eller fortellinger kan trigge vårt minne, og at den spesifikke delen av kulturhistorien 

det vises til, slik kan bli reaktualisert og nærmest kan vekkes til live i oss. Dette hevder de er 

mulig på grunn av vår tilknytning til, og oppfostring innen, kulturen, hvis historie blir en 

integrert del av oss. Mine funn antyder at denne teorien kan ha noe for seg, da de faraoniske 

symbolene ser ut til å ha evnen til nærmest å levendegjøre minner om den gamle 

sivilisasjonen i informantene. Det er som om det vekkes til live et minne om hva som er 

vedkommendes opphav, og at tilknytningen til den gamle sivilisasjonen føles mer enn tenkes 

på bevisst i dette øyeblikket. Symbolene ser ut til å bli et tydelig språk for informantene, som 

viser til noe ut over det å vise til en konkret historisk periode: de viser til et opphav som igjen 

ser ut til å utvide informantenes perspektiv i en omveltende tid. Der Ibrahim og Ibrahim 

(2003) hevdet at båndene til Det gamle Egypt er kuttet hos de yngre generasjonene egyptere i 

dag til fordel for moderne, internasjonale strømninger og trender, vil jeg derfor heller vise til 

at mine funn antyder at kulturarven står sterkt i mine informanter, og også peke på at 

kulturtilknytning ikke en trend som bare går over, men er knyttet til dypere bånd og dypere, 

sterkere tilhørighet enn strømninger og trender som kommer og går. 

 

Mine informanter er i hovedsak relativt unge og også relativt godt utdannet, er fra byen heller 

enn fra landet, og hovedsakelig fra middelklassen. Mine data viser derfor en tendens innenfor 

en gruppe mennesker med bestemte karakteristika, og hvorvidt andre segmenter eller sosiale 

grupperinger innenfor den egyptiske befolkningen ville ha reagert likelydende eller ikke på 
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faraoniskpreget gatekunst kan være interessant om forskningen kan ta videre. Vil egyptere 

med andre typer karakteristika vise like sterk tilknytning til Det gamle Egypt? Vil de ordlegge 

seg på samme måte? Vil begrepet identitet stå like sterkt som hos mine informanter? Mitt 

materiale viser et relativt godt samsvar mellom kunstners intensjoner og betrakternes 

oppfattelser av disse intensjonene, men det kan samtidig spekuleres i om Ammar Abo Bakrs 

kategoriske holdning til den egyptiske befolknings tilhørighet til Det gamle Egypt kan virke 

fremmedgjørende for andre segmenter av den egyptiske befolkning enn den gruppen jeg her 

har intervjuet. Eksempelvis kom det høsten 2012 en trussel fra shaykh Murgan Salem al-

Gohary om destruering av sfinksen og pyramidene i Giza, da disse ble sett på som hedenske 

og i seg selv oppfordret til avgudsdyrkelse (al-Arabiyya 2012). Til tross for at dette er et 

ekstremt eksempel, viser det allikevel at Abo Bakrs kategoriske fremstilling av Det gamle 

Egypt som den fremste og mest autentiske identitetspilar, kanskje ikke gir like stor gjenklang i 

alle lag av den egyptiske befolkning. 

 

Soraya Morayef (2016:199) problematiserer den faraoniske symbolbruken i den egyptiske 

gatekunsten fra en annen vinkel, og stiller blant annet spørsmål om den kan ha vært med på å 

opprettholde et «orientalisert, turistifisert», stereotypt bilde av Egypt, et bilde som ikke viser 

nasjonens dybde eller bredde, verken kulturelt eller historisk. Jeg mener det i denne 

sammenhengen heller er mulig å se symbolbruken som en reappropriering av fortiden til 

folket. Kunstnerne som tok i bruk disse symbolene i sin gatekunst under revolusjonen 

dekontekstualiserte og rekontekstualiserte disse symbolene idet de tok dem ut av templene og 

ut av arkeologien og akademia – fra eliten – og inn i det urbane byrommet, inn i revolusjonen 

– til folket. Egyptologien vokste som beskrevet frem i en imperialistisk tid, og egyptere ble 

lenge systematisk holdt utenfor studiet av sin egen historie. Samtidig som denne utestengelsen 

pågikk, vokste bevegelsen faraonismen frem på begynnelsen av 1900-tallet som en reaksjon 

på europeisk dominans i landet, og fortiden og kunsten ledet også her an mot målet som den 

gang var frigjøring fra Storbritannia. Kanskje kan den faraoniske symbolbruken i gatekunsten 

i dag leses som en forlengelse av faraonismens fundament, og sees på som at fortiden tas 

tilbake fra elitene, både nasjonale og internasjonale, til folket. Mine data antyder dessuten at 

det heller ikke ser ut til at de faraoniske symbolene har skapt barrierer mellom kunsten og 

folket, slik Morayef (2016) antyder, men snarere tvert om. 

 

Det meste av den revolusjonære gatekunsten er nå vasket vekk, malt over eller, i enkelte 

tilfeller, revet av egyptiske myndigheter. Denne hvitvaskingen av gatekunsten startet allerede 
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tidlig i revolusjonen, og det faktum at regimet startet en krig med kunstnerne om byrommets 

vegger, peker mot at det for regimet lå en reell trussel i den kraften gatekunsten besatte. Det at 

myndigheten også etter revolusjonen har slått ned på gatekunsten, og gatekunstnerne (Amin 

2014a), antyder at denne typen kunst hadde, og kanskje fremdeles har, stor betydning, og det 

kan også tyde på at den har en voksende betydning i det egyptiske folks bevissthet. Sensur og 

undertrykkelse har økt siden president al-Sisis maktovertakelse i 2014, og ytringsfrihetens kår 

er forverret (Shenker 2016). Frie uttrykksformer som dette kan derfor sies å ha en viktig rolle 

i samfunnet under slike forhold: dette er en kunstform som kan utøves av alle, og sees av alle, 

hvor som helst og når som helst, og blir kanskje derfor også mer truende for makta. Kanskje 

er det også derfor at denne kunstformen blir særlig aktuell under opprør. Samtidig ligger det 

også begrensninger i gatekunst som uttrykksform: publikum må passere det nøyaktige stedet 

den befinner seg, og det kan være enkelt for myndigheter å fjerne den og dermed også dens 

budskap. Selv om mine data antyder at den faraoniskpregede gatekunsten delvis økte 

respondentenes optimisme og i noen tilfeller førte til økte incentiver til handling, så viser 

allikevel regimets undertrykking av dissens den siste tiden at gatekunst tross alt har begrenset 

innflytelse på faktiske forhold. Kanskje kan ikke gatekunst løse problemer, men den kan spre 

budskap og opptre som en type agitator. 

 

Til tross for myndighetens innsats med å viske ut sporene av revolusjonen, lever den 

egyptiske, revolusjonære gatekunsten videre på internett, noe som gir kunsten et betraktelig 

lengre livsløp, og potensielt kan nå et større publikum – men også ekskludere enkelte grupper, 

eksempelvis de som ikke har internett, eller analfabeter. Det kan bli interessant å følge den 

faraoniskpregede gatekunsten videre under slike eksistensrammer, særlig med tanke på 

hvordan symbolene vil leses av et globalisert publikum. Det gamle Egypt regnes som 

verdensarv, og er følgelig noe mange verden over har et forhold til. Kanskje kan symbolene få 

enda flere betydningslag i den globaliserte offentligheten? Og hvordan leses egentlig disse 

symbolene av andre enn egyptere? En kan kanskje anta at Det gamle Egypt eksisterer på en 

annen måte i den internasjonale, kollektive bevissthet, og følgelig at symbolene som viser til 

denne perioden kan ha ulik effekt på mennesker verden over. Dette sier noe om symboler og 

deres multivokalitet, og at de følgelig kan oppleves på mange andre måter enn det avsenderen 

nødvendigvis intenderte. Kanskje endres også slik dynamikken i kunsten: de historiene som 

fortelles om Egypt av egyptere i Egypt, blir kanskje oppfattet annerledes enn de historiene 

som fortelles om Egypt av egyptere utenfor Egypt. På mange måter åpner dette for flere 

tolkningslag og kan gjøre kunsten mer flerdimensjonal, men utenomverdenen kan også miste 
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noe av tolkningsmulighetene all den tid denne historien har opphav i Egypt og således kanskje 

gir en sterkere følelsesmessig innvirkning her.  

 

Historier som individer, samfunn og nasjoner bærer på er ikke bare reelle, men de har en sterk 

effekt på menneskesinnet, fordi de sier noe om hvem vi er, har vært, og kan bli (Rappaport 

1995:796). Å bruke aktivt, og utstille, slike historier i en omveltende tid kan derfor få stor 

innvirkning på oss. Oppgaven har vist at gammelegyptiske symboler av kunstner Ammar Abo 

Bakr ble brukt som verktøy i politisk kamp i en moderne tid, og at en gruppe betraktere 

plukket opp kunstnerens intensjoner, ble grepet av den faraoniskpregede gatekunsten, og 

utviste stor følelsesmessig tilknytning til den, og funnene antyder således at det ligger et 

potensiale i bruk av kulturarv som kunstnerisk virkemiddel. Dette er kunsten å opprøre. 
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Appendix: bildesamling 

Denne bildesamlingen er ment som en illustrasjon på ulike typer gatekunst som ble produsert 

under revolusjonen i Egypt. Den er på ingen måte en utfyllende katalog over all kunstnerisk 

produksjon i løpet av opprøret, da det ble produsert så store mengder kunst at en fullstendig 

oversikt ville ha vært svært omfattende.  

 

 

 

 

Fig. 1: Eksempel på hajj-maleri, ukjent kunstner. Foto: ukjent. 

Tilgjengelig fra <http://almiskeenah.com/AlMadinahAlMunawwarah/egyptian-hajj-art> [Lest 11. 

desember 2015]. 

 

 

http://almiskeenah.com/AlMadinahAlMunawwarah/egyptian-hajj-art
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Fig. 2: Militæret og folket var én hånd: «Ned med Mubarak og «Nei til Mubarak» på militære 

kjøretøy i Kairo tidlige revolusjonsdager. Foto: «monasosh».  

Tilgjengelig fra <https://www.flickr.com/photos/89031137@N00/5401833184/> [Lest 3. 

desember 2015]. 

 

 

 

 

Fig. 3: Halvmånen og korset, med teksten «Ikhwa»(«brødre»). Ukjent kunstner, 2011. Foto: 

ukjent. 

Tilgjengelig fra <http://downtowntraveler.com/2011/05/10/update-egyptian-street-art-celebrates-

religious-unity/> [Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/89031137@N00/5401833184/
http://downtowntraveler.com/2011/05/10/update-egyptian-street-art-celebrates-religious-unity/
http://downtowntraveler.com/2011/05/10/update-egyptian-street-art-celebrates-religious-unity/
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Fig. 4: Anonymous Pharaoh: V for Vendetta-maske med nemes. Av 

Marwan Shahin, 2011. Foto: ukjent. 

Tilgjengelig fra <http://wallsoffreedom.com/> [Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

 

 

http://wallsoffreedom.com/
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Fig. 5: Korset og halvmånen: forbrødring og solidaritet på tvers av religiøse skillelinjer. 

«Musawat» («Likhet»), «Hurriyya» («Frihet»), «Masr  25 janair» («Egypt 25. januar»). Ukjent 

kunstner, april 2011, Zamalek. Foto: Cecilia Clark. 

Tilgjengelig fra <http://www.vacation-travel-adventure.com/2012/04/cairo-graffiti-day-april-29-

2012.html> [Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

 

 

Fig. 6: «I’m free»: Oppvåknet mumie. Av Youmna Mustafa, april 2011, Zamalek. Foto: Cecilia 

Clark. 

Tilgjengelig fra <http://www.vacation-travel-adventure.com/2012/04/cairo-graffiti-day-april-

29-2012.html> [Lest 3. desember 2015]. 

 

http://www.vacation-travel-adventure.com/2012/04/cairo-graffiti-day-april-29-2012.html
http://www.vacation-travel-adventure.com/2012/04/cairo-graffiti-day-april-29-2012.html
http://www.vacation-travel-adventure.com/2012/04/cairo-graffiti-day-april-29-2012.html
http://www.vacation-travel-adventure.com/2012/04/cairo-graffiti-day-april-29-2012.html
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Fig. 7: Bastet: Den gammelegyptiske kattegudinnen fremstilt som skadet. Av Ganzeer, juli 2011, 

Dokki. Foto: Mia Gröndahl. 

Tilgjengelig fra <http://www.aucpress.com/t-streetart2013.aspx/favicon.ico> [Lest 3. desember 

2015]. 

 

 

 

Fig. 8: Pyramider, kors og halvmåne, kirke og moske. «25» «Thawra» («Revolusjon»), «at-

Taghir» («Forandring»), kan eventuelt leses sammen som «Thawrat at-Taghrir» 

(«Forandringens revolusjon»), «Hurriyya» («Frihet»). Ukjent kunstner, 2011, Zamalek. Foto: 

Casey Davenport.  

Tilgjengelig fra  

<http://caseyfrolickingabroaddd.tumblr.com/post/12800152538/egypt-street-art-

of-the-revolution> [Lest 3. desember 2015]. 

http://www.aucpress.com/t-streetart2013.aspx/favicon.ico
http://caseyfrolickingabroaddd.tumblr.com/post/12800152538/egypt-street-art-of-the-revolution
http://caseyfrolickingabroaddd.tumblr.com/post/12800152538/egypt-street-art-of-the-revolution
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Fig 9: Til de som mistet sine øyne i kampen. Av Ammar Abo Bakr, novemeber 2011, Muhammed 

Mahmoud Street. Foto: Mia Gröndahl. 

Tilgjengelig fra <https://www.foreignaffairs.com/gallery-revolution-graffiti-2> [Lest 3. desember 

2015]. 

 

 

 

 

 

Fig 10: Martyrbilder etter massakren i Port Said. Av Ammar Abo Bakr, februar 2012. Foto: Gigi 

Ibrahim. 

Tilgjengelig fra <https://www.flickr.com/photos/gigiibrahim/6823234248> [Lest 3. desember 

2015]. 

 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/gallery-revolution-graffiti-2
https://www.flickr.com/photos/gigiibrahim/6823234248
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Fig 11: Sørgende kvinner: kopi av veggmaleri fra den gammelegyptiske vizier Ramoses 

gravsted. Av Alaa Awad, februar 2012, Muhammed Mahmoud Street. Foto: Ossama Bouchra. 

Tilgjengelig fra <http://hebdo.ahram.org.eg/News/1776.aspx> [Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Slangemonsteret: Tre autoriteter avbildet som en trehodet slage, omgitt av 

gammelegyptiske hieroglyfer. Av Ammar Abo Bakr, mars 2012, Mohammed Mahmoud Street. 

Foto: Soraya Morayef.  

Tilgjengelig fra <http://www.inplaceofwar.net/street-art-on-mohamed-mahmoud-photos> [Lest 

3. desember 2015]. 

 

http://hebdo.ahram.org.eg/News/1776.aspx
http://www.inplaceofwar.net/street-art-on-mohamed-mahmoud-photos
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Fig. 13: Slange med tre hoder, konfrontert av Hathor. Av Ammar Abo Bakr, februar 2012. Foto: 

Barira Rashid.  

Tilgjengelig fra <http://untoldnarrative.blogspot.no/2012/07/first-graffiti-exploring-

adventure.html> [Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

Fig. 14: Tantawi er Mubarak: «Illi kalif ma matsh» («Han som delegerer autoritet har ikke 

dødd»), som leker med det egyptiske ordtaket «han som har produsert avkom, har ikke dødd». Et 

maleri som gjennom revolusjonen ble gjentatt, hvor ansiktene ble byttet ut med de til enhver tid 

styrende autoriteter. Av Omar Fathy, februar 2012, Tahrirplassen. Foto: Gigi Ibrahim. 

Tilgjengelig fra <https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Mahmoud_graffiti> [Lest 3. desember 

2015]. 

http://untoldnarrative.blogspot.no/2012/07/first-graffiti-exploring-adventure.html
http://untoldnarrative.blogspot.no/2012/07/first-graffiti-exploring-adventure.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Mahmoud_graffiti
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Fig. 15: Tank vs. Biker. Av Ganzeer, 2012. Foto: Jo Anna Pollonais. 
Tilgjengelig fra <http://www.huckmagazine.com/perspectives/reportage-2/egypt-now-3/> [Lest 3. 

desember 2015]. 

 

 

 

 

Fig. 16: Mann med Anubis-hode. Av Keizer, 2012. Foto: ukjent. 

Tilgjengelig fra <https://oncenightly.wordpress.com/tag/street-

art/> [Lest 3. desember 2015]. 

 

http://www.huckmagazine.com/perspectives/reportage-2/egypt-now-3/
https://oncenightly.wordpress.com/tag/street-art/
https://oncenightly.wordpress.com/tag/street-art/
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Fig. 17: No Walls: Blokkeringene og murveggene rundt Tahrirplassen som ble satt opp av 

militærregimet etter sammenstøtene i november 2011, ble senere «tilintetgjort» av 

gatekunstnere. Av Ammar Abo Bakr m.fl., mars 2012, Shaykh Rihan Street. Foto: M. Elshamy. 

Tilgjengelig fra <http://www.al-monitor.com/pulse/galleries/egyptian-street-art-from-the-

revolution-until-now.html# > [Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

 

Fig. 18: Nefertiti med gassmaske: «sawt almarra thawra» («en kvinnes stemme er en 

revolusjon»), et spill på det religiøse «en kvinnes stemme er ‘awrah’», en intim kroppsdel som 

ikke skal eksponeres. Av el-Zeft, februar 2013. Foto: Ahmed Hayman. 

Tilgjengelig fra <http://africasacountry.com/2013/03/egyptian-graffiti-and-gender-politics-an-

interview-with-soraya-morayef/> [Lest 3. desember 2015]. 

 

 

http://www.al-monitor.com/pulse/galleries/egyptian-street-art-from-the-revolution-until-now.html
http://www.al-monitor.com/pulse/galleries/egyptian-street-art-from-the-revolution-until-now.html
http://africasacountry.com/2013/03/egyptian-graffiti-and-gender-politics-an-interview-with-soraya-morayef/
http://africasacountry.com/2013/03/egyptian-graffiti-and-gender-politics-an-interview-with-soraya-morayef/
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Fig 19: Osiris, bedende muslim, korsfestet Jesus. Av Ammar 

Abo Bakr, november 2013. Foto: ukjent.  

Tilgjengelig  fra <http://www.nefertitisdaughters.com/cairo/> 

[Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

 

Fig. 20: Egypt as a Woman/ Reclaiming Egyptian Identity. Av Ammar Abo Bakr, november 2013, 

Qasr el-Nil Street. Foto: Basma Hamdy. 

Tilgjengelig fra 

<https://www.facebook.com/WallsOfFreedom/photos/a.532458693466993.1073741830.51443037

8603158/554455537933975/?type=3> [Lest 3. desember 2015]. 

http://www.nefertitisdaughters.com/cairo/
https://www.facebook.com/WallsOfFreedom/photos/a.532458693466993.1073741830.514430378603158/554455537933975/?type=3
https://www.facebook.com/WallsOfFreedom/photos/a.532458693466993.1073741830.514430378603158/554455537933975/?type=3
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Fig. 21: The Egyptian Citizen: En skadet vitruvisk mann med faraonisk hodepryd og en fisk på 

hodet. Fisken symboliserer svak hukommelse. Av HeMaAllaGa, desember 2013, Mohammed 

Mahmoud Street. Foto: ukjent. 

Tilgjengelig fra <http://eng.majalla.com/2014/03/article55249091> [Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Martyr Bassem Wardany: Mistet et øye i november 2011, skutt og drept i opptøyene i 

desember 2013. Av Ammar Abo Bakr, desember 2013, Mohammed Mahmoud Street. Foto: 

Ammar Abo Bakr. 

Tilgjengelig fra <http://www.jadaliyya.com/pages/index/16192/ammar-abo-bakr_committing-

murder-then-marching-in-> [Lest 3. desember 2015]. 

 

http://eng.majalla.com/2014/03/article55249091
http://www.jadaliyya.com/pages/index/16192/ammar-abo-bakr_committing-murder-then-marching-in-
http://www.jadaliyya.com/pages/index/16192/ammar-abo-bakr_committing-murder-then-marching-in-
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Fig. 23: Martyrbilde over gatebarnet Sayed Khaled, med koptiske englevinger som også tar igjen 

formen til den gammelegyptiske gudinnen Isis’ vinger. Av Ammar Abo Bakr, Mohammed Mahmoud 

Street, 2013. Foto: ukjent.  

Tilgjengelig fra <http://www.huckmagazine.com/perspectives/activism-2/egypts-revolutionary-street-

artists-silenced-new-military-dictatorship/> [Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

Fig. 24: Martyrportrett av graffitiartist og aktivist Hisham Rizk av Ammar Abo Bakr, juli 2014, 

Mohammed Mahmoud Street. Foto: Ammar Abo Bakr.  

<https://www.facebook.com/SOoOti.eYes/photos/t.797894644/247352688722212/?type=3&theater> 

[Lest 3. desember 2015]. 

 

http://www.huckmagazine.com/perspectives/activism-2/egypts-revolutionary-street-artists-silenced-new-military-dictatorship/
http://www.huckmagazine.com/perspectives/activism-2/egypts-revolutionary-street-artists-silenced-new-military-dictatorship/
https://www.facebook.com/SOoOti.eYes/photos/t.797894644/247352688722212/?type=3&theater
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Fig. 25: Obelisk som hedrer revolusjonens døde, reist på Tahrirplassen. Foto: AP.  

Tilgjengelig  fra <http://www.ctvnews.ca/islamists-liberals-square-off-in-egypt-s-tahrir-square-

1.759110> [Lest 3. desember 2015]. 

  

 

 

Fig. 26: Mursi som farao, her på plakat i demonstrasjon, 2013. Foto: Picture Alliance.  

Tilgjengelig fra <http://www.ukprogressive.co.uk/wp-content/uploads/2012/11/pharoah-

morsi.jpg>[Lest 3. desember 2015]. 

 

 

 

  

http://www.ctvnews.ca/islamists-liberals-square-off-in-egypt-s-tahrir-square-1.759110
http://www.ctvnews.ca/islamists-liberals-square-off-in-egypt-s-tahrir-square-1.759110
http://www.ukprogressive.co.uk/wp-content/uploads/2012/11/pharoah-morsi.jpg
http://www.ukprogressive.co.uk/wp-content/uploads/2012/11/pharoah-morsi.jpg
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