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Sammendrag 

 

Denne oppgaven handler om den historiske utviklingen av kunstmuseal organisering, 

som i sin tur belyser hvilke grep og virkemidler som ble benyttet ved presentasjonen av 

utstillingen Emma & Edvard Kjærlighet i ensomhetens tid vist på Munchmuseet 28.januar – 

17.april 2017. Det historiske utgangspunktet for oppgaven er å undersøke hvordan 

organiseringen av kunstutstillinger har forandret seg fra tradisjonelle organiseringsprinsipper 

frem til dagens mer komplekse a-historiske tilnærming. Den første delen av oppgaven er et 

historisk innblikk i organiseringen av kunstutstillinger for å sette utstillingspraksis i 

perspektiv. I den delen av oppgaven blir også noen av Munchmuseets tidligere utstillinger 

beskrevet for å synliggjøre endringen av museets profil.  Den andre delen av oppgaven er 

utstillingsanalysen av Emma & Edvard Kjærlighet i ensomhetens tid som blir belyst ut fra de 

ulike organiseringsprinsippene. 
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Jeg vil gjerne takke min veileder Helge Jordheim som med konstruktive tilbakemeldinger og 
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1 Innledning 

Munchmuseet (MM) har valgt å satse på utstillinger med en kuratorisk idé og tydelig 

profil istedenfor en statisk basisutstilling frem mot åpningen av det nye museet i Bjørvika i 

2020.  Denne nye profilen til museet ble markert med prosjektet +Munch – seks utstillinger av 

norske og internasjonale kunstnere i kritisk dialog med Munchs kunstnerskap: Bjarne 

Melgaard, Vincent van Gogh, Gustav Vigeland, Robert Mapplethorpe, Jasper Johns og Asger 

Jorn. «Rekken markerer den utvidete epoken som museet nå vil forholde seg til», skriver 

sjefsredaktør Jonas Ekeberg i Kunstkritikk1. Munchmuseet er et monografisk museum hvilket 

innebærer at samlingen er basert på Edvard Munchs kunstnerskap. «Det nye Munchmuseet er 

et museum ikke bare for Edvard Munch, men for hele 1900-tallet og samtiden», sier Jon-Ove 

Steihaug som er avdelingssjef for utstilling og samling ved MM, til Kunstkritikk.2 

«Legitimiteten for denne satsningen finnes ifølge Steihaug i innlemmingen av 

Stenersenmuseet samling i Munchmuseet».3 

Munchmuseet med Stenersensamlingene ble etablert som ny etat fra 1. mai 2010 i tråd 

med byrådserklæringen av 21. oktober 2009. Byrådet ønsker med dette å styrke 

museets profil og utvikling av Oslo som Edvard Munchs by, samt å utvikle det nye 

Munchmuseet som flaggskipet i Oslo kommunes satsning på kunst. Munchmuseet er 

direkte underlagt byråden med ansvaret for kultur og næring. Etatens ansvarsområde 

er å forvalte kunsten i Munchmuseet og Stenersenmuseet på en best mulig måte for å 

ivareta de unike kulturelle verdier samlingene representerer.4 

Denne satsningen kan sees i lys av «utstillingens betydningsproduksjon» som Rune 

Gade skriver om i Hvad er udstillingsanalyse? -bidrag til en diskussion af metodiske 

strategier i forbindelse med analyser af kunstudstillinger i Udstillinger mellem fokus og 

flimmer. I følge ham er museumsinstitusjonene, ikke lenger, rene «disiplinerende 

opplysningsinstitusjoner», hvor formålet er individets dannelse. De må heller sees som 

parthavere i «politiske urbaniserings og infiltreringsprosjekter som har større kulturelle 

omlegninger og sosiale saneringer for øye», skriver Gade.5  En aktuell «større kulturell 

omlegningen» av betydning i Oslo er, at både MM og Nasjonalmuseet skal flytte inn i nye 

lokaler 2020. Den foreliggende debatten om planene for hvordan de to nye museer skal vise 

frem kunstsamlingene sine, har derfor vært utslagsgivende for valg av tema til oppgaven.  

                                                 
1 Jonas Ekeberg, Et museum for modernismen og samtidskunsten, i Kunstkritikk 01. 2015. 
2 Ekeberg, Et museum for modernismen og samtidskunsten 
3 Ekeberg, Et museum for modernismen og samtidskunsten  
4 Årsberetning 2014, munchmuseet.no,  
5 Rune Gade, Hvad er udstillingsanalyse? -bidrag til en diskussion af metodiske strategier i forbindelse med 
analyser af kunstudstillinger i Udstillinger mellem fokus og flimmer,(København:Multivers 2006),30 
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Gade mener det er like viktig å reflektere over utvelgelseskriteriene som det er å 

reflektere over utstillingens dypere motivering. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å fastslå 

hvilket materiale som er stilt ut. Man må også kritisk reflektere over, hvilke kriterier som 

ligger til grunn for utvelgelsen. Gade skriver at: «Det er ikke tilstrekkelig å spørre hvem 

utstillingen henvender seg til og hvordan den gjør det man må spørre hvorfor den gjør det?» 

Hva vil den med sitt publikum og hva gjør den med sitt publikum? «Man kan utvide med 

spørsmålet om, hvorfor denne henvendelse finner sted på et gitt tidspunkt, altså utstillingens 

historiske, ideologiske og institusjonelle pregnans og mulighetsbetingelser», skriver Gade.6 

Å svare på hva utstillingen gjør med sitt publikum ligger utenfor oppgavens 

rekkevidde. Da mener jeg at man måtte ha gjort en publikumsundersøkelse. Men, å løfte frem 

hvorfor denne utstillingen finner sted sett i lys av historiske preferanser er intensjonen med 

oppgaven. 

Organiseringen av kunstutstillinger endret seg i slutten av 1990-tallet og i begynnelsen 

av 2000-tallet. Fra å ha vært organisert i kronologisk orden etter skoler eller ismer oppsto det 

nye ideer for organisering av museenes kunstsamlinger. Med utgangspunkt i en historisk 

oversikt over de ulike organiseringsprinsippene kommer jeg til å forklare hvordan utstillinger 

opprinnelig ble organisert på 17, 18 og 1900-tallet, og beskrive hvordan utstillingspraksisen 

utvikler seg. Videre kommer jeg til å vise til et utvalg tidligere utstillinger på MM i lys ulike 

organiseringsprinsipper, for så å analysere utstillingen Emma & Edvard Kjærlighet i 

ensomhetens på MM som ble vist i tidsrommet 28.januar – 17.april 2017.  

I dagens produksjon av utstillinger tar man ofte i bruk ulike fremgangsmåter, der ingen 

har en mer opplagt eller betinget status enn andre, hevder kurator ved Nasjonalgalleriet 

Øystein Ustvedt i sin artikkel Kunstmuseets omgang med kunst. Noen 

organiseringsprinsipper, i Kunst og Kultur fra 2004.7 Det kan forklares med tapet av en 

vedtatt norm for fremvisning av kunst og kunstmuseet som «objektiv ivaretaker av historien, 

kvaliteten og sannheten». Ustvedt refererer til et eget bidrag fra en utstillingsserie, hvor 

intensjonen var «å understreke kunstmuseet som en aktør, som aktivt skaper fremfor passivt 

gjengir historier og sammenhenger».8  

  

                                                 
6 Gade, Hvad er udstillingsanalyse? 22- 23 
7 Et vitenskapelig tidsskrift innen kunsthistorie som utgis av Nasjonalmuseet i samarbeid med 
Universitetsforlaget 
8 Øystein Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst. Noen organiseringsprinsipper, i Kunst og Kultur 02/87, 
2004, 54 
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Problemstilling 

I løpet av 18 og 1900-tallet hadde publikum på museum rundt om i Europa mulighet 

til å betrakte kunstverk organisert etter kronologi, skoler og den enkelte kunstners bidrag til 

kunsthistorien. Hensikten var å belære publikum om kunsten over tid og sted, i tillegg til at 

det var nasjonsbyggende, oppgir Charlotte Klunk i Spaces of Experience. Art Gallery 

Interiors from 1800 to 2000.9 Denne tradisjonelle måten å organisere kunsten på har vært 

enerådende langt ut på 1900-tallet, men gjennom, de siste tiårene har den kunstmuseale 

organiseringen forandret seg. Derfor er det aktuelt å spørre: Hvordan har utstillingspraksisen 

forandret seg og hva kjennetegner endringen av de ulike organiseringsprinsippene? Videre er 

det interessant å vise hvordan endringen kommer til utrykk i en utstilling. I lys av de ulike 

organiseringsprinsippene vill jeg i utstillingsanalysen beskrive hvilke grep og virkemidler 

som blir benyttet i utstillingen Emma & Edvard Kjærlighet i ensomhetens tid på MM.  

Teori og litteratur 

I Rune Gades artikel Hvad er udstillingsanalyse? tar han for seg en begrepsforklaring 

på hva en utstilling er som jeg kommer til å redegjøre for i teoridelen. For deretter å vise til 

avdelingssjef for utstilling og samling på MM Jon Ove Steihaug syn på utstillingsbegrepet. 

Gade viser også i sin artikkel til en metodisk tilnærming som han mener er vesentlig å 

reflektere over i forbindelse med en utstillingsanalyse. Denne metodiske tilnærmingen 

samsvarer med begrepet organiseringssprisnipper som er hentet fra Øystein Ustvedts artikkel 

Kunstmuseets omgang med kunst. Noen organiseringsprinsipper. Ustvedt har laget en god 

oversikt over de forskjellige organiseringsprinsippene og er derfor utgangspunktet for 

beskrivelsen av de ulike kategoriene som jeg redegjør for i oppgaven. Øvrige tilnærminger 

utover er basert på ulike diskurser som jeg mener har betydning i forbindelse med endringen, 

men også nåværende utstillingspraksis, i forhold til Munchmuseets satsning. Sitat hentet fra 

denne litteraturen som ikke er på norsk er min egen oversettelse. 

  

                                                 
9 Charlotte Klonk, Spaces of Experience. Art Gallery Interiors from 1800 to 2000, (New Haven: Yale University 
Press 2009), 42-43. 
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Case og materiale 

Emma & Edvard: Kjærlighet i ensomhetens tid er en utstilling utformet av Mieke Bal, 

en internasjonalt kjent kulturteoretiker, litteraturviter og kurator.  Hun ble invitert for å stille 

ut deler av Edvard Munchs kunst sammen med en videoinstallasjon ved navn Madame B som 

hun hadde produsert i fellesskap med video & performance artist Michelle Williams 

Gamaker. I utstillingen brukte Bal videoinstallasjonen og Munchs verk til å reflektere over 

misforholdet mellom følelser og forbruk.  Bal var selv kurator for utstillingen, Ute 

Kuhlemann Falck var assisterende kurator og Snøhetta sto for utstillingsdesignen. 

Mieke Bal skrev en katalog/bok, som heter Emma & Edvard Looking Sideways 

Loneliness and the Cinematic. I katalogen dokumenterer og utdyper Bal grunnlaget for 

utstillingsprosjektet, hvor hun belyser temaene ensomhet og det filmatiske samt sideblikket 

som binder sammen de to ledemotivene som utgjør utstillingen. I tillegg analyserer hun 

Munchs kunstverk som er valgt ut til utstillingen. I utstillingsanalysen av Emma & Edvard, 

kommer jeg til å redegjøre for hva som karakteriserer utstillingen og hvordan den er 

organisert.   
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2 Metode og materiale 

I denne delen av oppgaven kommer jeg til å ta for meg metode og materiale som jeg 

har brukt i arbeidet med å belyse de ulike organiseringsprinsippene som blir nevnt i 

teoridelen, og i analysen av Mike Bals utstilling Emma & Edvard kjærlighet i ensomhetens tid 

på MM. Her henviser jeg til Rune Gades metodiske tilnærming og spørsmål som han mener er 

vesentlig når man skal skille ut utstillingens komponenter. Gade metodiske strategier og 

Stephanie Mosers metodiske rammeverk samsvarer og er utgangspunktet for 

utstillingsanalysen.   

I Hva er udstillingsanalyse? viser Rune Gade til fire spørsmål eller tilnærminger på 

hvordan man kan skille ut en utstillings konkrete elementer. Den vesentligste metodiske 

tilnærmingen som Gade tar opp og som jeg kommer til å gå i dybden på er spørsmålet om 

hvordan gjenstandene er organisert. Her inngår overveielser omkring det Gade kaller for 

ordningsprinsipper hvor han nevner følgende: temporal ordning – kronologisk eller ikke 

kronologisk; romlig ordning – fastlagt rute eller ikke fastlagt, framhevelse av gjenstandenes 

autonomi eller fremhevelse av forbindelser mellom gjenstandene.  Ligger vekten på 

fremstillingen av kunsten frem for historien (formalisme – synkront perspektiv) eller omvendt 

på historien frem for kunsten (kontekstualisme – diakront perspektiv), tematisk ordning – 

emne, kunstnergruppering, monografi, biografi, medium, historie, epoke, nasjonalitet og så 

videre.10  Deler av disse overveielsene rundt ordningsprinsippene som Gade viser til tar jeg 

for meg i teoridelen for å belyse det jeg kaller for Tradisjonelle organiseringsprinsipper til 

Tematisk organisert utstillingen, for så å se på kronologi eller tema som den fortellende 

konstruksjonen og videre til Ahistorisk utstilling og Kunstnerindividet for til slutt å redegjøre 

for Tidligere utstillinger på MM. Det vil si, en redegjørelse av kunstmuseal organisering og 

hva som kjennetegner endringen av den. For deretter å kunne vise til noen av 

ordningsprinsippene som blir gjengitt i analysedelen.  

Jeg har samlet forskjellige materiale som sammen utgjør en diskurs, knyttet til 

oppgavens innhold.  Definisjoner, begrepsforklaringer og teori som jeg viser til er basert på 

sekundærlitteratur, men jeg har også valgt intervju som metode med avdelingssjef for 

utstilling og samling Jon-Ove Steihaug gjengitt i teoridelen. Intervjuet med assisterende 

kurator Ute K Falck er stort sett gjengitt i utstillingsanalysen. Ifølge Eva Fägerborg som har 

skrevet om intervjuer i Etnologisk fältarbete utgjør intervjumateriale i feltarbeid en av de 

                                                 
10 Gade, Hvad er udstillingsanalyse? 19-22 
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vesentligste og mest etablerte kildene i studiet av kulturelle fenomener. Hun skriver at 

«termen intervju børe reserveres for en vel definert situasjon som begge parter er innforståtte 

med. Et intervju gjøres i en bestemt hensikt, nemlig att intervjueren søker den andre 

personens kunnskaper, synspunkter og tanker».11 I intervjuet med Steihaug har jeg fått den 

grunnleggende teoretiske tilnærming som han baserer sin kuratorrolle på, og som 

avdelingssjef, blir jo hans stemme førende i avgjørelsen av utstillingsprogrammet på MM. 

Tiden som jeg hadde til rådighet i intervjuet var noe kort, derfor henviste Steihaug meg til 

offentlig materiale som han hadde skrevet, i tillegg har jeg brukt intervjuer av Steihaug 

gjengitt i media. Jeg har fått tilgang til utstillingskataloger fra tidligere utstillinger vist på MM 

som jeg refererer til i teoridelen. Kataloger og bøker fra biblioteket på MM er brukt som 

materiale for å beskrive eksempel på Munchmuseets utstillingshistorie.  

Deler av den romlige ordningen som Gade nevner under ordningsprinsipper og som 

jeg leser som deler av den fysiske utformingen tar jeg for meg i utstillingsanalysen.  

Et annet spørsmål Gade mener er vesentlige i utskillelsen av de konkrete elementene, 

er å spørre hvilke gjenstander som er valgt til utstillingen, hvor for eksempel maleri, skulptur, 

installasjon osv. er med på å bestemme det materiell som er valgt å stille ut. I denne 

utstillingen er det forholdsvis gitt da det er kun Munchs kunstverk hvorav det er en skulptur 

og Bals og Gamakers videoinstallasjon som er stilt ut. Medium som organisasjonsprinsipp blir 

beskrevet for å synliggjøre endringen av det mediumsspesifikke under Tradisjonelle 

organiseringsprinsipper.  

Gade viser også til spørsmålet om inklusjon og eksklusjon. Det vil si hvorfor enkelte 

verk er stilt ut fremfor andre. Jeg har ikke gjort noen undersøkelse på samlingen på MUM, og 

har dermed ikke grunnlag å sammenligne hvorfor enkelte verk er foretrukket fremfor andre i 

akkurat denne utstillingen. Det hadde blitt alt for omfattende arbeid til denne oppgaven, 

spørsmålet om inklusjon og eksklusjon ser jeg dermed bort fra. Derfor velger jeg i analysen å 

gå ut fra de kunstverk som er i utstillingen.  

Et annet aktuelt spørsmål ifølge Gade, er hvor gjenstandene presenteres. Herunder blir 

utstillingens geografiske beliggenhet nevnt, museets arkitektoniske ramme og institusjonelle 

forankring. MM geografiske beliggenhet og museets arkitektoniske ramme har jeg utelatt, da 

også disse to betraktningene fallerer utenfor oppgavens rekkevidde. MM som institusjon 

derimot, har jeg tatt for meg i teoridelen, hvor jeg drøfter MM satsning og utstilling som 

                                                 
11 Eva Fägerborg, Intervjuer I Etnologisk fältarbete, Lars Kaijser & Magnus Øhlander (red.), (Lund: 
Studentlitteratur 2011), 85-88 
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kommunikasjon. Gade viser også til hvilken offentlighet som utstillingen har, hvor han 

henviser til utstillingens målgruppe. På grunn av plass og oppgavens omfang har jeg derfor 

også utelatt å framstille den siden i analysen.12  

«Det er både teoretiske og praktiske grunner til at man bør gjøre utstillinger til 

gjenstand for mer systematiske analyser», skriver Gade. Det første er at utstillinger er det 

primære sted hvor originale verker er tilgjengelige for publikum. I tillegg er det å lage 

utstillinger en konkret praktisk måte å forholde seg til og forvalte kunsten eller kulturarven 

på. Han poengterer at «det er den kunsthistoriske formidlingspraksisen like mye som kunsten 

i seg selv som bør gjøres til objekt for teoretiske og kritiske refleksjoner. Utstillingen blir 

dermed en plattform for formidling av estetiske opplevelser, historisk kunnskap og teoretiske 

innsikter», skriver Gade. En utstillingsanalyse kan følgelig bidra til å øke oppmerksomheten 

omkring de virkemidler og komponenter som en utstilling inneholder.13 Noe som er 

intensjonen sett i lys av organiseringsprinsippene som jeg redegjør for i teoridelen.  

Utstillingsanalyse 

Stephanie Moser presenterer i The devil is in the detail et metodisk rammeverk for 

gjennomføringen av en utstillingsanalyse. Deler av dette rammeverket er utgangspunktet for 

tilnærmingen til utstillingsanalysen. Hun skriver at «en utstillingsanalyse er et interdisiplinært 

foretak. Undersøkelsen av en utstilling og hvordan den konstruerer kunnskap krever en 

kombinasjon av både teoretiske og metodiske ferdigheter». Ifølge Moser er det derfor 

nødvendig å undersøke hvem som er ansvarlig for designen av utstillingen. I tillegg til 

bakenforliggende mål og motivasjon for utvalget som er representert i utstillingen, er det også 

viktig å ha historisk kjennskap til samlingen. Foruten å se på hva som faktisk fysisk er stilt ut 

er det av betydning å få med omgivelsene som samlingen er presentert i.14  

I tillegg til Mosers oppfatning, som er i tråd med hva Gade skriver en 

utstillingsanalyse bør inneholde, har jeg valgt hans tilnærmelse av metodiske strategier i 

forbindelse med analysen av utstillingen.  Ifølge Gade må arbeidet med utstillingsanalysen ta 

utgangspunkt i to tilnærminger. Den ene er det kommunikative aspektet hvor han viser til 

«avsenders arbeid med å forme utstillingens utsagn», som han kaller for «de diskursive og 

strategiske komponentene» i utstillingen. Det mener jeg tilsvarer Mosers forståelse for 

                                                 
12 Gade, Hvad er udstillingsanalyse? 19-22 
13 Gade, Hvad er udstillingsanalyse? 15-16 
14 Stephanie Moser, The devil is in the detail: museum Displays and the Creation of knowledge, 23-24 
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«bakenforliggende mål og motivasjon». Det andre som Gade nevner er «utstillingens 

materielle komponenter og fysiske utforming». Det tolker jeg til å tilsvare Mosers betraktning 

på hva som «fysisk er stilt ut og omgivelsene som samlingen er presentert i».   

Materialet som jeg har brukt for å belyse utstilling Emma & Edvard kjærlighet i 

ensomhetens tid er utstillingskatalogen skrevet av Mieke Bal, tekstheftet til selve utstillingen, 

og anmeldelser av utstillingen. På den måten blir dette materialet bidragsyter til de diskursive 

og strategiske komponenten i utstillingen. I intervjuet med assisterende kurator Ute K. Falck, 

har jeg fått innblikk i arbeidsprosessen til Mieke Bal, og utstillingens materielle komponenter 

og fysiske utforming. Intervjuet med Falck er gjengitt i utstillingsanalysen, der hvor det faller 

hensiktsmessig.  

Å angripe dette materialet på en utstilling som allerede er så teoretisert er et dilemma. 

Det teoretiske materialet er såpass godt fundamentert at det er en krevende oppgave å 

distansere seg fra det.  Mieke Bal er en sterk aktør på mange plan, både som anerkjent 

kunst/kulturteoretiker, litteraturviter, kurator og kunstner/produsent. I denne utstillingen 

inntar hun rollene som både kunstner/produsent og kurator. I tillegg til at hun i 

boken/katalogen sin argumenterer som både kurator, kunstteoretiker og litteraturviter. Å ta 

avstand fra og finne andre vinklinger enn Bals materiale og MM teksthefte er dermed en 

utfordring i analysen. I redegjørelsen av utstillingens tema og kunstobjektene har det derfor 

vært nødvendig å utgå fra deler av Mieke Bals tekstmateriale. Tekstheftet som jeg henviser til 

ble også av vesentlig betydning i gjennomgåelsen av selve utstillingen. Den er kompleks og 

sammensatt, tekstmaterialet er derfor et nødvendig verktøy for å forstå det kommunikative 

aspektet. Dette materiale er de diskursive og strategiske komponentene som er med på å 

synliggjøre avsenders arbeid med å forme utstillingens utsagn. Bal skrev en 255 sider lang 

analyse, hvor hun i introduksjonen redegjør for sitt syn på Gustav Flauberts forfatterskap, 

Edvard Munchs kunstnerskap og hvordan hun som kurator for utstillingen fletter dem 

sammen med videoinstallasjonen. Hun viser i katalogen også til to gjennomgående temaer 

som jeg tar for meg i analysen, ensomhet og det filmatiske. Utover i katalogen viser Bal til 

sine teoretiske poenger vedrørende kunsten til Edvard Munch. Der står alle kunstverk utførlig 

beskrevet utfra hennes og enkelte andres kunstteoretikers perspektiv. Ute K. Falck sier at 

katalogen ble skrevet med respekt for maleriene.15 Ifølge direktør på Munchmuseet, Stein 

Olav Henrichsen, er Bals eget perspektiv både innovativ, ukonvensjonell og banebrytende. 16  

                                                 
15  Intervju Ute K Falck MM 18.12.2017 
16 Mieke Bal, Emma & Edvard Looking Sideways Loneliness and the Cinematic, (Yale University Press 2017), 5   
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Emma & Edvard er en omfattende utstilling. For å få plass i oppgaven har jeg derfor 

vært nødt til å avgrense hvilket material som skal analyseres. Som jeg allerede har vært innom 

har jeg valgt å se på de to hovedtemaene ensomhet og det filmatiske. Det er især temaet 

ensomhet som er gjenstand for en dypere analyse og hvordan Bal angriper dette temaet. 

Vedrørende kunsten er jeg noe mer forsiktig. Gade skriver i og for seg at det er like mye 

kunsten i seg selv, som den kunsthistoriske formidlingspraksisen som bør gjøres til formål for 

refleksjoner. Moser mener også at det er viktig å ha kjennskap til samlingen. Dette er ikke en 

kunstteoretisk oppgave, men siden utstillingsanalyse er et interdisiplinært foretak er det ikke 

til å unngå i analysen å vise til enkelte verks funksjon i selve utstillingen. Ifølge Gade er 

«utvelgelse av gjenstander, samt ordning og presentasjon av dem i et offentlig tilgjengelig 

rom aspekter, som inngår som retoriske komponenter i en samlet uttalelser». Gade skriver 

videre at «hver retorisk komponent endrer sitt betydningsinnhold alt efter hvordan de 

sammenstilles».17 

Til et metodisk rammeverk er det ifølge Moser forskjellige faktorer som er med på å 

påvirke innholdet ved den visuelle utformingen. Alt fra arkitektur, det romlige, design, til 

planløsning, utstillingsstil. Hun viser også til behandling av tekst. Mange faktorer påvirker 

måten utstillinger blir konstruert og tolket på. Det er en nok så kompleks relasjon mellom 

innhold og det metodiske rammeverket. Derfor er det viktig å identifisere komponentene, 

samt å forstå hvordan de utfyller og forsterker hverandre i et system av de forskjellige 

representasjoner, mener Moser.18 På bakgrunn av intervjuet med Falck og mine egne 

observasjoner kommer omgivelsene utstillingen er presentert i å bli belyst. I tillegg til 

hvordan tekst har blitt behandlet på MM, kommer det filmatiske temaet inn som understreker 

scenografien av utstillingen. 

  

                                                 
17 Gade, Hvad er udstillingsanalyse? 22- 23 
18 Moser, The devil is in the detail 23-32 
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3 Teori og historie 

Organiseringsprinsipper 

I dette kapitlet vil jeg utdype de forskjellige organiseringsprinsippene som er 

beskrevet i metode delen og redegjøre for den endringen som har funnet sted innen 

kunstmuseal organisering. Begrunnelsen er å få forståelse for satsningen på utstillinger som 

MM har gjort og endringen som museet har gjennomgått. Derfor vil jeg først forklare hva en 

utstilling er og hvilket syn avdelingssjef for utstilling og samling på MM har. Avslutningsvis 

kommer jeg til vise til noen eksempler på hva som har blitt stilt ut på MM før den første 

+Munch utstillingen ble vist i 2015.  

Ved å tydeliggjøre ulike organiseringsmodeller som konstruksjoner, åpnes det opp for 

å kunne organisere kunsten på flere måter, mener Ustvedt. 19 Da det i dag ikke trenger å være 

en standard for fremvisning av kunst, er derfor en historisk tilnærming med på å sette 

kunstmuseal organisering og praksis i perspektiv. De tradisjonelle organiseringsprinsippene 

har sitt utspring fra ledende internasjonale kunstmuseer med omfattende kunstsamlinger som 

Museé du Louvre i Paris MoMa i New York og Tate of Modern i London. Dette er prinsipper 

som har vært førende for fremgangsmåten i organiseringen av utstillinger, ved museer med 

betraktelig mindre samlinger. I dette tilfelle er det Tate of Modern art og MoMas skifte av 

utstillingspraksis som jeg kommer til å beskrive for å anskueliggjøre forandringen av 

kunstmuseal organisering. De to museene blir i oppgaven statuert som eksempler på 

gjennombruddet av de nye ideene som oppstod på 2000-tallet og som blir beskrevet som 

temaorganiserte utstillinger.    

Munchmuseets satsning og utstilling som kommunikasjon 

MM har skiftet utstillinger tre ganger i året siden 2015, og har ingen permanent 

utstilling for tiden.  De har som sagt valgt å satse på utstillinger med en kuratorisk idé og 

tydelig profil istedenfor en statisk basisutstilling frem mot åpningen av det nye museet i 

Bjørvika i 2020.  Ifølge Klonk viser det seg at temporære utstillinger på museer, spiller en så 

stor rolle i nesten alle dagens kunstmuseum, at til og med de permanente basisutstillingene 

ofte blir endret på.20 For MM sin del handler det nok mer om at de ikke prioriterer en fast 

                                                 
19 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst. 54 
20 Klonk, Spaces of Experience, 173 



11 

 

utstilling på grunn av museets nåværende størrelse. I tillegg til at de ønsker å engasjere og 

utfordre publikums bilde av Munchs kunst. Steihaug sier til Ekeberg i Kunstkritikk følgende:  

Samtidskunsten er viktig for Munchmuseet fordi vi er avhengige av å kontekstualisere 

Edvard Munch og Stenersensamlingen. Vi ønsker å være vitale og aktuelle. Vårt mål 

er at kunstinteresserte skal besøke museet i hvert fall tre ganger i året, ikke hvert tredje 

år, slik det kanskje har vært til nå. Derfor trenger vi et offensivt utstillingsprogram.21  

Dermed bekrefter MM en endring i retning av «et mer kritisk, kontekstuelt og 

samtidsorientert museum». «Der museets virksomhet tidligere kretset rundt relativt 

tradisjonelle utstillinger fra samlingen er nøkkelordet nå at utstillingen skal være kuraterte», 

skriver Ekeberg i kunstkritikk. 

Selv om det ikke finnes kun én type utstilling, men adskillig forskjellige 

utstillingstyper så er grunndefinisjonen ifølge den sveitsiske kunsthistorikeren Hubert Locher 

følgende: «En utstilling er et arrangement av oftest flere utvalgte gjenstander i et mere eller 

mindre offentlig tilgjengelig rom».22 Gade beskriver definisjonen som utilstrekkelig, men hvis 

man ser utvelgelse av gjenstander, og en ordning og presentasjon av dem i tillegg til 

tilgjengelighet som tre fundamentale karakteristikker for en hver utstilling, så er det et godt 

utgangspunkt for å diskutere hva en utstilling er og hva utstillingsanalysens gjenstandsfelt 

er.23 I artikkelen Exhibition Rhetorics av Bruce W Ferguson finner man en definisjon som 

betoner det kommunikative aspektet, hvor han reflekterer over avsender og mottaker med å si 

at utstillingen er et «strategisk system av representasjoner».24 Det understreker tanken om 

hvem avsender er, som former utstillingens utsagn. Videre sier han at «utstillinger er offentlig 

sanksjonert representasjon av identitet, av institusjonene som presenterer dem. De er 

fortellinger som bruker kunstobjekter som elementer i institusjonaliserte historier som 

fremmes til et publikum».25 Kunst blir i følge Ferguson betraktet som semiotiske objekter – 

ytringer som skal si noe og som kan bli dekodet. En utstilling kjennetegnes ved å være en 

kommunikativ handling av materiell karakter. Det vil si at den består av fysiske gjenstander 

frem for symbolske former. Denne forståelse blir sett på som dynamisk; et komplekst nettverk 

av innbyrdes forbundne relasjoner, handlinger og utsagn, heller enn statiske gjenstander eller 

samlinger.26 

                                                 
21 Ekeberg, Et museum for modernismen og samtidskunsten, i Kunstkritikk 01. 2015.  
22 Gade, Hvad er udstillingsanalyse? 18-19 
23 Gade, Hvad er udstillingsanalyse? 18-19 
24 Bruce W. Ferguson, “Exhibition Rhetorics,” in Thinking about Exhibition, ed. Reesa Greenberg, Sandy Nairne, 
and Bruce W. Ferguson (New York: Routledge, 1996), 176-178 
25 Ferguson, “Exhibition Rhetorics,” 176-178 
26 Ferguson, “Exhibition Rhetorics,”, 176-178 
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Hvis en utstilling er en kommunikativ handling så viser Steihaugs begrunnelse i 

intervjuet implisitt det samme. Han mener at, «en utstilling er et argument og ikke en 

representasjon av noe som allerede er gitt». I intervjuet sier han følgende:  

Min tanke gjør at du kan diskutere kunst på en annen måte. En utstilling er ikke 

allerede opplagt og udiskutabelt. Det finnes ikke en ferdig basis. Kuratering blir da en 

selvkritisk utforskning for hva kunst er, kan mene og bety. Der er ingen regler for hva 

du kan gjøre i utgangspunkt, Når du gjør det må du kunne argumentere for hvorfor du 

gir det mening og gjøre det.  

At det ikke finnes en ferdig basis som Steihaug utrykker det, leser jeg som tapet av en 

vedtatt norm for hvordan en utstilling skal organiseres, og argumentet i en utstilling blir til en 

ytring som skal si noe og som kuratoren må legitimere. Steihaug fortsetter med å si følgenede: 

Du deltar ved at noe blir synlig som et argument i tillegg til at en kurator, for så vidt, 

blir synlig som en som sier noe. Det gjør at du kan du få en diskusjon. Du kan i 

prinsipp gjøre alt, du kan for eksempel invitere Mieke Bal til å gjøre noe, men du må 

kunne si hvorfor det er viktig og hvorfor det gir mening. I praksis skaper det en større 

interesse hos publikum fordi det betyr at flere ting er i spill og du kan potensielt dra 

publikum inn i en diskusjon som spør hvorfor denne kunsten er viktig. Nettopp fordi 

ting ikke er gitt er det mer interessant å diskutere det. Bal for eksempel var selv 

ansvarlig for kurateringen. Vi tilbød henne en arena og så vidt noen retningslinjer og 

premisser, men det er hun selv som står for et argument. Min tilnærming er det 

grunnleggende paradigmeskiftet av den meningsteoretiske i humaniora på 80-90 tallet 

innen «New Art History» postmodernismen og poststrukturalisme.  

 

 «Postmodernismen er en kritikk av myten om originalitet, kritikk mot den 

hegemoniske kultur samt en kritikk av det historiske narrative».27  Postmodernisme kan ses 

som en reaksjon mot modernismens formalisme, og kravet om universalisme, men kan også 

bli oppfattet som en form for relativisme hvor felles retningslinjer og normer blir utelukket. 

Relativismen understreker vår tid som kan kjennetegnes ved at det kunstmuseet ikke lenger er 

en objektiv ivaretaker av historien. Avviket i forhold til Steihaugs tilnærming er den mer 

tradisjonelle kunsthistoriske praksis på museum, hvor utgangspunktet for organiseringen av 

kunsten er epoker, skoler, ismer, kunstnere og genier. Hva som er blitt foretatt før Steihaug 

offisielt ble avdelingssjef for utstilling og samling på MM i 2014, har han ingen formening 

om.  Steihaug følger opp intervjuet med å si følgende:  

I den tradisjonelle kunsthistoriske praksis er det faste bestanddeler du som 

museumskurator baserer deg på og viser publikum. Du viser en kvalitet, som allerede 

er gitt, som blir sett på som stor kunst, og som man skal bøye seg for. Kuratorrollen 

som jeg selv argumenterer for og representerer, tar utgangspunkt at det ikke er gitt, 

ikke naturlig gitt.  Når du løfter opp noe på veggen så er det en handling. Det som er 

avgjørende er at du gjør det på en transparent måte og så argumenterer for det. En 

                                                 
27 Harrison & Wood, Introduction VIII, 1015 Malden: Blackwell, 2003. 
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utstilling er et argument og ikke en representasjon av noe som allerede er gitt og 

udiskutabelt.28  

En utstilling er altså et argument eller en kommunikativ handling. Mike Bal skrev en 

255 sider lang bok/katalog hvor hun argumenterer for utstillingen Emma & Edvard. Hvis en 

utstilling er et argument og ikke en representasjon av noe som allerede er gitt, hvilke 

kjennetegn har den tradisjonelle kunsthistoriske praksis som Steihaugs viser til?  Det vil si, 

hvordan har man tradisjonelt organiserer kunst på et museum?  

Tradisjonelle organiseringsprinsipper  

Den eldste formen for organiseringsprinsipp på kunstmuseum som Ustvedt skriver om 

sin artikkel, er det som blir kalt for medium. Medium i dette tilfelle er betegnelsen på bruken 

av materiale i kunstnerens arbeid.  Denne kategoriseringen har sterke tradisjoner på museum, 

hvor maleri og skulptur står øverst i sjangerhierarkiet.  «Til grunn for dette ligger tanken om 

at for eksempel maleriet innehar et sett enestående formale forutsetninger og premisser, som 

innebærer noen grunnproblemer som kunstnere til forskjellige tider har forholdt seg til og 

forsøkt å håndtere eller løse», skriver Ustvedt. «Dette var den estetiske tankegang som særlig 

ble tydeliggjort og forfinet med modernismens betoning av det mediumspesifikke og idealet 

om å virkeliggjøre det særegne ved det enkelte medium selv», skriver Ustvedt videre.29 

Med postmodernismens frembrudd blir fokuset forskjøvet fra det særpregete som 

medium, til et fellesskap av blandete kunstutrykk, og hierarkiet og det særegne ved hvert 

enkelt medium er underordnet. «Kunstverket blir i større grad forstått som et sett tegn eller en 

tekst som tar opp i seg og griper inn i andre tekster», skriver Ustvedt.  Det vil si at kunstverket 

blir heller oppfattet som et «objekt skrevet inn i en rekke diskurser, der det mediumspesifikke 

bare utgjør én av mange».30 Fellesskapet av blandete kunstutrykk kommer tydelig til syne i 

casestudiet Emma & Edvard, som jeg skal se nærmer på i utstillingsanalysen.   

En annen form for organiseringsprinsipp ifølge Ustvedt, er organiseringen av kunsten i 

epoker, som bygger på tanken om et historisk-kronologisk utviklingsforløp av kunsten. Her 

blir kunsten presentert innenfor en idéhistorisk tidsramme som avbrytes og erstattes av en ny, 

for eksempel fra romantikk til realisme og fra realisme til nyromantikk. Normen er en lineær 

progressiv fremvisning av kunstens utvikling, og har fått sterkt feste som styrende prinsipp 

                                                 
28 Intervju Jon-Ove Steihaug MM 18.12.2017 
29 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 56 
30 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 56 
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blant mange kunstinstitusjoner. Idealet for kunstgalleriene var å vise kunst fra antikken til den 

nære samtid og da kunne fremstå som en encyklopedisk historiebok.31 Den historisk 

kronologiske utstillingsformen er ifølge Klonk, etableringen av kunsthistorie som fagdisiplin 

på midten av 1800-tallet. I tillegg blir fremveksten av kunsten over tid og mellom landene 

kartlagt kronologisk.  Den første generasjonen av kunsthistorikere fremmet et kunstsyn som 

var både synkront og diakront.32 Det vil si at kunstverk ble verdsatt som et unikt uttrykk for 

hver enkelt kunstner og perioden verkene ble laget i.  

«Kunsten lar seg også ordnes etter forskjellige skoler», skriver Ustvedt.33 Hensikten 

var å inndele kunsten innenfor nasjonale eller regionale egenartete billedtradisjoner. Et 

eksempel på geografisk tilhørighet, er nederlandsk 1600-tallsmaleri, hvor kunst med vidt 

forskjellige motiv, temaer og egenart kan henge side om side. På Museé du Louvre kan man 

fremdeles se denne formen for organisering, som har egne avdelinger for flamske maleri eller 

italiensk ungrenessanse og så videre. «Tanken om kunstens skoler var lenge knyttet til 

regioner og nasjoner, men med modernismens gjennombrudd og dens feiring av det moderne 

storbyliv kom metropolen i større grad til å fungere som ankerfeste i det moderne 

kunstmuseet», skriver Ustvedt.34 Eksempel som han viser til er skoler i London Paris og New 

York, men med globaliseringen og massekommunikasjonen som særpreger vår tidsånd gjør at 

det har blitt vanskelig å opprettholde slike avsondrede og isolerte regionale tilknytninger.35 

Enda en fremgangsmåte for kunstmuseal organisering er tanken om at den moderne 

kunsten har utviklet seg gjennom en serie gruppedannelser, ismer og bevegelser. Den ene 

ismen etter den andre kjennetegner denne systematiseringen av kunst. Et eksempel på dette er 

1870-tallets frembrudd av impresjonisme videre mot ekspresjonisme, kubisme osv.36 Denne 

formale måte å kategorisere kunst kan sies å ligne på den idéhistoriske epokeinndelingen, men 

er basert Alfred H. Barrs diagram over utviklingen av modernismens ulike stilarter fra 1890 – 

1935. Påvirkningen fra MoMa og Barrs organisering av kunst var førende og virket som 

forbilde for mange museer helt frem til 1980 tallet. Frembruddet av postmodernismen og 

kritikken av modernismens progressive historieforståelse førte til at en slik modell ikke lenger 

lot seg forsvare, hevder Ustvedt.37 Da John Ederfield overtok som kurator på MoMa og lagde 

                                                 
31 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 57-58 
32 Klonk, Spaces of Experience, 42-43. 
33 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 57-58 
34 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 57-58 
35 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 57 
36 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 57 
37 Ustveidt, Kunstmuseets omgang med kunst, 58 
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utstillingen Modern Starts: People, Places, Things i 1999 oppstod det et brudd med Barrs 

organiseringsprinsipp. Kunsten ble ikke lenger fremstilt som en enkel, lineær og enhetlig 

historie. Elderfield lagde et nytt diagram som var basert på de forskjellige temaene i 

utstillingen, og som fikk erstattet Barrs modell over de ulike ismene. «Temadiagrammet ga 

anledning til en utstilling der man også krysset mediegrensene», skriver Øyvind Storm Bjerke 

artikkelen Basisutstillinger i Kunst og Kultur. 38 Utstillingen bestod av temaene Mennesker, 

Steder og Ting, og var i og for seg ikke et brudd med den grunnleggende tanke de fleste 

kunstmuseer deler; at det er den enkelte kunstprodukt som danner utgangspunktet for 

refleksjon og opplevelse av utstillingen, hevder Storm Bjerke. «I stedet for utvikling av stil 

innen avgrensede perioder, ble vekten lagt på tematisering med utgangpunkt i motiver og en 

presentasjon av motiver på tvers av tilhørighet innen tidsepoker», skriver Storm Bjerke.39 Hva 

innebærer det at en utstilling er tematisk organisert?  

Tematisk organisert utstilling 

I en tematisk organisert utstilling, «bygger organiseringen ikke lenger på noen 

stilistisk, mediums- eller generasjonsmessig, eller nasjonal/regional fellesnevner. Her møtes 

verkene i tanken om en beslektet eller kontrasterende tematikk, strategi eller fremgangsmåte», 

skriver Ustvedt.40 I en tematisk organisert utstilling dreier det seg i større grad om å fremheve 

kunstverkets motiv, innhold eller struktur, og ikke være bunnet til tid, epoke, land eller 

periode. Spesifikke kategorier som for eksempel landskap, stilleben eller portrett er også en 

måte å fremheve et tema på. En tematisk presentasjon har en mer spørrende og undersøkende 

tilnærming, oppgir Ustvedt.  Tate Modern i London blir her beskrevet av Ustvedt som et 

eksempel på hvordan de organiserte samlingen sin ved åpningsutstillingen i år 2000.41   

Klonk viser også til Tate og mener at de introduserte et nytt utstillingsprinsipp; den 

tematisk organiserte i motsetning til den konvensjonelle kronologiske utstillingstypen.42 

Collection 2000 var organisert slik at en kunstner, uansett år bildet var malt, stil, skole eller 

geografisk tilhørighet, ble representert innenfor forskjellige temaer avhengig av motivet som 

var malt. Å gripe fatt i kunstverkenes motiv er en måte å organisere på som har sitt utspring 

fra det Franske Akademiet på 1700-tallet, men ble omarbeidet da Tate skulle fremvise 1900-

                                                 
38 Øyvind Storm Bjerke, Basisutstillinger, i Kunst og Kultur 02/87. 2004, 91 
39 Storm Bjerke, Basisutstillinger, 91 
40 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 60 
41 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 60 
42 Klonk, Spaces of Experience, 199-200 
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tallets og samtididens kunst. De opprinnelige fire temagruppene var: Historiemaleriet som ble 

utvidet til å romme temaene historie, hukommelse og samfunn. Landskapsmaleri ble utvidet 

til landskap, substans og omgivelser. Portrett med akt, hendelse og kropp. Stilleben ble 

representert med temaene stilleben, objekt og det virkelige liv. Tate ville med denne 

inndelingen vise at 1700-tallets organiseringsprinsipp fremdeles var aktuell, men at det også 

var mulig å utvide en genre for å berøre vår tid.43 For å vise verk som hadde blitt produsert 

samtidig var noen rom i utstillingen innen hver seksjon dedikert til enkelte år. Imens var andre 

rom viet til en mer detaljert utforskning av arbeidet til en bestemt kunstner. Målet med 

utstillingen var at museet skulle være mer publikumsorientert enn didaktisk. Idéen bak 

grupperingen var at besøkende med ulike interesser skulle finne ulike og mer personlig 

tilnærming til materialet. Ved å organisere en samling tematisk, åpnes det opp for at 

forskjellige historier rundt et verk kan bli formidlet på flere måter; det finnes dermed ingen 

autorativ fortelling som museet må formidle. I tillegg blir verkets innhold avhengig av 

konteksten som det er presentert i.44  Ifølge Gade oppstår da en betydningsforskyvning. Han 

skriver følgende: 

I utstillinger sammenstilles verker, som ofte aldri tidligere har befunnet seg i nærheten 

av hverandre, og denne sammenstillingen påvirker de enkelte verkers 

betydningsproduksjon. Omvendt fjernes verker også ofte fra relevante beslektede 

verker for å inngå i gruppe- eller temautstillinger, hvorved det likeledes oppstår 

betydningsforskyvninger. Selv det samme verk kan kort sagt opptre i en rekke 

forskjellige utstillingssammenheng, hvor det midlertidig hver gang antar en nye 

betydninger.45  

Et eksempel på det er videoverket og Munchs kunst som aldri har blitt vist sammen 

tidligere, eller verk av Munch som har vært vist i andre utstillinger og som antar nye 

betydninger. I casestudiet som jeg tar for meg senere i oppgaven, kommer jeg til å vise til 

enkelte verk og dets betydningsforskyvninger. 

«Problemet med slike monteringer er at viljen til undersøkelse og diskurs ofte går på 

bekostning av fremstilling av historiske prosesser, og at sammenstillingene fører til 

overfladiske og lett fordøyde påstander om likheter, berøringsfelt som tenderer mot å virke 

begrensende heller enn utvidende i forhold til det enkelte verk», skriver Ustvedt.46 

                                                 
43 Tate Modern: Collection 2000 – Press Release Tate. tate.com 
44 Klonk, Spaces of Experience, 199-200 
45 Gade, Hvad er udstillingsanalyse? 31 
46 Ustvedt, Kunstmuseets omgang med kunst, 60 
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I andre tilfeller kan man «benytte slike sammenstillinger til å vise et verks aktualitet 

gjennom en re-kontekstualisering», skriver Storm Bjerke. 47 Det vises ved å benytte 

sammenstillinger av verk fra forskjellige perioder med motiver som har felles 

berøringspunkter I tillegg kan verk som tidligere ble oversett får betydning hvor andre 

vurderinger enn det estetiske blir vektlagt. mener Storm Bjerke. Likevel hevder enkelte 

fagmiljøer, ifølge Storm Bjerke at dette er en fornærmelse mot hva som er kunstmuseet 

viktigste oppgave; «å bevare, utforske og formidle produktet av det høyeste estetiske skjønn 

slik det kommer til uttrykk i konkrete kunstverk».48  

Kronologi eller tema? – En fortellende konstruksjon 

Camilla Mordhorst hevder i Udstillingsfortællinger ved årtusindkiftet at når en 

utstilling bygges opp kronologisk markeres kronologien som en «fortellende konstruksjon».49 

En kronologisk organisert utstilling blir sett på av Mordhorst som additiv i sin fortellerform; 

begivenheter legges til hverandre, og selv om de meningsfullt bindes sammen av et kausalt 

forløp, er det en lineær fortelling uten begynnelse eller avslutning. Det vil si at den additive 

fortellerformen savner en narrativ oppbygging med en begynnelse, et spenningsforløp og en 

avslutning som kan gi utstillingen et klart budskap, mener Mordhorst. Idealet er at historien 

forteller seg selv alene ved hjelp av at gjenstander/kunstverk fremvises kronologisk, uten 

avsender og uten at publikum involveres. Verkenes kronologiske orden blir da et utrykk for et 

utviklingsforløp.  Ifølge Mordhorst var det fordi man anså at det var den mest nøytrale form å 

fremstille «virkeligheten» på. Utfordringen med den additive fortellerformen er at den er 

preget av den historiske diskursens fortellende akselerasjon. Mordhorst henviser til Roland 

Barthes «the acceleration phenomena of history». Jo tettere vi kommer på nåtiden, jo kortere 

blir periodeoppdelingen, fordi verden kompliseres og flere og flere innslag blir nødvendige å 

inkludere.50  

Temaorganisert utstilling blir derimot beskrevet som assosiativ i sin form. Den 

assosiative fortellerformen avspeiler fenomeners kompleksitet og utfordrer vedtatte 

konvensjoner mener Mordhorst. Gjenstander/verker uavhengig tidsepoke, blir satt sammen 

med utgangspunkt i ett gitt tema.  Mange temaer og perspektiver kan bli presentert uten 

                                                 
47 Storm Bjerke, Basisutstillinger, 91-92 
48 Storm Bjerke, Basisutstillinger, 91-92 
49 Camilla Mordhorst, Udstillingsfortællinger ved årtusindkiftet i Passepartout: skrifter for kunsthistorie vol 
17,2001, 29-31 
50 Mordhorst, Udstillingsfortællinger ved årtusindkiftet, 29-31 
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sammenhengende historie og uten plassering i tid og rom, hvor publikum blir invitert til å 

gjøre sine egne vurderinger. «Hvis den additive fortellingen innskrenker og ensretter fortiden 

i sitt utviklingsforløp, presenterer den likefullt synteser og faste holdepunkter, mens den 

assosiative fortellerformen med sin kompleksitet og sine essayistiske trekk på godt og vondt 

overlater den besøkende, å trekke sine egne konklusjoner, med fare for at felles 

referansepunkter blir borte» konkluderer Mordhorst.51  I sin analyse viser Mordhorst til to 

kulturhistoriske utstillinger Utopia i Paris 2006 og Syv høye – 21. århundre bilder og tegn i 

Berlin 2006. De to narrative tilnærmingene som hun fremstiller, kan like gjerne gjelde 

kunstutstillinger, kjennetegnet ved en kronologisk respektive en temaorganisert utstilling.  

Kunstprofessor Ina Blom mener at det er for enkelt å avfeie en kronologisk 

presentasjon som gammeldags slik enkelte kritikere gjør «Det krever atskillig kreativitet å gi 

kunsten en kronologisk presentasjon. En kronologisk presentasjon av samlingene kan gjøres 

veldig fint. Det avgjørende er hva man legger vekt på i de ulike historiske periodene og 

hvordan man henger opp de ulike verkene» sier hun i et innlegg i Klassekampen 2017.   

Nasjonalmuseet planlegger organiseringen av sin faste utstilling, i det de i likhet med MM 

skal flytte inn i nytt bygg 2020. Ved å organisere ut fra et tradisjonelt og historisk prinsipp 

bidrar Nasjonalmuseet til økt historisk bevissthet om kunstneriske perioder og sjangre mener 

Blom. Videre sier hun at det skal bli interessant å se hvordan man velger verk fra samlingen i 

de skiftende utstillingene. 52 Dette berører også et monografisk museum tilsvarende MM hvor 

Stenersensamlingene nå er innlemmet. De har jo som tidligere nevnt, valgt å satse på 

skiftende utstillinger med en kuratorisk idé og tydelig profil frem mot åpningen av det nye 

museet i Bjørvika i 2020.   

Ahistorisk utstilling - anakronistisk eller dialogisk sammenstilling  

«En av de mest iøynefallende egenskapene i dagens museumspraksis er avviket fra 

den kronologiske tilnærmingen i kunstutstillinger, og den voksende kuratoriske tilbøyelighet 

til mer komplekse tilnærminger» skriver Kali Tzortzi innledningsvis i kapitlet om Ahistorical 

arrangement i boken Museum Space.53 Debora J Meijers mener i artikkelen The museum and 

the ‘ahistorica’l, at all form for ahistorisk utstillingspraksis har det til felles at de forlater den 

tradisjonelle kronologiske og stilistiske opphengingen. Ofte er forholdet å avsløre 

                                                 
51 Mordhorst, Udstillingsfortællinger ved årtusindkiftet, 41-42 
52 Dag Eivind Undheim Larsen og Mari Brenna Vollen, Forsvarer kronologien, i Klassekampen.no 30.12.2017 
53 Kali Tzortzi, Museum Space: where architecture meets museology,( Ashgate 2015), 57 
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sammenheng mellom verk hvor det er avstand i perioder, kulturer eller stilarter.54 Ifølge Erik 

Mørstads Malerileksikon kan «et spesielt stilpreg være kjennetegnende for en enkelt kunstner 

(personlig stil) men som regel felles for en gruppe kunstner i et bestemt miljø (regional stil), 

et land (nasjonal stil), eller en tidsperiode (periode stil)».55  Det kan sees som et anakronistisk 

(tidsstridig) perspektiv, når uttrykk fra forskjellig tider stilles opp mot hverandre og fremstår 

som hensiktsmessige. «Med et anakronistisk perspektiv kan hendelser fra ulike tider settes i 

forbindelse med hverandre for og synligjøre noe som ellers ikke ville har forekommet», 

skriver Kristoffer Arvidsson i Vardag och förkonstling. Det innebærer at en kronologisk 

forståelse blir brutt; stiler og perioder fra forskjellige epoker stilles i relasjon til hverandre på 

uventede måter som kan generere nye tolkninger.56 

Et synspunkt ved ahistoriske utstilling er at slektskapet i arbeidene til de ulike 

kunstnerne fra forskjellige perioder oppfattet av utstillingsansvarlige, ikke alltid er like 

åpenbart for publikum. «For enkelte kan slike utstillinger oppleves som forvirrende og 

overfladiske og fremstå kun som en visuell sammensetning av ulike arbeid uten innhold», 

skriver Tzortzi.57 Selvfølgelig har gammel kunst også tidligere blitt presentert med moderne 

arbeid, hevder Tzortzi. Derimot, fortsetter han, har den aktive dialogen mellom fortid og nåtid 

blitt et gjentakende motiv i dagens museum. Tzortzi referer videre til Newhouse som sier at 

en «a-historisk utstilling kan være hensiktsmessig dersom gruppering og sammenstilling av 

verk ikke er bestemt ved en teori som trenger illustrasjon eller basert på ikonografi, men 

heller avledet fra filosofiske begreper». Tzortzi henviser til en utstilling på Pompidou i Paris 

hvor samlingen i likhet med Tate Modern var organisert ut fra et sett med tema. 58   

«Kunstmuseet tar for gitt at all kunst først og fremst bygger på kunst» resonnerer 

Ustvedt. Han viser til kunstens indre dialog og at i en sammenstilling mellom to kunstnere 

oppstår det en «samtale» mellom deres kunstnerskap. Det betyr at enkelte kunstverks uttrykk, 

sammenheng og mening kan forstås som et resultat av en rekke likheter og forskjeller, 

fellesnevnere og brudd som spiller mot og med hverandre. Dette er en grunnpremiss for 

organiseringen av kunst, og for hva som er og kan være kunst, i følge Ustvedt.  «Denne måte 

å tenke på er en bærebjelke i all kunstmuseal organisering. Dette tankesett har også sitt 

                                                 
54 Debora J Meijers, The museum and the ‘ahistorica’l exhibition:the latest gimmick by the arbiters of taste, or 
an important cultural phenomenon?, i Thinking about Exhibitions, (London and New York: Routledge 2002),8. 
55 Erik Mørstad, Malerileksikon, teknikker, motivtyper og estetikk, (Gyldendal 1996), 284 
56 Kristoffer Arvidsson, Vardag og förkonstling i Sciascope 8, 14-18 
57 Tzortzi, Museum Space, 58 
58 Tzortzi, Museum Space, 58 
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grunnlag i etableringen av kunsthistorie som fagdisiplin», skriver Ustvedt.59 Ustvedt 

poengterer dog, ut fra sin erfaring, «at kunst synes å trives best sammen med annen kunst 

laget i noenlunde samme periode». «Det fordres takt og følsomhet av slike sammenstillinger 

så det ikke ender i flat påståelighet der betrakteren blir mer opptatt av kuratorens intensjoner 

med sammenstillingen enn av den faktiske dialogen mellom kunstverkene», skriver Ustvedt.60  

I 2014, året innen den første +Munch utstillingen samarbeidet MUM med 

Naturhistorisk om utstillingen Gjennom naturen. Denne utstillingen kan leses inn i et 

dialogisk perspektiv men vel så gjerne i et anakronistisk perspektiv. «Munch blir tatt ut av sin 

kunsthistoriske kontekst samt kunsthistoriens tidsperspektiv og blir konfrontert med geologisk 

tid» sier Steihaug i intervjuet.61 I denne utstillingen ble blant annet Ida (verdens eldste 

apeskjellett) satt sammen med Skrik av Edvard Munch. To ikoniske figurer satt sammen er 

ifølge Steihaug «en kuratorisk handling hvor du setter ting på spissen».   

Utstillingen var også «en eksperimentell og kuratorisk tese på hva som kan skje når 

man tenker «utenfor boksen» og utsetter Munchs verk for en mer naturhistorisk 

forståelsesramme. Vi ville undersøke hva som skjer i møtet mellom samlingen på 

naturhistorisk og vår egen samling. Det handlet også om at vi har ligget på samme gate 

i over 50 år og har aldri snakket sammen», sier Steihaug.  

«+ Munch-serien gjorde det komparative til et eksplisitt premiss da to kunstneres verk 

ble stilt sammen», skriver Steihaugs i sin artikkel Kuratering og det komparative.62 «Det kan 

selvfølgelig være forskjell på å sammenstille og sammenligne, men det komparative 

perspektivet er grunnleggende i formidlingen av en utstilling – slik det er i 

kunsthistoriefaget», skriver Steihaug videre. 63 Utfra kunsthistoriefaget handler komparasjon 

ifølge Mørstad om en metode å sammenligne forskjellige kunstverk. 

Man sammenligner for eksempel to malerier for å finne ut hva som er likt og hva som 

er forskjellig. Hvis man vektlegger forskjellene søker man mer etter å kontrastere enn 

å sammenligne. I den komparative metode prøver man derimot å balansere forholdet 

mellom likheter og ulikheter. 64    

Utfordringen blir hvordan man problematiserer utstillingens sammenligninger slik at 

de ikke virker begrensende for publikums møte med kunsten, mener Steihaug. I +Munch 

serien kom det komparative til utrykk i enkelte tilfeller som bestemte konkrete 
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sammenstillinger som dannet fokuserte momenter i utstillingen.  I andre tilfeller gjennom mer 

gjennomgående formale, tematiske eller historiske koblinger og spørsmål, hevder Steihaug.65  

I intervjuet sier Steihaug at «dialogutstillingen med van Gogh og Vigeland for 

eksempel hadde et kunsthistorisk fundament med samme kunsthistoriske perspektiv». 

Utstillingene med Melgaard og Mapplethorpe derimot fremstod som anakronistiske i sitt 

utrykk.66 En innvending om + Munchserien, især om Jorn+Munch, var at «kurateringen 

forfalt til en overfladisk jakt på visuelle likheter som reduserte verkene til et slags bevis for 

direkte innflytelse fra én kunstner til en annen». Da svarer Steihaug med å skrive: «Nettopp 

det å unngå for enkle eller banale jamføringer mellom verk var noe vi i høyeste grad var 

oppmerksom på. Relasjonen mellom Munch og de respektive kunstnerne var i utgangspunktet 

nokså forskjellig, noe som betinget forskjellige kuratoriske løsninger».67 

Kunstnerindividet   

Kunstnerindividet er en annen sentral presentasjonsform i mange kunstmuseers 

organisering. MM er i den forstand i en særstilling, som et av verdens største monografiske 

museer. Museets samling består av mer enn halvparten av Edvard Munchs malerier og de 

aller fleste av hans grafiske motiver. Den omfattende samlingen gir et svært godt grunnlag for 

spesialutstillinger i museet.68  

«Det enkelte kunstnerskap vist frem mer eller mindre isolert og for seg selv er en av de 

enkleste og mest populære, men kanskje også mest problematiske presentasjonsformen som 

kunstmuseer opererer med», skriver Ustvedt. I følge Ustvedt blir forestillingen om den 

geniale, skapende kunstner som en unik personlighet uten annen kontekst og sammenheng 

enn seg selv forsterket. I motsetning til en tematisk organisering der kuratorens tolkning og 

grep er tydelige, bygger slike utstillinger på en tilsynelatende mer uproblematisk og allerede 

gitt kode.  Forbindelsen er selvskreven, siden alle arbeidene er laget av samme kunstner.69  

«Det monografiske museum legger i utgangspunkt opp til en kronologisk/biografisk 

presentasjon av en enkelte kunstners livsverk, men har i større utstrekning blitt erstattet av 

tematiske utstillinger», skriver Gade. Utstillingene blir heller presentert som en kuratorisk idé 

eller en aktuell kunstnerisk tendens enn at kunstnerens eget materiale, utvikling eller historie 
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er i fokus hevder Gade. Han mener at utstillingens forskjellige intensjonsnivåer har blitt 

tydeligere med tematiske utstillinger som går på bekostning av mer konvensjonelle 

monografiske utstillinger. Skillet og en mulig uenighet mellom kunstnerens intensjon og 

kuratorens intensjon har blitt distinkt. Ikke minst i forbindelse med den slags tematiske 

utstillinger som tenderer mot å gjøre kunstverk til endimensjonale illustrasjoner av teoretiske 

poenger, argumenterer han videre. I de senere år har mange diskusjoner innen samtidskunst 

handlet om kuratorens stadige mer synlige rolle i utstillingssammenheng. Det kan gi inntrykk 

av at det er kurator som i større grad ønsker å si noe enn bildene. Diskusjonen har blitt 

aktualisert blant tradisjonelle utstillingstyper, primært når det gjelder den monografiske, 

konkluderer Gade.70   

Tate valgte ved utstillingsåpningen å vie enkelte rom med verk fra bestemte kunstnere. I følge 

daværende direktør ved Tate Nicholas Serota, har det en todelt virkning.  På den ene siden 

reduserer det kurators innflytelse samtidig som det muliggjør en personlig betraktning av 

verkene for publikum71. I dag har MM ikke noen rom som er viet kun til Edvard Munch. De 

har heller valgt å satse hele utstillingsflaten på temporære utstillinger basert på en kuratorisk 

idé. «Når museet de siste årene har valgt å intensivere utstillingsprogrammet ved å lage tre 

tydelig profilerte utstillinger i året og også i sterkere grad dra inn samtidskunst i møte med 

Munch, har det nettopp vært fordi vi ønsker å engasjere og utfordre det bildet mange har av 

Munchs kunst», skriver Steihaug.72 Akkurat som MM gjorde da de inviterte Mieke Bal for å 

lage utstillingen Emma og Edvard Kjærlighet i ensomhetens tid, inviterer mange museer i dag 

kunstnere til å velge og til å arrangere materiale fra museenes samlinger.  Mieke Bal ble 

invitert både som kurator og kunstner for denne utstillingen. James Putnam hevder i boken 

Art and artifact at, når kunstnere inviteres til museene for å velge fra samlingen bidrar det til å 

offentliggjøre kunstnerens individuelle interesse, i tillegg til å endre en ellers formell standard 

av samlingens sammenstilling.73 Den formelle standard som Putnam viser til, ville da kanskje 

blitt en presentasjon av Edvard Munchs eget materiale og historie som har vært vist tidligere 

på MM. 

Hva slags utstillinger var det på MM før de valgte å satse på en kuratorisk idé og 

tydelig profil frem mot åpningen av det nye museet i Bjørvika i 2020?  
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Tidligere utstillinger på MM  

«I mai 1963, hundre år etter kunstnernes fødsel, åpnet museet i arkitektene Einar Myklebust og 

Gunnar Fougners – etter datidens standard – svært moderne bygning. Museet ble utvidet med to fløyer 

i 1994, etter tegninger av Myklebust og Fougner», står det å lese på museets hjemmeside.74 Hvordan 

utstillinger har blitt presentert siden den gangen og frem til i dag, er et omfattende arbeid å 

finne ut av. Likevel vil jeg vise til noen eksempler på organisering utfra de opplysninger jeg 

har hatt tilgang til på biblioteket på MM.  

Åpningsutstillingen var den 29. mai 1963, og en katalog med 342 nummer av de ulike 

kunstverk utført av Edvard Munch ble presentert. I innledningen til katalogen/heftet, skrevet 

av daværende direktør for Oslo Kommunenes Kunstsamlinger Johan H. Langaard, står det 

følgende:  

I store trekk er utvalget kronologisk ordnet. Det viser Munch fra de første forsøk som 

maler fra 1880, under de mange harde og bitre år da han kjempet for å vinne 

forståelse, frem til de modne år da hans mesterskap ble anerkjent, men hans liv forløp i 

ensomhet og forsakelse. Vi møter hans tidligste, ennå naturalistiske arbeider, ser ham 

gradvis frigjøre seg og modnes idet han mottar impulser fra impresjonistene […] for så 

på ny frigjøre seg […] til den dypt pessimistiske symbolisme som var så karakteristisk 

for ham […].75 

Utstillingen fortsatte, med små forandringer ut sommersesongen i 1964. Langaard 

skriver i katalogforordet fra samme år: «Den del av samlingen som møter publikum i 

sommersesongen 1964, er med noen forandringer den samme som ble montert til museets 

åpning». 76 Han skriver videre: 

Helt fra begynnelsen av har hensikten vært å presentere deler av samlingen under 

skiftende synsvinkler ved vekslende utstillinger, gruppert omkring en fast, men 

begrenset kjerne. Således ble 100-årsdagen for Edvard Munchs fødsel, 12des.1963, 

markert ved en utstilling av kunstnerens selvportretter […] gi et klart og 

sammenhengende bilde både av Munchs kunstneriske utvikling og av hans 

kunstneriske mangfoldighet.77 

I 1968-69 er det en utstilling som viser 150 grafiske arbeider av Munch, kalt Farge på 

trykk, med innlån fra private og offentlige samlinger i Norge og Vest-Tyskland. Utstillingen 

var et ledd i det vitenskapelige arbeid med å skape full oversikt over hele Munchs livsverk. I 

katalogen får man grundig innføring i litografiets, tresnittets og raderingens teknikk. Til 
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mange av bildene er historisk informasjon og tekster av Munch gjengitt. I forordet til 

daværende direktør for Oslo Kommunes Kunstsamlinger Ragna Stang står det følgende: 

«I Edvard Munchs mangslungne livsverk er det to linjer som trer tydelig fram; hans rastløse 

iver etter å finne nye muligheter i sitt håndverk, og hans trang til stadig å gi nye uttrykk for 

den virkelighet han selv hadde opplevd».78 Museet hadde til hensikt å vise hvordan Munch 

stadig søkte nye uttrykksformer, og det ser ut til å ha vært et tilsiktet valg av medium fra 

museets side. I tillegg til å fortelle om en kunstner «som selv hadde sett og gjennomlevd det 

han formet i sine verk», ved at man gjenga Munchs egne ord i katalogen.79 

Våren 1971 lager MM en utstilling ved navn Edvard Munch og den tsjekkiske kunst. 

Det var en rekonstruksjon av Munchs retrospektive utstilling i Praha 1905 (121 verk) + 

tsjekkiske kunstnere (110 verk), basert på et samarbeid med Nasjonalgalleriet i Praha. I 

innledningen skriver Stang: «For første gang åpner vårt énmanns-museum sine saler for annen 

kunst enn Edvard Munchs egen».80 Utstillingen og katalogen, som er innbundet, var et forsøk 

på å vise hva Munch hadde betydd for bøhmiske kunstnere. I katalogen presenteres først 

Munchs bilder med utførlig tekst til hvert bilde, og så presenteres de ulike tsjekkiske 

kunstnernes materiale. Om utstillingen var en komparasjon fremkommer ikke. Det kan vel 

heller tenkes at de tsjekkiske kunstnerne var plukket ut for å vise til påvirkningen som Munch 

hadde hatt. 

 Sommeren 1974 var det en ny utstilling på MM som sannsynligvis var beregnet på 

turister, siden den inneholder tekster om Munch og MM på norsk, engelsk, tysk og fransk. 

Det ble laget en katalog med 229 nummer hvor titlene til de ulike verkene er presentert. 

Materialet i katalogen er sortert etter maleri, skulptur, tegninger og akvareller til grafiske 

arbeider. Her ser man hvordan den sjangerhierarkiske ordningen kommer til syne. Alle verk 

er nummerert og katalogisert i kronologisk ordning i henhold til forskjellige medium, med 

maleri øverst, skulptur, tegninger og akvareller til grafiske arbeider til slutt. Der er noen 

svarthvite foto av utstillingsrommet, hvor man ser et lokale med overlys, verk som er hengt 

rundt om på veggene og på løse vegger plassert midt i rommet.  

Utover 70-tallet ser det ut til at det er oftere endring i utstillingsprogrammet, blant 

annet er Vincent Van Gogh stilt ut med sirka 100 tegninger og akvareller innlånt (i hovedsak) 

fra Van Gogh Museum 5. april–13. juni 1976. Utstillingen kom fra Malmö Konsthall.81 

                                                 
78 Ragna Stang, Forord Katalog nr, 5 1968, Munch-museet 
79 Stang, Forord Katalog nr,5 1968, Munch-museet 
80 Ragna Stang, Edvard Munch og den tsjekkiske kunst, 4 
81 Utstillingskatalog, Vincent van Gogh 110 teckningar och akvareller, Malmö Konsthall 1975 
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Antakeligvis var det ikke en komparasjon mellom Munch og Van Gogh, tilsvarende den som 

ble vist i 2015. Da stod nemlig følgende å lese på Munchmuseets hjemmeside: «For første 

gang setter disse to store kunstnerne hverandre stevne i en felles utstilling, i et samarbeid 

mellom to av verdens ledende enmannsmuseer».82 

Fra januar til mars i 1984 foregår en utstilling som heter Edvard Munch – De første 

studieår. Verkene kommer fra egen samling i tillegg til innlån fra Nasjonalgalleriet, Bymuseet 

og private eiere. Utstillingen omfatter barnetegninger av Edvard Munch og hans søsken, 

dagbøker og spill og så videre. Dessuten ble en rekke studier, skisser og malerier fra Munchs 

studieår i begynnelsen av 1880-tallet vist.83  Materialet ser ut til å være avgrenset til Munchs 

første år som ung kunstner og dermed organisert rundt en epoke i hans liv. 

 MM ble ferdig med en utbygning i 1994 og innviet det nye bygget 23. januar med en 

utstilling som het Edvard Munch. Portretter. Utstillingen viste 87 malerier og 90 grafiske 

arbeider, inklusive innlån utenfra. En omfattende katalog i bokform med 266 nummer av 

Munchs arbeider ble laget i forbindelse med denne utstillingen. Alf Bøe, direktør for Oslo 

kommunes Kunstsamlinger i 1994 skriver: «Utstillingskatalogen er ukonvensjonell i den 

forstand at vi denne gang har latt en utfyllende beskrivelse av hvert bilde i katalogen ligge 

[…] samlet gjennom en kronologisk presentasjon».84 Å organisere en utstilling etter temaet 

portretter er en av de opprinnelige fire temagruppene fra det Franske Akademi på 1700-tallet. 

Katalogen er organisert kronologisk og delt i inn i ulike perioder av Munchs liv som 

portrettmaler. Med hjelp av nummering i katalogen går jeg ut fra at det også gjaldt selve 

utstillingen. 

Munch blir «Munch». Kunstneriske strategier 1880-1892 i 2008 er et eksempel på en 

tidligere utstilling på MM som også er organisert rundt en epoke i Munchs liv. Her er også 

materialet avgrenset til Munchs første år som ung kunstner. Gro Balas, daværende direktør 

ved kulturetaten i Oslo kommune skriver følgende i forordet: 

I utstillingen Munch blir «Munch». Kunstneriske strategier 1880-1892 rettet 

Munchmuseet søkelyset mot Edvard Munchs (1863-1944) utvikling som kunstner fra 

de tidlige læreår på 1880-tallet til han fremstår som en selvbevisst og selvstendig 

moderne kunstner i 1890-årene. Utstillingen tar for seg Munchs formdannende år som 

ung kunstner frem til han markerer seg som en av Europas ledende 

avantgardekunstnere med den såkalte skandaleutstillingen i Berlin i 1892.85  

                                                 
82 munchmuseet.no 
83 Litt om edvard Munchs barndom og ungdom. En introduksjon til utstillingen ”Edvard Munch-de første 
studieår”. Beregnet på klasser i grunnskolen. 
84 Alf Bøe, forord i Edvard Munchs portretter, (Munch-museet 1994), 6 
85 Gro Balas, forord i Munch blir «Munch»,(Munch-museet, 2009), 7 



26 

 

«Bruken av anførselstegn rundt «Munch» i tittelen understreker en historisk distanse 

til datatidens forståelse av den genierklærte kunstner, som så å si ifølge en indre natur var 

eslet til klarhet og storhet», skriver Ingeborg Ydstie i innledningen til katalogen.86 Denne 

utstillingen ville vise til en undersøkelse som hadde blitt gjort om Munch som ung person. 

Hvilke valg og erfaringer som hadde bidratt til at Munch kunne utvikle seg til den egenartede 

kunstner han ble, oppgir Ydstie 87 

Følgende står å lese innledningsvis til utstillingen Munch og Ekely som ble stilt ut 22. 

november 1998 – 28. februar 1999: 

Museet har i de senere årene gjennom en serie utstillinger- blant annet av hans 

modeller, hans portretter og nylig hans mange monumentale ideer på to mindre 

utstillinger – Den sene Livsfrisen og Lindefrisen samt Kosmos og Kaos- nettopp 

fokusert på det som blir omtalt som «den sene Munch.88 

  «Denne gang retter vi søkelyset mot hans sene manndoms og alderdoms landskap og 

selvportretter, og håper med dette å fylle ut bildet av denne perioden», skriver daværende 

museumsleder Arne Eggum i forordet.89 Med de tidligere utstillingene kan MM som et 

monografisk museum, fremstå som en forvalter av biografiske utstillinger, som fremmet både 

et diakront og synkront kunstsyn. 

I 2001 kan man se en tendens som kanskje ligner en temaorganisert utstilling eller 

kanskje heller en slags sammenligning/sammenstilling mellom kunstnere. MM inngår et 

samarbeid med det danske museet Arken museum for moderne kunst og viser utstillingen 

Skrikets ekko. Der ønsket man «å fremvise Edvard Munchs påvirkning av kunsten i den andre 

halvdel av det 20. århundrede», står det å lese i utstillingskatalogen som er i bokform. 

«Utstillingen belyser gjennom punktnedslag vesentlige verker, som er inspirert av Edvard 

Munch. Verks-sammenstillingen kaster lys på viktige sider av de nyere verker og disse kaster 

nytt lys tilbake på Edvard Munch», skriver Eggum og Gether i forordet.90 Her ble 107 verk 

utstilt av16 forskjellige internasjonalt kjente kunstnere med forskjellige medium. Edvard 

Munch var representert med i alt 48 ulike verk 

I 2007 viste MM utstillingen Munch & Maning. Mellom klokken og veggen. Her 

ønsket MM «å sidestille Per Manings kunstneriske samtidsutrykk med Edvard Munchs 

historiske billedverden», skriver daværende konstituerte museumsleder ved MM Ingeborg 

                                                 
86 Ingebjørg Ydstie, Innledning i Munch blir «Munch», (Munch-museet, 2009), 11 
87 Ydstie, Munch blir «Munch, 11 
88 Arne Eggum, forord i Munch og Ekely 1916 -1944,(Munchmuseet 1998), 7 
89 Eggum, forord i Munch og Ekely 1916 -1944, 7 
90 Arne Eggum og Christian Gether, forord i Skrikets ekko. (Arken Museum for moderne kunst, Munch-museet 
2001), 9 
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Ydstie i forordet til katalogen.91 I denne utstillingen sammenstilles Per Manings fotografier 

med Edvard Munchs kunst hvor portretter av mennesker og hunder blir presentert. Kanskje 

det er denne dialogutstillingen/ komparasjonen hvor forskjellige medium blir vist som er 

forløperen til +Munch serien som startet i 2015? Ydstie forsvarer denne utstillingen med å si 

at «Dagens såkalte dialogutstillinger, der nåtidig uttrykk forbindes med et historisk 

kunstnerisk standpunkt ikke er et nytt perspektiv». Hun referer til en utstilling i 1903 hvor en 

tysk kunsthandler «kontrasterte» Goyas (1746-1828) portretter med Munchs (1863-1944) 

nyere arbeider. Kunstnernes arbeider ble den gang stilt ut i to forskjellige saler, likevel var 

tanken, «å la tilsynelatende forskjelligartede kunstnere belyse hverandre, slik at nye 

forestillinger kunne oppstå hos publikum», skriver Ydstie.92  

 

  

                                                 
91 Ingeborg Ydstie, forord i Munch & Manning. Mellom klokken og veggen. (Munch-museet 2007), 7 
92 Ydstie, Forord i Munch & Manning. Mellom klokken og veggen, 7 
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4 Analyse av utstillingen 

Emma & Edvard: Kjærlighet i ensomhetens tid 

Denne delen av oppgaven handler om utstillingsanalysen av Emma & Edvard: 

Kjærlighet i ensomhetens tid, hvor Edvar Munchs kunst og videoinstallasjon Madame B ble 

stilt ut januar til februar 2017 på MM. I analysens første del kommer jeg til å referere til 

Mieke Bals eget materiale som forklarer utstillingens grunnlag, for å så utdype de to 

hovedtemaene det filmatiske og ensomhet. I det jeg foretar «en vandring» gjennom 

utstillingen kommer jeg i hovedsak til å referere til utstillingsheftet, egne betraktninger og 

anmeldelser presentert i media. Intervjuet med Ute K Falck blir gjengitt underveis der hvor 

det er egnet. Materialet blir belyst utfra teorien og metoden som er gjengitt i forrige kapitel. 

Videoinstallasjonen som utstillingen er fundert på, ble påbegynt sommeren 2012 på 

Åland og ferdigstilt for utstilling i Paris 2014. Prosjektet belyser forbindelsen mellom følelser 

og forbruk, som av kunstnerne blir kalt for «emosjonell kapitalisme». Mieke Bal og video & 

performance artist Michelle Williams Gamaker ville undersøke hvordan romantisk kjærlighet 

er knyttet til kommersielle sider, som igjen er forbundet med følelser. De ville vise til 

sosiokulturelle problemer i dagens samfunn, fra et perspektiv som de mener fremdeles er 

aktuelt. Med et audiovisuelt medium som kunstform rettet de seg derfor mot den filosofiske 

og kulturelle betydningen av Gustav Flaubert roman Madame Bovary fra 1856.93  

I intervjuet med Falck sier hun at «Munchmuseet ønsket å få et annet blikk på et materiale 

som vi er godt fortrolig med. Vi kjente til tidligere arbeid som Bal hadde gjort med 

Rembrandt, og inviterte derfor henne for at hun skulle utvide synet på Munchs arbeider».94  

Ifølge Putnam er det betydningsfullt i dagens utstillinger når kunstnere inviteres til museene 

for å velge fra samlingen. Det bidrar til å offentliggjøre kunstnerens individuelle interesse, 

spesielt hvis museet har en tradisjonell standard av samlingens sammenstilling.95  

I forbindelse med utstillingen kunne man lese følgende på Munchmuseets 

hjemmeside: 

Ved å sette Edvard Munchs verk og videoinstallasjonene i samspill fremheves Munchs 

modernitet. Gjennom denne konfrontasjonen blir vi oppfordret til å reflektere over 

hvordan vi ser på hverandre i sosiale sammenhenger. Emma Bovarys hang til 

romantiske drømmerier fører henne ut i ekteskapelig utroskap og ender i tragedie i 

                                                 
93 miekbal.org, Explorations in Emotional Capitalism, 1 
94 Intervju Ute K Falck MM 18.12.2017 
95 James Putnam, Art and artifact: The Museum as Medium, (Thameshudson,2001), 132 
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Flauberts banebrytende roman Madame Bovary. I et audiovisuelt samspill mellom 

Munchs kunst og Flauberts tekst kan vi se overraskende forbindelser og få nye 

perspektiver på de respektive verkene, og – hvis man lar det skje – også på egne liv og 

omstendigheter. Emma og Edvard har begge problemer med det andre kjønn, og deres 

ensomhet har mange lag. Vi griper fatt i tomhet, fantasier, ensomhet, uro, desperasjon 

og fortrengning i Emma & Edvard – Kjærlighet i ensomhetens tid.96 

  

Idégrunnlaget for utstillingen Emma & Edvard, var et «trippelkonsept». I Emma & 

Edvard Looking Sideways Loneliness and the Cinematic står det å lese at dette studie 

utforsker et tre partsforhold mellom Munch sin kunst, romanen Madam Bovary av Flaubert, 

og videoarbeidet Madame B, basert på romanen, av Gamaker og henne selv. Det er en studie 

av Munchs malerier, innrammet av Flauberts roman som i sin tur er innrammet av videoen til 

Bal og Gamaker. Sammensetningen kan reverseres slik at Munchs arbeider kan omslutte 

Flauberts roman like mye som vårt videoarbeid, hevder Bal.97 Dette er ifølge Bal en 

«innramming av bilder ved å gruppere dem». «Som forfatter av denne boken er jeg også 

kurator av disse bildene, fordi jeg grupperer dem ifølge min oppfatning, noe kunstnerne ikke 

kan ta ansvar for. Disse tre partnere forklarer, belyser og dermed «rammer» hverandre», 

skriver Bal.98  

Bal er avsenderen som former utstillingens utsagn, som argumenterer for hvorfor hun 

tar de bestemte grepene hun gjør med sitt eget videoverk og med Munchs kunst.  Med denne 

forklaringen for utstillingens idégrunnlag argumenterer Bal for meningen som hun legger i 

sammensettingen av videoinstallasjonen bygget på Flauberts roman og Munchs kunst. For så 

å vise hvordan de griper inn på hverandre og dermed berører/rammer hverandre. 

«Innrammingen» av utstillingens bilder kan leses ut fra Bals rolle som både kurator og 

teoretiker, altså forfatter av boken, mens hennes rolle som kunstner/produsent av videoverket 

ser ut til å være av mindre betydning. I en tematisk organisert utstilling er gjerne kuratorens 

tolkning og grep tydelige slik det kommer til utrykk i denne utstillingen. Det kan derimot 

oppstå en selvmotsigelse med Bals intensjon som både kurator og kunstner/produsent som jeg 

kommer tilbake til.  

Denne argumentasjonen kan sees å være i tråd med det Steihaug mener en utstilling er. 

Det vil si «et argument og ikke en representasjon av noe som allerede er gitt, hvor kuratering 

blir en selvkritisk utforskning for hva kunst er». Han sier at det ikke er regler for hva du kan 

gjøre i utgangspunkt, men når du gjør det må du kunne argumentere for hvorfor du gir det 

                                                 
96 munchmuseet.no 
97 Mieke Bal, Emma & Edvard Looking Sideways Loneliness and the Cinematic, (Yale University Press 2017), 9   
98 Mieke Bal, Emma & Edvard, 9   
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mening.99 Dokumentasjonen av utstillings bakenforliggende mål og mening har følgelig Bal 

gjort med sine argument i boken Emma & Edvard Looking Sideways Loneliness and the 

Cinematic. Ifølge Ferguson er utstillingen et strategisk system av representasjoner. Det 

understreker hvem som er avsender, og hvem som former utstillingens utsagn. Kunsten blir da 

betraktet som semiotiske objekter og ytringer som skal si noe og som skal bli dekodet.100 Å 

dekode denne utstillingen krever derfor kjennskap til hva videomaterialet er fundert på. 

Madame Bovary – Madame B 

For å forstå utstillingen og videoinstallasjonene, er opphavet til romanen Madame 

Bovary og innholdet av betydning. Bal har i sin bok Emma & Edvard skrivet en karakteristikk 

av hendelsesforløpet i romanen, i tillegg til en litterær analyse av den. En sammenfatning 

basert på Bals beskrivelse er som følger: Da Gustav Flauberts første roman, etter fem års 

arbeid ble publisert i 1885 var skandalen et faktum. Han ble stilt innfor retten for umoral ett år 

etterpå, 35 år gammel. Boken handler om den ulykkelige bondedatteren, Emma, som gifter 

seg med en enkemann som er lege. Charles som mannen heter, er et menneske med godt 

hjerte, men det viser seg at han er nok så kjedelig. Emma søker adspredelse i to retninger ved 

at hun tar opp til flere elskere, i tillegg til at hun at hun lar seg forføres av luksusvarer. 

Forbruket ruinerer både henne og hennes familie. Når det ikke finnes noen annen utvei 

svelger hun arsenikk og døden er accompli. I følge Bal ble romanen om den ulykkelige gifte 

kvinnen svært populær, mens kritikken av kapitalismen, som det går at lese inn i historien 

fikk mindre oppmerksomhet. Bal mener det er den språklige stilen og dypboringen i 

menneskesinnet som Flaubert foretar, som er fascinerende. I henhold til Bal kan alle på en 

eller annen måte kjenne seg igjen i de menneskene Flaubert blottlegger. Det gjør at den 

fremdeles er moderne; moderne i lys av vår tid, men også hva som skjer når romantiske 

illusjoner sprekker og blir erstattet med overfladisk forbruk, hevder Bal.  

«Samtidig som romanen ble hyllet, ble den også påstått å være overdrevet i sin 

realisme, likevel har den blitt sett på gjennom historien som den første moderne roman. Den 

har til og med blitt kalt for «proto - postmoderne», skriver Bal101. Som litteraturviter ser Bal 

på forholdene mellom realisme og modernisme i romanen, og framhever to trekk som skiller 

akkurat denne romanen fra andre tilsvarende i sin samtid. Det første er formuleringen og 
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strømmen av klisjésitater Flaubert har tatt i bruk, som gir hentydning til postmodernismen. 

Det andre er at romanen fremstår uten unntak tvetydig og subjektiv ved at verden rundt Emma 

er farget av hennes synsvinkel. For leseren er det ikke særlig tiltrekkende å identifisere seg 

med skjebnen til Emma. Likevel vil den subjektive fortellerformen gjøre det vanskelig å 

unngå en identifisering, mener Bal. Det er denne subjektivering som satte i gang prosjektet 

med å lage videoen.102  

Videoinstallasjonen er en remediering av Flauberts roman. Dette innebærer at et 

medium framstår som innlemmet i eller representert i et annet medium, hvor egenskaper og 

innhold fra et medium dukker opp i og fornyes i et annet medium. Det er så å si overføre 

elementer fra et medium til et annet og tilgjengeliggjøring av «gammelt» innhold på ny 

måte.103  

I følge Bal er anakronisme en nødvendig premiss hvis vi skal kunne forstå hvordan et 

kunstverk kan være evig aktuelle. Det er den eneste måte som fortidene kan forbli eller bli 

levendegjort på.  Derfor er videoprosjektet ikke en «trofast adapsjon» av Flauberts roman. 

Dette innebærer at videoverket er et avvik fra romanens opprinnelige fortelling, skildring, 

språk, en rekke hendelser og miljøbeskrivelsen som er satt i nåtid. To aspekter gjør at 

romanen er like aktuell i dag, hevder Bal. Det er kombinasjonen av å være fanget av den 

forlokkende kapitalismen og den romantiske kjærligheten, som utløser begjær på to plan og 

som gjør mennesket ulykkelig. Flaubert viser dermed i sin roman en kombinert identifikasjon, 

av en nedbrutt kvinne med kritikk av kapitalismen. Det er romanens visuelle kvaliteter som 

gjør at den fremstår samtidig, hevder Bal. Derfor ville de lage et moderne audiovisuelt verk 

som aktualiserte romanen.104  

Med denne analysen legitimerer Bal romanens betydning og aktualitet. Hvor 

tidsmessig romanen er i dag og hvor godt det blir synligjort i videoverket kan vurderes utfra 

forskjellige synvinkler. Hos enkelte som er rammet av forbrukslån og evig søken etter 

kjærlighet på nettet, er den kanskje fremdeles aktuell, men med kvinnefrigjøring og økende 

bevissthet om avhengighet og gjenbruk så fremstår den også i dag som noe anstrengt i sin 

realisme. I tillegg kan videoverket fremstå som visuelt umoderne og overdrevet, på måten 

blant annet karakteren Madame Bovary fremstilles, og så spørs det om språket og 
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dypboringen i menneskesinnet som Bal mener Flaubert foretar i boken er like fremtredende i 

videoverket.  

Ahistoriske utstillinger kjennetegnes ved at det ofte er avstand i ulike verks perioder, 

utrykk eller stilarter. Komparasjonen i denne utstillingen er som Falk vedgår i intervjuet, 

anakronistisk på flere plan.105 Det vises ikke bare med remedieringen av romanen som er satt i 

nåtid.  I og med at videoverket er stilt ut sammen med Munchs arbeider, så lager Bal som 

kurator i tillegg en anakronistisk sammenstilling av to helt forskjellige materielle utrykk; 

videoinstallasjonen fra 2014 og Munchs malerier, skulptur, litografier og tresnitt.  Samtidig 

har det spesielle ved hvert enkelte medium mistet sin posisjon i dagens utstillinger. Munchs 

kunst og videoverket er derfor likestilt og kan blir sett på som forskjellige objekter som 

«ytrer» seg i en gitt kontekst. Kunstverkene blir da til «et sett tegn som tar opp i seg og griper 

inn i andre tekster». 

  Til tross for at anakronisme kan åpne opp for nye perspektiver på kunsten, så er 

relasjonene og slektskapet sett av Bal kanskje ikke like åpenbar for publikum, og kan fremstå 

som en visuell sammenblanding av ulike arbeid.  Falck sier i intervjuet at 

«videoinstallasjonene er nok så selvforklarende».106 Det inntrykket får man først når man 

leser sammendraget av romanens handling som står gjengitt i tekstheftet, eller om du faktisk 

rett og slett har lest romanen. Siden hendelsesforløpet og innholdet til romanen er en 

betydningsfull del av utstillingen blir tekstheftet derfor en viktig følgesvenn gjennom 

utstillingen for å kunne dekode utstillingens argument/utsagn. 

Utstillingens organisering Flaubert og Munch 

Selv om det er påfallende likheter mellom Gustav Flaubert (født: 12.12.1821) og 

Edvard Munch (født: 12.12.1863) sine liv, skriver Bal at «biografien til de to kunstnerne ikke 

er av interesse»107. Det er irrelevant i forhold til deres kunstneriske utrykk, men også i forhold 

ytterligger kunst, mener Bal. Hun skriver at: «Den Flaubert vi kan kjenne er i skrivingen hans. 

Den Munch vi kan kjenne er i bildene som vi ser».108  

Ved kun å vektlegge det kunstneriske utrykket til Munch ser det ut til at den besøkende er 

overlatt med en subjektiv oppfatning og tolkningen av kunsten, og at kunstnerindividet 
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Munch, hans liv og en kronologisk/biografisk presentasjonen av hans verk er begivenhetsløst. 

Bal hevder at kunsten kun er til for ettertanke og kontemplasjon. Kunst skal selvfølgelig være 

til for ettertanke og kontemplasjon, men å redusere Munch til «den vi kan kjenne i bildene 

som vi ser» kan oppfattes som en anonymisering av en anerkjent opphavsmanns som har 

fortolket sitt eget liv og hendelser inn i kunsten sin. Selvmotsigelsen for Bal og hennes rolle 

som kunstner/produsent til videoverket er at hun ikke utelukkende har den rollen. Hun er både 

teoretiker og kurator for utstillingen, så for å spissformulere det: «Den Bal vi kan kjenne er i 

videoverkene som vi ser». Bal blir da kun kunstneren/produsenten som fortolker Flaubert 

roman, mens hennes rolle som kurator eller teoretiker er ikke av interesse. 

En ahistorisk utstilling som denne bryter med kunstmuseal organisering som bygger 

på den tradisjonelle kronologiske og stilistiske utstillingspraksisen. På lik linje med 

bibliografien til kunstnerne, blir derfor begrepene naturalisme og realisme som omhandler 

Munchs tidlige kunstnerskap og Flauberts forfatterskap sett bort fra. Bal forklarer det med at, 

det da ligger nedfelt en forventing av hva man skal se etter i verkene, istedenfor «å oppdage» 

dem. Formålet med kunsten er jo ikke lenger individets dannelse og dermed bortfaller 

historiske preferanser i forhold kunstneriske perioder og sjangre; den besøkende blir utfra 

dette perspektivet også overlatt til sin subjektive oppfatning og intuitive kunstopplevelse.  

Bal sammenligner Munchs billedlige maleri med Flauberts fortellerstil. Munch er «en 

representasjon av en abstraksjon», som hun mener er dristig og subjektiv. Munch lot aldri 

figurasjonen vike men eksperimenterte derimot med ulike former for abstraksjon. Mens 

Munchs malerier er lesbare er Flauberts skrivemåte visuell, hevder Bal. Utfra utrykket i både 

tekst og bilder er det lett å oppdage og tolke betydningen, synes Bal, og viser til tvetydigheten 

som gjenspeiles i både Flauberts og Munchs arbeider. Fremstillingen av det språklige 

representert gjennom Emma i boken, blir av Bal, stilt på likt med Munchs tvetydighet mellom 

figurasjonen og abstraksjonen i kunsten hans.109   

Denne sidestillingen mellom Flaubert og Munch er en analyse som Bal foretar i boken 

sin og som hun mener er grunnlaget for sammenstillingen av Munchs kunst og videoverket på 

MM. Det er mulig at det finnes slike paralleller mellom Flaubert og Munch, men nå er det jo 

slik at videoverket er en fortolkning av Flauberts roman som i sin tur er stilt ut sammen med 

Munchs bilder. Bal konstruerer dermed også en anakronistisk komparasjon av forfatteren og 

kunstneren i det hun og Gamaker får muligheten til å vise videoverket på museet. Munch var 

bare 17 år da Flaubert døde og Bal skriver ikke noe om at Munch kjente til ham som forfatter, 

                                                 
109 Bal, Emma & Edvard, 10-13 



34 

 

slik at det kunne ha hatt noen innflytelse på hans kunstnerskap. Med utgangspunkt at det 

skiller en generasjon mellom Flaubert og Munch, kritiserer anmelder Oda Bahr i 

Morgenbladet Bals tilnærming med å skrive: «Der videoverket kan tolkes som kritikk av en 

kjølig, hemmet og forbruksvennlig borgerlighet, fremstår følelsesinnholdet hos Munch mer 

rått og ukunstlet. Han «maler sitt liv», slik credoet var i bohemtiden på 1880/90-tallet».110 

Samtidig synligjør Bal i analysen forbindelser som muliggjør nye tolkninger av to 

generasjoner og kunstnerær.  I følge Thea Aarabakke som har skrevet en utstillingsanalyse om 

utstillingen i Nordisk museologi skal Bal i en kuratorsamtale ha sagt at, «Vi må legge bort det 

vi vet om Munchs eget liv før vi går inn i utstillingen».111 Munchmuseets intensjon er å kaste 

nytt lys over Munchs kunst, men å legge forestillingen om Munchs liv bak seg før man går 

inn i denne utstillingen er ikke lett med en så ikonisert kunstner. Newhouse, som reflekterer 

over ahistoriske utstillinger, mener at de er formålstjenlige dersom gruppering og 

sammenstilling av verk ikke er basert på ikonografi eller bestemt ved en teori som trenger 

illustrasjon.112 En påstand som imidlertid Bal utfordrer ved å si at «den Munch vi kan kjenne 

er i bildene som vi ser. Bal avskriver en velrenommert og ikonisert kunstner ved å unngå å ha 

fokus på biografi eller historisk kontekst. Hun teoretiserer videre Munchs kunstnerskap for å 

så kunne illustrere sin egen teori i sin egen utstilling.   

Utstillingens organisering og det filmatiske 

Et viktig tema i utstillingen er det filmatiske. Her flettes trepartsforholdet sammen, 

videoinstallasjonen, Flauberts roman og Munchs malerier. Bal mener at både Flaubert og 

Munch har filmatiske kvaliteter i sine arbeid. Ifølge Falck bygget det filmatiske aspektet seg 

opp mens Bal var på museet og forsket på Munchs kunst, og hun ble overrasket over hvor 

mye av de filmatiske kvalitetene det var å oppdage i kunsten hans.113 Munch kjente godt til 

det «nye» mediet hevder Bal, mens Flaubert har ifølge henne filmatiske kvaliteter i tekstene 

sine, og kan dermed anses som en «pre-cinema writer». Munchs malerier fremstår ifølge Bal 

som filmatiske fordi der er bevegelse i motivene både konkret og følelsesmessig, et 

virkemiddel som skaper en forestilling om bevegelse. Konkret kommer det til utrykk på 
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måten figurene ble beskåret i billedrammen. De kan gi inntrykk av at de er sett gjennom en 

kameralinse.114  

I artikkelen Exhibition as film som Bal skrev i 2008 fremholder hun at kuratoren må utvikle 

en scenografi hvor gjenstander blir ordnet i rommet slik at de i kraft av sine egenskaper som 

kunst, blir sett på som mer eller mindre fiktive. Hun mener at det muliggjør for museet å 

fjerne hverdagens bekymringer til den besøkende ved å være «sammen» med kunsten. Ifølge 

Bal er det viktig at rollen som aktør ikke begrenser seg til objektene i utstillingen. Både den 

besøkende og objektene er aktører, og det er interaksjonen mellom dem som utgjør 

«forestillingen» /utstillingen. Iscenesettelse og romlige arrangement av denne typen er en 

metafor som både teater og film deler og det passer også inn på opplevelsen av utstillinger, 

hevder Bal. Film, teater og deler også innslaget av fortalte handlinger i en bestemt rekkefølge, 

hvor betrakteren sitter stille og ser på. I utstillingsrommet derimot må publikum bevege seg 

for å få med seg handlingen. Ved å bevege seg, er den besøkende også «medforfatter» i 

hvordan historien kan bli fortalt, mener Bal.115  

Med Bals tilnærming hva angår både kunsten og utstillingsdesign er der flere 

filmatiske elementer i utstillingen som jeg kommer å komme tilbake til under tittelen 

Utstillingens syv rom. Det er ikke bare selve innholdet i verkene til Munch som kan fremstå 

filmatiske, det er også måten de er plassert i forhold til hverandre i hele utstillingen. De er 

hengt slik at menneskene i dem ser på hverandre og interagerer på tvers av rommet; verkene 

ser ut til å være i dialog med hverandre. Om det fjerner hverdagens bekymringer til den 

besøkende ved å være «sammen» med kunsten på den måten er vanskelig å si. Imidlertid 

utfordrer Bal med film som tema de tradisjonelle organiseringsprinsippene og kunstverkenes 

opprinnelige innehold blir satt inn i en annen kontekst. Ved å bygge opp scenografien etter et 

filmatisk tema og i tillegg henge bildene slik at de fremstår som stillbilder i en filmatisk 

sekvens, forsterkes den assosiative fortellerformen. I beste fall inviteres den besøkende til å 

være «medforfatter» og gjøre sine egne vurderinger i «forestillingen»/utstillingen. Faren er at 

verkene blir redusert til et fiktivt materiale som skal illustrere et filmatisk tema, hvor felles 

historiske referansepunkter hva angår Munchs kunst blir borte. 
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Utstillingens organisering og temaet ensomhet 

«Gjennom et møte mellom Munch, representert med figuren Edvard og Flauberts 

fiktive Emma inviterer utstillingen til refleksjon omkring ensomhet og menneskelige 

relasjoner. Konsekvensen av ikke å engasjere seg er symbolisert ved sideblikket» står det å 

lese i utstillingsheftet.116 Ensomhet er et tema som man kan oppdage i både Flaubert og 

Munch sine arbeider, hevder Bal. Et tema som også var utslagsgivende for Bal og Gamakers 

videoarbeid. Temaet om ensomhet blir fremstilt gjennom karakterene Emma & Edvard i 

utstillingen, hvor Flaubert og Munch er «opphavsmennene» til karakterene skriver Bal. Med 

sine billedlige tilnærminger i maleriene fremstår Munch som en forteller som symboliseres 

med navnet Edvard i utstillingens tittel, mens det er Flauberts romanfigur som uttrykker 

karakteren Emma. Flaubert skal visst en gang ha sagt, «Madame Bovary, C’est moi».117 

Begge disse fiktive skikkelsene som er produserte figurasjoner, ser på verden med et 

«sideblikk» uten å engasjere seg i andre. Dette resulterer i opplevelsen av en tom og ensom 

verden, mener Bal.118  

Sett i lys av en kuratorisk tilbøyelighet til mer komplekse tilnærminger, kan det være 

vanskelig å utlese at Edvard er en karakter; en slags forteller i utstillingen og ikke Munch 

selv. Det kan fremstå som uklart til tross for forklaringen i utstillingsheftet. Blant annet 

representerer samtlige selvportrett, plassert i de forskjellige rommene i utstillingen, 

karakteren; en ensom betrakter som ser på omgivelsen med «sideblikket». Ved å plassere 

selvportrettene, malt i ulike tidsperioder på forskjellige steder i utstillingen fremstilles Munch 

som en skikkelse som «ser» på deg og omverdenen som en slags ensom kikker. En «rolle» 

som Bal har tildelt Munch, post mortem suam.  

For å understreke temaet ensomhet skulle også publikum oppleve det såkalte 

«sideblikket». Ved at benker var plassert foran kunstverkene ble publikum oppfordret til å 

sitte ned foran de ulike kunstverkene, for at på den måten fornemme følelsen av «sideblikket» 

og ensomhet. Bal mener at publikum hadde mulighet til å erfare samme ensomhet som kan 

oppstå når du er på teater eller kino, «hvor du til tross for at kinoen er fullsatt, sitter og ser rett 

frem uten å se på eller engasjerer deg i sidemannen», skriver Bal. Å sitte ned, er «den 

estetiske kvaliteten til den besøkende» skriver Bal. Hun mener at tematiske utstillinger kan 
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lett bli monotone hvis de ikke har en «estetisk motpart». Det såkalte «sideblikket» som 

publikum også opplever når de sitter ned og ser rett frem, er med på å skape en ensomhet, ved 

ikke å være mottakelig for dialog, hevder Bal.119   

Det er et annerledes grep, Bal som kurator foretar, i utstillingen ved å la publikum sitte ned og 

oppleve kunsten på så nært hold. Tatt i betraktning at dette er en temaorganisert utstilling 

muliggjør det å sitte ned en mer personlig iakttakelse av kunstverkene. Det kontemplative ved 

å sitte ned, tett på enkelte av maleriene forsterkes og den besøkende får mulighet til å fordype 

seg i kunsten. Bal sier jo selv at «kunsten kun er til for ettertanke og kontemplasjon». Det 

samsvarer med tidligere idealer om at historien om kunsten fortalte seg selv, men blir da 

gjerne presentert utfra tradisjonell kronologisk eller stilistisk opphengingen. Kurators rolle får 

mindre innflytelse i det den besøkende får mulighet til å konsentrere seg om Munchs kunst. 

Det kan oppleves som om du sitter i et rom kun omgitt av Munchs verk, men også som et 

brudd med kronologien i fortellingen om Madame B. I en stund av «ensomhet», kan man se 

bort fra motivene er satt in i en narrativ kontekst og at det er en tematisk utstilling. Om den 

estetiske opplevelsen var den samme vedrørende de ulike sekvensene av videoverket er noe 

usikkert.  

Ved å gi sitteplasser til besøkerne foran både Munchs kunstverk og video-

installasjonene, ble det ifølge Bal, også etablert en «likestilling mellom kunstformene».120 Det 

er i tråd med avskriving av sjangerhierarkiet hvor maleri og skulptur tidligere stod øverst. Her 

fremstår videoverket og Munchs kunst likeverdige og det særegne ved hvert enkelte medium 

blir underordnet. Hvis tanken var å opprette likestilling mellom kunstformene med 

sitteplasser, viste praksisen i derimot at det var flere sitteplasser foran videoinstallasjonen en 

foran billedkunsten.   

På nettsiden skriver Bal at organiseringen/oppsettet av utstillingen er en «pseudo-

kronologi». En slags alternativ historisk kronologi som forkaster eller omorganiserer 

elementer av den allment vedtatte kronologien og erstatter den med nye fortellinger.121 Hun 

sier at den ikke handler om livene til de to kunstnerne, men derimot om en stadig økende 

ensomhet som resulterer i døden til de to figurene Emma & Edvard. Emma, skikkelsen skapt 
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av den innadvendte forfatteren Flaubert samt Edvard som har hovedrollen og fremstår som 

forteller gjennom de symbolske gjengivelsene i bildene sine.122  

Bal sammenligner Munchs billedlige maleri med Flauberts fortellerstil og knytter 

sammen kvalitetene. I tillegg reflekterer Bal over hvor like livene til Flaubert og Munch var. I 

følge Bal var begge to einstøinger, ikke særlig lykkelige og sosialt klønete. Dårlige på 

relasjoner, fedrene var begge leger som var skuffet over at sønnene ikke valgte samme yrke. 

De hadde brødre som gjorde det. I tillegg avsluttet de ikke sin utdanning og var ofte syke. De 

erfarte døden på nært hold i ung alder og de opplevde også personlige psykiske kriser. Noe 

forunderlig, men begge skadet en hånd etter en konflikt. Bal konstaterer at disse og andre 

paralleller mellom Flaubert og Munchs biografier er slående.123 Hvorfor reflektere Bal over 

Flaubert og Munchs historiske likheter som en mengde fakta, for å så begrense det til et tema 

om ensomhet? Er det for å kunne skape en tematisk organisert utstilling med likeartet 

tematikk, etablert på idéen om at motivene støtter hennes narrative tilnærming? 

Utstillingen blir heller presentert som en kuratorisk idé enn en kronologisk/biografisk 

presentasjon av Munch og Flaubert. Bal vill jo at vi skal se bort fra det. For å løse dette skaper 

Bal i sitt audiovisuelle verk et samspill mellom Munchs kunst og Flauberts tekst. I tillegg 

skaper hun karakteren Edvard og henger bildene utfra motiv for at de skal passe inn i 

historien om Madame B. Ved at verkene ikke blir bundet til hverken tid eller periode så dreier 

det seg som å fremheve kunstverkets motiv for å fortelle en historie. Motivene støtter 

historien og fungerer som stillbilder for å understreke det narrative. «Da Bal gjorde utvalget 

av kunsten var det hovedsakelig motivene som var viktige for henne. Hun brukte betydelig tid 

på å forske på Munchs kunst, og motivene var noe som hun stadig kom tilbake til», sier 

Falck.124 Ved kun å bruke motivene som premiss for utstillingen kunne Bal satt videoverket 

sammen med «hvilken» kunstner som helst og konstruert tilsvarende tema. Falck sier derimot 

at Bal ble forbauset over de filmatiske kvalitetene i Munchs malerier. I tillegg til motivenes 

scenografiske muligheter har bildene også et eget liv, mener Falck. 125 Anmelder Oda Bahr 

som var på omvisning med Mieke Bal, opplevde tolkningen som en «enorm banalisering» av 

Munchs motiver og skriver at «Munchs motiver er atskillig mer nyansert».126   
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Begrepet ensomhet er også betraktelig mer nyansert; en subjektiv følelse av savn og 

tomhet kan være et utfordrende tema å belyse i en utstilling. På bakgrunn av Bahrs kritikk og 

museets ønske om å belyse tomhet, fantasier, ensomhet, uro, desperasjon og fortrengning blir 

kanskje temaet ensomhet for abstrakt. Sett i lys av de fire utvidede temaene som Tate i sin tid 

fremviste tuftet på et organiseringsprinsipp fra 1700-tallet, så forefaller i grunntemaene i den 

utstillingen som noe mere konkrete.  

Kronologi er betegnelsen på begivenheter fremstilt i riktige rekkefølge eller sett på 

som et utviklingsforløp. Hvis man ser på ensomheten som en eskalerende følelse med døden 

som utfall, så kan kanskje utstillingens oppsett oppfattes som et «slags» kronologisk 

utviklingsforløp. Er det denne subjektive følelsen av ensomhet, som tilsier at organiseringen 

av utstillingen er en «pseudo-kronologi»? Gjennom fortellingen om Emma & Edvard 

«omorganiserer» Bal kronologien til Flaubert og Munch, og erstatter den med egne 

«replikker» i en narrativ tilnærming som passer til historien om Madame Bovary; Fortellingen 

om den tiltagende ensomheten til de to ulykkelige figurene.  Ved at organiseringen av 

utstillingen er «pseudokronologisk» utelukkes dermed «opphavsmennene». Det er vanskelig å 

forestille hvordan utstillingen hadde sett ut med en sammenstilling av Munchs kunst og 

Flauberts tekst vist i en historisk, biografisk rekkefølge. Bal & Gamakers videoverk ser ut til å 

være en nødvendig premiss for å få til en sammenstilling i en utstilling med et 

kunstnerindivid, i dette tilfelle Edvard Munch.  

I en sammenstilling mellom to kunstnere oppstår det en «dialog» mellom deres 

kunstnerskap. Denne utstillingen ville kaste nytt lys over Edvard Munchs kunst ved å bringe 

den i dialog med videoverket Madame B» står det å lese i utstillingsheftet.127 I og med at 

videoverket er en remediering av romanen til Flaubert så er det jo dialogen mellom 

videoverket og Munchs kunst som er sentral. I tillegg til å være en temaorganisert utstilling, 

ser det altså ut til at det er det komparative perspektivet av videoverket og Munchs kunst som 

er vesentlig i formidlingen og organiseringen.  Sammenligne og sammenstille er som 

Steihaug sier to forskjellige ting, men det komparative perspektivet er grunnleggende i 

formidlingen av en utstilling. Samtidig som utstillingen er en komparasjon mellom kunstnerne 

Munch, Bal og Gamaker, kan den på et plan oppfattes som en form for kronologi; det vil si 

ordnet etter tidsrekkefølge hvor hendelser er gjengitt i den rekkefølge de skjedde. Med Bals 

narrative tilnærming oppleves utstillingen som en slags alternativ kronologisk oppbyggingen, 

men det er utfra et litterært perspektiv, og faller kanskje også naturlig med tanke på Flauberts 
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filmatiserte roman.  En roman og en film har gjerne et hendelsesforløp med en begynnelse, et 

midtpunkt og en slutt.  

Utstillingens syv rom 

Utstillingens inndeling av rommene indikerer en tydelig rekkefølge og kan gi 

assosiasjoner til kapitler i en bok. Detter er et grep som er i tråd med Bals syn på et 

museumsbesøk. «Å gå igjennom et museum er som å lese en bok. Det narrative er konstruert 

av kuratoren – den sekvensielle plasseringen av objektene og av vandringen til den besøkende 

- det sekvensielle møtet med objektene».128 Rommene er nummerert fra ett til syv, du blir på 

den måten oppfordret til å vandre fra rom til rom og bevege deg i en retning med en bestemt 

begynnelse til en åpenbar slutt.  Egentlig er det ikke noe å velge på når man befinner seg på 

MUM; bygningen og arkitekturen tilsier at du må gå i én retning.  

Utstillingens har ulike undertitler til hvert rom. I det man foretar denne vandringen 

gjennom utstillingen, organisert i en gitt nummerert rekkefølge, er de ulike temaene i 

rommene henholdsvis 1. Filmatiske virkemidler og ensomhet, 2. Fostring og dannelse, 3. 

Fantasier, 4. Ensomhet 5. Opprør 6. På dypet 7. Slutt. Inndelingen kan også kobles til et 

«storyboard» til film. Uansett er begge assosiasjonene rimelige på bakgrunn av det filmatiske 

temaet og remedieringen av romanen. Alle titlene på videoinstallasjonene i de forskjellige 

rommene er Madam B og nummerert med tall fra en til åtte hvilket skaper en forbindelse til 

filmatiske scener. På åtte ulike steder i utstillingen er det plassert 19 skjermer med forskjellige 

filmklipp. De vises både alene og gruppert på flere skjermer og har en samlet varighet på 

sirka 200 minutter. Det er sammenlagt 88 av Munchs arbeider som er stilt ut og fordelt i disse 

syv rommene. Arbeidene består mest av malerier, noen tresnitt og litografier, og en 

bronsefigur. 

Hele utstillingen fremstår som visuelt gjennomarbeidet forhold til det dempede lyset, 

interiør og fargevalg. Fargene på veggene er lysgrå til å begynne med men blir mørkere lenger 

inn i lokalet. «Fargevalget på veggen fra lys til mørk symboliserer nedgangen i fortellingen», 

sier Falck i intervjuet. At gangene med «settfotografier mellom rommene er svarte er kun et 

estetisk valg og er med på å forsterke det filmatiske aspektet», sier hun videre.129 I utstillingen 

er det plassert små rom i rommet hvor publikum kan sitte ned å se på de ulike 
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videosekvensene. To av disse små rommene assosieres med kinoer, og er henholdsvis hvit og 

rødt, og i et av utstillingsrommene er der en boks plassert som er svart.  

Publikum oppfordres altså til å sitte ned å se lenge på de ulike kunstverkene, en 

varighet som kan bidra til å få et mer meditativt blikk på kunsten. I stedet for å gå raskt forbi, 

kunne man velge et kunstverk, som mest appellerte til visuell kontemplasjon og så sette seg 

ned tett foran det.  Det samme gjaldt i de små rommene designet som kinosaler, men også 

foran enkelte av de andre videoinstallasjonene. Mange av kunstverkene i utstillingen hang så 

lavt at besøkeren ble nødt til å sette seg ned for i det hele tatt kunne se de. Benker plassert tett 

foran kunstverk hengt i øyehøyde, er ikke vanlig når du går på et galleri eller museum. Da 

vandrer man som regel rundt uten å sette seg ned, med unntak om det finnes sitteplasser, men 

som da gjerne er plassert midt i rommet. Denne måte å henge bilder på er «en ren Mieke Bal 

idé og ingen generell museumspraksis, men er hengt slik for at publikum skal engasjere seg» 

sier Falck.130  

«Det var naturlig ikke å ha tekst på veggene», sier Falck. «Det hadde vært forstyrrende 

med veggtekster og ødelagt dialogen og den intuitive opplevelse mellom installasjonene og 

bildene».131 Du er ikke helt «overgitt» til din egen intuisjon. Tekstheftet bidrar til å forstå 

hvorfor Munchs kunstverk har blitt plassert slik de henger i utstillingen. Som introduksjon til 

hvert rom er der en tekst i heftet som forteller noe om innholdet til hvert tema og hvordan 

man kan «lese» kunstverkene som er plassert der. I tillegg er alle titlene til de ulike verkene 

gjengitt i heftet. «Det var noen utfordringer med heftet, sier Falck, for eksempel at kontrasten 

i heftet var bra nok, eller det å finne bra lys i utstillingen for å lese».132 Det er kun i det første 

rommet som det er en introduserende veggtekst til utstillingen ellers er det utelukkende titlene 

på de forskjellige rommene som er skrevet på veggen. På den måten må du som besøkende 

forholde deg til førsteinntrykket og din egen intuisjon i det du starter vandringen gjennom 

utstillingen. Samtidig som du er overlatt med en subjektiv oppfatning og tolkningen av de 

ulike kunstverkene så blir tekstheftet førende gjennom hele utstillingen. Du føler deg nødt til 

å lese i tekstheftet for å forstå hva utstillingen handler om; uttrykk fra forskjellig tider, det vil 

si anakronisme er ikke alltid like innlysende. Det oppstår dermed et paradoks i det at Bal vil at 

publikum kun skal forholde seg til egen intuisjon og opplevelse av kunsten, samtididig som 
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tekstheftet legger opp til en gitt tolkning av alle kunstverkene i utstillingen med utgangspunkt 

i de forskjellige undertemaene. 

 

Figur 1 

1 Filmatiske virkemidler og ensomhet  

Bildene i det første rommet synliggjør ulike aspekter ved det filmatiske i Munchs 

bilder. Ved å forestille seg hva som kan komme til å skje og hva som nettopp har skjedd, blir 

besøkende invitert til å se på maleriene både som stillbilder og som en filmatisk sekvens. 

Falck opplyser at det er noen utfordringer med dette rommet på MM. Hun sier følgende:   

Første rommet er litt vanskelig å ta i bruk, fordi det ikke henger sammen med de andre 

rommene. Det er alltid fint å ha noe i det rommet som skiller seg ut hvis man ønsker å 

bruke det. Derfor var det ikke aktuelt å ha noen videoinstallasjoner der. Meningen med 

rommet er at publikum skal fokuserer på de filmatiske effektene før man går igjennom 

utstillingen.133  

Rommet kan derfor fungere som en introduksjon til hvordan vi skal se Munchs malerier i 

møte med videoinstallasjonene som vises i de andre rommene. Fem av de seksten bildene som 

henger der er malt mellom 1910 og1925. De resterende ti er malt 1880-1882. Malerier som 

Galopperende hest (1910-12), Arbeidere på hjemvei (1913-14) og Oppover bakken med kjelke 

(1910-12) er, som det står å lese i utstillingsheftet, «markante eksempler på hvordan Munch 

skaper bevegelse i sine bilder». Selvportrettet (1882) som henger i det første rommet, er selve 

emblemet til utstillingen òg sannsynlig Munchs første maleri. Det blir av Bal tolket, som en 

ung mann som ikke ønsker å snakke med henne i motsetning av tidligere tolkninger, hvor 

Munchs uttrykk heller blir hevdet som en sober selvvurdering. «Begge tolkningene attribuerer 
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en intensjon og skaper en fiksjon», skriver Bal. Den ene til kunstneren selv, mens den andre, 

hennes egen, til «hovedrolleinnehaveren».134  

Bals tolkning av Munchs kunst samsvarer med hvordan bildene utover i utstillingen er 

blitt arrangert. «Sideblikket» som er utstillingens «estetiske motpart», som også publikum 

skal oppleve når de sitter ned i utstillingen, blir her fremstilt med dette selvportrettet av 

Munch. Teknisk sett er dette portrett malt foran et speil, men «ved ikke å se noen i øynene, 

unngår man blikkutvekslingen som ellers er en naturlig del av møtet med andre mennesker», 

står det i utstillingsheftet.135 Med referanse til «sideblikket» står det også at selvportrettet kan 

leses på to måter: Både som en «fysisk måte å distansere seg på», samtidig som «betrakteren 

først og fremst er en som ser på andre».136  

Selvportrettet fremstår som isolert, da det henger et godt stykke fra de andre ni bildene på 

samme vegg. Motivene på de ni bildene er i stort sett Oslomotiv, malt i perioden 1880-1882. 

De er alle mennesketomme, og ser ut til å være arrangert på denne måten for å forsterke 

følelsen av tomhet/ensomhet. «Dette kan også leses som en filmatisk effekt», står det i 

heftet.137 

Maleriene som er hengt opp samlet på denne veggen viser til en periode i Munchs liv 

da han var ung kunstner, og synligjør på den måten et kunstsyn som både er synkront og 

diakront, hvor verkene blir presenter innenfor en bestemt tidsramme. Imidlertid er ikke dette 

en utstilling tilsvarende Edvard Munch – De første studieår 1984 eller Munch blir «Munch» 

fra 2008 hvor utstillingen tar for seg Munchs «formdannende» år. Dette er en temaorganisert 

utstilling og veggen skal belyse temaet Filmatiske virkemidler og ensomhet. 

De tre andre bildene på kortveggen er malt i en helt annen periode i Munchs liv, 1912, 1913 

og 1925, hvor to av maleriene forestiller en mann og en kvinne som er nakne, mens bildet fra 

1913 som heter Forføreren (fig.1) forestiller en mann og kvinne sittende ved siden av 

hverandre. Det er 50 år gamle Munch som holder rundt sin modell Ingeborg Kaurin.138 Dette 

og det to andre maleriene er hengt her som «et utrykk for selvpålagt ensomhet, selv når to 

mennesker er sammen», står det i heftet.139 En påstand som konstruerer en sammenheng for å 

passe in i utstillingen og som kan virke noe hindrende hvis man leser biografien til bildet. På 
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den annen side er museet ikke lenger en objektiv forvalter av historien og sannheten. Av den 

grunn finnes det ikke noen autorativ fortelling som museet må fortelle.  

I tillegg til de 16 maleriene i dette første rommet ligger dokumentasjonen av 

videoverket Madame B og en tidlig dansk utgave av Gustav Flauberts roman Madame Bovary 

utstilt i et glassmonter som markerer idégrunnlaget for utstillingen. 

 

Figur 2 

2 Fostring og dannelse  

Dette er det første rommet som man som besøkende møter i det man går inn i 

utstillingen. Førsteinntrykket er noe overveldende med de to videoinstallasjonene som henger 

på begge sidene av rommet omkranset av Munchs malerier. Som besøkende må du innom 

rom 1 først for å så gå tilbake til rom 2. Videoinstallasjonen heter Emmas utdannelse, og varer 

i 14 minutter. Hensikten med installasjonen er å beskrive dilemmaet mellom «naturgitte 

tilbøyeligheter og oppdragelsens tvang» står det å lese i utstillingsheftet.140 Den er delt på to 

videoer, den ene forestiller Emma alene hjemme, hvor hun flykter inn i fantasier, mens i den 

andre utspilles på skolen hvor hennes naturgitte sangstemme «kultiveres» av en musikklærer. 

Installasjonen er omgitt med seks bilder av Munch, hvorav to er selvportrett i henholdsvis kull 

og olje. Selvportrettene skal henspille på en gryende ensomhet, og gi inntrykk av å se fra 

øyekroken på «de andre» personene i bildene, barna som går inn i skogen og jenter som «kan 

ha vært» Munchs venner står det videre i heftet.141 To av portrettene er Munchs søster Laura 

Munch malt i 1882 og 1883 (fig.2). Det er kun portretter som henger rommet sammen med 

videosekvensene. Portrett er i utgangspunktet en tradisjonell måte å organisere på, men i dette 

rommet kan man merke seg hvordan et hendelsesforløp blir iscenesatt med måten maleriene 

er arrangert i opphengingen, og hvordan kunstverkene blir en fremvisning av ulike motiv med 
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beslektet tematikk. Det understreker endringen av kunstmuseets rolle som har blitt en aktør 

som aktivt skaper fremfor passivt gjengir historier og sammenhenger i en utstilling. I tidligere 

kataloger på MM var det kun notert nummer foran titlene til de ulike kunstverkene, skrevet 

inn i kronologisk ordnet rekkefølge. Der var ingen tekst som viste til noen fortelling som 

skulle bidra til assosiasjoner i fremvisningen. Det var den tids norm at historien fortalte seg 

selv når kunsten ble vist frem kronologisk, uten avsender og at publikum ble involvert. Den 

additive fortellerformen som kjennetegner dette forholdet mangler den narrative oppbygning 

med en begynnelse, et spenningsforløp og en avslutning som den assosiative fortellerformen i 

temaorganiserte utstillinger gjerne har.142 

 

 

Figur 3 

3 Fantasier  

Rom tre er viet til fantasier som kan oppstå når to mennesker har møtt hverandre for 

første gang. Temaet iscenesettes med to installasjoner som henger mot hverandre fra taket og 

ned midt i rommet, slik at du kan gå imellom dem (fig.3). Emma på den ene skjermen 

fremstår som drømmende og flørtende, mens Charles på den andre skjermen sitter ved et 

skrivebord og fantaserer om Emma. Kvinner som Munch har malt blir fremstilt som i «en 

filmatisk sekvens på veggene og kan leses fra flørt til seksuelt begjær og videre til fysisk 

kontakt», står det i heftet.143  

Det er i dette rommet som man møter de lavt hengende kunstverkene til Munch for 

første gang, og som oppfordrer publikum til å sitte ned på benkene foran. Alle bildene foruten 

ett, er utført i perioden 1893-1902. Det er Ung kvinne i hagen (1916-20) som er en senere 

periode i Munchs virke. Betraktningen av maleriene oppleves mer fortettet når du sitter ned 
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og har ryggen mot videoverket og Bal er jo opptatt av at betrakteren skal tolke kunstverkene 

selv. Utfordringen med egen tolkning samtidig som man leser teksten i utstillingsheftet er som 

Bahr skriver i sin anmeldelse om Bals måte og organisere utstillingen på. «Hun later til å 

etterstrebe en universell og intuitiv kunstopplevelse, men løper risikoen for å projisere egne 

fordommer inn i motivene, og ende med en tolkning som forflater dem».144 

 I anmeldelsen til Bahr blir også bildet Tulla Larsen (1898-99) som henger i dette rommet 

nevnt. Bahr skriver:  

At det riktig nok finnes bilder som forestiller musen Tulla Larsen, den rødhårede 

elskerinnen som var part i skyte-episoden hvor Munch skadet en hånd, muligens i en 

blanding av sjalusi og fyllekrangel. Bal er fascinert av et bilde hvor kvinnenes ansikt 

er ripet opp, som i raseri, men går glipp av bakgrunnen på grunn av sin motvilje mot 

biografiske detaljer.145 

 

 Bals motvilje mot biografiske detaljer grunner jo i at hun kun er opptatt av å 

tematisere motivene og presentere de på tvers av tilhørighet i utstillingen. Som følge av det 

kan kunstverk i tematiske utstillinger bli til argumenter som kan virke mer innskrenkende enn 

utvidende av forståelsen av kunstverkenes opprinnelse.  

  På høyre side inn mot neste rom henger Stoffveksling. Liv og død (1898-99) (fig.4), et 

oljemaleri som også ble stilt ut på utstillingen Gjennom naturen. Motivet er innfattet av en 

utskåret treramme som viser en hodeskalle og dyreskalle, begravd i jorden mellom trerøtter − 

liv og død vevet i hverandre. I utstillingen Gjennom naturen skulle motivet beskrive naturens 

nedbrytning hvor stoffveksling betegnet den kjemiske prosessen som skjer i alle levende 

organismer.146 Dette er et eksempel på en betydningsforskyvning som oppstår når maleriets 

motiv er satt inn i en helt annen kontekst – i dette tilfelle overgangen mellom «Fantasier» og 

«Ensomhet» i utstillingen Emma & Edvard. 
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Figur 4 

 

Figur 5 

 

Figur 6 
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4 Ensomhet  

Akkurat som undertittelen tilsier i det fjerde rommet, vil Bal tydeliggjøre temaet 

ensomhet. Det blir belyst av blant annet maleriet Bohemens bryllup (1925-26) (fig.5) som er 

det første du ser når du kommer inn, hengt lavt med en benk foran. Når du setter deg ned for å 

betrakte bildet, er det nesten som om du sitter ved bordet til brudeparet. Kvinnen i maleriet 

fremstår som isolert i forhold til de andre gjestene, og skal minne om den isolasjon som 

Emma opplever under bryllupsfeiringen i filmen. «På maleriet sitter en kvinne i lys kjole 

omgitt av svartkledde menn. På bordet står restene av en middag, med skitne tallerkener, 

flasker og halvfulle glass: Gjestene ser slitne ut, som om selskapet har vart for lenge festen er 

over, det er ikke kake igjen», skriver Bahr i anmeldelsen sin. Hun mener at Bal er litt vel 

opptatt av «visuelle paralleller og at de kan virke overfladiske og misforståtte». Bahr viser 

nettopp til dette motivet som Munch har malt flere ganger. Hun skriver at tittelen like gjerne 

kan tolkes ironisk med at den er «en omskrivning for håpløs sjekking på tampen av en fest, 

når det bare er patetisk å tro at du ennå kan vinne kampen om «bruden»?». Kvinnen er 

kanskje ikke så ensom? «Glor hun ikke tvert imot selvbevisst «i kamera», som vi kunne ha 

sagt om dette ikke var et maleri, men et snapshot?» konkluderer Bahr.147 I utstillingsheftet 

derimot står det følgende om motivet, «en opprivende fremstilling av ensomhet som 

tilkjennegir en dyp sympati med kvinnens rolle, minner om Emmas isolasjon under 

bryllupsfeiringen».148 

Bryllupssenarioet i videoen (fig 6) blir fremvist inne i en hvit kube med benker foran 

og har en varighet på 22 minutter.  «Stemningen virker helt annerledes i videobryllupet, med 

sine renskrubbede skuespillere og sitt elegante overklassemiljø. Ingen virker utslitt av 

utagerende festing. Alle ser ut til å kjede seg, selv om gjestene stikker hodene sammen for å 

sladre», skriver Bahr videre i sin anmeldelse. Hun fortsetter med å skrive følgende: 

Mangelen på ekte likheter gir prosjektet et forsert preg, som kan tyde på at 

Munchmuseet har gitt Bal et for snevert oppdrag. Hun skulle lete etter likheter mellom 

Emma og «Edvard», og har valgt bilder som «passer» til filmen. Det må være lov å 

spørre hvor fruktbar en slik agenda er, dersom den reduserer en kunstners verk til 

illustrasjoner. Blir Munchs malerier ruter i en tegneserie av Mieke Bal, basert på en 

idé av Gustave Flaubert? 

 

Nettopp denne kritikken som Bahr foretar er en refleksjon som utfordrer tematiske 

utstillinger. Tematisk organiserte utstillinger kan tendere til å gjøre kunstverk til 
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endimensjonale illustrasjoner av teoretiske poenger, hvor utstillingens intensjon går på 

bekostning av en mer konvensjonell monografisk utstilling. I og med at kuratoren har fått en 

synligere rolle i utstillingssammenheng, kan det gi inntrykk av at det er kurator som i større 

grad ønsker å si noe enn bildene.  

I den andre installasjonen i rommet kan man se hvordan Emma kjeder seg og begynner 

å henfalle til fantasier. Spørsmålet er dog om det ikke blir fremstilt noe endimensjonalt i 

videoen, når kjedsomhet jamføres med ensomhet i det Emma ikke blir sosialt aksepter. Rundt 

i rommet utenfor kuben henger malerier som også skal uttrykke en «overveldende» og 

«opprivende» følelse av ensomhet, står det i utstillingsheftet.149 To av de fire oljemaleriene er 

hentet fra den såkalte Lindefrisen og malt i 1904.150 De andre to er Øye i øye (1899-1900) og 

Rød villvin (1898-1900) Fire bilder er tresnitt laget i 1899 med den betegnende tittelen: To 

mennesker. De ensomme.  Tatt i betraktning det Bahr skriver i Morgenbladet, blir det som jeg 

har nevnt tidligere, kanskje litt for enkelt å begrense bildene til kun temaet «ensomhet». Bahr 

skriver at «For meg virker tolkningen som en enorm banalisering av det nyanserte registeret 

av melankoli, lidenskap, vennskap og sjelelig ensomhet som preger Munchs tidlige 

motiver».151 Et utsagn som støtter opp under den utfordringen en temaorganisert utstilling 

basert på en så ikonisert kunstner som Munch kan ha.  

Vandringen fortsetter inn mot rom fem, i den svartmalte gangen med dempet lys hvor 

det henger settfotografier fra filminnspillingen av Madam B (fig.7). 

 

Figur 7  
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Figur 8 

5 Opprør 

Kunstverkene i rom fem viser hvordan både Emma og Edvard søker forlystelse fra 

håpløsheten. Handlingen deres blir «observert og vurdert» av andre. I dette rommet kommer 

det filmatiske til utrykk med at det ser ut som bildene er i dialog med hverandre (fig.8), 

samtidig som Munchs bilder igjen blir brukt som illustrasjoner og antydninger. Bildene som 

henger i rommet skal symbolisere et forsøk på «å unnslippe ensomheten» og «mulige 

konsekvenser av slike kortlivete fornøyelser».152 Et av motivene forestiller et slagsmål 

mellom Munch selv og den samtidige kunstneren Ludwig Karsten (fig.8). Selv om samme 

verk kan opptre i forskjellig utstillingssammenheng, hvor det midlertidig antar en ny 

betydning, kan det oppleves som noe merkelig å se maleriet plassert i denne sammenhengen. 

Især hvis man har kjennskap til maleriets opphav, men ved å organisere utstillingen tematisk 

åpnes det nettopp opp for at forskjellige historier rundt et verk kan bli formidlet på flere 

måter. Verkets innhold og betydning blir da helt forbeholden konteksten som det er presentert 

i.  

Det er ikke meningen at Munchs verk skulle illustrere Madame Bovary. Det hadde 

vært en nedgradering av Munchs kunst. Bildene skulle bare fange opp de samme 

aspektene og problemene som finnes i romanen i dialog med de forskjellige 

videosekvensene – de skulle snakke på tevers av hverandre, sier Falck i intervjuet.153  

Er det ikke likevel nettopp det Munchs kunst gjør? Illustrere historien om Madame 

Bovary i videoinstallasjonene og blir til et billedmateriale hvor betrakteren blir mer opptatt av 
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betydningen iscenesatt av Bal enn å få historisk innsikt i Munchs kunst. Eller er det som det 

står å lese recensjonen til Kjetil Røed i Aftenposten?   

Edvard og Emma dreier seg også i befriende liten grad om Munch eller hans «storhet». 

Hvor Bal, med den største selvfølgelighet bruker, kunst som redskap for å tenke 

gjennom allmenn-menneskelige problemstillinger. Det er en god idé om vi skal ha et 

grep om hva verdien av kunst er for noe. Det er ikke bare kunstverk som åpnes for 

større forløp og mer praktisk anvendelse. Litteratur og kunst tenkes på tvers av vanlige 

måter å ramme inn kunst og bøker på. 154  

Hvis Munch ikke blir presenter i annen kontekst og sammenheng enn seg selv, blir 

forestillingen om Munch som den geniale kunstner og unike personlighet befestet.  

Dilemmaet er også at den biografiske og kronologiske forbindelsen ser ut til å være 

selvskreven i en ren monografisk utstilling, kun forbehold kunstnerindividet. Komparasjon og 

dialog mellom ulike kunstverks utrykk er jo en «bærebjelke i all kunstmuseal organisering» 

og som er grunnlaget for fremvisningen av videoverket og Munchs kunst. Sett i lys av denne 

utstillingen er det en interessant betraktning, som Ustvedt utfra sin egen erfaring gjør. Han 

sier at «kunst synes å trives best sammen med annen kunst laget i noenlunde samme 

periode».155 Hvilket ikke er tilfelle i denne utstillingen. 

 Samtlige malerier og litografier, foruten to som er hengt opp i dette rommet er laget 

mellom 1903 og 1909. Det er Slagsmålet (1932) og Søvnløs natt. Selvportrett i indre opprør 

(1920) som i denne sammenhengen forestiller «en plaget og aldrende Edvard som observerer 

det hele». 156 Samtidig som maleriene er hengt slik at det kan vise til en periode i Munchs liv, 

blir motivene iscenesatt med antydninger/replikker i tekstheftet som henviser til fortellingen. 

Forhåpentligvis fanger bildene med hjelp av teksten opp de samme aspektene og problemene 

som er i romanen. Faren er dog, at de nettopp blir illustrasjoner som understøtter historien om 

Madame B. Utfordringen med monteringer i temaorganiserte utstillinger er jo som Ustvedt så 

elegant skriver, «at viljen til undersøkelse og diskurs ofte går på bekostning av fremstilling av 

historiske prosesser, og at sammenstillingene fører til overfladiske og lett fordøyde påstander 

om likheter, berøringsfelt som tenderer mot å virke begrensende heller enn utvidende i 

forhold til det enkelte verk».157 

I videoen Prøver å elske som er i samme rom, forsøker Emma unnslippe ensomheten 

gjennom forelskelser og sosiale ambisjoner. Mennene Emma innleder affærer med ligner 
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hverandre. Det viser seg å bli kjedelig i lengden, noe som skildres ved at elskerne gestaltes av 

samme person som har rollen som ektemannen Charles. Et filmatisk grep som poengterer Bal 

og Gamakers tolkning av Emmas valg, skriver Aarabakke i sin anmeldelse. Det er ikke 

kjærligheten til mennene som driver henne til utroskap men hennes lengsel og søken etter ekte 

kjærlighet. Installasjonen Lidenskap og skuffelse som står mitt i rommet er det svarte lille 

rommet som «lukker betrakteren inne i Emmas opprivende verden».158 Til dette lille rommet 

blir man invitert til å se på videoen, ved å sitte ned på en svart rund sofa i det som Bahr 

nevner som «tidsriktig sofa i klunkestil fra forrige århundreskiftet».159 Også det kan oppfattes 

som et anakronistisk stilbrudd; en sofa i klunkestil sammen med en videoinstallasjon.  

I gangen til neste rom som også er svartmalt peker fotografiene tilbake på videoene 

man nettopp har sett, samtidig som de forgriper det som skal finne sted står det å lese i 

utstillingsheftet.160  

 

 

Figur 9                                                              Figur 10 

6 På dypet 

Historien om Emmas tragiske skjebne fortsetter i rom seks hvor håpløsheten tar 

overhånd. På Dypet er tematittelen og kommer til syne med flere forskjellige malerier. Her 

henger fire selvportrett. Et fra 1940 forestiller en aldrende Edvard «hvor han gjennom 

sideblikket er vitne til fryktelige hendelser», står det i heftet.161 Alt fra druknede barn til 

myrdede menn, «dramatisert» ved opphengingen til Bal. For å understreke ledemotivet i 

rommet tematiserer fire av bildene drikking, hvorav to er selvportrett, Selvportrett ved vinen 

(1906) og Selvportrett med flasker (1938) (fig.9).   
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I utstillingsheftet står det at «den manglende evnen til å engasjere seg i et forhold 

kommer til syne i dobbeltportrettet av Edvard som skuler mot en lite flatterende Tulla Larsen. 

Lerretet ble på et tidspunkt delt i to, som for å understreke det fundamentale bruddet mellom 

mann og kvinne» (fig.10). Her blir igjen den historiske og biografiske opprinnelsen til motivet 

satt til side. Men så er ikke det heller hensikten med denne utstillingen. Bildene skulle jo bare 

fange opp de samme trekkene som er i romanen som igjen utspiller seg i et audiovisuelt 

kunstverk. Edvard er ikke Munch selv, men en karakter Bal mener hun finner i hans verk. 

Utfordringen gjennom hele utstillingen, er å være den aktøren i interaksjonene mellom 

kunstverkene som Bal utfra sitt filmatiske perspektiv vil at den besøkende skal være. Like 

mye som man savner kunsthistoriske opplysninger om Munch i en temaorganisert utstilling 

som denne, blir det utfordrende å legge bak seg det man vet om ham. Organiseringen av 

utstillingen bekrefter Tzortzis observasjon av dagens museumspraksis, hvor avvikelsen fra 

den kronologiske tilnærmingen til kunstutstillinger er fremtredende til fordel for den 

voksende kuratoriske tilbøyelighet til mer komplekse innfallsvinkler.162  

I dette rommet kan man også se Madame B scene 7 Å elske Léon, en installasjon som 

forestiller en kino. Den er helt rød innvendig med røde stoler og henspiller på forelskelsen og 

romantiske illusjoner som fenomen i kinofilmens historie, hvor romantiske forventninger 

dyrkes frem, bare for å ende i dessillusjon. Her ser man Emmas forsøk på å bli lykkelig med 

en ny mann, men det er ikke mer vellykket enn tidligere og allerede før forholdet har kommer 

i gang kjeder hun seg.163 «Figurene hos Munch ser ofte ut til å føle mye – kanskje ensomhet, 

sikker lengsel og lidenskap, men neppe den typen kjedsomhet som plager Emma, skriver Bahr 

med sin kunsthistoriske bakgrunn i anmeldelsen.164 Denne betraktingen kan bekrefte at 

sammenstillingen av Munchs verk og videoverket møter på problemer fordi det er avstand i 

det stilistiske uttrykket til de to ulike kunstverkene. 
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Figur 11 

7 Slutt 

I det siste rommet i utstillingen møter publikum «groteske ansikter» og 

«desillusjonerte selvportretter av Munch», hvor «kjedsomhet og ensomhet blir til 

håpløshet».165 Der er tre malerier med døden som tema. Deilig er jorden (1909) Sigurd 

Slembe (1909) og Bohemens død (1915-17). Rommets tittel er jo symbolsk Slutten som også 

er navnet på den siste videosekvensen. De fem skjermene presenterer forskjellige avslutninger 

som stiller det overordnede spørsmålet, «hvordan avslutte?». En stor svart boks tar opp plass 

midt i rommet hvor det er det mulig å sitte ned foran videoene og betrakte de forskjellige 

avslutningene. (fig.11) Det er kun benker plassert foran videoverket i dette rommet, ingen 

foran Munchs kunstverk. Som besøkende blir du dermed oppfordret til å sitte ned å se på de 

forskjellige avslutningene i videoinstallasjonen, istedenfor å sitte ned og betrakte maleriene. 

«Likestilling mellom kunstformene» som Bal mener hun etablerer ved å sitte ned, uteblir altså 

i dette rommet. Omvendt, var der ingen sitteplasser foran de to videoskjermene i rom tre, som 

omhandlet temaet Fantasier.  

  Følgelig er den besøkende overlatt til å stå for å oppleve de 11 maleriene, som henger i 

det siste rommet. De er fra forskjellige perioder i Munchs virke, seks er malt i perioden 1906-

1909, mens to er fra 1916 hvorav det ene er Selvportrett i Bergen og to er fra 1892 respektive 

1896. Selv om, seks av bildene er malt i samme periode, viser det til hvor vesentlig det er å 

fremheve kunstverkets motiv i en temaorganisert utstilling fremfor perioden de er malt i. 

Avslutningsvis i utstillingen møter man seg selv i et speil. Før dette avsluttende poeng, 

henger det siste oljemaleriet i denne utstillingen av Edvard Munch, Selvportrett med hatt og 

frakk (1915). En biografisk opplysning er at Edvard Munch døde 23.januar 1944 så 
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selvportrettet representerer ikke «slutten» i den forstand, men kan utfra en assosiativ 

fortellende konstruksjon bety at «når Edvard har hatt og frakk på er han på vei å gå».  

Selv om Bals intensjon med selvportrettene er å vise til fortelleren Edvard i 

iscenesettelsen av denne utstillingen, kan publikum velge i sin ettertanke og kontemplasjon, å 

«stå» og betrakte maleriet enten som Edvard Munch eller Edvard.   
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5 Diskusjon - avslutning   

Tapet av en vedtatt norm for fremvisning av kunst og kunstmuseet som objektiv 

ivaretaker av historien og sannheten, trenger ikke å bety at historien i seg selv er ugyldig.  

Uten historiske preferanser riskerer vi kun å bli prisgitt en kurators personlige valg. 

Tzortzi skriver «at a-historiske utstillinger har blitt kritisert for å ha et «ikke objektivt 

syn på kunst» og referer til Meijers.166 Hun mener at a-historiske utstillinger er en «svært 

subjektiv måte» å arrangere kunst på. Meijers argumenterer med å hevde at selv om enkelte 

fremmer a-historiske utstillinger og som dermed avviser innordningen om utvikling og stil 

som «konstruksjoner», så foreslår de samtidig «en ny enighet» som er skapt gjennom å 

konstruere sammenheng mellom ulike verk. Meijers formulerer avslutningsvis i sin artikkel 

en innvending i forhold til denne formen for utstillinger. Hun skriver følgende: 

«Kunstverkene er ordnet på grunnlag av nye sannheter som presenteres som universelle, til 

tross for organiseringen er høyest personlige farget. Dessverre lukker denne essensialisme den 

døren som disse utstillingene hadde syntes å åpne».167 På den annen side kan a-historiske og 

temaorganiserte utstillinger bidra til en bedre forståelse av det tjuende århundre kunst og 

etablere av en følelse av oppdagelse hos betrakteren, hevder Serota som var ansvarlig for 

utstillingen på Tate i år 2000. Han mener at når kurator blir fristilt fra restriksjoner i form av 

historiske arrangement er det mer inspirerende og skaper nye konfrontasjoner. 168 

Utfordringen for sammenstilling av ulike kunstverk oppstår, som tidligere nevnt, 

gjerne når det er avstand i tid. Imidlertid ser det ut til at uansett hvilke grep som blir tatt for å 

vise til en komparasjon mellom ulike kunstnere er den komparative opphengingsmetoden 

utsatt for kritikk. Om det så handler om +Munch serien eller Mieke Bals Emma & Edvard.   

MM blir for eksempel av PhD-stipendiaten i kunsthistorie Ingrid Halland kritisert for å ha 

fulgt et historisk-biografisk prinsipp i både Johns + Munch og i Vigeland + Munch, som hun 

mener er utdatert. I Jorn + Munch utstillingen kritiserer Halland MM for å påstå at 

utgangspunktet for utstillingen var å bevise at Munch var en inspirasjon for Jorn ved at MM 

hadde laget veggtekster som beskriver «åpenbare» visuelle likheter mellom de ulike 

kunstverkene. Hun skriver at «veggtekstene beskriver og forklarer en objektiv sannhet som vi 

kan bevise ved hjelp av verkene». Halland mener at kunstverkene i seg selv skal ha «kraft til å 
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engasjere, provosere og utfordre» uten eksplisitte veggsitat som fremhever berøringspunkter 

hos de ulike kunstnerne, og skriver videre i Kunstkritikk følgende:  

Når Munchmuseet (og også Nasjonalmuseet) skal satse i de kommende årene, må 

institusjonene produsere gode, forskningsbaserte utstillinger. Men forskningen kan 

ikke være tuftet på foreldede metoder og teorier, slik store deler av +Munch-serien 

var. Museene må åpne opp, slik at publikum kan få tilgang til kunstverkenes 

uforståelighet. En formidling der kunstverkenes eksistens ikke legitimeres av et 

rasjonelt språk eller en objektiv kulturhistorie, men åpnes mot det kaotiske, 

irrasjonelle og spekulative. Det vil si, å ikke forsøke å begripe verkene, men heller bli 

grepet av dem.169 

Halland fremholder Melgaard + Munch utstillingen som et eksempel på en 

komparasjon som avsto fra «kravet om forståelse» ved at utstillingen ikke fulgte et historisk-

biografisk prinsipp og var uten forklarende veggtekster.170  

Å få tilgang til «kunstverkets uforståelighet» og kun «bli grepet av dem», uansett om 

du er innsatt i kunsthistorie eller ikke, kan virke utilgjengelig for noen. Selvfølgelig kan det 

være et ideal, men inntrykket mitt er at den besøkende setter pris på tekst som forklarer eller 

at fagfolk viser til kunstmuseale organiseringsprinsipper som bidrar til økt kunnskap og 

innsikt. Derfor er det rimelig at det komparative grepet som inkluderer veggtekster eller viser 

til historisk-biografisk prinsipp fremdeles er aktuelt innen kunstmuseal organisering. Hvis den 

besøkende kun er overlatt til «kunstverkets uforståelighet», blir alle holdepunkter borte. Om 

det så handler om å avstå fra objektive kronologiske historiske preferanser eller subjektive 

valg, utover valg av kunstverk, som er utført av kurator. Det kan i enkelte tilfeller være nok så 

utfordrende å forholde seg til utstillinger som er preget av den subjektive opphengingen basert 

på en kuratorisk idé.  

Steihaug forsvarer i samme tidsskrift +Munch serien og de kuratoriske valg som er 

blitt gjort i forbindelse med utstillingsserien. Steihaug bekrefter kritikken om at museet skal gi 

publikum tilgang til «kunstverkets uforståelighet», men tillegger og skriver: «Vi kan ha en idé 

om at kunsten representer noe som går ut over det som språklig-diskursivt-begrepslig lar seg 

utsi, men vi er like fullt henvist til et kommunikativt og generaliserende språk for å snakke 

nettopp om dette u-gripbare, også for overhodet å kunne påstå at det finnes».171 På den måten 

bekrefter Steihaug sin tilnærming hvor han understreker at en utstilling er et argument og at 

kurator er synlig som én som sier noe. Samtidig ser det ut til å være viktig for MUM å 

kontekstualisere Munch og Stenersensamlingen fordi de nettopp ønsker dette engasjementet 
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som slike debattinnlegg utgjør. Steihaug avslutter artikkelen med å skrive: «MUM ønsker 

ikke å være et mausoleum med Munchs kunst på lit de parade i en fastlagt forståelsesramme, 

men derimot at vi ønsker å utfordre både oss selv og publikum gjennom en grundigere, mer 

nyansert og søkende forståelse av hans kunst».172  

I og med at MM har valgt å satse på skiftende utstillinger som har «en kuratorisk idé 

og tydelig profil» frem til åpningen av Bjørvika blir det interessant i lys av denne debatten, og 

se hvordan museet organiserer utstillingene sine i det nye museet. Steihaug sier til Ekeberg i 

Kunstkritikk at «poenget nå er å utforske museets nye profil. I Bjørvika vil publikum 

naturligvis kunne oppleve både permanente og skiftende utstillinger».173 Kunstprofessor Ina 

Blom mener, som tidligere oppgitt, at det ligger mye kreativitet i tradisjonell kunstformidling. 

Hun sier at det er «mange måter å skape engasjement rundt kunsten på» og at «det handler 

mest om hvordan man velger å henge opp verkene og hvilke historier man ønsker å 

fortelle».174  

Det ser altså ut til at MM som kunstinstitusjon blir mer synlig med den økte satsning 

på «tungt profilerte» utstillinger i forhold til tidligere mer tradisjonelle former. Publisitet er jo 

den forstand forståelig med tanke på at besøkstallet må betraktelig opp når det nye museet står 

ferdig i 2020. Målet er 500 000 besøkende i Bjørvika, hvilket er 300 000 mer enn museet har 

på Tøyen i dag.175    

Gade etterspør i artikkelen sin Hvad er udstillingsanalyse? utstillingens dypere 

motivering, hvor han skriver: «Det er ikke tilstrekkelig å spørre hvem utstillingen henvender 

seg til og hvordan den gjør det man må spørre hvorfor den gjør det?176 Foruten at museet vil 

skape debatt ved «å engasjere og utfordre bildet mange har av Munch», så kan museet sees 

som parthavere i et «politiske urbaniserings og infiltreringsprosjekter som har større kulturelle 

omlegninger og sosiale saneringer for øye», som Gade utrykker det.177  

I følge Moser som publiserte sin artikkel i 2010, har det har vært rettet en del kritikk 

mot museenes fokus på å lage temaorganiserte utstillinger fremfor å vise frem større deler av 

samlingen sin. Utover å være en «designdrevet trend» gjenspeiler dette skiftet, ved at det 

virker å være viktigere å formidle ideer i stedet for å vise museets samlinger.178 
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Det er ikke bare det at museets samling ikke blir vist til enhver tid. På et monografisk 

museum kan det noen ganger virke som om det er kurators grep som skal synliggjøres fremfor 

kunstverkene eller den enkeltkunstneres utvikling og historie. Risikoen er, som Meijers er 

inne på, at den formen for utstillinger blir en ny norm.  

Den temaorganiserte utstillingen Emma og Edvard som var tuftet på en komparasjon 

mellom Munchs verk og den remedierte videoverket av Flauberts roman kan sees som en 

indikator på denne trenden. Utstillingen Emma og Edvard er kun et eksempel på en endring 

av utstillingspraksis som har gjort seg gjeldene, men kan sies å være et symptom eller en 

representasjon på en større endring av kunstmuseal organisering i vår tid.  Det spesifikke med 

akkurat denne utstillingen er Mieke Bal som har flere roller i utstillingen, som med sin sterke 

narrative tilnærming forkaster den tradisjonelle historisk biografiske utstillingsformen. Til 

tross for at Bal mener at vi kun «kan kjenne Munch» i bildene som vi ser, så betyr ikke det at 

det subjektive valget hun som kurator gjør er universelt. Bal vil på et vis at betrakteren skal 

oppleve «kunstverkenes uforståelighet», med å si at «kunsten kun er til for ettertanke og 

kontemplasjon», og ved å gripe til «den estetiske motpart», som hun mener er viktig i en 

temaorganisert utstilling, Imidlertid blir den opplevelsen noe borte fordi tekstheftet er nok så 

førende i tolkningen av materialet. Kurators «fortellerstemme» blir dermed så tydelig at den 

ikke bare overskygger den historiske konteksten til Munch, men kanskje også det «å bli 

grepet» av kunstverkene.   

Hva er det da som gjør denne utstillingen interessant utfra temaet om ensomhet, som 

utstillingen tross alt vil synliggjøre? Jeg spurte Falck avslutningsvis i intervjuet, hvilket 

budskap hun mener Emma og Edvard hadde? Hun svarer med å si:  

Utstillingen handler om ærligheten mot seg selv og om vanskeligheten i forholdet når 

kommunikasjon ikke finner sted, men burde finne sted. Hvor mye ensomhet det finnes 

selv om man er sammen med andre, på grunn av at man ikke er ærlig mot seg selv.179   

Utstillingen fikk også strålende kritikk av blant annet Kjetil Røed i Aftenposten som 

mente at Bal «med den største selvfølgelighet bruker, kunst som redskap for å tenke gjennom 

allmenn-menneskelige problemstillinger».180 Ved å bruke bildene til Munch scenografisk i 

sammenstillingen med videoverket, har det kanskje bidratt til at den besøkende reflekterte 

over disse allmenn-menneskelige problemstillingene. Bals perspektiv er «innovativ, 

ukonvensjonell og banebrytende», som direktør ved MM Stein Olav Henrichsen skriver i 
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forordet i boken Emma & Edvard Looking Sideways Loneliness and the Cinematic.181 Slike 

«sideblikk» trengs også når kunsten på MM skal presenteres, og bildene til Munch har tross 

alt «et eget liv», uavhengig hvem de blir sammenstilt med.  

Det er museet som skaper premissene for de ulike utstillingene og perspektivet er vel 

heller at alle organiseringsprinsipper uansett er produserte konstruksjoner. Hvilket i dag gjør 

at ingen av prinsippene har mer gitt status enn de øvrige, om det så er utstillinger på et mer 

kritisk, kontekstuelt og samtidsorientert museum eller et museum som vektlegger de mer 

tradisjonelle formidlingsformene. Det blir derfor spennende å se, hvilke former for utstillinger 

som vi kommer til få å oppleve når Munchmuseet får betraktelig større plass. Forhåpentligvis 

får den besøkende oppleve et utvalg av alle former for utstillinger slik at museet innfrir det 

som står i Årsberetningen:  

Vi bringer Edvard Munchs gave videre. På Munchmuseet skal vi styrke interessen for 

og kunnskapen om Edvard Munch og hans kunstnerskap lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt gjennom bevaring, forskning og formidling. Være synlige og relevante i 

samfunnet og i kunstlivet gjennom en sterk satsning på utstillinger basert på Munchs 

kunst, modernisme og samtidskunst. 182 
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