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IV 
 

Sammendrag 
 

Temaet for denne avhandlingen er hvordan kunstens autonomi opptrer i en debatt om kunst i 

offentlige rom. Vanessa Bairds kunstverk Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene (2012) ga 

enkelte ansatte i Regjeringsbygg 6 assosiasjoner til terrorangrepene 22. juli. At verket 

opplevdes ubehagelig for enkelte ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet førte til at 

departementet valgte å avbestille Bairds tredelte kunstverks tredje maleri To everything there 

is a season (2014). De ansatte i R6s fortolkning av maleriet ble kritisert av medlemmer av det 

norske kunstfeltet, som mente at de ansattes forståelser av førstnevnte maleri var feilaktige og 

at de angrep kunstens frihet til å uttrykke seg fritt om samfunnsmessige spørsmål. Oppgavens 

problemstilling er: Hvordan debatteres kunstens autonomi i offentligheten? For å besvare 

problemstillingen har jeg foretatt en kritisk diskursanalyse av et utvalg debattinnlegg skrevet 

om avbestillingen av Bairds tredje maleri, To everything there is a season. Basert på oppgavens 

analysemateriale finner jeg at det innad i kunstfeltet er uenighet om hvilken rolle kunsten skal 

ha i det offentlige rom; skal den vurderes ut fra de samme vurderingskriteriene som gjelder for 

institusjonell kunst, eller bør den ta hensyn til omgivelsene verket skal opptre i? På bakgrunn 

av disse spørsmålene ble debatten en prosess der kunstens autonomi ble problematisert. 

The theme for this thesis is how the autonomy of art comes into view in a debate about public 

art. Vanessa Baird’s artwork Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene (2012) gave some of the 

employees in Regjeringsbygg 6 associations to the terror attacks which occurred July 22. The 

fact that the artwork made the employees in the Ministry of Health and Care Services 

uncomfortable led the ministries to cancel Baird’s third and last painting To everything there is 

a season (2014), in an artwork consisting of three. The employees in R6 were criticized for 

their interpretation of the painting by the Norwegian art field, who felt that the employees had 

misinterpreted the paintings meaning and also that they as a result attacked the freedom of 

artistic expression. The thesis research question is: How is the autonomy of art debated in 

public? I have conducted a critical discourse analysis of a selected number of opinion pieces 

written on the cancelling of Baird’s painting To everything there is a season. Based upon this 

papers empirical material have I found that there within the art field is dispute about which 

position public art should have in public spaces. 
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1 Innledning 
 

Høsten 2013 ble det klart at Vanessa Bairds tredje og siste veggmaleri To everything there is a 

season (2014), i en serie på tre kunstverk der de to andre heter Lyset forsvinner – bare vi lukker 

øynene (2012) og Lenge gikk jeg tidlig til sengs (2013), ikke lenger var ønsket av de ansatte i 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), som deler arbeidslokaler med Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) i Regjeringsbygg 6 (R6) i Regjeringskvartalet i Oslo. Kunstverket 

ble bestilt av KORO (Kunst i offentlige rom), Norges statlige etat for forvaltning av kunst i 

offentlige rom. En av grunnene til at Bairds kunst var uønsket var fordi enkelte ansatte i R6 

mente at innholdet i Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene ga assosiasjoner til 

terrorangrepene 22. juli (Lenge gikk jeg tidlig til sengs var også ferdigstilt og utstilt da 

avbestillingen av det tredje verket ble klart, men fikk ikke like stor oppmerksomhet i debatten). 

Når en nasjonal tragedie blir dratt inn i en debatt om kunst, er det naturlig at diskusjonen farges 

av hendelsen, spesielt når kunstverket henger i Regjeringskvartalet som ble rammet av et 

bombeangrep 22. juli. Maleriets innhold og tolkningsmuligheter ble dermed hovedfokuset i 

mange av debattinnleggene som ble skrevet om avbestillingen.  

Ønsket om å fjerne Bairds kunstverk vakte sterke reaksjoner og ble heftig debattert i norske 

aviser. Mange grep pennen for å vise sin støtte til Vanessa Baird, eller til de ansatte i R6. 

Debatten tok utgangspunkt i skribentenes egne forestillinger om hvilken rolle kunsten skal ha i 

møte med mennesker som har opplevd et stort traume. Bør kunsten ta hensyn til de ansatte som 

opplevde terror 22. juli, eller bør kunstens frihet sitte i høysetet? Saken om HODs avbestilling 

av Vanessa Bairds tredje og siste maleri er bare ett eksempel på kunstdebatter der kunstens 

autonomi er underliggende tema. Jeg mener at Baird-debatten er et godt eksempel på en 

kunstdebatt som blottlegger samfunnets ulike kunstforståelser i møte med kunst i offentlige 

rom. Generelt vil en konflikt og en offentlig debatt, som avbestillingen av Vanessa Bairds 

malerier, tydeliggjøre disse forskjellene, samt belyse meninger som vanligvis ikke kommer 

frem i media. Derfor velger jeg å bruke Baird-saken som utgangspunkt for en analyse av de 

ulike måtene kunstens autonomi kommer til uttrykk i en kunstdebatt, et kunstsyn og en debatt 

som også oppstår i andre tilfeller av kontroversiell eller uønsket kunst.  
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Kunst i offentlige rom er et felt som vies lite oppmerksomhet i media, og hvis 

oppmerksomheten kommer er det som oftest i forbindelse med at kunstverket oppleves 

provoserende eller kontroversielt, noe som også var tilfellet i Baird-saken (Cartiere, Willis 

2008, 2). Kunst i offentlige rom er tilgjengelig for et potensielt stort publikum og er derfor 

spesielt utsatt for negativ omtale og kritikk fra allmennheten. I en offentlig debatt om kunst er 

det sjeldent at det er den kunstneriske kvaliteten eller verdien som diskuteres, men heller 

moralske spørsmål knyttet til provoserende og støtende kunst og om kunstverket dermed er 

verdig offentlig støtte, mener Mary Devereaux (1995, 46-47). Andre kunstverk i offentlige rom 

som har fått bred mediedekning i Norge fordi de har vært kontroversielle eller støtende, er for 

eksempel Jone Kvies skulptur Orakel #3 (2007) som ble fjernet fra inngangspartiet til 

Høgskolen i Østfold fordi mange mente det lignet for mye på avføring. Tori Wrånes’ skulptur 

Fantasihjelmen (2011) ble fjernet fra taket av Roligheden gård barnehage i Kristiansand fordi 

enkelte mente at Wrånes’ fremstilling av et barn minnet om en snikskytter. En annen debatt om 

et kunstverk i det offentlige rom med 22. juli som kontekst, var minnesmerket Memory Wound 

av Jonas Dahlberg. Minnesmerket skulle ha stått ferdig i 2015 på Sørbråten i nærheten av 

Utøya, men ble avbestilt på bakgrunn av protester fra lokalbefolkningen som mente verket 

forsterket minnene om terrorangrepet 22. juli og at det var en for stor inngripen i naturen.  

Felles for disse skulpturene og Bairds kunstverk er at de av offentligheten er blitt tolket i en 

annen retning enn det som var kunstnerens eller kunstverkets intensjon. Debatten rundt Bairds 

kunstverk i R6 dreier seg i stor grad om de ansattes assosiasjoner til terrorangrepet 22. juli, selv 

om maleriet ifølge Baird selv ikke har en direkte forbindelse til terrorangrepene: «Dette er 

misbruk av 22. juli ... Hvis de er så kreative at de tolker Asbjørnsen og Moe som aggressive, 

har de et problem … De har rotet seg inn i et traume, hvor de tolker motivet av høyblokken og 

flygende papirer som noe farlig … Å lese inn 22. juli er langt fra min intensjon.» (Nydal, 

Fjellberg, 2013). Kunst i offentlige rom som provoserer og forstyrrer kan sette i gang debatter 

som omhandler temaer som ofte ignoreres (Knight 2008, 108). Avbestillingen av Bairds 

kunstverk åpnet for en diskusjon om hvilken rolle kunstens autonomi og kunst i offentlige rom 

skal ha i møte med mennesker som forbinder kunstverk med traumatiske minner.  

Denne oppgavens analyseobjekt vil være debattinnlegg skrevet om Baird-saken, publisert i 

norske aviser. En analyse av debattinnlegg skrevet om håndteringen av Bairds veggmalerier vil 

kunne fortelle oss hvilke dominerende kunst- og kulturforståelser som finnes blant 

befolkningen, samt hvilke diskurser som opptrer i en diskusjon om kunst i offentlige rom. 
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Avisen, både som nettavis og papiravis, er betydelig for et lands kulturkonsum, i tillegg er det 

en viktig plattform for offentlig debatt. Dermed fungerer avisenes debattinnlegg som et godt 

analyseobjekt for en undersøkelse av overordnede kunstforståelser. Debattinnleggene som ble 

skrevet om Baird-saken tok blant annet opp temaer knyttet til fortolkning av kunst, behandling 

av kunstnere og deres kunstverk, samt kunstens frihet eller autonomi. Det er også studien av 

disse tematikkene som utgjør utgangspunktet for denne masteroppgaven.  

1.1 Tidligere forskning og mitt bidrag 

Det er gjort svært få innholdsanalyser av kunstdebatter i aviser, og i media generelt, i norsk 

sammenheng. Det største forskningsarbeidet som er meg bekjent er Håkon Larsens 

masteroppgave i sosiologi fra 2006, Kunstdiskurser i en massemedial offentlighet – En analyse 

av dominerende forståelser av kunst og kultur i NRK Fjernsynets Store Studio. Masteroppgaven 

tar for seg hvordan aktører i media forholder seg til forståelser av kunst og kultur, altså er det 

en kvalitativ analyse av diskusjoner om kunst i NRKs TV-program Store Studio. Larsen 

benytter seg av Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse i sine analyser, som han supplerer 

med Pierre Bourdieus teorier om sosiale felt. Ut i fra sine analyser finner Larsen at Store Studio 

har en kompleks kontekst full av koder som kan være vanskelig å forstå både for publikum og 

gjestene i programmet. Aktørene i programmet har ifølge Larsen viktige posisjoner i ulike 

kunstneriske felt, i tillegg til at de har kulturell og populærkulturell kapital. Hvis man ikke har 

forutsetningene for å forstå programmets koder er det vanskelig for alle aktørene å delta på likt 

grunnlag (Larsen, 2006). Funnene i denne oppgaven har Larsen videreført i artikkelen «Det 

diskursives dialektikk – en analyse av offentlige samtaler om kunst og kultur» fra 2008. I likhet 

med Larsen vil også jeg analysere hvilke diskurser som opptrer i en offentlig mediedebatt om 

kunst og kultur, men i motsetning til Larsen vil min analyse ta for seg debattinnlegg publisert i 

norske aviser med utgangspunkt i en debatt om kunst i offentlige rom. Denne oppgaven er et 

bidrag til forskning knyttet til de ulike måtene kunstens autonomi opptrer i en offentlig debatt 

om kunst i offentlige rom. 
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1.2 Problemstilling 

På bakgrunn av de foregående betraktingene er målet med oppgaven å undersøke hvordan en 

offentlig debatt om kunst i offentlige rom avdekker befolkningens forhold til, og tanker om, 

kunstens autonomi. Dette prosjektet støtter seg dermed også på teorier knyttet til kunstens 

autonomi og ulike kunstforståelser, i tillegg til teori om kunst i offentlige rom og fortolkning 

av kunst. På bakgrunn av dette vil overordnede problemstilling være: 

Hvordan debatteres kunstens autonomi i offentligheten?  

For å besvare denne problemstillingen anser jeg følgende underproblemstillinger som 

relevante:  

Hvilke diskurser og diskursordener kommer til uttrykk i en debatt om kunstens autonomi?  

Hva kan sies å kjennetegne dominerende kunstforståelser, slik de kommer til uttrykk i 

debattinnlegg publisert i norske aviser? 

1.3 Begrepene kunst i offentlige rom og kunstens 
autonomi 

Tidligere har det vært vanlig å omtale kunst i offentlige rom som offentlige eller kunstneriske 

utsmykkinger. Det er også vanlig å bruke begrepet offentlig kunst, som er direkte oversatt fra 

det engelske begrepet public art. Likevel heller man i dag mot begrepet kunst i offentlige rom, 

som antyder at kunst ikke bare behøver å være offentlig for å befinne seg i det offentlige rom, 

det kan også ha andre kvaliteter. Da den statlige kunstinstansen KORO (Kunst i offentlige rom) 

ble opprettet i 1976 fikk det navnet Utsmykkingsfondet, et navn som besto frem til 2007 da det 

ble endret til KORO. Navneendringen er en god indikator på hvordan begrepet Kunst i 

offentlige rom har tilpasset seg endringer i både samfunnet og kunstmiljøet for øvrig, og det er 

dermed også dette begrepet jeg benytter meg av i denne oppgaven. 

«I siviliserte, moderne stater utgjør kunsten en egen sektor med en relativ autonomi. Her kan 

kunstnerne utvikle sin kompetanse på kunstens egne vilkår. Utgangspunktet for denne 

fristillingen er en erkjennelse av at kunsten har en egenart.» skriver professor i kunsthistorie 

Siri Meyer om kunstens autonomi (2015, 11). Meyer mener at kunstens og kunstnernes 
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autonomi er politisk i den forstand at den opptrer i moderne stater som tilrettelegger for at 

kunsten skal være fri, uten innblanding fra staten når det gjelder form og innhold. Mary 

Devereaux mener i likhet med Meyer at kunst bare kan være autonom om den er fritatt fra 

politisk innblanding. Hvis ikke det er mulig må vi akseptere at kunsten kan ha en politisk 

funksjon eller en forbindelse til virkeligheten og politiske problemstillinger. Hun mener at 

ønsket om en fri kunst går på bekostning av muligheten for kunsten å forholde seg til livet og 

samfunnet generelt, samt kunstens potensielle innblanding i politikk (Devereaux 1995, 42). 

Kunstfeltet ønsker ifølge Devereaux å forene kunstens autonomi med politikk, selv om de er 

uforenelige (1995, 53). Devereaux poengterer også at et samfunns politiske klima har stor 

innvirkning på kunstnernes rett til offentlig støtte, og at de ikke kan regne med denne støtten 

om offentligheten ikke mener at kunstens autonomi skal være gjeldende. Kontroversiell kunst 

risikerer dermed å miste både støtte og frihet, og det gjelder spesielt kunst som tar opp temaer 

knyttet til politikk. I dag tar mange det for gitt at ytringsfriheten også skal gjelde kunstfeltet 

(Devereaux 1995, 46-47).  

En av de mest kjente definisjonene av kunstens autonomi ble beskrevet av den tyske 

litteraturkritikeren og kunsthistorikeren Peter Bürger i Theorie der Avantgarde (1974/98), der 

han skriver at kunstens autonomi kan forstås som kunst uavhengig av samfunnet. Denne 

definisjonen kan forstås på to ulike måter ifølge Bürger. Den ene måten å forstå autonomi på er 

i lys av talemåten L’art pour l’art, på norsk kunst for kunstens skyld, som betyr at kunst skal 

være uavhengig av samfunnsmessig og historisk utvikling, og at kunst ikke skal behøve å 

begrunnes eller forsvares. Den andre måten å forstå kunstens autonomi på, er ideen om at 

kunstens uavhengighet fra samfunnet bare eksisterer i kunstnerens egen forestilling og ikke sier 

noe om kunstverkenes egentlige status (Bürger 1998, 63). Den første forståelsen av L’art pour 

l’art er sett fra kunstfeltets eget ståsted, det vil si at dette er en forståelse av kunstens autonomi 

som kun gjelder for de som på ulike måter er en del av kunstfeltet. Den andre forståelsen av 

L’art pour l’art er en kunstforståelse vi finner sosiologi eller medievitenskap fordi disse feltene 

befinner seg utenfor kunstfeltets krav om en uavhengig kunst. I denne sammenhengen er min 

oppgave skrevet med utgangspunkt i et «utenforstående» kunstsyn. I min analyse av utvalgte 

debattinnlegg vil jeg undersøke hvordan kunstens autonomi kommer til uttrykk både innenfor 

og utenfor kunstfeltet. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu definerer kunstens autonomi 

slik: «… painters abandon literature – meaning the ‘motif’, the ‘anecdote’, anything that may 

evoke an intention to reproduce and to represent, in short, to say – holding that the painting 

should obey its own specifically pictorial laws, and be independent of the object represented.» 
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(Bourdieu 1996a, 138). Bourdieu definerer kunstens autonomi med utgangspunkt i ideen om 

L’art pour l’art, og dermed også Bürgers førstnevnte definisjon av begrepet. 

1.4 Struktur  

I kapittel 2 redegjør jeg for teorier knyttet til kunst i offentlige rom for å få en bedre forståelse 

av de rammene kunst i offentlige rom forholder seg til. Jeg vil også redegjøre for 

kunstinstitusjonen, samt de ulike måtene mennesker forholder seg til og fortolker kunst på. 

Deretter vil jeg ta for meg teorier knyttet til avisens bruk av debattinnlegg, samt de ulike 

sjangerne innenfor kommentarjournalistikken og deres kjennetegn. I det samme kapittelet vil 

jeg redegjøre for Pierre Bourdieus teorier om kunstfeltet og det sosiale felt, som fungerer som 

et rammeverk for oppgavens diskursanalyser.  

I kapittel 3 gir jeg en kort presentasjon av Vanessa Bairds kunstnerskap, hvordan kunstverket 

hennes ble mottatt av departementene i R6, i tillegg til en beskrivelse av maleriet Lyset 

forsvinner – bare vi lukker øynene. Jeg mener at dette er relevant for oppgaven fordi dette 

maleriet var utgangspunktet for flere av innleggene skrevet om avbestillingen av Bairds siste 

maleri i hennes tredelte kunstverk. I kapittel 4 vil jeg gjøre rede for kritisk diskursanalyse, som 

er metoden jeg benytter meg av i analysene av de ulike debattinnleggene, samt hvorfor jeg 

mener at denne metodiske tilnærmingen er relevant for min oppgave. Deretter vil jeg presentere 

analysematerialet jeg har innsamlet, og hvorfor disse innleggene ble valgt.  

I kapittel 5 presenterer jeg oppgavens analyser. Underveis i analysene vil det komme frem 

hvilke diskurser forfatterne av debattinnleggene benytter seg av, samt hvilken institusjons eller 

yrkestilknytning de har. Jeg vil blant annet se nærmere på om forfatterne er en del av kunstfeltet 

eller ikke, og denne inndelingen vil jeg gjøre på bakgrunn av Søren Kjørups teorier om 

kunstinstitusjonen (2000). Grunnen til at jeg gjør dette er for å se i hvilken grad deres 

institusjonelle tilknytning manifesterer seg i diskursbruken. Jeg har også valgt å flette 

oppgavens teoretiske perspektiver inn i analysen fortløpende for å slutte opp om mine egne 

vurderinger og tolkninger av debattinnleggene. I kapittel 6 gjør jeg rede for funnene i 

analysearbeidet. Avslutningsvis vil jeg oppsummere og konkludere, samt peke på nærliggende 

temaer og spørsmål som kan egne seg for videre analyser og forskning. 
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2 Teoretiske perspektiver 
 

I dette kapittelet vil jeg først presentere Pierre Bourdieus teorier knyttet til kunstfeltet og det 

sosiale rom. Deretter vil jeg trekke frem teoretiske perspektiver som belyser offentlighetens 

forhold til kunst i offentlige rom, hvordan vi tolker kunst, hvilke opplevelser og følelser kunst 

fremkaller, kunstfeltets rolle i en kunstdebatt, samt måtene kunst i offentlige rom er offentlig 

på. I tillegg vil jeg vise til teorier som tematiserer og problematiserer et økende kulturkonsum. 

Til slutt vil jeg presentere de ulike sjangrene oppgavens analyseobjekt går under og hva som 

kjennetegner kommentarjournalistikken, samt hvordan kunst i offentlige rom opptrer i media.  

2.1 Pierre Bourdieu  

Den franske sosiologen og antropologen Pierre Bourdieu (1930-2002) var opptatt av å hvordan 

maktstrukturene i samfunnet kommer til uttrykk og hvordan de opprettholdes. Dette er blant 

annet beskrevet i boken La Distinction (1979/95). I en analyse av en offentlig debatt om kunst 

i offentlige rom, mener jeg det er interessant å bruke Pierre Bourdieus teorier om sosiale felt og 

ulike former for kapital fordi hans begreper og teorier blant annet problematiserer utfordringer 

knyttet til makt. I tillegg kan man ut i fra Bourdieus teorier forstå hvilken rolle menneskers 

bakgrunn og institusjonstilknytning spiller i en diskusjon om kunst. Som Håkon Larsen 

argumenterer for i artikkelen «Det diskursives dialektikk – en analyse av offentlige samtaler 

om kunst og kultur» (2008) fungerer Bourdieus sosiologiske teorier godt i samspill med den 

kritiske diskursanalysen utviklet av Norman Fairclough. Dette er mye på grunn av at både 

Bourdieus og Faircloughs teorier ønsker å avdekke maktforhold i samfunnet, men på ulike 

måter, og fordi Bourdieus teorier fokuserer på ikke-diskursive strukturers innflytelse på sosial 

handling (Larsen 2008, 67). Fordi Bourdieus teorier er utarbeidet med utgangspunkt i fransk 

kultur, er det nyttig å merke seg at det ikke er sikkert at alle hans teorier lar seg overføre til 

norsk kultur. 
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2.1.1 Bourdieus kunstteori 

Bourdieu mener at kunstverk kun er interessante og meningsfulle om betrakteren kjenner til 

kodene kunstverket er kodet etter. Kjenner man ikke til kodene vil man føle seg fortapt i bildets 

formspråk, mener Bourdieu. For å få kjennskap til kodene bør man blant annet ha kunnskap om 

ulike kunsthistoriske stilarter, og de som ikke forstår kunstverket vil feste seg ved det 

følelsesmessige i kunstverket. For å forstå et kunstverk kreves kulturell kompetanse (Bourdieu 

1995), men ikke alle har denne kompetansen og ser derfor etter det realistiske og hverdagslige 

i kunsten: «One of the reasons why the less educated beholders in our societies are so strongly 

inclined to demand a realistic representation is that, being devoid of specific categories of 

perception, they cannot apply any other code to works of scholarly culture than that which 

enables them to apprehend as meaningful objects of their everyday environment.» (Bourdieu 

1993, 217). 

Å betrakte et kunstverk som det det er, med fokus på form og ikke funksjon (følelser), er en 

forutsetning for en legitim lesning av et kunstverk. Det er dette Bourdieu med henvisning til 

Kant, kaller Den rene smaken (1995, 46-47): «Den rene smaken har en distansert, analytisk 

betraktningsmåte som sitt fremste kjennetegn, og den forutsetter et velutviklet språk som kan 

skjerpe oppfattelsesevnen og styrke evnen til å formidle hva en har sett, lest eller hørt.» 

(Gripsrud 1999, 95). Innehaveren av den rene smaken skal ifølge Bourdieu være likegyldig i 

om kunstgjenstanden som betraktes finnes i virkeligheten, som noe man kan bemektige seg 

eller fratas, nyte eller skades av (Bourdieu 1996b, 140-141). De kunnskaper og væremåtene 

som skal til for å leve etter den rene smaken kaller Bourdieu kulturell kapital (et begrep jeg vil 

komme tilbake til). Den rene smaken har høy prestisje og vil vedlikeholde maktstrukturene i 

samfunnet, fordi ikke alle har forutsetninger for å inneha den rene smaken: «De ulike og mer 

eller mindre uberørte eller distanserte måtene å forholde seg til virkeligheten og til fiksjonene 

på, eller de ulike måtene å tro på fiksjonene eller på de simulerte virkelighetene på, henger 

faktisk, gjennom de økonomiske og sosiale betingelsene som de forutsetter, nøye sammen med 

ulike posisjoner i det sosiale rommet.» (Bourdieu 1995, 52). Med andre ord er kunnskap om 

kunst avgjørende for muligheten til å «forstå» og betrakte kunst. I motsetning til den rene 

smaken står den folkelige smaken, som derimot går ut på at betrakteren forventer at et kunstverk 

skal fylle en funksjon, som blant annet vil si at virkeligheten og livet speiles i kunsten. Den 

folkelige smaken er innstilt på det som er funksjonelt i den umiddelbare sosiale sammenhengen. 

Den dyrker ikke kunst for kunstens skyld, men vil at kunsten skal ha en betydning til hverdag 
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og fest (Bourdieu 1995, 50-52). Den folkelige smaken krever, i motsetning til den rene smaken, 

ingen kunnskap om kunsthistoriske stilarter for å betrakte kunst utifra følelsesmessige 

vurderinger. 

Bourdieus begrep prinsippet om intern hierarkisering definerer kanoniseringen (det som regnes 

blant det fremste) av foretrukne kunstnere som er anerkjent og kjent blant kunstnerens 

likemenn, og kun av dem. Disse kunstnerne oppnår prestisje blant sine likesinnede ved at de 

ikke søker tillatelse eller bekreftelse fra «den generelle offentlighetens» krav. Dette begrepet er 

en målestokk for graden av selvstendighet (den rene smaken) kunstneren uttrykker, samt 

hvilken posisjon kunstneren besitter i feltet vedkommende er en del av, og i hvor stor grad de 

stiller seg bak ideen om kunstens autonomi. I motsetning til den interne hierarkiseringen, står 

prinsippet om ekstern hierarkisering. Her måles suksess etter blant annet kommersiell suksess, 

som for eksempel antallet besøkende på en utstilling, på bakgrunn av sosial beryktethet eller 

anerkjennelse av den generelle offentligheten (Bourdieu 1996a, 217-218).  

2.1.2 Det sosiale rom 

Ifølge Bourdieu eksisterer makt i alle arenaer for kulturell produksjon. Ulike preferanser innen 

mat, klær, interiør, sport og musikk, kort sagt smaken vår, er ulik innenfor forskjellige klasser 

og lag i samfunnet (Bourdieu 1993, 2). Bourdieu mener likevel at vi ikke kategorisk kan dele 

folk inn i klasser, i stedet mener han at det finnes forskjeller i det sosiale rom der klassene 

eksisterer i en slags virtuell tilstand. I det sosiale rom defineres menneskets klasse ut ifra 

posisjonen de har i det sosiale rom, som er satt sammen av økonomisk, kulturell, symbolsk og 

sosial kapital. Ifølge Bourdieu føler ofte den mest bevisste undergruppen av arbeiderklassen 

seg påvirket og kuet av de herskende normene og verdiene for kultur. Dette resulterer i at de 

blir følsomme for virkningene kulturelle autoriteter kan utøve (1995, 214). Det sosiale rommet 

kan deles inn i det Bourdieu kaller sosiale felt. «Eit felt er samansett av ein sett av objektive 

historiske relasjonar mellom posisjonar som er forankra i visse former for makt (kapital) ...» 

(Bourdieu, Wacquant 1993, 34). Dette betyr at innenfor et felt, eller en institusjon, eksisterer 

det ulike normer og regler som gjelder for dette feltet, og som følges av dem som tilhører feltet. 

Innenfor et gitt felt oppstår det også kamper og konkurranse om definisjonsmakt (Bourdieu, 

Wacquant 1993). Altså kan man si at det innenfor et sosialt felt finnes en relativ autonomi, eller 

en form for indre selvstyre, der medlemmene av feltet selv definerer hva som er verdifullt der 

og hva feltet skal beskjeftige seg med (Gripsrud 1999, 73). Teorien om det sosiale felt er 
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relevant for mine analyser i den forstand at det kan kaste lys over hvilke sosiale felt som 

definerer hvilke kunstforståelser som bør gjelde i en debatt om kunst i offentlige rom, samt 

hvordan normene og reglene for det gitte feltet kommer til uttrykk.  

De fire formene for kapital; økonomisk, kulturell, sosial og symbolsk kapital, er sentrale begrep 

i Bourdieus teorier. I min oppgave er det kun relevant å se nærmere på begrepene kulturell-, 

sosial- og symbolsk kapital. Kulturell kapital gjør seg synlig i tre ulike former. Den første 

formen for kulturell kapital er kroppsliggjort, og kan forståes som de kvalitetene et menneske 

tilegner seg gjennom sosialisering og kunnskap. Den kroppsliggjorte formen kan ikke enkelt 

tilegnes av andre, da den er spesiell for hvert enkelt individ og har utviklet seg over lang tid. 

Den andre formen for kulturell kapital er den objektiverte formen som er basert på de eiendelene 

og materielle objektene vi tar i bruk. Disse objektene finner vi blant annet i media, litteratur, 

billedkunst og musikk. I motsetning til den kroppsliggjorte formen kan denne formen tilegnes 

og overføres mellom mennesker, men for å bruke objektene slik de var tenkt brukt, må man ha 

en kroppsliggjort kapital. Dette gjelder for eksempel hvis du vil forstå og oppleve den rene 

kunsten. Den tredje formen er den institusjonaliserte formen for kulturell kapital som vi blant 

annet får gjennom utdanning (Bourdieu 1995). De som har makt og kulturell kapital i norsk 

sammenheng er blant annet kunstnere, ledere av kunstinstitusjoner og universitetsprofessorer 

(Gripsrud 1999, 77). Begrepet kulturell kapital kan i mine analyser relateres til de ulike måtene 

skribentene velger, eller ikke velger, å fremvise kulturell kapital i sine betraktninger og 

argumenter knyttet til kunst i offentlige rom. 

Sosial kapital tilegnes gjennom sosiale ressurser og nettverk som gjerne er tilknyttet 

institusjonaliserte former, felles forståelse og anerkjennelse (Bourdieu 1995). I enkelte 

sammenhenger vil sosial kapital også gjøre seg gjeldende i medietekster som forsøker å oppnå 

tillit ved å referere til den enkeltes institusjonelle tilknytning og nettverk. Symbolsk kapital 

defineres som de egenskapene som får en symbolsk virkning ved at de blir anerkjent av noen 

som forstår og gjenkjenner disse egenskapene. Den symbolske kapitalen er kjent for 

medlemmer av en gruppe, men for at de symbolske handlingene skal ha full virkning bør de 

helst være usynlig for gruppen. Denne naturliggjøringen av symbolsk kapital kan gjøre det 

vanskelig å avsløre skjult maktmisbruk. Den symbolske kapitalen kan likevel være synlig for 

medlemmer av andre grupper, som igjen gjør at den symbolske kapitalen konstituerer og 

konstruerer sosiale kategorier og klasser (Bourdieu 1996b, 89-90). I mine analyser vil sosial 

kapital være relevant fordi den kan avdekke hvilke sosiale og institusjonelle tilknytninger 
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forfatterne av debattinnleggene har. Den symbolske kapitalen kan på den andre siden kunne 

avsløre skjulte maktmisbruk, og hvordan kunst i offentlige rom mottar anerkjennelse i 

offentligheten.  

2.2 Kunst i offentlige rom 

På nittenhundretallet ble kunstinstitusjonen for alvor etablert gjennom gallerier, museer og 

kunstskoler. Kunst ble mer tilgjengelig for folk flest. Samtidig ble også byrommet fylt med 

skulpturer av kjente offentlige personer. Skulpturene ble plassert på høye sokler, slik at de 

avbildede personene fremstod som nære, men likevel utilgjengelig for folket, samtidig var de 

strategisk plassert på steder der de var lett synlig og tilgjengelig for byens innbyggere 

(Bingham-Hall 2016, 163). Etterhvert som modernismen gjorde sitt inntog endret også 

kunstverk i offentlige rom seg, og dominansen av historiske monumenter i bybildet avtok. I 

stedet dukket det opp flere kunstverk som ikke var rene representasjoner, og som gjerne var 

mer abstrakt. I tillegg flyttet kunstverkene seg fra store åpne plasser til mer integrerte deler av 

bybildet, som for eksempel på veggene på bygninger (Bingham-Hall 2016, 163). Kunst i 

offentlige rom, som utgjør en del av et byggverk, fungerer på mange måter som et 

bakgrunnsteppe for andre aktiviteter i det bygget, samt i byrommet for øvrig. Dette i motsetning 

til skulpturene som i større grad fungerte som offentlige landemerker (Bingham-Hall 2016, 

173). Kunstverk som opptrer i en slik setting vil alltid opptre i en dagligdags kontekst for de 

som omgir seg med det (Bingham-Hall 2016, 162-163). Dette dagligdagse møtet med kunst i 

offentlige rom oppstår blant annet på T-banestasjoner, universitet, sykehus og i andre offentlige 

bygg mennesker oppsøker. 

Begrepet kunst i offentlige rom omfatter i dag flere kunstformer og kunstuttrykk. Kunst i 

offentlige rom kan både være permanente eller midlertidige verk. Kunsten kan være politisk 

aktivisme, «performance» kunst, stedskunst/land art, monumenter og minnesmerker, for å 

nevne noen. Det disse kunstformene har til felles er at de kan opptre i det offentlige rom, både 

utendørs og innendørs. Idet kunstneriske visjoner og kunstverk øker i skala og trenger større 

plass, er det naturlig at kunstnere vender blikket ut fra museer og galleri for å kunne arbeide i 

større skala enn de vanligvis gjør. Dette byr på flere muligheter for kunstnerne, både av praktisk 

og ideologisk art. Det er ikke lenger et mål at kunst bare skal stilles ut i museer og gallerier, en 

utstilling i det offentlige rom er blitt vel så attraktivt (Cartiere 2008, 7-11). 
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Kunst som relaterer seg spesifikt til omgivelsene sine kalles stedsspesifikk kunst. Mye av 

kunsten som plasseres i det offentlige rom er skapt med tanke på omgivelsene det skal opptre 

i. Samtidig kan kunst i offentlige rom få ulike sosiale og politiske betydninger avhengig av 

hvilken kontekst og hvilke assosiasjoner folk har til omgivelsene verket opptrer i. Dermed vil 

konteksten kunstverket opptrer i ha stor betydning for måten vi oppfatter kunstverket på 

(Cartiere 2008, 7-11). Justin Langlois og Danielle Sabelli tar til orde for at kunst i offentlige 

rom uten retningslinjer fra institusjoner og økonomiske støttespillere har bedre forutsetninger 

for å kunne ta opp temaer som adresserer sosial og politisk endring. Kunst kan bare være 

politisk og demokratisk hvis den oppstår utenfor gitte rammer (Langlois, Sabelli 2016, 203-

205). Langlois og Sabelli mener at kunstverk i offentlige rom begrenses av retningslinjer, 

instrukser og økonomisk støtte (2016, 199). 

Cameron Cartiere og Shelly Willis legger frem fire kriterier der minst ett av kravene skal være 

oppfylt for å klassifisere noe som offentlig kunst. Disse kriteriene er som følger: Kunstverket 

må være plassert et sted som er tilgjengelig eller synlig for offentligheten, verket må angå eller 

påvirke fellesskapet eller enkeltindivider, det må opprettholdes eller brukes av fellesskapet eller 

enkeltindivider, eller det må være betalt av offentligheten (Cartiere, Willis 2008, 15). Vanessa 

Bairds kunstverk i R6 oppfyller alle disse kriteriene ved at det er synlig for forbipasserende, det 

har skapt stor debatt i norske medier, verket kommenterer det norske demokratiet, det brukes 

av de ansatte i regjeringskvartalet og det er betalt av KORO, en statlig etat underlagt 

Kulturdepartementet. Et kriterium som ikke nevnes av Cartiere og Willis er kravet om at 

kunstverket må anerkjennes eller aksepteres av omgivelsene. Avvisningen av dette kriteriet 

tyder på Cartiere og Willis ønsker seg en kunst som ikke skal måtte begrunnes eller forsvares, 

noe som igjen betyr at de stiller seg bak Bürgers (1998) forståelse av kunstens autonomi som 

L’art pour l’art.  

Et annet spørsmål som dukker opp i diskusjoner knyttet til kunst i offentlige rom, er hvordan vi 

skal forstå ordet offentlig. Joni Palmer mener at om definisjonen av kunst i offentlige rom kun 

baserer seg på at kunstverket må være tilgjengelig og brukes av offentligheten, utelukker det 

spørsmålet om hvor tilgjengelig den offentlige kunsten er, og på hvilke måter kunsten brukes 

av publikummet. Hva kunst i offentlige rom «gjør» for folk har en sammenheng med hvordan 

menneskene og omgivelsene rundt kunsten tar den i bruk. Palmer mener at vi kan forstå nytten 

av kunst i offentlige rom ved å undersøke de tre kategoriene livskvalitet, samfunnsbilde og 

identitet, og økonomisk stimuli: Kunst i offentlige rom kan bidra til økt livskvalitet ved at den 
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forsterker innbyggernes opplevelse av miljøet rundt dem og gjør dem oppmerksomme på sine 

omgivelser. Kunst i offentlige rom fremmer et sterkere samfunnsbilde og identitet ved at 

kunstverket for eksempel uttrykker stolthet over stedet det okkuperer. Dette kan igjen bidra til 

sterkere samhold og fellesskapsfølelse mellom innbyggerne i nærmiljøet. Til slutt kan kunst i 

offentlige rom potensielt bidra til å stimulere til økonomisk vekst fordi kunst kan gjøre enkelte 

områder mer attraktive for produktive individer og selskap. Palmer mener at en universell 

definisjon av kunst i offentlige rom er krevende fordi det er et komplekst begrep, men at det 

også er en av styrkene til kunstsjangeren. Kunst i offentlige rom reflekterer et samfunn som 

verdsetter kunst, kultur, et beboelig miljø og innbyggernes tilfredshet, mener Palmer. 

Kunstverket i sin fysiske form kan altså forbedre offentlige steder og skape dialog (Palmer 

2016, 210-211).  

2.3 Kunstinstitusjonen 

Den danske filosofen Søren Kjørup beskriver kunstinstitusjonen slik i sin bok Kunstens filosofi 

(2000): «Vi har nogle personer (kunstnere, publikum, kuratorer, kritikere, ministerielle 

embedsmænd osv.) hvis aktiviteter i forbindelse med visse genstande (at skabe, formidle, 

opleve, analysere, vurdere osv. kunstværker) styres af visse regler, og vi har visse 

underinstitutioner under den samlede kunstinstitution (teatre, udstillinger, kunstforeninger, 

tidskrifter, fonde osv.).» (Kjørup 2000, 39). Samtidig, skriver Kjørup, opptrer kunstverk også 

utenfor kunstinstitusjonen. De eksisterer i samfunnet, og sett i en større sammenheng er de 

vurderingskriteriene kunstinstitusjonen stiller opp med ikke forpliktende. De interne 

vurderingskriteriene som benyttes av kunstinstitusjonen er ifølge Kjørup sterkt knyttet til 

spørsmålet om hvilke kunstverk som gir de mest mangesidige og tilfredsstillende estetiske 

opplevelsene (2000, 192-193). Denne beskrivelsen av hvem som tilhører kunstinstitusjonen vil 

være nyttig i mine analyser av tekster skrevet av medlemmer av kunstinstitusjonen. I stedet for 

å bruke ordet «kunstinstitusjon» slik Kjørup gjør, velger jeg i stedet å bruke ordet «kunstfelt» i 

mine beskrivelser av mennesker som på ulike måter er beskjeftiget med kunst slik Kjørup 

kategoriserer dem.  

Kjørup mener at formålene til kunst ikke bare er at den skal gi oss estetiske opplevelser, den 

kan også være utgangspunktet for samtale, diskusjon og omtanke. Han mener at vi av og til kan 

se at diskusjonene som oppstår i møte med kunstverk, kun har en diffus forbindelse til verkets 

egne uttrykk eller budskap (2000, 193-194). Han skriver også at når et kunstverk skaper furore 
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og oppleves som provoserende, og av mange kanskje ikke anerkjennes som kunst, brukes de 

argumentene mot kunstverket som av et samfunn og språkfellesskap oppfattes som mest viktig 

og relevant. I Baird-saken er det for eksempel enkelte som mener at kunstens autonomi er 

viktigst, mens andre mener at kunsten bør ta hensyn til de som omgir seg med kunstverket. 

Derfor finnes det ingen allmenne regler for hvilke argumenter som bør stå sterkt i enkelttilfeller, 

mener Kjørup. Beslutninger om enkelte kunstverks fremtid er ikke bare avhengig av utviklingen 

i kunsten, men også av den kulturelle og samfunnsmessige utviklingen, skriver Kjørup (2000, 

36-37).  

Justin Langlois og Danielle Sabelli skriver i artikkelen «Antagonistic spaces: on small, 

interventionist and socially engaged public art» om «socially engaged art», som jeg i denne 

oppgaven velger å oversette til sosialt engasjerende kunst. De skriver at sosialt engasjerende 

kunst ofte må operere med to ulike former for retorikk, der den første er for den generelle 

offentligheten og den andre er for kunstmiljøet. For den generelle offentligheten er sosialt 

engasjerende kunst ansett som forbedrende, generøst samarbeidsvillig og svært tilgjengelig. 

Mens den samme kunsten innenfor kunstmiljøet har en forventning om at verket skal være 

engasjert i kritiske diskurser knyttet til makt, tilgjengelighet og kunsthistorie, skriver Langlois 

og Sabelli (2016, 196). Jostein Gripsrud legger til at kunstfeltet også ser etter hvordan kunst 

kan påvirke samfunnet: «I kunstkretser snakkes det altså ofte om kunstens muligheter til å 

påvirke menneskene og verden, i kraft av hvordan tekstene eller verkene er bygd opp eller satt 

sammen.» (1999, 42). 

2.4 Et økende kulturkonsum 

Som følge av utdanningsrevolusjonen på 1960-tallet har den norske befolkningen generelt fått 

en mer utbredt generell kulturell kapital. Da utdanning ble mer vanlig fremstod også de store 

institusjonene som mindre eksklusive og utilgjengelige. Dermed følte færre seg også fremmede 

overfor kunstinstitusjonen (Gripsrud 1999, 99). «Framveksten av kulturkonsumet har på mange 

måter «avslørt» kunsten som et identitetsbetinget gruppefenomen.» skriver Svein Bjørkås, 

nåværende direktør for KORO. Han mener at det økende kulturkonsumet har resultert i 

tydeligere distingverte grupper, som i tillegg representerer ulike identiteter og subkulturer. Det 

økende kulturkonsumet har ført til en ustabil, utro og selekterende ansamling av 

kulturkonsumenter mener han. Dette kommer av at kulturkonsumet er blitt mer forbrukerstyrt 

og populistisk. Fordi forbrukermakten har økt, er også publikums kvalitetsdommer viktigere i 
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forståelsen av hva som er god eller dårlig kunst, og hva som regnes som god kvalitet (Bjørkås 

2004, 130-131). Fordi kulturkonsumet har økt og blitt mer forbrukerstyrt har kunstekspertisen 

utviklet kompenserende strategier som brukes av ekspertene, mener Bjørkås, og disse 

strategiene er:  

1. Henvisning til kvalitetsforståelser i lukkede, internasjonale nettverk som ingen utenforstående 

kan kontrollere, 2. Produksjon av kanon, som jo i en viss forstand kan forståes som å heve 

kunstverk og kunstnere ut av feltet hvor kvalitet settes under debatt, 3. Geniforklaringer – altså 

at kvalitet (som en del av kanoniseringen) utlegges som et naturliggjort fenomen og 4. Lukking 

av debatter ved arrogant underkjenning av alternative kompetanser. (Bjørkås 2004, 133).  

Bjørkås mener at pluraliseringen av kunsten og smaken kan leses som at prosessene som 

fremmer en slik utvikling er et uttrykk for en demokratiseringen av kunsten. Dette kan ha en 

sammenheng med at flere har fått utdanning, samtidig som flere skaper, utøver og konsumerer 

kunst. Et resultat av dette kan være at færre bøyer seg for kunstautoriteter (Bjørkås 2004, 134). 

«Hvis kvalitet skal være konkurranse-kriteriet som skal bidra til fornuftige kulturpolitiske 

prioriteringer og større sjanselikhet blant aktørene i kunstlivet, da vil det være en forutsetning 

at ekspertmakt avbalanseres mot reelle, resonnerende og diskuterende offentligheter.» foreslår 

Bjørkås som en innfallsvinkel til den demokratiserte kunsten (2004, 134). 

Kunsthistorikeren Cher Krause Knight skriver at populistisk kunst defineres av at den 

inkluderer en større gruppe mennesker, og at populistisk kunst i den forstand gir publikum 

selvsikkerheten til å uttrykke følelsene sine på deres egne premisser i møte med kunst i 

offentlige rom. Dette betyr likevel ikke at kunsten bør bli mer varsom, at tematikken må temmes 

eller at kunsten må tilfredsstille et stort publikum, skriver Knight. Kunst i offentlige rom trenger 

ikke å rette seg etter publikum ved å gjøre kunst enkelt å forstå eller å skape emosjonelt 

behagelige verk. Kunsten kan i stedet gi betrakteren makten til å ta kontroll over sin tolkning 

eller sine følelser i møte med et kunstverk, uten å tvile på sin mulighet til å gjøre det (Knight 

2008, 110). 

2.5 Fortolkning av kunst 

På den ene siden er bildespråk konvensjonelle, mangfoldige og historisk, kulturelt og 

sjangermessig foranderlige. På den andre siden spiller våre vante måter å se og forstå våre 

omgivelser på, en stor rolle både for bildeopplevelsen og for bildeanalyser (Kjørup 2000, 141). 
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Men selv om vi gjør oss opp en mening og danner oss et førsteinntrykk av et kunstverk, er det 

fort gjort å overse viktige detaljer i verket. I noen tilfeller vil det heller ikke være nok å bruke 

god tid på å undersøke alle detaljer i kunsten, og man vil få bruk for mer kunnskap om hva 

maleriet skal forestille eller hva som er verkets dypere betydning og tema (Kjørup 2000, 132). 

Hvordan vi som publikum forstår kunst har mye å si for vår opplevelse av den. Kunstkritikere 

har som jobb å gi deres oppfatning og fortolkning av et kunstverk. Den amerikanske filosofen 

Joseph Margolis mente at kritikere, og deres bemerkninger om kunst, blant annet skal influere, 

instruere, rette oppmerksomhet til kunsten, indikere. De skal tyde verket taktfullt, påminne og 

korrigere. Kritikere er også lærere, mener Margolis, og kritikken består av to faser: å gi en 

forklaring av et kunstverk, samt evaluere verdien av det (1965, 67). Som oftest står publikum 

likevel foran et kunstverk uten en kritiker ved sin side som kan komme med sine synspunkt på 

verket. «Even if an artist wanted to control viewer experiences, each of us has our own thoughts, 

and may be unapprised of or knowingly push aside the artist’s intent in favor of personal 

agendas, values and tastes.» skriver Knight (2008, 108). Selv om kunstneren ønsker at et 

kunstverk skal forståes på en bestemt måte, er det ingen garanti for at denne forståelsen vil være 

gjeldende utenfor kunstfeltets domener. 

Den amerikanske skribenten og kritikeren Susan Sontag skriver i den kjente artikkelen «Against 

Interpretation» fra 1966 at kunsten helt siden antikken er blitt sammenlignet med virkeligheten, 

og som følge av dette har den måttet rettferdiggjøre seg selv og sin plass. De greske filosofene 

Platon og Aristoteles mente begge at kunsten skulle være figurativ, noe Platon kalte mimetisk 

kunst. I dag har de fleste innenfor kunstfeltet forkastet teorien om at kunst skal være en 

representasjon av virkeligheten, til fordel for et syn på kunst som et subjektivt uttrykk, skriver 

Sontag (2011). Likevel ser vi spor av den mimetiske teorien også i dag, fordi det første mange 

ser etter i et kunstverk er innholdet og hva verket skal forestille. Betrakteren forsøker å plukke 

elementene i motivet fra hverandre. Fortolkeren forsøker å forandre verket ved å avdekke dets 

«sanne» mening og samtidig gjøre det begripelig og håndterlig. «Ekte kunst har evnen til å 

gjøre oss nervøse. Ved å redusere kunstverket til dets innhold, og fortolke dette, temmer man 

kunstverket. Fortolkningen gjør kunsten håndterlig, føyelig.» mener Sontag (2011, 4-5). Om 

kunstneren ønsker at verkene skal fortolkes eller ikke, spiller ingen rolle. Sontag mener at om 

kunsten skal være fri og uavhengig må den også kvitte seg med kravet om et meningsinnhold, 

stilt av sitt publikum. Det betyr likevel ikke at vi skal forsvare alle kunstverk som kan tolkes på 

ulike måter, bare fordi kunsten selv ikke vil tolkes (Sontag 2011). 
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Den norske sosialantropologen Marianne Gullestad skriver i artikkelen «Kunst og 

hverdagsliv»: «Den situasjonen vi har i dag er på mange måter paradoksal. På den ene siden 

har vi stadig flere billedkunstnere og kunstverk er en større og større del av vår hverdag, 

gjennom blant annet utsmykning og skulpturer på offentlige steder. På den andre siden blir 

kunsten mindre og mindre tilgjengelig for folk flest.» (Gullestad 1991, 164-165). Gullestad 

mener at fordi kunsten er frikoblet fra samfunnet, har den et behov for fortolkende 

kunsthistoriske eksperter og spesialinstitusjoner. Disse ekspertene forteller publikum hvordan 

bilder skal forståes og tolkes, mener hun (Gullestad 1991, 165). Blir verkene fortolket på en 

annen måte enn kunstneren hadde forutsett, kan ikke vedkommende gjemme seg bak 

kunstfaglige kriterier som går på verkets materialer, form, farge, lys- og romforhold, mener 

Gullestad. Innenfor kunsthistorien som fag, har det ikke alltid vært vanlig å ta hensyn til den 

sosiale og symbolske konteksten kunstverket skal fungere i. Selv om dette bør være like 

vesentlig som de fysiske forhold, skriver Gullestad (1991, 170). Hun mener at det virker mot 

sin hensikt å ekskludere de ansatte i valget av hvilken kunst som skal pryde deres egne 

arbeidslokaler. Dette fører til at ansatte kan føle seg overkjørt, ikke forstå kunsten eller ikke 

like den. Kunsten bør ikke være for de få, den bør favne om så mange som mulig hvis den skal 

overleve, og det gjør den ikke uten å be om innspill fra andre sosiale grupper, skriver Gullestad 

(1991). Gullestads syn på L’art pour l’art er fra et sosiologisk standpunkt. Hun anerkjenner 

ikke at kunsten er eller bør være uavhengig fra samfunnet. Hun ønsker seg et kunstfelt som 

inkluderer publikum i sine avgjørelser om kunstens rolle i livene til dem som omgir seg med 

kunstverket.  

2.5.1 Kunst og følelser 

Rafael De Clercq skriver i sin artikkel «A Simple Solution to the Paradox of Negative Emotion» 

at grunnen til at enkelte mennesker ikke ønsker å oppsøke utfordrende kunst, er frykten for at 

kunstverket skal intensivere våre underliggende vonde følelser knyttet til enten spesielle 

hendelser, eller ekte personer. De vonde følelsene kan da komme av at den fiksjonelle 

situasjonen minner oss om den virkelige hendelsen (2014, 113). Kjørup mener at kunstverk som 

kan sies å uttrykke følelser, kun kan gi denne opplevelsen hvis verket eksemplifiserer følelsene 

metaforisk (2000, 109). Noe han forklarer på denne måten: 
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Kunstværker kan nemlig have menneskelige kvaliteter; vort sprog er således indrettet at vi 

undertiden med fuld ret (om end metaforisk) kan beskrive kunstværker med ord som «følelse», 

«sorg», «munterhed» osv., der ellers kun i bogstavelig forstand kan anvendes på mennesker. Og 

når kunstværker viser eller eksemplificerer menneskelige følelsesmæssige kvaliteter ved selv at 

have dem, så er den naturlige sproglige formulering for det at kunstværkerne «udtrykker» 

følelser. (Kjørup 2000, 109). 

Søren Kjørup mener at det er en selvfølge at våre følelser spiller en viktig rolle i en estetisk 

opplevelse. «Men det er lige så klart at det ikke nødvendigvis er stærke følelser der 

karakteriserer oplevelsen af kunst og den æstetiske oplevelse af ikke-kunst.» (Kjørup 2000, 51). 

Kjørup mener at følelsene som inngår i en estetisk opplevelse er viktig fordi de er 

oppmerksomhetsskapende og erkjennende. Erkjennelsen som oppstår gjør at vi kan huske både 

kunstverk og hendelser fra virkeligheten, som vi kun har en svak erindring om. Det vi husker 

vil ofte være nettopp en følelse eller en fornemmelse, og som trer frem i vårt møte med 

kunstverk (Kjørup 2000, 51-52). 

2.6 Kunst i media  

Eivind Røssaak skriver i sin artikkel «Kunstens møte med massemediene» at samtidig som vi 

har fått en spesialisering innenfor kunstfeltet, har vi også fått en spesialisering og 

profesjonalisering av massemediene. «Dette fører til at frilanseren, kritikeren, 

kulturpersonligheten, den intellektuelle og den eksterne kommentator erstattes av den 

profesjonelle journalist.» skriver han. Dette svekker massemedienes rolle som formidler og 

oversetter mellom ulike profesjonelle og faglige regimer, organisasjoner og diskurser i 

samfunnet. Han mener at hvis den profesjonelle journalisten overtar rollen til den intellektuelle 

kommentator og kritiker, kan vi stå igjen med en journalist som ignorerer kunstfeltets egne 

vurderingskriterier og erstatter dem med massemediets vurderingskriterier. Disse kriteriene vil 

skille mellom en god og en dårlig nyhet, stor eller liten skandale, og da vil kunstfeltet miste 

muligheten til å formidle og fortolke sitt felt ut til folket (Røssaak 2004, 77).  

Kulturformidlere er journalister og skribenter som uttrykker sine meninger om kunst og kultur 

i aviser, og dette har de mulighet til fordi de blant annet behersker massemedia og 

nyhetsspredning, mener Bourdieu. Han mener imidlertid også at kulturformidlere får 

konkurranse fra de som faktisk produserer kulturen de skriver om. Kulturformidleren ønsker å 

spre legitim kultur, men dette gjør de uten å ha legitim kompetanse og fullstendig autoritet på 
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feltet de adresserer. På grunn av denne konkurransen har kulturformidleren et ambivalent 

forhold til intellektuelle og kulturprodusenter (Bourdieu 1995, 139) 

2.7 Kommentarjournalistikk  

Avisen er en offentlig plattform der de aller fleste har muligheten til å uttrykke seg gjennom 

leserinnlegg, kommentarer og kronikker. I denne oppgaven vil jeg riktignok ikke gjøre rede for 

offentlighetsbegrepet, slik det blant annet er formulert av Jürgen Habermas, fordi jeg mener at 

en slik redegjørelse ikke vil hjelpe meg i besvarelsen av oppgavens problemstillinger. Norman 

Fairclough poengterer at de som har best tilgang til media er de som allerede har andre former 

av økonomisk, sosial eller kulturell kapital, dette er fordi medieinstanser fremdeles er under 

profesjonell og institusjonell kontroll (Fairclough 1995, 40), det er ikke en fri flyt av meninger 

som på for eksempel sosiale medie-plattformer. Ekspertene kommer til orde i 

medieoffentligheten ved å skrive artikler i aviser, ved å la seg intervjue på radio, ved filming 

eller intervju på fjernsynet, eller så kan diskursen de bruker og meningene deres representeres 

gjennom en reporter eller nyhetsoppleser (Fairclough 1995, 79). I en avis er debattinnleggets 

oppgave å drøfte hvordan vi skal forholde oss til det som har skjedd eller skal skje. Ledere, 

anmeldelser, kommentarer, kåserier og petiter, samt kronikker og inserater (leserinnlegg) er 

sjangrene som er innordnet kommentarjournalistikken (Roksvold 1997, 10). Sjangrene som 

analyseres i denne oppgaven er kommentarer, kronikker og leserinnlegg, og derfor er det kun 

disse sjangrene jeg vil redegjøre for. 

En kronikk er som oftest skrevet av en spesielt fagkompetent person, og ikke nødvendigvis av 

en journalist. Kronikken har som regel en populærvitenskapelig innfallsvinkel, men den kan 

også være et avansert debattinnlegg. Kommentaren er på sin side ofte skrevet av et medlem av 

den gitte avisens redaksjon, der vedkommende sitter med en bakgrunnskunnskap eller innsikt i 

saken som kommenteres. Personlige beretninger og «jeg» pronomenet forekommer i 

kommentaren. Et leserinnlegg, også kalt avisnotis eller inserat, er skrevet av avisens lesere. 

Leserinnlegget har gjerne en ekspressiv argumentasjonsform, med en sterk appell til patos og 

bruk av ladede ord, i tillegg til at innlegget formidler en oppfatning med premisser og 

konklusjon. I en kommentarjournalistisk tekst er det også vanlig at forfatteren blander flere 

ulike sjangere innenfor kommentarjournalistikken i sin tekst (Roksvold 1997, 17). Selv om et 

leserinnlegg ikke er skrevet av en journalist, går det under kommentarjournalistikken fordi 

leserinnlegg redigeres og velges av avisredaksjonens medlemmer. 
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Ifølge John Richardson bidrar blant annet leserinnlegg til å etablere identiteten til en avis 

gjennom å presentere de hverdagslige interessene og sysselsettingene til deres lesere. 

Richardson mener at aviser benytter seg av leserinnlegg med et ønske om at bekjente av 

innleggsforfatteren skal plukke opp deres avis. Tabloidaviser tenderer mot å publisere 

leserinnlegg som argumenterer fra personlig erfaring, mens intellektuelle aviser velger 

leserinnlegg med en institusjonell autoritet for å oppnå kredibilitet. Slike utvelgelser har stor 

betydning for de ulike måtene en avis velger å fremstille seg selv på, samt hvordan de ønsker å 

oppnå autoritet. Richardson mener at en gjennomgang av hvilke yrker eller institusjonelle 

tilknytninger som tilskrives forfatterne av leserinnlegg kan fortelle oss mye om en avis og 

forholdet avisen har til sine lesere. Ved å signere et leserinnlegg med skribentens yrke avdekker 

vedkommende deres sosiale kapital og tilknytning (Richardson 2008, 58-61). Et debattinnlegg 

trekker i tillegg på forfatterens kulturelle og lingvistiske ressurser, samt ideer, opplevelser, 

humor og argumenter. Leserinnlegg er som oftest skrevet som en respons til tidligere trykte 

debattinnlegg, dermed vil utvelgelsen kunne fortelle oss noe om avisens nyhetsverdier og 

fokusområdet (Richardson 2008, 67).  

Journalistikk baserer seg ikke lenger bare på å være en pålitelig kilde til korrekt informasjon, 

journalisten må også være troverdig som en innsiktsfull analytiker og fortolker. En journalists 

autoritet baserer seg på den enkeltes evne til å formidle ting vi lesere ikke forstår, og deres evne 

til kunnskapsformidling. Kronikker er ofte skrevet av personer som har sitt virke og sitt 

renommé utenfor avisen, og skribenten har som oftest en akademisk bakgrunn som kan relateres 

til debattens tematikk. En akademiker med lang erfaring og mange publikasjoner bak seg har 

en autoritet i den offentlige sfæren som resulterer i invitasjoner til mediekommentarer (McNair 

2008, 113-114). Gripsrud mener at bruken av professorer og eksperter på et fagfelt i 

medietekster er bevisst grep fra pressen, da det gjør artikler mer troverdige og samtidig får 

leseren et inntrykk av at vedkommende ønsker det beste for dem (1999, 167). «Dette er en 

bevisst bruk av den ethos som knytter seg til titler som «professor», «forsker» og lignende.» 

(Gripsrud 1999, 167). 

Tilliten leserne har til en kommentator er ikke bare et spørsmål om strukturelle posisjoner og 

status, tillit kan også baseres på retorisk talent. Som lesere kan vi overbevises av godt språk, 

vittighet, konstruksjon av argumenter, samt fremlegging av bevis. Godt språk og retoriske 

virkemidler kan ikke alene overtale en leser, men det har en klar fordel foran de tekstene som 

ikke har det (McNair 2008, 114). En gitt forfatterstemme kan være institusjonelt konstruert og 
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dermed også upersonlig, men det behøver ikke å bety at stemmen ikke kan ha en personlig stil, 

mener Fowler. En personlig fortellerstil kommer gjerne til uttrykk gjennom hverdagslig språk, 

ufullstendige setninger og spørsmål. På denne måten etterligner den skrevne tekst talespråket, 

og i debattinnlegg vil denne stemmen fremstå som en person som taler uformelt og med 

engasjement (Fowler 1991, 39).  

Et annet retorisk virkemiddel som ofte benyttes i journalistikken er topos, noe som i 

mediesammenheng kan sammenlignes med «vinklinger». Det vil si spørsmålene som stilles til 

et materiale av opplysninger som skal presenteres. Et topos er også et valg av innfallsvinkel til 

et tema; slik kan man se hvilket emne som trekkes frem og snakkes om i en sak (Gripsrud 1999, 

164-165). «Ofte fraskriver journalistene seg mye av ansvaret for sine topoi ved å påstå at de 

prøver «å stille spørsmål på vegne av leserne».» mener Gripsrud (1999, 165). Han mener også 

at et flittig brukt topos er journalistenes vinkling av «den lille mann mot ekspertene eller 

makta», en vinkling som kan oppstå i flere varianter (Gripsrud 1999, 165). 

Før jeg gjør rede for oppgavens forskningsmetode og begynner med tekstanalysene vil jeg gi 

en kort presentasjon av Bairds kunstnerskap før jeg redegjør for utviklingen i Baird-saken, og 

hvorfor saken endte med at Baird og KORO trakk tilbake kunstverket fra R6. Deretter vil jeg 

foreta en gjennomgang av maleriet Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene, fordi dette maleriet 

fikk mest oppmerksomhet i debatten.  
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3 Vanessa Baird-saken 
 

Vanessa Baird ble født 1963 i Oslo, hvor hun fremdeles bor og arbeider. Hun har bakgrunn fra 

Statens håndverks- og kunstindustriskole (1982-1985), Royal College of Art i London, (1985-

1987) og Statens kunstakademi (1988-1991). Baird arbeider hovedsakelig med tegning, 

akvarell og pastell på papir i små og store formater. I tillegg til bestillingsverkene Lyset 

forsvinner – bare vi lukker øynene, Lenge gikk jeg tidlig til sengs og To everything there is a 

season, har hun hatt både separat- og gruppeutstillinger på flere gallerier og museer i Norge og 

Europa. I dag regnes hun som en av Norges mest sentrale samtidskunstnere. I 2015 mottok hun 

Lorck Schives kunstpris for verket I don’t want to be anywhere, but here I am. Baird er kjent 

for å male angstfylte, groteske og ubehagelige motiver av mennesker, i tillegg henter hun ofte 

inspirasjon fra gamle folkeeventyr. Baird har også utgitt bøker, deriblant You can’t keep a good 

rabbit down (2009) og Red herring (2016). I 2015 stod hun for illustrasjonen av romanen Om 

høsten av Karl Ove Knausgård.  

3.1 Sakens forløp  

Konkurransen om utsmykkingen av R6 ble utlyst forsommeren 2010, og i 2011 ble det klart at 

Baird, sammen med kunstnerne Kajsa Dahlberg og Do Ho Suh fikk i oppdrag å utsmykke de 

nye lokalene til Helse- og omsorgsdepartement og Landbruks- og matdepartementet i 

Teatergata 9 i Oslo. Lokalene består av to restaurerte bygg og et nybygg. Kunstverket Baird 

vant med er et tredelt veggverk bestående av Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene, Lenge 

gikk jeg tidlig til sengs og To everything there is a season. For å forhindre at det skal oppstå tvil 

og usikkerhet rundt prosjektet satt KORO sammen et kunstutvalg bestående av representanter 

for HOD og LMD, byggherre og arkitekt, i tillegg til kunstfaglige konsulenter (Horvei 2013). 

Bairds kunst skulle utsmykke et presserom og to statsrådseksjoner som ville være delvis 

tilgjengelig for publikum. 12. september 2012 ble kunstverkets første maleri Lyset forsvinner – 

bare vi lukker øynene avduket i R6. Avdukingen fikk bred dekning i norske medier, som 

vanligvis vier lite spalteplass til nyheter om kunst i offentlige rom. Verket vekket et stort 

engasjement, og fortolkningene av maleriets betydning og symbolbruk lot ikke vente på seg. 

Maleriet viser blant annet kjente figurer fra folkeeventyr, tomme senger og norske landemerker. 
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Journalister og kunstkritikere var svært interessert i Bairds tematikk: «I stadig nye visuelle 

vendinger vrir og vrenger hun på klisjéfylte forestillinger om hva det vil si å være redebygger, 

kvinne, mor, menneske, samfunnsborger og seksuelt vesen.» (Gjessing 2012).  

I februar 2012 mottok KORO et brev fra HOD og LMD (Lindholm 2013) der de to 

departementene uttrykte bekymring angående støyforholdene i de to statsrådssalene det var 

planlagt at de to gjenstående maleriene av Baird skulle henge. Departementene uttrykte også at 

Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene hadde en negativ innvirkning på akustikken i rommet 

det var plassert i. På grunn av dette ønsket de ikke å motta de siste maleriene i det samlede 

verket. Statsbygg konkluderte likevel med at lydnivået var innenfor anbefalte grenser. I april 

samme år arrangerte Baird og KORO en befaring for de ansatte i R6, slik at de bedre kunne 

forstå kunsten. Etter dette konkluderte LMD med at de ønsket å motta det andre maleriet i verket 

likevel, men det gjorde ikke HOD. I juni kom det frem at Lyset forsvinner – bare vi lukker 

øynene ga noen av de ansatte i HOD ubehagelige assosiasjoner til 22. juli. På bakgrunn av dette, 

samt støyforholdene, fastholder departementet ønsket om å frasi seg kunstverkets siste maleri. 

Samme måned installeres det andre maleriet, Lenge gikk jeg tidlig til sengs, i LMDs 

statsrådssal. Etter mye kontrovers rundt mottagelsen av maleriet Lenge gikk jeg tidlig til sengs 

i påvente av det tredje og siste, bestemte KORO og Baird at de vil trekke tilbake de to allerede 

installerte maleriene fra R6. De ønsker på sikt at alle maleriene skal henge samlet i et nytt bygg. 

Et slikt bygg var ikke mulig å oppdrive på dette tidspunktet, derfor henger det tredje og siste 

maleriet To everything there is a season foreløpig i Kulturrådets lokaler i Møllerparken. 

3.2 Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene 

Debatten rundt Vanessa Bairds kunstverk i R6 dreide seg først og fremst om symbolikken i 

maleriet Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene. På bakgrunn av dette vil jeg redegjøre for 

veggmaleriets tematikk og innhold før jeg begynner på diskursanalysen av debattinnleggene, 

fordi jeg mener det er viktig å ha en viss kjennskap til verket. Lyset forsvinner – bare vi lukker 

øynene måler 6 meter i høyden og 10.5 meter i bredden, og er malt i silikatmaling på 18 

fibersementplater. Maleriet dekker en hel vegg ved inngangspartiet til R6 og kan sees gjennom 

vinduene som vender ut mot Teatergata i Regjeringskvartalet. Det enorme kunstverket er 

plassert i et av byggets presserom, som også brukes som møterom. Foran bildet står det plassert 

et langt bord med svarte kontorstoler rundt. Sett utenfra står møblene i veien for den nederste 
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delen av maleriet. Det er riktignok uunngåelig fordi maleriet går helt ned til det gråe 

betonggulvet.  

Veggmaleriets dominerende bakgrunnsfarge er lyserosa. Andre bakgrunnsfarger er mørkeblått, 

grått og okergult. Av mindre dominerende farger finner vi en skarp rødfarge, lyseblått, grønt, 

brunt og hvitt. Disse fargene er brukt til å fargelegge maleriets mange motiver. Fargene er duse 

og behagelige og gir rommet et sobert uttrykk. Forgrunnen i fresken er delvis dekket av 

flyvende hvite papirer som brer seg over bildeflaten. Flere kunstkritikere spekulerte i hva disse 

papirene symboliserte. Noen mente de ga assosiasjoner til arkene som spredte seg ut over 

Regjeringskvartalet etter bombeangrepet 22. juli, mens andre tolket dem som et bilde på det 

norske byråkratiet (Gjessing 2012).  

 

Opphavsrett til kunstverk Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene av Vanessa Baird: © Vanessa Baird/BONO 

 

I maleriets øverste venstre hjørne ser vi en rød djevel sittende i et tre. Flere av trærne i maleriet 

er hugget ned og står igjen som stubber. I to små hus ser vi trær som tyter ut av vinduene og 

dørene på husene. Flere dyr er portrettert i maleriet, blant annet måser, spurv, ekorn og skjære. 

Vi ser også en hare som retter et gevær mot en jeger, og en hund som sitter alene ved et vann. 

Tomme senger, udekkede bord og henslengte stoler uttrykker oppbrudd og kaos. Det samme 

gjør maleriets forlatte kopper, tekanner, kofferter og høyhælte sko. Maleriet inneholder kjente 

bygninger som Deichman hovedbibliotek i Oslo, høyblokka i Regjeringskvartalet og 
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Kunstnernes Hus i Oslo. Andre typer bygninger er stabbur, hytter, Block Watne hus, samt 

boligblokkene på Lambertseter. Bygningene representerer ulike samfunnsklasser i Norge, 

arbeiderklassen, bønder, kunstnere og byråkrater. 

Det er også flere menneskeskikkelser i maleriet, uten en åpenbar sammenheng med hverandre. 

En dame sitter naken på en stol med tjære eller olje rennende over kroppen. En gutt sitter foran 

en peis, han har hendene sine langt inne i peisens flammer og armene er nesten svidd av. En 

bukseløs Rødhette ligger ved siden av ulven som holder rundt livet hennes, ved siden av dem 

ligger to tomme vinflasker. En annen dame ligger langflat og naken ved siden av en tom seng. 

Hun er grå i huden og ser livløs ut. Vi ser også et skjelett som lener seg mot en stubbe, omringet 

av knokler og bein. Døden er også portrettert i form av en liten fugl som ligger på rygg med 

klørne i været. Fuglen ligger over Olav H. Hauges dikt Det er den draumen (1966) som er malt 

inn i bildet, et dikt som formulerer håpet og drømmene vi alle bærer på. Både diktet og maleriet 

portretterer livets sorger og hverdagslighet. I Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene trekker 

Baird frem enslige mennesker i smerte og forfall. Maleriet viser den norske hverdagen, samt 

vår felles norske kulturhistorie i form av arkitektur, lyrikk, dyreliv og folkeeventyr. Det er et 

maleri med mange kjente norske motiver, og med Regjeringskvartalet som kontekst er det 

forståelig at det kan tolkes som et bilde på Norge etter 22. juli. 
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4 Forskningsmetode 
 

Denne oppgaven vil undersøke hvordan ulike samfunnsdebattanter fremstiller seg selv og sitt 

syn i en debatt om kunst i offentlige rom, samt hvordan de velger å fremstille debattens motpart. 

Her vil de ulike sosiale gruppenes argumentasjon gi innsikt i dominerende kunst- og 

kulturforståelser i samfunnet. Derfor anser jeg kritisk diskursanalyse som en egnet metode. 

Kritisk diskursanalyse egner seg godt til å avdekke hvilke meninger, holdninger og maktforhold 

som ligger bak ulike språklige valg i en bestemt diskurs (Jørgensen, Phillips 1999, 76). Likevel 

vil ikke kritisk diskursanalyse alene være tilstrekkelig i en analyse av den brede sosiale praksis, 

fordi en sosial praksis også vil inneholde ikke-diskursive elementer. Derfor bør man i tillegg til 

en diskursanalyse bruke en sosiologisk teori eller en kulturteori (Jørgensen, Phillips 1999, 82). 

Derfor vil jeg i diskursanalysene implementere Bourdieus teorier om det sosiale felt og 

kunstfeltet.  

4.1 Diskursanalyse 

Diskursanalyse er både en teori og en metode om språkets oppbygning og sosiale funksjon. En 

diskursanalyse vil analysere de språklige mønstrene som eksisterer i ulike sosiale grupper og 

situasjoner (Jørgensen, Phillips 1999, 11). Diskursanalysen er en forskningstradisjon som 

inneholder flere ulike tverrfaglige og flerfaglige retninger som igjen kan brukes på ulike måter. 

Det finnes ikke et fasitsvar på hva en diskurs er eller hvordan diskursanalysen skal brukes. 

Jørgensen og Phillips mener likevel at man trygt kan si at en diskurs er: «(...) en bestemt måde 

at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på.» (Jørgensen, Phillips 1999, 9).  

Den franske filosofen og historikeren Michel Foucault utviklet ideene, teorien og empirien som 

skulle bli diskursanalyse. Selv om ikke alle er enige i hans teorier, er han vanskelig å komme 

utenom når man snakker om diskursanalyse, fordi de fleste diskursanalytiske retninger har 

røtter til hans teorier. Foucault mente blant annet at makt finnes i ulike sosiale praksiser og at 

makt ikke kun behøver å forståes som noe undertrykkende, men også som noe produktivt. Han 

mente at makt har muligheten til å konstituere viten, diskurs, kropp og subjektiviteter. På denne 

måten er makt med på å produsere vår sosiale omverden, men makt kan også være begrensende 

ved at den setter rammer for hvordan omverdenen skal se ut (Jørgensen, Phillips 1999, 21-22). 



27 
  

Foucault mente at subjekter skapes i diskurser, noe som er utgangspunktet for diskursanalysens 

subjektforståelse. Det er språket som snakker gjennom personen, og dermed blir den 

individuelle et medium for en kultur og dets språk (Kvale 1992, 36 i Jørgensen, Phillips 1999, 

24). Diskursanalytiske retninger trekker på en felles språkteori som stammer fra en 

strukturalistisk og poststrukturalistisk språkfilosofi. Disse retningene står for en tanke om at vår 

tilgang til virkeligheten går gjennom språket. Den fysiske verden får betydning gjennom diskurs 

og ved hjelp av språket skaper vi ulike representasjoner av virkeligheten (Jørgensen, Phillips 

1999, 18). 

4.2 Kritisk diskursanalyse 

Kritisk diskursanalyse er en teori og en metode som springer ut fra det brede feltet 

diskursanalyse. Det som skiller kritisk diskursanalyse fra andre former for diskursanalyse er 

ikke nødvendigvis de analytiske teknikkene som benyttes i metoden, i stedet ligger fokuset på 

å avdekke ulike sider ved samfunnet med et «kritisk» utgangspunkt (Hammersley 1997, 237). 

Å være kritisk i denne sammenhengen vil si at man ønsker å utforske og forholde seg kritisk til 

maktrelasjoner i samfunnet, samtidig som man kommer med løsninger på skjeve maktforhold 

(Jørgensen, Phillips 1999, 11). Den sosiale makten som er i fokus i en kritisk diskursanalyse er 

basert på den privilegerte tilgangen til sosiale ressurser som god økonomi, posisjon, status og 

utdanning (van Dijk 1993, 254). 

Norman Fairclough er en av grunnleggerne av kritisk diskursanalyse, og det er spesielt to bøker 

jeg har benyttet meg av i denne oppgaven, disse er Discourse and Social Change (1992) og 

Media Discourse (1995). Fairclough anser begrepet diskurs som språkbruk i en form for sosial 

praksis. Diskurs er en form for handling, en form som gjør at mennesker kan handle og agere i 

samfunnet. Fairclough mener at det finnes et dialektisk forhold mellom diskurs og sosiale 

strukturer. Det vil si at diskurser konstituerer alle sidene og dimensjonene av sosiale strukturer. 

Diskurser representerer ikke bare verden, de konstituerer og konstruerer den også (Fairclough 

1992, 63-64). Diskursive konstruksjoner som konstruerer verdensbilder, sosiale relasjoner, 

subjekter og maktrelasjoner kan være med på å fremme enkelte sosiale gruppers interesser 

(Jørgensen, Phillips 1999, 75-76).  
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4.2.1 Faircloughs tredimensjonale analysemodell 

Norman Faircloughs analysemodell har konkrete retningslinjer, noe som gjør at hans metoder 

egner seg godt i en tekstanalyse (Jørgensen, Phillips 1999, 72). Ved å bruke Faircloughs 

detaljerte form for tekstanalyse kan man få innsikt i hvordan diskursive prosesser kan avleses 

lingvistisk (Jørgensen, Phillips 1999, 76). En tekstanalyse bør være en interdiskursiv analyse. 

Det vil si en analyse av hvilke diskurser, sjangere og stiler som brukes i en tekst og hvordan 

disse veves sammen. Dette er en viktig del av analysen fordi tekster som regel trekker på ulike 

diskurser, stiler og sjangere (Fairclough 2010, 7).  

Fairclough mener at man i en kritisk diskursanalyse bør fokusere på to ting. Det første er en 

kommunikativ begivenhet, det vil si et tilfelle av språkbruk, i dette tilfellet et debattinnlegg. Det 

andre er diskursordenen, altså summen av diskurstypene (diskurser og sjangere) som brukes 

innenfor et sosialt domene (Jørgensen, Philips 1999, 79-80). Faircloughs tredimensjonale 

analysemodell går ut på å analysere et tilfelle av språkbruk (en kommunikativ begivenhet). Alle 

tilfeller av språkbruk har tre dimensjoner, disse er tekst, diskursiv praksis og sosial praksis. 

Først analyseres og beskrives teksten, deretter analyseres den diskursive praksisen og til slutt 

den sosiale praksisen, de to sistnevnte nivåene av analysen er tolkningsarbeid (Fairclough 1992, 

73). En tekst kan være skrift, tale eller bilde. En analyse av tekst kan organiseres under fire 

overskrifter, disse er vokabular, grammatikk, kohesjon (sammenheng) og tekststruktur. 

Vokabular tar for seg ordene som brukes i teksten, grammatikk tar for seg hvordan ord 

kombineres i setninger og leddsetninger, kohesjon ser på hvordan setningene er satt sammen, 

mens tekststrukturen tar for seg tekstens organisering i sin helhet (Fairclough 1992, 75).  

En diskursiv praksis er produksjon eller konsumering av tekst, og det involverer prosesser som 

tekstproduksjon, distribusjon og konsumpsjon. Hvordan disse prosessene er satt sammen 

varierer ut i fra hvordan de ulike diskursene opptrer i møte med sosiale faktorer, altså 

mellommenneskelige relasjoner. Hvilken sosial kontekst en tekst opptrer i er avgjørende for 

hvordan teksten konsumeres. Noen tekster produseres for å nå én person, mens andre er skrevet 

for å nå ut til flest mulig. Hvilken institusjon og omgangskrets man tilhører avgjør også hvordan 

man konsumerer en tekst (Fairclough 1992, 78-79). I en analyse av diskursiv praksis undersøker 

man i tillegg måtene tekstforfatteren trekker på allerede eksisterende diskurser og sjangere i sin 

tekstproduksjon, med andre ord analyserer man intertekstualitet. Gjennom diskursiv praksis vil 

tekster forme og formes av sosial praksis, altså kan ikke sosial praksis skje uten diskursiv 

praksis (Jørgensen, Philips 1999, 80-82). Sosial praksis refererer til de måtene mennesker 
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skaper og konsumerer tekster på, samt hvordan mennesker mottar og fortolker diskursive 

praksiser. Disse praksisene bidrar til å forme og omforme sosiale strukturer og prosesser, 

samtidig som de avspeiler dem, noe som betyr at praksisene bidrar til å konstituere den sosiale 

verden, sosiale relasjoner og identiteter (Jørgensen, Phillips 1999, 73-74).  Det vil si at analysen 

krever referanser til de politiske, økonomiske og institusjonelle settingene diskursen ble skapt 

i (Fairclough 1992, 71).  

I en kritisk diskursanalyse bør man som tidligere nevnt analysere tekstens diskursorden. 

Diskursordener finnes blant annet i institusjoner med en felles arena, hvor man også konkurrerer 

om innflytelse og definisjonsmakt. Ved å foreta en diskursanalyse kan man se om en 

diskursorden er stabil eller ustabil ved å undersøke om det er lite eller mye enighet innenfor den 

gitte diskursordenen (Jørgensen, Philips 1999, 147). Diskursiv endring vil komme til uttrykk i 

tekster som følge av sammenslåinger av motsigende eller inkonsekvente elementer. Tegn på 

dette kan være sammenblandinger av formelle og uformelle stiler, tekniske eller ikke-tekniske 

vokabularer, eller typisk skrevet eller typisk muntlig syntaks. Visse tendenser av diskursiv 

endring vil feste seg og bli nye konvensjoner. Endring av diskursordener skjer når skapere og 

fortolkere kombinerer ulike diskursive konvensjoner, koder og elementer på nye innovative 

måter. De artikulerer eksisterende diskursordener og skaper nye diskursive hegemonier. Slike 

strukturelle endringer kan påvirke lokale diskursordener i en institusjon, men de kan også flytte 

seg utenfor institusjonene og påvirke hele samfunnets diskursorden (Fairclough 1992, 97). I 

analyser av debattinnlegg er det viktig å se på hvem forfatteren av teksten er, for å se om den 

enkeltes yrke eller institusjonelle tilknytning er knyttet til diskursordenen personen benytter seg 

av (Richardson 2008). 

Bruken av ulike diskurser innenfor og på tvers av ulike diskursordener kalles interdiskursivitet. 

Dette kan både være et tegn på, og en drivkraft i, diskursiv og sosiokulturell forandring. En 

måte å undersøke diskursiv reproduksjon og forandring på, er å analysere relasjonene mellom 

ulike diskurser i en diskursorden og relasjonene mellom ulike diskursordener (Jørgensen, 

Phillips 1999, 84), slik også Fowler argumenterer for: «The fact is that everyone has access to 

numerous kinds of discourse within their own language, because of the multiple roles they 

perform, and the manifold roles and situations they encounter. This diversity of sociolinguistic 

experience allows the possibility of people enjoying different views of the world as they move 

from one mode of discourse to another. » (Fowler 1991, 66). 
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4.2.2 Media og diskursanalyse 

Fairclough mener at man i møte med en medietekst bør stille teksten tre spørsmål. For det første 

bør man se på hvordan verden (hendelser, relasjoner osv.) representeres. Deretter bør man 

undersøke hvilke identiteter som presenteres og skapes i teksten, som for eksempel «reportere 

versus publikum». Det tredje spørsmålet som gjør seg gjeldende i en medieanalyse er hvilke 

forhold og relasjoner som skapes mellom de involverte i teksten. Man kan eksempelvis se på 

hvilke personer eller grupper som stilles opp mot hverandre. Disse tre spørsmålskategoriene 

kaller Fairclough representasjoner, identiteter og relasjoner. Han mener at enhver medietekst 

på ulike måter vil representere, skape identiteter og sette opp relasjoner (Fairclough 1995, 5). 

Disse tre spørsmålene vil jeg forsøke å besvare i møte med mine valgte medietekster, dette er 

fordi jeg mener at spørsmålene kan være til hjelp i avdekkingen av skjeve maktforhold som kan 

oppstå i en tekst.  

Fairclough ser på tekster som et sett med valgmuligheter. En tekst velger enkelte valgmuligheter 

fra et system av potensielle og ledige valgmuligheter, som for eksempel et valg mellom ledige 

språklige valgmuligheter (valget av et ord fremfor et annet) eller valg mellom ulike 

grammatiske konstruksjoner. Disse formale valgmulighetene danner et meningsinnhold, og ut 

i fra valgene som ble tatt kan man samtidig avdekke hvilke valgmuligheter som ikke ble tatt i 

bruk (Fairclough 1995, 18). Det finnes alltid alternative ordvalg og formuleringer, og derfor 

bør man i en diskursanalyse se hvordan valgene som tas påvirker tekstens diskurs (Fairclough 

1995, 114). De enkelte valgene viser dermed også tekstens eksplisitte og implisitte betydninger 

og budskap, samt hva som plasseres i forgrunnen og bakgrunnen (Fairclough 1995, 104): «A 

basic assumption is that media texts do not merely ´mirror realities´ as is sometimes naïvely 

assumed; they constitute versions of reality in ways which depend on the social positions and 

interests and objectives of those who produce them. They do so through choices which are made 

at various levels in the process of producing texts. » (Fairclough 1995, 103-104). 

I en tekstanalyse er det nyttig å ha noen redskaper som gjør det enklere å analysere tekstens 

egenskaper. Debattinnleggene jeg har valgt å analysere varierer i bruken av språklige 

virkemidler, jeg vil derfor gjære rede for hva de ulike virkemidlene har å si for leserens 

fortolkning av teksten. Det er nyttig å se etter bruk av metaforer, ordvalg og grammatikk. 

Hvordan disse virkemidlene brukes kan gi et innblikk i de ulike måtene tekster behandler 

hendelser og sosiale relasjoner på, som igjen fører til konstruksjoner av bestemte versjoner av 

virkeligheten, sosiale relasjoner og identiteter (Jørgensen, Phillips 1999). Selv om det ikke er 
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like vanlig å benytte seg av kilder i debattinnlegg som i nyhetsartikler, forekommer det likevel, 

og derfor er det interessant å merke seg hvilke kilder som brukes og i hvilken rekkefølge disse 

presenteres. Hvilken informasjon tekstforfatteren velger å vektlegge kan fortelle oss mye om 

hvilke saker som er viktigst for vedkommende. Et annet viktig spørsmål å stille i møte med en 

medietekst er måtene tekstforfatteren velger å generalisere og kategorisere, både ved å eksplisitt 

bruke stigmatiserende ord, eller ved å implisitt antyde hvordan en gruppe mennesker er 

(Fairclough 1995, 114).  

To viktige grammatiske elementer i en tekstanalyse er modalitet. I en analyse av modalitet 

analyserer man talerens grad av tilslutning (affinitet) til sitt eget utsagn (Jørgensen, Phillips 

1999). Ulike modaliteter er det samme som ulike måter å uttrykke noe på. For eksempel kan 

taleren være skråsikker eller usikker i sin sak, og dette kommer til syne i teksten ved bruk av 

ord som «kanskje» og «jeg synes». Et annet aspekt ved modalitet er intonasjon (eksempelvis 

tillegge setningen en spøkefull tone, for å skape avstand til utsagnet). Et annet virkemiddel kan 

være bruk av en «hedge», noe som betyr at man modererer en setnings påstand ved å bruke ord 

som «litt» og «på samme måte som» (Jørgensen, Phillips 1999, 94-96). Modalitet kan også 

være den insisterende måten en taler påberoper seg autoritet på, ved å for eksempel hevde å vite 

hvordan en sak kommer til å utvikle seg. Denne formen for autoritet kan også vises gjennom 

bruk av ord som «må» eller «skal». Dette er en indikasjon på at kilden har en selverklært rett 

til å spesifisere og kreve hvordan en bør handle i en gitt situasjon (Fowler 1991, 211). 

4.3 Diskursanalysens ulemper 

Margaret Wetherell påpeker i sin artikkel «Debates in Discourse Research» at flere forskere, 

deriblant Emanuel Schegloff, har argumentert for at en av farene ved å innta en kritisk posisjon 

i en diskursanalyse er at forskeren eller undersøkeren aldri vil bli overrasket over funnene som 

blir gjort: «The world is already known and is pre-interpreted in light of the analyst’s concerns.» 

(Wetherell 2001, 385). Wetherell mener at Schegloff og hans likesinnede i praksis beskylder 

analytikere innenfor kritisk diskursanalyse for å potensielt være partisk og forutinntatt, ved at 

de ikke tydelig kan se det som er foran dem. Denne frykten stammer som regel fra forestillingen 

om at et forskningsarbeid skal være objektivt, den ideelle forskeren er dermed en som oppdager 

faktiske tendenser som senere kan reproduseres og oppdages av andre forskere, mener 

Wetherell. Målet er at brukerne av en kritisk diskursanalyse skal oppdage viktige funn, og ikke 

vage fortolkninger (Wetherell 2001, 385-386). Deborah Cameron og Ivan Panović påpeker at 
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det innenfor kritisk diskursanalyse er bred enighet om at objektivitet er en illusjon: «… analysts 

are part of the social world they study, and it is impossible for them to approach their data 

without any preconceptions at all.» (Cameron, Panović 2014, 67). På den andre siden finner vi 

kritiske diskursanalytikere som Norman Fairclough og Teun van Dijk. De ser på brukerne av 

en kritisk diskursanalyse som en viktig og aktiv kraft i politikken og samfunnet. Det betyr at 

analytikeren ikke er passiv tilskuer, men i stedet en som ønsker å arbeide med politiske og 

samfunnsmessige problemer for å forhåpentligvis kunne skape ønskede endringer (Wetherell 

2001, 384).  

Disse to overbevisningene om diskursanalytikerens rolle står på hver sin side i synet om hvilke 

fordeler eller ulemper som kommer av et kritisk utgangspunkt i en diskursanalyse, og begge 

standpunktene har sine åpenbare fordeler. Det kan være vanskelig å velge en side i synet på 

hvordan man som forsker skal forholde seg til nevnte problematikk, og det kan også være en 

utfordring i denne oppgaven. Dette forskningsarbeidet være objektivt i den forstand at jeg 

forsøker å ikke tillegge debattinnleggene holdninger som jeg ikke har grunnlag for å hevde 

eksisterer, men at det samtidig forholder seg kritisk til maktforholdene som eksisterer i 

samfunnet.  

4.4 Prosess og utvalg 

Analyseobjektene som utgjør denne oppgavens empiri er debattinnlegg publisert i norske aviser 

i perioden juli til oktober 2013. Jeg har valgt å analysere 5 debattinnlegg skrevet av debattanter 

med ulik bakgrunn, yrkestilhørighet og med varierende argumentasjon. Målet er å gi et bilde 

av de varierende kunstforståelsene som finnes blant deltagerne i en offentlig debatt om kunst i 

det offentlige rom. Debattinnleggene jeg har valgt å analysere er «La Baird få bli!» av Kjetil 

Røed (Aftenposten 10.07.2013), «Kunst er også makt» av Solveig Grødem Sandelson 

(Stavanger Aftenblad 03.10.2013), «Den store fortellingen om oss» av Lotte Konow Lund 

(Klassekampen 05.10.2013), «Må få slippe en daglig påminnelse» av Elin Ludvigsen Kjenn 

(Aftenposten 07.10.2013 og «Det store ubehaget» av Marianne Bjørneboe (Klassekampen 

10.10.2013). Flesteparten av innleggene jeg har valgt å analysere ble publisert i oktober 2013, 

da debatten nådde et høydepunkt med flest publiserte debattinnlegg om saken. De valgte 

tekstene er alle publisert i papiraviser, og analysene tar derfor utgangspunkt i oppslagene slik 

de framstår i fysisk format.  
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Før utvelgelsen gikk jeg gjennom alle debattinnleggene publisert i norske aviser som tok for 

seg avbestillingen av det tredje og siste maleriet i R6. Det totale antallet debattinnlegg skrevet 

i norske aviser om Baird-saken var 34. Dette antallet fant jeg frem til ved å bruke Retriever, 

databasen for norske aviser. Alle de 34 debattinnleggene kommenterer på ulike måter Baird-

saken med utgangspunkt i forfatternes meninger om avbestillingen. Av publiserte debattinnlegg 

skrevet i 2013 om Baird-saken var det en klar overvekt av debattanter som var mot 

avbestillingen av maleriet. For å kunne si noe mer om diskursene som benyttes i en debatt om 

kunstens autonomi og kunst i offentlige rom, samt ulike kunstforståelser, har jeg valgt å 

analysere innlegg med ulike standpunkt i saken. Jeg leste gjennom alle disse innleggene, før 

jeg bestemte meg for å undersøke utvalget på fem debattinnlegg nærmere. I tillegg leste jeg 

nyhetsartikler og anmeldelser skrevet om Bairds kunstverk for å få et overblikk over saken. 

Anmeldelser, som ifølge Roksvold (1997) også er en del av kommentarjournalistikken, har jeg 

ikke inkludert som en del av det totale antallet debattinnlegg om Baird-saken, dette fordi 

anmeldelsene i all hovedsak tar for seg malerienes estetiske kvalitet, og ikke tar opp 

problematikken rundt HODs avbestilling av Bairds tredje maleri.  

Jeg mener at mitt utvalg vil kunne fortelle noe om hvor forskjellig den norske befolkningens 

kunstforståelse og holdninger til kunst i offentlige rom er, fordi debattinnleggene representerer 

de ulike meningene som kom frem i Baird-saken. Majoriteten av innleggene var skrevet av 

personer med tilknytning til norsk kulturliv, tett etterfulgt av personer innenfor journalistfeltet. 

Bare 4 innlegg totalt var skrevet av mennesker utenfor kunst- og kulturfeltet. Innleggene 

illustrerer de ulike diskursive virkemidlene som ble benyttet i debatten, noe som var viktig i 

utvelgelsen. Den institusjonelle tilknytningen forfatterne av debattinnleggene har var også med 

på å avgjøre mitt utvalg, fordi jeg ønsket å kunne si noe om hvilke diskurser som kjennetegner 

medlemmer av et gitt sosialt felt (Bourdieu, Wacquant 1993). Grunnen til at jeg endte opp med 

å analysere fem debattinnlegg er at jeg ønsket å foreta helhetlige og dyptgående analyser for å 

gi et fullstendig bilde av argumentene og de diskursive virkemidlene som kom til uttrykk i 

saken. Oppgavens omfang ga derfor ikke rom for flere analyseobjekt. Jeg mener likevel at disse 

fem debattinnleggene er et representativt utvalg som på ulike måter og med forskjellige 

utgangspunkt kommenterer og belyser Baird-saken, noe som er viktig for å kunne besvare 

oppgavens problemstilling.  

Debattinnleggene er som nevnt hentet fra ulike norske papiraviser. Disse er Aftenposten, 

Klassekampen, Stavanger Aftenblad og Morgenbladet. En overvekt av innleggene ble publisert 
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i Klassekampen (16 av 34 debattinnlegg totalt), en avis med sterk tilknytning til venstresiden i 

norsk politikk. Jeg tror grunnen til at Klassekampen publiserte så mange av debattinnleggene 

om Baird-saken er at et av de første innleggene som tok opp saken ble skrevet av forfatteren 

Brit Bildøen i juli 2013 trykket i Klassekampen. Derfor mottok Klassekampen flere svar på 

forfatterens kommentar, i form av leserinnlegg. Klassekampen er en riksdekkende dagsavis, det 

samme er Aftenposten. Stavanger Aftenblad er en dagsavis for Stavanger og omegn, mens 

Morgenbladet er en riksdekkende avis som utgis hver fredag. Avisenes nasjonale eller politiske 

tilhørighet var ikke avgjørende for min utvelgelse. Jeg vil heller ikke gå nærmere inn på hvordan 

avisene og deres merkevare påvirker leserens oppfatning av tekstene. Avisene som kontekst vil 

altså ikke bli analysert i denne oppgaven, dette er delvis på grunn av oppgavens begrensinger, 

men også fordi oppgavens hovedfokus er tekstforfatterne, deres meninger og måten de bruker 

språklige virkemidler. Noen av debattinnleggene jeg analyserer vil være akkompagnert av et 

bilde som illustrerer saken, mens andre innlegg kun har et lite portrettfoto. Underveis i analysen 

vil jeg redegjøre kort for bildene som brukes i artiklene, men jeg velger å ikke utføre grundige 

analyser av dem. Fordi innleggene er skrevet i ulike kommentarjournalistiske sjangere vil 

tekstene variere i lengde, og som følge av dette vil analysenes omfang også variere.  

Grunnen til at jeg ikke valgte å benytte meg av kvalitative intervjuer er fordi jeg først og fremst 

er interessert i selve diskursen som kommer til uttrykk i debattinnleggene og ikke menneskene, 

eller subjektene, som skriver innleggene. Det samme gjelder Vanessa Baird og hennes 

meninger om debatten. Det jeg først og fremst vil undersøke er ytringene som prosess i 

offentligheten. Dermed er en kritisk diskursanalyse mer egnet til å analysere debattantenes 

underliggende meninger uten mulighet til å forklare disse selv, noe som er et krav for å kunne 

besvare oppgavens problemstillinger. 

4.5 Oppgavens kvalitet 

For å undersøke et forskningsprosjekts metodiske kvalitet er det vanlig å diskutere tre aspekter, 

og disse er generalisering, validitet og reliabilitet. Generalisering ser etter om hvorvidt 

analysens funn kan gjøres allmenngyldige (Østbye et al. 2013, 124). «Stor grad av validitet og 

reliabilitet betraktes som forutsetninger for at en skal kunne generalisere funnene i analysen.» 

(Østbye et al. 2013, 124). Funnene jeg gjør i mine analyser kan generaliseres, fordi det er mulig 

å overføre oppgavens funn til lignende kunstdebatter i Norge, med tanke på at jeg har forholdt 

meg objektivt i analysene og benyttet meg av relevant teori, samt	 sett mine analyser i 
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sammenheng med lignende studier. Likevel kan det være vanskelig å generalisere oppgavens 

funn med tanke på at prosjektets empiriske utvalg naturligvis har vært avgjørende for hvilke 

funn jeg har gjort i analysene, dermed vil svaret på oppgavens overordnede problemstilling 

kunne variere med et annet empirisk utvalg. På den annen side har jeg forholdt meg til like 

kriterier for analysearbeidet gjennom hele oppgaven, i tillegg til at disse kriteriene har vært 

åpne og fremlagt slik at de skal være mulig for andre forskere å følge. 

Validitet ser etter om forskeren forholder seg til det en ønsker å forholde seg til, og det finner 

man ut av ved å se i hvilken grad design og operasjonaliseringer gir relevant innsikt i oppgavens 

overordnede problemstilling. Reliabilitet vurderer hvorvidt behandlingen av data er nøyaktig 

og pålitelig (Østbye et al. 2013, 124). Oppgavens datainnsamling er gjort med tanke på å gi et 

helhetlig bilde av diskursformene som oppstod i debatten om avbestillingen av Bairds maleri. 

Jeg mener at oppgavens empiriske utvalg er representativt og bringer frem ulike 

argumentasjonsformer og kunstforståelser, som belyser ulike sider av oppgavens 

problemstillinger.  

Jeg har nå presentert og redegjort mine valg av teori og metode i dette forskningsarbeidet. Valg 

av teori og metode er hensiktsmessig med tanke på oppgavens problemstillinger, og gir ny 

innsikt. På dette grunnlaget er det mulig å trekke slutninger fra analysenes funn. Noen slutninger 

kan være usikre fordi det i en diskursanalyse kan være vanskelig å studere diskurser man 

allerede har forestillinger om. Likevel er det forskerens mål å ikke la seg påvirke av personlige 

synspunkt og meninger som kan overskygge diskursanalysen (Jørgensen, Phillips 1999, 31-32). 

Dette har jeg vært svært bevisst på, og at jeg har etterstrebet å forholde meg så objektivt som 

mulig i analysearbeidet. Noe jeg mener at jeg har unngått og dermed forholdt meg objektiv i 

analysearbeidet.  
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5 Analyse av Baird-saken 
 

I dette kapittelet vil jeg analysere fem debattinnlegg som ble skrevet om Baird-saken i perioden 

juli til oktober 2013. Debattinnleggene er skrevet i sjangrene kronikk, kommentar og 

leserinnlegg. Analysene av innleggene presenteres hver for seg i kronologisk rekkefølge etter 

publiseringsdato i den enkelte avis. Diskursene som kommer til uttrykk i tekstene vil bli 

presentert i innleggenes overordnede momenter, og gjort rede for underveis i analysene i tillegg 

til at de presenteres i en overordnet sammenheng i kapittel 6.  

5.1 «La Baird få bli!»  

Debattinnlegget «La Baird få bli!» ble publisert i Aftenposten 10. juli 2013 (vedlegg 1) og var 

det første debattinnlegget som ble skrevet i norske aviser om avbestillingen av Bairds maleri. 

Innlegget er skrevet av Kjetil Røed. Kommentaren, slik den fremstår i papiravisen, tar opp en 

fjerdedel av en hel side. Over navn og arbeidsstilling er det et lite portrettfoto av Røed. Da dette 

innlegget ble skrevet var Røed ansatt som kunstanmelder for Aftenposten, en tittel han også 

signerer innlegget med. Som kunstanmelder er han tilknyttet både kunstfeltet og mediebransjen. 

Ifølge Kjørups definisjon av kunstfeltet, som jeg også velger å rette meg etter i denne oppgaven, 

er Røed et medlem av kunstfeltet ved at hans yrke er beskjeftiget med analyser og vurderinger 

av kunstgjenstander (2000). I tillegg er Røed journalist og kritiker av yrke, noe som betyr at 

han også må forholde seg til medias og journalistyrkets retningslinjer. Han befinner seg altså i 

skjæringspunktet mellom den profesjonelle journalist og den intellektuelle kunstkritikeren. I 

denne rollen står Røed for oversettelsen av et kunstfaglig språk til et massemedium og dets 

publikum. Ifølge Røssaak er det en tendens i mediebransjen at den profesjonelle journalist 

erstatter en rolle som tidligere har tilhørt den intellektuelle kommentatoren (2004), selv mener 

jeg at Røed i dette tilfellet kombinerer disse rollene. Fordi han anmelder og kommenterer kunst, 

samtidig som tekstene han publiserer nødvendigvis også vil følge massemediets 

vurderingskriterier, kriterier som blant annet ser etter gode nyheter med et skandaløst tilsnitt 

(Røssaak 2004). Fordi Røed er et medlem av Aftenpostens redaksjon og ansatt som 

kunstanmelder kategoriseres dette debattinnlegget som en kommentar, også fordi Røed sitter 

med relevant kunnskap og innsikt i saken som debatteres (Roksvold 1997). 
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5.1.1 Innleggets overordnede momenter  

Kjetil Røed mener avbestillingen av Bairds kunstverk, verken er forsvarlig eller hensiktsmessig 

med tanke på hva maleriet faktisk representerer, ifølge Røed selv. Teksten er skrevet som et 

forsvar til Bairds kunst, med fokus på dets betydningsfulle samfunnsmessige påvirkningskraft 

og verdi. Røed anerkjenner ikke de ansatte i R6s argument om at maleriet portretterer 

terrorangrepene 22. juli. I stedet argumenterer Røed for alternative måter Lyset forsvinner – 

bare vi lukker øynene kan forståes på. De alternative fortolkningene baserer seg på ideen om en 

autonom kunst som ikke skal behøve å måtte forsvare sitt kunstneriske uttrykk. Samtidig 

baserer Røeds kunstsyn seg på den rene smaken. Det vil si at Røed betrakter kunstverket for det 

det i seg selv er, og ikke gjennom de mulige følelsesmessige reaksjonene kunstverket vekker i 

omgivelsene. Røed konkluderer med at de ansatte bør se etter potensialet for samfunnsendringer 

Bairds malerier kan bidra med, i stedet for å relatere kunstverket direkte til 22. juli. 

Kommentaren bærer preg av en akademisk kunstdiskurs og delvis en avantgardistisk diskurs 

på grunn av hans nevnte kunstforståelser som er dominerende innenfor kunstfeltet.   

5.1.2 Den «riktige» fortolkningen 

Kommentarens ingress spør: «Er avbestilling av kunst en rimelig reaksjon når kunstverk føles 

ubehagelige?» Dette er et retorisk spørsmål som leseren selv kan gjette svaret på fra 

kommentarens tittel: «La Baird få bli!». Røed mener at det ikke er en rimelig reaksjon å fjerne 

Bairds «ubehagelige» kunstverk, hvis man baserer tolkningen på tittelen. Svaret på det retoriske 

spørsmålet forstår leseren dermed som et nei. Røed viser altså allerede gjennom innleggets tittel 

hva han mener om avbestillingen av det tredje og siste maleriet i Bairds kunstverk. Utropstegnet 

i tittelen gjør at tittelens ordlyd fremstår beordrende, og ikke «anbefalende» som det kanskje 

ville uttrykt uten utropstegn. Tittelen fremstår dermed som en direkte henvendelse til Helse- og 

omsorgsdepartementet fra Røed om å tilbaketrekke avbestillingen av maleriet. Ingressen nevner 

verken Vanessa Baird, de ansatte i HOD eller 22. juli, noe som antyder at Røed aldri vil synes 

at opplevelser av kunst som «ubehagelig» er en legitim grunn til avbestilling av kunst, heller 

ikke om dets publikum får traumatiske assosiasjoner til verkets bildeelementer. 

I innleggets første avsnitt presenterer Røed HODs begrunnelse for hvorfor de ønsker å 

avbestille kunstverkets siste maleri. Det minner noen av de ansatte om angrepene 22. juli. «... 

har Helse og Landbruksdepartementet gitt uttrykk for at de ansatte føler ubehag ved verkene ... 
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Så ille er det visst at det tredje verket kanskje skal avbestilles.» skriver Røed. Bruken av ordet 

«visst» antyder at Røed ikke riktig tror på HODs argument. Implisitt sier Røed at han ikke tror 

på begrunnelsen om at kunstverket minner for mye om terrorangrepet 22. juli, og derfor mener 

han det er urimelig å fjerne det. Dette synspunktet gjør han også tydelig ved å innlede neste 

avsnitt med et spørsmål som ligner innleggets ingress, men denne gangen svarer han selv på 

spørsmålet: «Er dette en rimelig reaksjon? Ikke så vidt jeg kan se.» Røed viser gjennom dette 

svaret at han selv har sett maleriet, og kan derfor konkludere med at HODs reaksjoner og 

analyser er overdrevne og ikke legitime. Ifølge Fowler vil en kommentar som inneholder 

spørsmål, slik denne gjør, fremstille skribenten som både personlig og uformell (1991), et 

virkemiddel som forsterker tekstens etos ved at Røed fremstår som trygg og behersket overfor 

sine lesere. I dette sitatet fremlegges i tillegg konflikten, samt relasjonene, mellom de involverte 

i saken (Fairclough 1995). Konflikten baserer seg på Røeds tolkning av Bairds malerier versus 

de ansattes tolkning. Røed anerkjenner likevel at bildet inneholder uhyggelige elementer, men 

nekter for at disse kan forbindes direkte til terrorangrepet 22. juli. Røed trekker frem 

Deichmanske bibliotek og høyblokka som er portrettert i maleriet, bygg som befinner seg i 

Regjeringskvartalet der bomben gikk av i juli 2011, likevel konkluderer han med at det ikke 

finnes noen motiver av selve angrepet: «Vi ser høyblokken som ble rammet og Deichmanske 

portrettert, men ingen bilder av selve terroren.» skriver Røed, et poeng han også trekker frem 

senere: «Det er riktignok flere uhyggelige scener her, men ingenting som knytter dem direkte 

til voldshendelsene 22. Juli.» Det implisitte budskap synes å være at fortolkninger av kunst ikke 

er legitime så lenge kunstverket ikke eksplisitt symboliserer hendelsen publikum forbinder det 

med.  

Arkene som brer seg over bildeflaten i maleriet Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene har 

gjennom debatten og kunstanmeldelser blitt koblet til dokumentene som føk ut av de knuste 

vinduene i Regjeringskvartalet 22. juli. Røeds umiddelbare tolkning av arkene er at de 

symboliserer «byråkratiets papirvelde»: «Eller om man fortolker vidt: de frittsvevende arkene 

fra sprengte kontorer etter 22. juli. Men da leser man vidt.» Ved å kommentere assosiasjonen 

som kan ha fått de ansatte til å reagere, anerkjenner han at det er en legitim tolkning av arkenes 

betydning, men samtidig nekter han for at det er den riktige tolkningen fordi det blir å tolke 

maleriet for vidt. Dette poengterer Røed hele to ganger ved å bruke ordet «vidt» om de ansattes 

tolkning. Det finnes altså en ramme for hvordan maleriet kan tolkes, og ifølge Røed har de 

ansatte i R6 beveget tolkningen sin utenfor disse rammene ved å overtolke maleriets betydning. 

Ifølge Susan Sontag har kunstfeltet, og tilsynelatende også Røed, forkastet ideen om at kunsten 
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skal representere virkeligheten (i dette tilfellet terrorangrepet 22. juli), til fordel for ideen om 

kunst som et subjektivt uttrykk (2011). En avvisning av et kunstverks direkte forbindelse til en 

virkelig hendelse, om det ikke er eksplisitt tydeliggjort av kunstneren selv, må sies å tilhøre en 

«ren» kunstdiskurs.  

Som en del av kunstfeltet stiller Røed med en antatt autoritet knyttet til hvilke fortolkninger av 

et maleri som er legitime, og hvilke som ikke er det, på denne måten lukker han debatten blant 

annet ved underkjenning av alternative kompetanser (Bjørkås 2004). Ifølge Bjørkås er dette en 

del av en kompenserende strategi utviklet av kunsteksperter i møte med et økende og mer 

forbrukerstyrt kulturkonsum (2004). En annen måte Røed implisitt forteller leseren hvilken 

lesning av maleriet som er den mest rimelige, er ved å beskrive hva han mener Baird ønsker å 

uttrykke med sitt kunstverk: «Baird forteller oss at vi bør prøve å vide ut grensene for hvordan 

vi oppfatter velkjente bilder og fortellinger.», og det samme gjør han med setningen: «... i 

Bairds verker dreier det seg om å kritisere stivnede tankemønstre og leke med etablerte 

fortellinger.» Røed forteller leseren flere ganger hva Bairds intensjoner med kunstverket er, og 

for en som ikke har sett maleriet fremstår disse argumentene helt legitime. Gripsrud mener at 

det i kunstkretser ofte snakkes om kunstens muligheter til å påvirke samfunnet (1999), et 

potensial Røed ser i Bairds kunst ved å definere verkene som kritikk av «stivnede 

tankemønstre» og «lek med etablerte fortellinger».  

Leseren regner med at Røed, som kunstanmelder, har stor kompetanse på området og derfor har 

hans tolkninger av maleriets intensjoner autoritet. Men som Cher Krause Knight poengterer kan 

ikke en kunstner (eller en kunstkritiker) kontrollere betrakterens opplevelser av et kunstverk, 

fordi alle har sine egne vurderingskriterier. Dermed er det også en mulighet for at publikum 

tillegger et verk personlige agendaer og verdier (Knight 2008), noe Røed synes å mene at det 

er det de ansatte i R6 gjør. Dermed kan det hende at han ser det som sin oppgave å endre deres 

tolkninger. Røed plasserer seg selv i en posisjon der han som kunstkritiker forsøker å veilede 

leserens oppfatning av Bairds maleri, samt gi en forklaring på verkets mange referanser og 

tolkningsmuligheter (Margolis 1965).  

5.1.3 Forsvarer kunstens autonomi 

Det er et typisk syn innenfor kunstfeltet at kunstens autonomi er viktig. Peter Bürger var en av 

de som mente at kunst bør være underlagt ideen om L’art pour l’art, eller kunst for kunstens 
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skyld, det vil si tanken om at kunst skal slippe å forsvare seg selv eller begrunnes. I Røeds 

kommentar kommer det frem at hans holdninger til kunst hviler på de samme tankene. Noe som 

blir synlig i det Røed beskriver hvordan han mener at Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene 

bør forståes: «Dessuten er det ikke engang de mulige analogiene til terror som er sentrale, men 

elementene fra kjente eventyr og kunsthistorie – og hvordan Baird leker seg med dem.» 

Kunstverket skal ikke tolkes på bakgrunn av det betrakteren synes maleriet minner om, men 

bør heller vurderes basert på referanser vi tydelig kan gjenkjenne, i dette tilfellet karakterer fra 

kjente eventyr. Også her påpeker Røed at det kan finnes «mulige analogier til terror» i Bairds 

malerier, men benekter at disse analogiene er essensielle for bildeforståelsen. Det kan virke som 

at Røed ikke ønsker seg en tolkning av verket i det hele tatt, i stedet vil han at publikum skal ta 

kunstverket for det det er: «Man bør heller heve blikket: ikke bare vurdere kunsten fra 

umiddelbare reaksjoner, men ut fra hva den sier og gjør.» Verkets mange referanser bør ifølge 

Røed sees kun som det de faktisk er, referanser til vår felles kulturhistorie, og ikke som 

symboler på terrorangrepet 22. juli. Røed mener implisitt at HODs reaksjoner, eller følelser, i 

møte med Bairds malerier bør tilsidesettes.  

Om vi ser debatten om Vanessa Bairds malerier i lys av begrepet sosialt engasjerende kunst, 

formulert av Langlois og Sabelli (2016), ser vi at kunstverket har ulik betydning i ulike miljøer. 

Begrepet skiller mellom de ulike forventningene folk har til kunst. Kunstmiljøet forventer for 

eksempel at et kunstverk tar opp temaer tilknyttet makt, gjerne med et kritisk blikk, samtidig 

som det ligger en forventning om at kunsten på ulike måter skal representere kunsthistorien. 

Mens kunsten i offentlighetens øyemed bør være allmenn, samarbeidende og tilgjengelig. 

(Langlois, Sabelli 2016). I lys av dette begrepet er det tydelig at Røed også her har et kunstsyn 

som er i tråd med resten av kunstfeltet. Han ser gjerne at et kunstverk kommenterer maktbruk: 

«Mellom de forskjellige delene av verkene fyker ark – et bilde på byråkratiets papirvelde, 

kanskje?», men at arkene illustrerer bombeangrepet i Regjeringskvartalet benekter Røed. Ordet 

«kanskje» er et uttrykk for modalitet, et tegn på at Røed er usikker i sin analyse eller at han er 

åpen for alternative tolkninger.  

Røed viser til Bairds kunsthistoriske elementer og referanser, en forventning kunstfeltet ofte 

har til kunstverk (Langlois, Sabelli 2016): «I Bairds versjon av Adolph Tiedemanns maleri De 

ensomme gamle, er de to mennene ved bordet forsvunnet.» En kort setning, men med en klar 

kunsthistorisk referanse, en referanse det ikke er sikkert at kommentarens lesere kjenner, likevel 

bidrar henvisingen til at han får større tyngde i sin argumentasjon nettopp fordi han viser en 
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kjennskap til kunsthistorien. På denne måten bruker Røed etos for å fremstå troverdig hos sine 

lesere. Røed er altså innforstått med hvilke elementer og tematikker som utgjør et godt 

kunstverk, ifølge medlemmer av kunstfeltet. Det å ha kjennskap til malerkunst, kunsthistorien 

og det å observere kunstverk med en følelsesmessig distanse, er også et tegn på det Bourdieu 

kaller kulturell kapital (1995). Bourdieu mener at for at betrakteren av et kunstverk skal ha noe 

glede av verket, bør vedkommende kjenne til kodene kunstverket er kodet etter, for om disse 

ikke er kjent vil man føle seg fortapt i bildespråket (1995). Å uttrykke kulturell kapital er typisk 

for de som befinner seg innenfor kunstfeltet, det viser at man har en uanstrengt og naturlig 

tiltrekning mot den rene kunsten, et syn som ofte forekommer blant de som benytter seg av en 

akademisk kunstdiskurs.  

I denne kommentaren er det som tidligere nevnt tydelig at Røed setter Bairds kunstnerskap opp 

mot de ansatte i R6s oppfatning av kunst. Å sette opp motsetninger mellom sakens debattanter 

er et virkemiddel som er typisk for medietekster (Fairclough 1995), og brukes blant annet til å 

skape en tydelig konflikt i saken. Røed tillegger Bairds kunst og hennes person kjennetegn, 

betydninger og meninger hun ikke nødvendigvis har uttrykt selv, og som muligens kan stamme 

fra Røeds personlige synspunkter. Resultatet blir at Røed bruker Vanessa Bairds navn for å 

skape en konflikt i kommentaren. Han trekker frem karakteristikker ved Bairds kunst i 

eksempler der han mener det er tydelig at de ansatte i R6 enten har misforstått kunstnerens 

maleri eller hennes kunstneriske uttrykk. Som et resultat av dette maler Røed et bilde av de 

ansatte i R6 som ureflekterte når det kommer til kunst og tolkning av maleri.  

5.1.4 Kritisk til de ansattes argumentasjon  

I kommentaren, med underoverskriften «Tankearbeid ekstra viktig», skriver Røed: «Skal 

kunsten ha noen verdi i et samfunn bør den vekke andre følelser enn behag og utfordre til 

selvransakelse og undersøke saker på nytt. At det dukker opp makabre situasjoner, betyr bare 

at død og ubehag også er noe vi må forholde oss til ...» Røed mener i likhet med Bourdieu at 

den rene kunsten og smaken er den som ikke leter etter en sammenheng mellom kunst og 

følelser, i motsetning til den folkelige smaken som ser etter tydelige sammenhenger mellom 

følelseslivet og kunstverket (1995). Kunst bør ikke være enkel å forstå, den bør i stedet utfordre 

betrakteren, antyder Røed, også her viser hans kunstsyn å stemme med Gripsruds teori om at 

det innenfor kunstkretser snakkes om kunstens muligheter til å påvirke samfunnet (1999). 

Implisitt sier han i dette sitatet at kunst som er behagelig og enkel, i praksis er mindre verdifull 
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enn krevende kunst. I tillegg kan sitatet uttrykke at de ansatte i R6 ikke forstår seg på kunst 

fordi de ikke tar kunstverkets oppfordring om selvransakelse eller undersøking av saker på nytt, 

og her kan det virke som at ordet «saker» henviser til Bairds malerier, fordi Røed mener at de 

ansatte i R6 har misforstått verkets intensjoner. Tilbake til underoverskriften «Tankearbeid 

ekstra viktig». Tittelen stammer fra setningen: «En slik hendelse bør jo faktisk gjøre et slikt 

tankearbeid ekstra viktig.» Hendelsen Røed sikter til er 22. juli-angrepene. Han mener at man 

bør kunne forholde seg til og håndtere død og ubehag i kunst. Mellom linjene kan man lese at 

Røed ber de ansatte i R6 om å lære seg å takle minnene om terrorangrepene og ikke sky kunst 

som tvinger dem til å tenke tilbake på de vonde opplevelsene. Deres assosiasjoner til 

terrorangrepet bør ikke gå utover kunstens frihet.  

Som kunstanmelder for Aftenposten og som en del av kunstfeltet er det naturlig at Røed i 

kommentaren demonstrerer en kjennskap til Bairds kunstnerskap: «Dette er Baird i kjent stil: 

figurative opptrinn med makabert tilsnitt. Ubehaget er en sentral del av hennes kunstnerskap, 

så om man opplever vemmelse ved dem, er det ikke så rart. Å kritisere Bairds motiver for dette 

kunne vært rettet mot enhver kunstner som gjør død eller lidelse til et tema.» Ved å vise til 

kunstnerens stil og kjennetegn forteller Røed leseren at det kunstneriske uttrykket i Bairds 

malerier ikke burde komme som et sjokk på de ansatte i R6, det er nemlig en stil som er typisk 

Baird, ifølge Røed. Ved å henvise til Bairds tidligere kunstverk, samt hennes kunstneriske 

uttrykk, rettferdiggjør Røed Bairds kunstverk i R6 ved å insinuere at kunsten hennes ikke har 

vakt slike reaksjoner tidligere, selv om det kunstneriske uttrykket hennes er det samme. Å 

henvise til kunsthistorien, eller en kunstners fortid, er typisk for en akademisk kunstdiskurs der 

en slik henvisning ofte brukes for å rettferdiggjøre samtidskunst.  

I dette utdraget bruker Røed sterkt ladede ord med konnotasjoner til fordervelse, som 

«makabert», «ubehag», «vemmelse», «død» og «lidelse». Han tegner et bilde av Bairds kunst 

som ytterst forstyrrende og skremmende, selv om hennes kunstneriske uttrykk etter min mening 

er vel så kjent for sin humor og ironi. Røed unnlater å nevne trekk ved Bairds kunst som tar 

fokuset vekk fra argumentet om at de ansatte bør tåle «ubehagelig» kunst som oppfordrer til 

«tankearbeid». At dette er fokuset Røed ønsker å ha i sin kommentar, blir også tydeliggjort ved 

at han bruker ordet «ubehag», i ulike bøyningsformer, hele seks ganger i løpet av teksten. Røed 

argumenterer også for at kritikken av Bairds motiver kunne vært rettet mot alle kunstnere som 

tematiserer «død» eller «lidelse». Dermed forkaster han ideen om at verkets omgivelser og 

kontekst kan påvirke lesningen av Bairds malerier, nemlig Regjeringskvartalet der flere 
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mennesker mistet livet eller ble skadet. En avvisning av verkets sosiale og symbolske kontekst 

er ifølge Gullestad typisk for kunsthistorien når det kommer til kunst i offentlige rom (1991). 

På denne måten unnlater Røed å trekke frem argumenter som kan svekke hans eget standpunkt. 

I kommentarens nest siste avsnitt skriver Røed: «Noen vil mene det er urimelig å tvinge 

kunstverk på offentlige ansatte når de føler ubehag ved verkene. Men det bør være mer 

tungtveiende grunner til at kunst som er bestilt droppes enn at enkelte ansatte assosierer verket 

med terrorangrepene.» Røed har tidligere påpekt at Bairds malerier gir konnotasjoner til «død» 

og «lidelse», og sier dermed implisitt at han kan se seg enig i reaksjonene det har fått fordi 

Bairds formspråk kan oppleves «ubehagelig». Likevel mener han at dette ikke er en god nok 

grunn til å avbestille et maleri. Han understreker også at kunstverket er «bestilt», en presisering 

som implisitt sier at avbestillingen fremstår som enda mer meningsløs, enn om den ikke var 

bestilt av de samme som velger å refusere verket. Røeds forståelse av kunstens funksjon er at 

den verken skal være behagelig eller enkel, dermed blir de ansattes argument om at kunstverket 

er «ubehagelig» irrelevant for Røed. I sin beskrivelse av de som ønsker kunstverket fjernet, 

bruker han benevnelser som «enkelte ansatte» og «offentlige ansatte». Han velger å beskrive 

dem som ansatte i Regjeringskvartalet, og ikke som ofre av et terrorangrep, som de jo også er. 

Røed velger å utelate en definisjon av de ansatte i R6 som potensielt ville høstet sympati for 

terrorofrene blant kommentarens lesere.  

 

5.2 «Kunst er også makt»  

Kommentaren «Kunst er også makt» ble publisert i Stavanger Aftenblad 3. oktober 2013 og er 

skrevet av avisens daværende kultur- og debattredaktør Solveig Grødem Sandelson (vedlegg 

2). Innlegget er trykket over en hel side i papiravisen og er underlagt avisens «Kommentar»-

seksjon, der temaet presenteres som «Offentleg kunst. Makt». Innlegget kan kategoriseres 

under kommentar-sjangeren, fordi det blant annet er skrevet av et medlem av avisens redaksjon 

som gjerne har en viss kjennskap til temaet som debatteres (Roksvold 1997). Sandelson signerer 

kommentaren som kultur- og debattredaktør, og som kulturredaktør er debatten om offentlig 

kunst et tema hun nødvendigvis har forutsetninger for å kunne skrive om. Som redaktør for 

Stavangers største dagsavis er Sandelson også profesjonell journalist. Ut i fra Kjørups 

definisjon av kunstfeltet (2000) vil jeg si at Sandelson er et grensetilfelle når det gjelder 
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tilhørighet til nevnte felt. Som kulturredaktør er det svært sannsynlig at dette ikke er første, eller 

siste, gang hun adresserer et tema tilknyttet kunstfeltet. Dermed er det også sannsynlig at hun 

fra tid til annen tar på seg rollen som kunstkritiker, selv om dette ikke er hennes tittel i avisens 

redaksjon. Ifølge Kjørup kan hun sies å være et medlem av kunstfeltet i den forstand at hun er 

beskjeftiget med å kritisere, formidle og vurdere kunstverk som hun deretter fremlegger i avisen 

(Kjørup 2000), men fordi Stavanger Aftenblad ikke direkte er en del av kunstfeltet (i motsetning 

til for eksempel et kunsttidsskrift), vil jeg understreke at Sandelson befinner seg mellom 

kunstfeltet og journalistfeltet. Likevel mener jeg at Sandelson tilhører kunstfeltet fordi hun som 

kulturskribent er beskjeftiget med å formidle og analysere kunst i en avis. 

5.2.1 Innleggets overordnede momenter  

Sandelsons kommentar tar for seg de ulike måtene skjeve maktforhold kommer til uttrykk i 

Baird-saken. Hun anerkjenner og setter pris på Vanessa Bairds kunstverk, men mener likevel 

at KORO sammen med Baird utøver makt overfor de ansatte i R6 som ikke ønsker seg 

kunstnerens malerier, ved å hevde at kunstens autonomi er viktig for en samfunnsmessig 

utvikling og derfor også viktigere enn hensynet til departementenes ønsker. Sandelsons 

kommentar er interdiskursiv fordi hun benytter seg av en blanding av en akademisk 

kunstdiskurs, en sosiologisk kunstdiskurs og en forbrukerrettet kunstdiskurs. Bruk av en 

akademisk kunstdiskurs kommer til uttrykk ved at Sandelson blant annet refererer til 

kunsthistorien for å belyse og forsvare sine synspunkter, i tillegg påpeker hun potensialet Bairds 

malerier har til å utfordre og få betrakteren ut av vante tankebaner, et kunstsyn som ser etter 

kunstens muligheter til å påvirke mennesker og samfunnet (Gripsrud 1999). Sandelsons bruk 

av en forbrukerrettet kunstdiskurs gjør seg gjeldende når hun taler «på vegne» av de ansatte og 

setter leseren inn i deres vanskelige situasjon. Hun forsvarer de ansatte og er kritisk til 

kunstfeltets argumentasjon i møte med avbestillingen av Bairds tredje maleri, som også er et 

tegn på en sosiologisk kunstdiskurs.  

5.2.2 Sakens motstridende argumenter 

Kommentarens tittel «Kunst er også makt» refererer til en form for makt som blant annet kan 

gjøre seg synlig gjennom ideen om kunstens autonomi, som er en dominerende tanke innenfor 

kunstfeltet. Kunstens autonomi kan utøve makt i den forstand at kunstverket ikke behøver å 

forsvare seg selv (Bürger 1998), og dermed blir kunsten «skjermet» for kritikk. Kunst er ifølge 



45 
  

Sandelson ikke noe som kun setter sitt preg på private hjem, utstilles på museer eller som liver 

opp offentlige bygg. Kommentaren er akkompagnert av et bildeutsnitt av Vanessa Bairds maleri 

Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene. Utsnittet viser et skjelett som holder rundt en 

trestubbe, og rundt beina på skjelettet ser vi store mengder bein og knokler liggende på bakken. 

Øverst til høyre i utsnittet ser vi fremstillingen av Rødhette og ulven. Dette er motiver som kan 

virke ubehagelige, og derfor tror jeg at Sandelson har valgt nettopp dette utsnittet for å 

understreke sitt poeng, som blant annet går ut på at HODs argument om at maleriet kan gi 

assosiasjoner til terror og død er legitimt.  

Ved bildeutsnittet kan vi lese tekstens ingress: «Helsedepartementet har avbestilt eit kunstverk 

som blei for sterkt for nokre av dei tilsette. Kunst-Norge synest einige om at kunsten er den 

svake parten i saka.». Ingressens første setning er konstaterende og presenterer utgangspunktet 

for debatten. Ingressens andre setning peker på en annen side av saken, nemlig at ikke alle er 

enig i den avbestillingen og de presenterer Sandelson som «kunst-Norge». Sandelson setter her 

Helse- og omsorgsdepartementet opp mot det hun definerer som «kunst-Norge». Som leser er 

det ikke med det samme tydelig hvem som er inkludert i denne kategoriseringen, men vi kan 

anta at det er medlemmer av kunstfeltet som har uttalt seg negativt om avbestillingen av Bairds 

maleri i R6. En slik kategorisering inkluderer ikke bare noen enkelte medlemmer av kunstfeltet, 

Sandelson tillegger dem et standpunkt i saken som kanskje ikke alle kan kjenne seg igjen i. 

Sandelson vinkler saken slik at hun får frem kontrasten mellom HODs opplevelse av Bairds 

kunst som for sterkt, og «kunst-Norges» opplevelse av Bairds kunst som den svake parten 

(Gripsrud 1999). Dermed er relasjonene som skapes mellom de involverte i teksten de ansatte 

i R6 versus medlemmer av «kunst-Norge» (Fairclough 1995). Sandelson innleder kommentaren 

med å informere leseren om dimensjonene og plasseringen av maleriet Lyset forsvinner – bare 

vi lukker øynene i R6. Hun skriver at verket er et av tre malerier som ble bestilt av KORO til 

regjeringsbygget. Avsnittet avsluttes med: «Det siste er ikkje ferdig ennå. Nå har departementet 

takka nei til det.» Kommentarens første avsnitt er saklig og informerende. Sandelson informerer 

leseren om sakens forløp og presenterer maleriet som satte i gang debatten. I dette avsnittet, 

som i kommentarens ingress, blir leseren informert om HODs avbestilling av kunstverkets siste 

maleri, men denne gangen er ikke tonen like polariserende og vinklet som den var i ingressen. 

Her fremstår HODs avbestilling kun som en saksopplysning.  
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5.2.3 Malerienes betydning og makt 

Kommentarens neste avsnitt innledes slik: «Vanessa Baird har eit sterkt, direkte og figurativt 

uttrykk, det er død, smerte og ubehag i hennar kunst. Ho ønskjer å utfordra, ho bruker element 

frå folkeeventyr og frå kunsthistorie, gjerne på makabert vis, ho vil at vi skal stilla spørsmål 

ved vante oppfatningar, få oss ut av vante tankebanar.» Sandelson gir her sin personlige 

tolkning av Bairds intensjoner med kunstverket som henger i R6. Likevel omhandler ikke 

hennes tolkning hvordan bildets elementer kan kobles til reelle hendelser eller menneskers 

følelser. Beskrivelsen av Bairds kunst går i stedet på hennes kunstneriske uttrykk og hva den 

representerer, samtidig som Sandelson vedkjenner at maleriet inneholder referanser til både 

folkeeventyr og kunsthistorien. En slik beskrivelse av kunst er i tråd med den akademiske 

kunstdiskursen som ikke ønsker at verkets elementer skal tolkes som et konkret bilde på 

virkelige hendelser eller personer, et kunstsyn diskuteres av Sontag (2011) og i Bourdieu teori 

om den rene smaken, som ikke leter etter en sammenheng mellom kunst og følelser (Bourdieu 

1995). Sandelson fremstår i dette tilfellet som ekspert på hvordan kunstverk skal forståes, noe 

som er i tråd med Gullestads teori om kunsteksperters behov for å fortelle publikum hvordan 

kunst skal tolkes (1991). En autoritet og kunnskap om kunstfeltet og kunstens intensjoner 

uttrykker også Sandelson ved å avslutte sin beskrivelse av Bairds kunstneriske uttrykk slik: 

«Det er i kjernen av kunstens oppgåver, det.» Å uttrykke kjennskap til kunstens primære 

hensikter er typisk for en akademisk kunstdiskurs. Hensikten hun sikter til er kunstens oppgave 

med å stille spørsmål ved vante oppfatninger og få oss ut av vante tankebaner. Som en del av 

kunstfeltet snakker også hun om kunstens muligheter til å påvirke mennesker (Gripsrud 1999), 

et uttrykk for en akademisk kunstdiskurs. 

Bruken av akademisk kunstdiskurs kommer også til uttrykk ved at Sandelson trekker frem den 

franske kunstneren Marcel Duchamps kjente kunstverk Fountain fra 1917 for å illustrere at hun 

mener det er en forskjell på kunst utstilt i museer og kunst i offentlige rom. Fountain er et 

alminnelig pissoar kunstneren snudde opp ned og utstilte i et galleri. Pissoaret ble et kunstverk 

i kraft av konteksten det ble plassert i, nemlig kunstinstitusjon. Sandelson trekker frem dette 

verket for å illustrere et tidsskille i moderne kunst. Fountain er en kunsthistorisk referanse som 

viser at Sandelson har kulturell kapital, i den forstand at hun har kunnskap om viktige stilarter 

(i dette tilfellet konseptkunst) og endringer innenfor kunsthistorien (Bourdieu 1995). Å referere 

til kunsthistorien for å belyse samtidskunst er typisk for en akademisk kunstdiskurs. «Men kva 

når kunstnaren tar kunsten ut av galleriet og over i rom som anten er alle sine, som 
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Jernmennene i Stavanger sentrum, eller i rom som er offentlege, men også enkeltmenneske sin 

faste arbeidsplass?» spør Sandelson. Spørsmålet trekker frem et annet kunstverk (Broken 

Column (2003) av Antony Gormley) som setter Bairds malerier i en alternativ kontekst. 

Sammenkoblingen av disse ulike kunstverkene viser at Sandelson besitter kunstreferanser som 

kan belyse Baird-saken, og dette bidrar igjen til å styrke hennes troverdighet i uttalelser om 

kunst. Dette spørsmålets implisitte budskap er at Sandelson mener at Bairds malerier ikke uten 

videre kan stilles ut i det offentlige rom uten å ta hensyn til at det offentlige bygget er noens 

faste arbeidsplass. Sandelson svarer deretter på spørsmålet sitt på denne måten: «I dette tilfelle 

er det rom som både huser ein mektig maktinstitusjon og er arbeidsplass for ein del folk. Folk 

som blei hardt ramma av 22. juli, og som nå ser terroren igjen i Vanessa Bairds sine bilde.» 

Sandelson uttrykker her en forståelse for de ansattes situasjon. Hun påpeker at det er deres 

arbeidsplass og at de ble hardt rammet av et terrorangrep som de nå ser i Bairds malerier. Hadde 

hun ikke vært forståelsesfull, ville hun mest sannsynlig ikke påpekt at departementene ble 

«hardt» rammet.  

Sandelson anerkjenner at malerienes kontekst er avgjørende for opplevelsen av dem: «Når ein 

i tillegg plasserer eit slikt kunstverk i eitt av regjeringsbygga, blir den symbolske krafta endå 

sterkare – kunsten utfordrar makta.» Bairds kunstverk er stedsspesifikk kunst, det vil si at 

maleriene er skapt med tanke på omgivelsene det skal det opptre i. Sandelson påpeker det 

Cartiere også er enig i, nemlig at et kunstverks kontekst har betydning for et publikums 

opplevelse av det, og at verket dermed også kan få ulike sosiale og politiske betydninger (2008). 

Ifølge Sandelson kan papirene som flyr over bildeflaten i maleriet Lyset forsvinner – bare vi 

lukker øynene være et uttrykk for politisk maktutøvelse: «... ein kan sjå tilsynelatande døde 

menneske liggjande på golvet, det er skjelett i skogen. Kanskje tok livet slutt for nokon, før den 

byråkratiske papirmølla hadde kverna ferdig eit svar.» Sandelson tolker som Røed og Konow 

Lund papirene i maleriet som et potensielt bilde på byråkratiets trege behandlingstid av saker 

som påvirker menneskers liv. Hun påpeker ikke at papirene også er blitt koblet til 

bombeangrepet i Regjeringskvartalet, og velger i stedet å se papirene i en større kontekst uten 

kobling til en konkret hendelse. Dette er en måte å se kunst på som kjennetegner de som benytter 

seg av en akademisk kunstdiskurs. En forventning om at kunst skal kommentere makt og 

politikk finner vi også i Langlois og Sabellis definisjon av sosialt engasjerende kunst for 

medlemmer av kunstfeltet (2016). Sandelson ser de nevnte bildeelementene i en sammenheng 

med konteksten maleriet opptrer i, som er Regjeringskvartalet, men hun tolker det ikke som et 

konkret bilde på terrorangrepet. «Men tilsette i Helsedepartementet ser maleriet som ei 
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påminning om 22. juli-terroren, som ramma dei hardt. Dei – og eg veit ikkje kor mange dei er 

– bad om å få det fjerna, dei orkar ikkje ha det der.» Sandelson uttrykker her at selv om hennes 

tolkning av Bairds malerier er annerledes enn de ansattes, er deres tolkning ikke mindre legitim, 

selv om hun også påpeker at det ikke foreligger et eksakt tall på hvor mange som reagerte på 

malerienes innhold. Også i dette utdraget fremstiller Sandelson de ansatte som «hardt» rammet. 

Ved å bruke dette ordet flere ganger blir det tydelig for leseren at Sandelson legger stor vekt på 

terrorangrepets innvirkning på de ansatte.   

5.2.4 Kunstfeltets autoritet 

Sandelson skriver videre at HODs avgjørelse har skapt sterke reaksjoner blant medlemmer av 

den norske kunstfeltet, eller medlemmer av «kunst-Norge», som hun betegnet dem som i 

kommentarens ingress. «Håkon Bleken kallar det eit maktovergrep og kunstnarisk sensur, Hilde 

Tørhaug, styreleiar i Norske Billedkunstnere skriv om kunstnarisk ufridom, Baird sjølv kallar 

det maktmisbruk og maktarroganse.» skriver Sandelson, og refererer til de ulike utsagnene som 

er blitt uttalt av medlemmer av «kunst-Norge» deriblant Håkon Bleken, en anerkjent kunstner 

med stor autoritet. Sandelson tegner et bilde av en gruppe mennesker som føler at den 

kunstneriske friheten er satt på spill og som beskriver HODs avbestilling som et maktovergrep. 

Hun trekker frem stemmer som har uttrykt seg svært kritisk til de ansatte i R6s begrunnelser for 

avbestillingen, også Vanessa Baird selv. Hun unnlater å nevne debattinnlegg skrevet av 

medlemmer av «kunst-Norge» som ikke har vært like kritiske til avbestillingen for å 

underbygge inntrykket leseren har fått av gruppen som hensynsløse og urettferdige. Sandelson 

fokuserer på sine meddebattanters feilslåtte argumenter for å skape en tydelig konflikt i saken. 

Sandelson beskriver medlemmene av «kunst-Norge» slik: «Det er i det heile tatt kunstnarar, 

kunstnarorganisasjonar og kulturkommentatorar med eit svært så autoritært kunstsyn som 

dominerer debatten.» Her beskriver hun medlemmer av kunstfeltet som «autoritære» og 

«dominerende», og leseren får inntrykk av at hun tar avstand fra dette kunstsynet. Dermed 

skaper hun også her et tydelig skille mellom seg selv og «kunst-Norge», der hun fremstiller seg 

selv som mer fornuftig enn de hun kritiserer i kommentaren. Sandelson skriver deretter at 

medlemmer av den norske kunstfeltet, samt kunsten til Baird, er «offer for sensur», mens 

departementet er «maktutøveren». Denne beskrivelsen av opplevelsene til de ulike partene i 

saken er skrevet ironisk. Sandelson har tidligere uttrykt at norske kunstnere og medlemmer av 

kunstfeltet står for et autoritært kunstsyn. «Premissen er at kunsten, også i offentlege rom, skal 
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være fri, heilt og absolutt, for å kunne utfordra makt og overmakt.» skriver Sandelson om det 

hun mener er utgangspunktet for misnøyen fra medlemmer av kunstfeltet, som ønsker seg en 

autonom kunst for å kunne utfordre makten, en makt Sandelson selv mener «kunst-Norge» 

utøver overfor de ansatte i R6. 

5.2.5 Hensyn til de ansatte 

«Det kan vel tenkjast at enkeltmennesket, som her har kjent seg overkøyrt av eit stort, offentleg 

maktapparat ikkje bare er kunstnaren, men også nokre av dei tilsette i departementet?» spør 

Sandelson retorisk. Svaret på dette spørsmålet er at de ansatte også kan ha følt seg overkjørt av 

et offentlig maktapparat, KORO, og ikke bare Vanessa Baird. Sandelson beskriver KORO som 

et «stort maktapparat», ord med konnotasjoner til maktmisbruk. I kommentaren påpeker 

Sandelson at det var KOROs beslutning å trekke tilbake det tredelte kunstverket fra R6, og 

refererer til en uttalelse de har kommet med: «Dei seier at dei ikkje kan diktera korleis folk skal 

oppleva eit kunstverk.» Sandelson tegner et bilde av KORO som en offentlig instans som setter 

kunstens autonomi foran de ansattes assosiasjoner til terror. «Reagerer dei feil, tolkar dei feil, 

eller er det slik at dei uansett må tola ubehaget ved å møta det sannsynlegvis største traumet 

dei ber på, på veg inn på jobb kvar dag?» spør Sandelson på vegne av HOD, og bruker dermed 

et topos Gripsrud mener er typisk for journalistfeltet. Hun vinkler saken som «den lille mann 

mot ekspertene eller makta» (1999) ved å skrive at de ansatte daglig må møte det største traumet 

de har opplevd, de ansatte i R6 mot «kunst-Norge». Her viser Sandelson hvilke argumenter som 

eksplisitt eller implisitt er blitt presentert av medlemmer av den norske kunstfeltet. Hun stiller 

spørsmålstegn ved hva «kunst-Norge» egentlig mener når de skriver at de ansattes tolkning av 

maleriet er «for vidt». Sandelson er usikker på hvordan «kunst-Norge» ønsker at Bairds 

kunstverk skal håndteres. I tillegg bruker hun ordet «feil» i beskrivelsen av de ansattes 

opplevelser av maleriet, som antyder at det er slik hun oppfatter det norske kunstfeltets skildring 

av de ansattes tolkninger. Spørsmålet antyder også at Sandelsons inntrykk av «kunst-Norge» er 

at de mener at HOD bør tåle Bairds kunstuttrykk uavhengig av omstendighetene rundt.  

I debatten om avbestillingen av Bairds tredje og siste maleri har flere argumentert for nettopp 

at de ansatte trenger ubehagelig kunst. «Og «vi», altså storsamfunnet, treng ubehageleg kunst, 

treng å bli utfordra på våre eigne, fastlåste haldningar.» skriver Sandelson. Her refererer 

innleggsforfatteren til argumentet om samfunnets behov for kunst som ikke er enkel. Setningen 

uttrykker en skepsis til argumentet, og det implisitte budskapet i Sandelsons uttalelse er at det 
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ikke er sikkert at storsamfunnet har behov for kunsten «kunst-Norge» mener er viktig. Ordene 

«vi» og «våre» uttrykker at Sandelson ser på seg selv som en del av de som har fått beskjed om 

at alle har et behov for ubehagelig kunst. Ordet «vi» er skrevet i hermetegn for å understreke at 

argumentet er beordrende og ikke gjenkjennelig for samfunnet som helhet. Sandelson 

konkluderer avsnittet med at: «Det hender det, at fleirtalet pålegg eit mindretal noko dei ikkje 

vil ha, at enkeltmennesket blir satt til side, slik røykarane blei det då røykeloven kom.» Denne 

setningen kan tolkes to veier. Det kan både være KORO og kunstfeltet, eller HOD som pålegger 

et mindretall noe de ikke ønsker. Men fordi neste setning er: «Men det kan faktisk også tenkjast 

at det er dei tilsette i departementet ein skal lytta til. Utan at det dermed treng å bety at makta 

i Norge sensurerer all kunst som kan opplevast som ubehageleg.» går det frem at Sandelson 

mener at det kan hende det er «kunst-Norge» som er i mindretall og som blir overkjørt av HOD, 

men at det til syvende og sist er det beste for flertallet, slik røykeloven også viste seg å være. I 

begge disse setningene skriver hun «kan tenkjast» eller «Det hender det», som er et uttrykk for 

modalitet. Hun er ikke bastant i sine utsagn. Sandelson skriver også: «Det kan tenkjast at leiinga 

i departementet har stilt seg på dei som kjende seg som avmektige si side. Sjølv om dei nå 

haustar lita æra for det.», en setning som uttrykker Sandelsons velvilje og medfølelse for de 

ansattes situasjon, ved at hun beskriver de ansatte som «avmektige» samtidig som hun 

berømmer departementenes beslutning. 

«Mens kunstens våpendragarar verkar skråsikre på at kunsten og kunstnaren må vera absolutt 

fri frå alle sånne omsyn, for nettopp å kunna tala makta midt i mot.» skriver Sandelson. Her 

velger Sandelson å omtale de som støtter Bairds kunstverk som «våpendragarar», hun 

fremstiller dermed hele debatten som en krig der kunstfeltet har angrepet de ansatte i R6. 

Sandelson benytter seg her av generaliserende ord som eksplisitt antyder hvordan en gruppe 

mennesker er (Fairclough 1995), samtidig som hun bygger opp om en konflikt for å skape en 

god nyhetssak. I dette tilfellet kunne hun brukt et annet ord som beskriver medlemmene av 

«kunst-Norge», men velger et ord med sterke konnotasjoner til konflikt. Videre beskriver 

setningen medlemmene av kunstfeltets ønske om en autonom kunst, et poeng Sandelson også 

tidligere har påpekt. Sandelson sier seg ikke enig i dette kravet fra kunstnere, noe som er utypisk 

for en som selv tidvis benytter seg av en akademisk kunstdiskurs, fordi ønsket om en autonom 

kunst er et definerende kunstsyn innenfor kunstfeltet hun selv er en del av. Ifølge Sandelson 

mener de toneangivende i kunstfeltet at hensynet til de ansatte i R6 er godt nok ivaretatt 

gjennom KOROs prosesser gjennom deres prosesser og system for utvelgelse av kunst i 
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offentlige rom: «... der det endelege uttrykket skal få stå på nokon sin arbeidsplass dei neste 

hundre åra.»  

«Det kan vera Baird sin kunst burde få stå. Men det er rart at argumentasjonen for akkurat det 

følgjer den logikken ein gjerne finn i tunge, byråkratiske maktinstitusjonar som ikkje lenger ser 

enkeltmennesket, men bare si eiga store sak.» avslutter Sandelson kommentaren. Ved å 

sammenligne argumentasjonen brukt av «kunst-Norge» med «byråkratiske maktinstitusjoner» 

sier hun at Bairds støttespillere ikke ser «enkeltmennesket», i dette tilfellet de ansatte i R6. 

Sandelson bruker ordet «enkeltmenneske» fem ganger i sin tekst, og alle gangene ordet opptrer 

i teksten bruker hun det for å beskrive de ansatte i R6 og måten KORO og Bairds støttespillere 

har satt «enkeltmenneske» til side til fordel for kunstens autonomi. Kommentaren avsluttes med 

et retorisk spørsmål: «Var det ikkje omtrent ei slik maktforståing Baird ønskte å utfordra med 

sitt verk?» Spørsmålet tydeliggjør at Sandelson er imot retorikken som er blitt brukt av dem 

som mente at det var feil av HOD å avbestille Bairds tredje og siste maleri, og at 

argumentasjonen kan minne om maktmisbruk fra deres side og dermed peker også «kunst-

Norges» argumentasjon tilbake på dem selv. 

 

5.3 «Den store fortellingen om oss» 

Klassekampen publiserte lørdag 5. oktober 2013 en kronikk skrevet av kunstneren Lotte Konow 

Lund (vedlegg 3). Tittelen på innlegget er «Den store fortellingen om oss» og er det lengste 

debattinnlegget som ble skrevet da debatten om Baird-saken raste. Teksten går over to sider i 

Klassekampens papiravis og er plassert under avisens Med andre ord seksjon: «Under vignetten 

«Med andre ord» presenterer Klassekampen lengre tekstar frå eksterne skribentar, om aktuelle 

emne innan politikk, vitskap, kultur og samfunn.» Debattinnlegget går under sjangeren kronikk, 

da det er skrevet av en ekstern fagkompetent person (Roksvold 1997). Som anerkjent kunstner 

med flere separatutstillinger, deriblant en stor utstilling på Henie Onstad Kunstmuseum i 2016, 

er hun en del av kunstfeltet fordi hun skaper og utstiller kunstverk innenfor institusjoner som 

museer og gallerier (Kjørup 2000). Det er riktignok ikke sikkert at alle leserne kjenner til hennes 

kunstnerskap, derfor har også Klassekampen skrevet om Konow Lunds yrke og oppnåelser i en 

faktaboks ved siden av kronikken. Påpekningen av Klassekampen om Konow Lunds 

yrkestilhørighet gir leseren større tillitt til kunstnerens synspunkter i en sak hun personlig kan 
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relatere seg til, et grep Gripsrud mener er typisk for pressen fordi det øker kronikkens 

troverdighet (1999).  

5.3.1 Innleggets overordnede momenter  

Lotte Konow Lund er i likhet med Vanessa Baird en av Norges fremste samtidskunstnere. 

Kronikken kan sees som et forsvar for kunstneryrket som, Konow Lund mener står i fare for å 

miste sin rett til å representere det vonde og vanskelige i et samfunn. Konow Lund opplever 

Bairds kunstverk som en kommentar på det norske sosialdemokratiet og alt det innebærer. 

Teksten er tro mot diskursene som brukes i det sosiale feltet Konow Lund er en del av. Hun 

benytter seg i stor grad av en akademisk kunstdiskurs, men enkelte innslag av en 

avantgardistisk- og forbrukerrettet diskurs. Den akademiske kunstdiskursen synliggjøres ved at 

Konow Lund definerer kunstnerisk kvalitet som den kunsten som tar opp temaer knyttet til 

makt, samfunnet og kunsthistorien (Langlois, Sabelli 2016). Konow Lunds uttrykte 

kunstforståelse i teksten sammenfaller også med Bourdieus tanker om den rene smaken (1995). 

Det vil si at kunstneren ikke leter etter måter kunstverk uttrykker følelser på, i stedet betrakter 

hun kunstverket for det det er. Den rene smaken, beskrevet av blant andre Bourdieu, er et 

kunstsyn som ofte dominerer diskurser brukt av medlemmer av et kunstfelt. 

5.3.2 Kunstfeltets konvensjoner 

Tittelen «Den store fortellingen om oss» henviser til det Konow Lund mener maleriet Lyset 

forsvinner – bare vi lukker øynene uttrykker, Norges felles kulturhistorie. Kronikkens ingress 

er plassert over tittelen og lyder: «Hva forventes av offentlig kunst etter 22. juli? Lotte Konow 

Lund om fjerningen av Vanessa Bairds arbeider i R6.» I likhet med Røed stiller også Konow 

Lund et spørsmål i sin ingress, men i motsetning til Røed er det ikke et retorisk spørsmål. 

Konow Lund stiller et åpent spørsmål til leseren som også fungerer som en innfallsvinkel til 

kronikkens tema. Dermed vil man som leser forvente at Konow Lund forsøker å besvare dette 

spørsmålet i sitt innlegg. Ingressens andre setning er skrevet av Klassekampens redaksjon. 

Innlegget er akkompagnert av et portrettfotografi av Konow Lund, samt et bilde av Bairds 

maleri Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene. «Skjelett, seng, papir: Vanessa Bairds 

veggmaleri er et inkluderende verk, knyttet til grunnleggende og basale bildeelementer som 

kropp, sengeleie, smerte, husrom – og de flagrende papirenes skiftende betydning ...» står det i 

bildeteksten under maleriet. Konow Lund beskriver verket som «inkluderende» og antyder 
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dermed at maleriets bildeelementer ikke kan tolkes som en representasjon av en enkelt hendelse 

eller gruppe mennesker.  

Konow Lund innleder sin kronikk med et sitat: «- For en gangs skyld, sa en ung kollega til meg, 

- var det en utsmykking jeg likte. Fordi den var god kunst og fordi den i motsetning til de fleste 

utsmykkinger ikke var intetsigende dekor, men ønsket å si noe.» Ved å trekke frem dette sitatet 

får leseren et inntrykk av at Konow Lund selv stiller seg bak dette utsagnet. Sitatet uttrykker at 

Konow Lund har god kontakt med den yngre generasjon norske kunstnere, hun snakker med 

dem og er interessert i deres meninger. Fordi kunstneren hun refererer til har et likt synspunkt 

som Konow Lund i hva som er «god» kunst, er det et tegn på at de befinner seg i samme sosiale 

felt der medlemmene selv definerer hva som er verdifullt (Gripsrud 1999). Deretter går 

kunstneren videre med å presentere sakens hendelsesforløp. Konow Lund skriver at hun selv 

har sett Bairds malerier, og at hun delvis forstår reaksjonene: «Selv om jeg personlig ikke klarer 

å binde de direkte til terrorhandlingene, ser også jeg at de tar for seg tiden før og etter 22. juli. 

Og da snakker vi om Norge, og alt det innebærer.» I stedet for å koble maleriet direkte til 

terrorangrepet, velger hun en mer diplomatisk innfallsvinkel. Hun anerkjenner at et maleri som 

tar for seg sosialdemokratiet Norge og dets kulturhistorie nødvendigvis også vil kunne kobles 

til 22. juli, da dette er en nasjonal tragedie. Ved å formulere seg på denne måten: «Og da snakker 

vi om», uttrykker kunstneren at hun ikke er enig i andre og mer vide tolkninger av maleriets 

betydning. Konow Lund velger en mindre bastant tone enn Røed, men hovedbudskapet deres 

er det samme. Begge nekter for at det er en direkte forbindelse mellom maleriets motiver og 

symbolbruk, og terrorangrepene 22. juli. Bourdieu mener at de som besitter den rene smaken 

ikke vil feste seg ved det følelsesmessige i et kunstverk. Fokuset bør i stedet ligge på verkets 

form, det vil si at kunsten skal betraktes som det det er (1995). Dette kunstsynet deler også 

Konow Lund med Røed, et kunstsyn som er vanlig i en akademisk kunstdiskurs. 

«Det er sterke arbeider Baird har laget. De trykker på den nerven jeg bruker for å forstå hva 

sosialdemokratiet betyr for meg.» innleder Konow Lund innleggets andre avsnitt med. Ordet 

«arbeid» er et ord Konow Lund gjentatte ganger bruker for å beskrive Bairds kunstverk. Baird 

og Konow Lund er begge utøvende kunstnere og ser muligens i større grad enn andre på kunst 

som et arbeid, det er også et levebrød for kunstnerne. Bruken av dette ordet forsterker leserens 

inntrykk av Konow Lund som en del av det samme miljøet som Baird, noe som igjen forsterker 

hennes troverdighet som kronikør i debatten. Bruken av ordet «sterke» om Bairds arbeider 

forteller leseren at Konow Lund verdsetter sin kollegas kunstverk. Konow Lund setter maleriets 
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form og motiv i en bred sammenheng, nemlig det norske sosialdemokratiet. Forventningen om 

at kunst på ulike måter skal kommentere makt og samfunnet for øvrig er i tråd med Langlois 

og Sabellis teori om kunstfeltets forestillinger om kunstens rolle (2016). «Det er det jeg 

opplever at disse bildene snakker om.», skriver Konow Lund. Ved å påpeke at det er slik hun 

«opplever» bildene, fremstår hun tolerant for andre alternative tolkninger. Det er også verdt å 

merke seg at hun unngår å bruke ordet tolker når hun skriver om sine opplevelser av 

kunstverket. Dette er igjen et tegn på kulturell kapital slik Bourdieu ser det (1995), nemlig 

overbevisningen om at den rene smaken kun oppnås ved å ta kunst for det det er, og ikke aktivt 

lete etter mulige forbindelser til følelseslivet. I stedet for å skrive at maleriet gir henne en følelse 

av hva sosialdemokratiet betyr for henne, velger hun i stedet å ordlegge seg slik: «De trykker 

på den nerven ...»  

5.3.3 En kunstners betraktning 

Konow Lund beskriver Bairds kunstuttrykk slik: «Som i hele Vanessa Bairds kunstneriske 

prosjekt er det vakre og vonde blandet sammen, det realistiske blir vevd inn i det fabulerende i 

en kultur du kjenner igjen som tradisjonelt norsk og nordisk i motiv, fargevalg og form.» Dette 

er Konow Lunds personlige oppfatning av Bairds kunstverk. Ved å bruke «du» antyder hun at 

vi som lesere også gjenkjenner det typisk norske i verkets kunstneriske uttrykk. Beskrivelsen 

av verket er kunstfaglig i den forstand at det er en generell beskrivelsene av bildets elementer 

uten følelsesmessige fortolkninger. I stedet setter hun maleriet i en historisk- og 

samfunnsmessig kontekst. Konow Lund trekker også inn leseren som en del av maleriets 

uttrykk: «Hun tar fra hjemmesituasjoner og våre felles fortellinger om hverandre. Det er 

omtrent slik vi forstår og lever våre egne liv (...)» Kunstneren setter hennes forståelse av Bairds 

malerier i en kontekst hun mener er felles for «våre» norske samfunn og liv. Ved å inkludere 

leserens liv i Konow Lunds argumentasjon blir teksten mer personlig og tillitvekkende. Disse 

setningene er også et tegn på bruk av patos, de spiller på leserens følelser ved å referere til vårt 

felles norske levesett. Samtidig er det en form for produksjon av kanon, som formulert av Svein 

Bjørkås (2004). Konow Lund tar Bairds kunstverk ut av feltet hvor kvalitet debatteres, i stedet 

velger kunstneren å debattere hvilken samfunnsmessig betydning hennes kollegas malerier har. 

«Men virkemidlene Baird bruker er ikke nye, hun følger en lang tradisjon med de samme 

bildeelementene mennesker har brukt siden vår begynnelse for å uttrykke seg om basale ting i 

livet.» skriver Konow Lund, som undrer seg over hvorfor bildet provoserer, siden motivene 
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som brukes er velkjente i kunsthistorien. Konow Lund trekker på en akademisk kunstdiskurs 

som ofte refererer til kunsthistorien for å forstå dagens samtidskunst. Deretter går hun videre 

til å ta opp de ulike motivene og symbolene som figurerer i maleriet Lyset forsvinner – bare vi 

lukker øynene. Hun gir kunsthistoriske forklaringer av symboler som skjelettet, sengen, papirer, 

smerte og hus. Papirene i maleriet representerer ifølge Konow Lund styresmaktene, de lærde, 

makt, penger og byråkrati. Heller ikke hun anerkjenner at papirene kan assosieres med arkene 

som fløy gjennom Regjeringskvartalet da bomben gikk av. Å skrive om de kontroversielle 

bildeelementene og det de egentlig symboliserer er en måte å lukke debatten på, ved å 

underkjenne alternative tolkninger eller kompetanser (Bjørkås 2004). Konow Lund avslutter 

redegjørelsen av symbolene med: «Nei, disse bildene er ikke direkte knyttet til 22. juli, men til 

det norske. Og til smerte.» I kraft av å være en ekspert på kunstfeltet kan hun fortelle publikum 

hvordan bilder skal tolkes og forståes (Gullestad 1991). Denne ekspertisen kommer også til 

utrykk ved at Konow Lund ikke tar hensyn til den sosiale og symbolske konteksten verket 

opptrer i, en ignorering som er typisk innenfor kunsthistorien, ifølge Gullestad (1991).  

I sin redegjørelse av bildeelementet smerte refererer Konow Lund til Edvard Munch: 

«Munchmuseet, eller de seks versjonene av Skrik hadde neppe vært det samme uten dette 

dypdykket i smerte som Munch utsatte seg selv for, og som fremdeles trekker mennesker i 

titusentalls. Mennesker som vil se Munch sine voldsomme motiver, for å føle.» Konow Lund 

sammenligner implisitt Munchs kunst med Bairds kunstneriske uttrykk. Bairds kunst kan 

potensielt bli like publikumselsket som Munchs Skrik. Budskapet er at begge kunstnerne på 

ulike måter skildrer smerte i sin kunst. Å trekke frem en annen kunstner for å rettferdiggjøre 

samtidskunst er en del av en akademisk kunstdiskurs. Sammenligningen viser også at Konow 

Lund besitter kulturell kapital, fordi hun har kjennskap til kunsthistorien (Bourdieu 1995). 

Konow Lunds implisitte budskap er at god kunst er synonymt med kunst som uttrykker smerte. 

En annen norsk kunstner som ble nevnt i flere av debattinnleggene knyttet til Baird-saken var 

vevkunstneren Hannah Ryggens veggteppe Vi lever på en stjerne (1958). Verket ble trukket 

frem av ansatte i R6 som et alternativt kunstverk til Bairds malerier. Veggteppet hang i 

Regjeringsbygningen (Høyblokka) da bomben gikk av 22. juli. «De av oss som kjenner Hannah 

Ryggens kunstnerskap, leser teppet som et politisk budskap: Vi har hverandre, ingen andre, 

men på en bakvendt måte er vi heldige, som lever her, på en lysende stjerne. Stopp og kjenn 

etter. Det hender man må heve blikket og se ting langt bortefra for å se situasjonen vi er i. Vi 

har hverandre.» Avsnittet skiller seg ut fra resten av teksten ved at det er skrevet mer svevende 
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og poetisk. Tekstutdraget forsøker å beskrive hva Ryggens veggteppe uttrykker. Avsnittet åpner 

med «De av oss», en poengtering som skaper ulike forhold i teksten, fordi majoriteten av leserne 

mest sannsynlig ikke vil kjenne til Ryggens kunstnerskap. Forholdene som skapes er «de som 

kjenner til kunsthistorien» og «de som ikke gjør det» (Fairclough 1995). De hun refererer til er 

mest sannsynlig andre personer innenfor kunstfeltet eller spesielt kunstinteresserte mennesker. 

Å referere til kunsthistorien for å forsvare eller belyse et samtidsverk er typisk innenfor en 

akademisk kunstdiskurs. Samtidig er denne beskrivelsen av Vi lever på en stjerne preget av 

oppfordringer til leseren. Konow Lund ønsker at vi skal «kjenne etter», «heve blikket» og 

anerkjenne situasjonen vi er i. Denne uttrykksmåten får Konow Lund til å fremstå følsom og 

myk. Hun spiller tydelig på leserens følelser, samtidig som hun implisitt sier at de ansatte eller 

leserens betraktning av kunstverk bør flyttes utover, i stedet for å se inn mot seg selv. Et 

kunstsyn som ifølge Bourdieu er et tegn på besittelsen av den rene smaken (1995). Konow Lund 

avviser alternativet som ble fremmet av ansatte i R6. Hun ser helst at Baird forblir i HOD og 

LMDs arbeidslokaler, og at Ryggens vevnad flyttes tilbake. Konow Lund understreker at 

Ryggens vevkunst, med synlige skader etter bombeangrepet, er et mye sterkere symbol på 22. 

juli enn Bairds malerier. «Men vil man nekte å få det plassert i høyblokka (om man da beholder 

høyblokka), fordi det ikke bare minner om, men var faktisk til stede som et taust vitne under 

selve handlingen?» spør Konow Lund. Spørsmålet antyder at kunstneren ikke synes at 

argumentet om at Bairds malerier minner om 22. juli er legitimt, hvis det samme argumentet 

ikke også skal gjelde for Ryggens vevnad. Spørsmålet stilles til de som mener at Ryggens 

veggteppe er et bedre alternativ til Bairds malerier. Men om utfallet skulle bli at verken Baird 

eller Ryggens kunst får henge i Regjeringskvartalet foreslår Konow Lund at verkene samles i 

et annet bygg der publikum kan «... oppleve god norsk kunst.»  

Konow Lund viser stor sympati med arbeidet som ligger bak Bairds malerier og kan relatere 

seg til sin kollegas situasjon: «Vanessa Baird sine arbeider har selvsagt vært under en 

kontinuerlig oppfølging siden skissestadiet. Fra idé til overlevering er det mange stopp. Verket 

skal vurderes og godtas kontinuerlig før kunstneren kan gå videre.» Konow Lund fremviser 

god kjennskap til prosessene et offentlig bestillingsverk må gjennom. Utsagnet gjør at leserne 

får sympati med Bairds vanskelige situasjon. Konow Lund stiller spørsmål knyttet til hva 

offentlig kunst skal være, hva kunst er og hva som forventes av kunst i slike sammenhenger. 

Konow Lund ønsker denne debatten velkommen, noe som tydeliggjør hennes engasjement i 

saken. Hun spør også: «Er det slik at man har gått fra begrepet «utsmykking» til «offentlig 

kunst» for å vise at offentlig kunst er nettopp kunst og ikke dekor, så er dette et bra sted å starte 
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en åpen diskusjon.» Konow Lund mener at fordi mange nå har gått bort fra begrepet utsmykking 

til et begrep (kunst i offentlige rom) som vektlegger at det er snakk om kunst i offentlige rom, 

at Bairds kunstverk fortjener å bli behandlet med en dypere respekt for det arbeidet hun har lagt 

ned. Det er ikke lenger snakk om dekorering av et bygg, i stedet skal kunstverk utgjøre en viktig 

del av byggets identitet. Deretter stiller Konow Lund en rekke spørsmål på vegne av utøvende 

kunstnere som er usikker på hvordan de skal forholde seg til kunst i offentlige rom: «Kommer 

hensynet til brukerne først, eller til det man vil uttrykke? Hvilke føringer gis? Ønsker de som 

får (når det går gjennom staten) eller kjøper seg – kunst? Eller vil de ha dekor?» Budskapet 

Konow Lund ønsker å få frem med disse spørsmålene er hennes eget inntrykk av at det er 

hensynet til brukerne som kommer først, og at for mange offentlige rom og arbeidsplasser 

ønsker seg dekor i stedet for kunst. En utvikling hun virker å være motstander av. 

5.3.4 Sorgen versus kunsten 

«Vi er alle påvirket av 22. juli, på måter vi ennå ikke forstår. Handlingene er ikke kollektivt 

bearbeidet etter disse to årene. (...) Som vi har grått i to år. Abrupt og uten forvarsel. Også de 

av oss som ikke var personlig berørt, gråter.» Konow Lund skriver om den kollektive sorgen 

som oppstod etter terrorangrepene 22. juli, om hvordan hendelsene ikke bare påvirket de som 

ble angrepet, men hele landet. Hun skriver at hun har grått mye. Hun fremstiller seg selv som 

følsom og sørgende, og trekker samtidig på en offerdiskurs. Det vil si at hun fremstiller seg selv 

i et lys som gjør at leseren får en medfølelse for hennes (eller andre menneskers) sorg og 

livssituasjon. Det er ikke bare de ansatte i Regjeringskvartalet eller ungdommene på Utøya som 

trekkes frem som berørte av 22. juli. Konow Lund sier dermed implisitt at også hun, som ikke 

befant seg i Regjeringskvartalet den julidagen, har en rett til å føle sorg og smerte over 

hendelsene. «De fleste av oss forstår at de ansatte som hadde tilknytning til regjeringskvartalet 

under bombingen, i likhet med de som hadde tilknytning til Utøya, er spesielt preget etter 22. 

juli.» Hun anerkjenner at smerten til terrorofrene er noe sterkere enn hennes egen. Språket 

hennes er beskrivende og nøytralt. Konow Lund unngår beskrivelser som ofre og barna på 

Utøya. Ved at hun forholder seg nøytral i sin ordbruk, risikerer hun ikke at leseren får mer 

sympati med de etterlatte og dermed sier seg uenig med Konow Lunds synspunkt i debatten.  

Konow Lund stiller seg spørrende til om de ansatte i R6 har fått nok hjelp til å takle minnene 

etter hendelsene, «For det å fjerne Baird sine verk, er ikke måten å bearbeide smerten på.» 

Konow Lund mener at de ansatte ikke har bearbeidet terrorangrepene godt nok. Dette er en 
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ansvarsfraskrivelse fra kunstnerens side. Hun ser ingen muligheter for at det kan være maleriene 

som har utløst sorgen på nytt, eller at en slik bearbeidelse ikke er mulig, spesielt ikke etter to 

år. Som kunstner stiller hun seg på samme side som sin kollega Baird, kunsten bør komme i 

første rekke, samtidig som hun uttrykker en ekspertise om hvordan mennesker bør håndtere 

sorg: «Regjeringskvartalet er et offentlig bygg, og 22. juli har gitt oss en kollektiv sorg. Det er 

sorgen over de menneskene vi mistet og det er sorgen over det i vårt samfunn vi mistet, sammen 

med dem som døde. Det er også en sorg vi må leve med å lære oss å takle sammen. Ikke dekke 

over og glemme.» Denne formuleringen kan tolkes dit hen at Konow Lund mener at de ansatte 

i R6 ikke takler sorgen, og at de forsøker å dekke over og glemme den. Konow Lund kommer 

med et forsvar for Bairds kunst i sin kronikk: «Hun har samlet verden i sitt kunstverk gjennom 

tre år, og fordi terrorhandlingene skjedde i løpet av denne tiden blir de også en del av arbeidet 

hun har gjort. Enten som en del av maleriene, eller lest inn. Fordi vi ikke kommer unna 22. juli, 

ikke sorgen – og heller ikke ondskapen, det er del av vår virkelighet og vår felles identitet.» 

Budskapet i utsagnet er at vi aldri kan unngå å bli minnet om terrorhandlingene 22. juli, heller 

ikke om den leses inn i kunst.  

 

5.4 «Må få slippe en daglig påminnelse»  

I Aftenpostens papiravis kan vi 7. oktober 2013 lese Elin Ludvigsen Kjenns leserinnlegg «Må 

få slippe en daglig påminnelse» (vedlegg 4). Innlegget finner vi under Aftenpostens Debatt-

sider, med underkategorien «Kort sagt». Det er et kort leserinnlegg, som tar opp omtrent en 

fjerdedel av en hel avisside. Teksten går under leserinnlegg-sjangeren, som blant annet 

kjennetegnes ved at det er skrevet av en av avisens lesere med en ekspressiv 

argumentasjonsform, preget av ladede ord og med en sterk appell til patos. Et annet kjennetegn 

er at innlegget gjerne legger frem premisser etterfulgt av en konklusjon (Roksvold 1997). Kjenn 

har ikke valgt å signere innlegget med hvilken yrkestilhørighet hun har, i stedet står det «Oslo» 

under navnet hennes, noe som mest sannsynlig skal fortelle leseren hvor innleggsforfatteren bor 

eller arbeider. Det eneste leseren får vite om Kjenns yrkestilhørighet er det hun selv skriver i 

innlegget: «Jeg har nylig skiftet jobb etter 13 år i departementene, først Helse- og 

omsorgsdepartementet, deretter Landbruks- og matdepartementet. Altså de to departementene 

som nå holder til i regjeringsbygg R6 ...» Leseren får opplyst at Kjenn har en personlig 

tilknytning til saken fordi hun arbeidet i departementet som har valgt å refusere To everything 



59 
  

there is a season. Uten at vi vet hvilken jobb Kjenn har begynt i, vet leseren i det minste hvor 

hun arbeidet før. Hennes antatte yrkestilhørighet er dermed mest sannsynlig beskjeftiget med 

det offentlige, være seg stat eller kommune. Kjenn har, så vidt leseren vet, ingen tilknytning til 

verken journalist- eller kunstfeltet.  

5.4.1 Innleggets overordnede momenter  

Elin Ludvigsen Kjenns leserinnlegg bærer preg av at hun har en personlig tilknytning til de 

ansatte i R6. Leserinnlegget kan i stor grad leses som et svar til Karin Hindsbos kommentar 

«Fortolkning sterkere enn virkeligheten» publisert i Aftenposten 2. oktober 2013. Kjenn bruker 

leserinnlegget til å angripe Hindsbos argument om at de ansatte i R6 bør tåle å se kunst som gir 

assosiasjoner til 22. juli, når media viser faktiske bilder fra angrepene som hun hevder de ansatte 

klarer å se på. Innlegget er stort sett skrevet i det jeg definerer som en offerdiskurs. Det vil si at 

hun flere ganger benytter seg av sterkt ladede ord som uttrykker hvor vanskelig og grusom 

ofrenes situasjon var, og er. Hun setter seg inn i sine tidligere kollegers situasjon og taler på 

vegne av dem.  

5.4.2 Forsvarer sine tidligere kolleger  

Leserinnleggets tittel «Må få slippe en daglig påminnelse» forteller leseren umiddelbart at 

Kjenn forsvarer de ansatte i R6s avbestilling av Bairds maleri, som de mener gir dem 

assosiasjoner til terrorangrepet 22. juli. Kjenn innleder sitt debattinnlegg slik: «Jeg leser Karin 

Hindsbo debattinnlegg 2. oktober der hun vet hvor hun befant seg 22. juli 2011. Alle nordmenn 

gjør det. Hun skriver også at hun orker å se bilder fra hendelsen. Det gjør ikke alle. Ikke de 

som ble angrepet den dagen.» Hindsbo skrev i sitt innlegg at tolkninger av kunst er sterkere 

enn virkeligheten fordi nordmenn tydeligvis klarer å se på fotografier tatt 22. juli, men ikke 

malerier som gir assosiasjoner til terrorangrepene. Ved å innlede sitt leserinnlegg med en 

referanse til Hindsbos debattinnlegg, kan vi lese Kjenns tekst som et svar til Hindsbos 

påstander. Noe Richardson påpeker at leserinnlegg ofte gjør, de er en respons til andre 

kommentarer (2008). Kjenn er uenig i Hindsbos påstand om at alle nordmenn tåler å se 

fotografier av terrorangrepene. Hennes poeng er at det er en forskjell mellom den gjengse 

nordmann og de som ble fysisk rammet av hendelsene. Kjenn taler på vegne av sine tidligere 

kolleger ved å påpeke at de som ble angrepet 22. juli ikke «orker å se bilder fra hendelsen».  
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«De av mine kolleger som var til stede da terroristen angrep arbeidsplassen vår 22. juli 2011, 

opplevde et mareritt som hverken Hindsbo eller jeg kan forestille oss.» Kjenn etablerer et nært 

forhold mellom seg selv og de ansatte i R6 ved å bruke ordet «mine» om sine tidligere kolleger, 

og fordi hun beskriver sin tidligere arbeidsplass som «vår». Kjenn skriver at hverken hun eller 

Hindsbo kan «forestille» seg marerittet som utspilte seg 22. juli. Dermed blir det tydelig at 

Kjenn ikke befant seg i Regjeringskvartalet da angrepet skjedde, men beskriver hendelsen 

likevel som et «mareritt», et ord som ofte brukes i beskrivelsen av situasjoner som er angstfulle 

og skrekkelige. Kjenn presenterer seg selv som en med god kjennskap til de ansattes hverdag 

og traumer etter 22. juli, samtidig som hun også stiller seg på utsiden av deres sorg og 

opplevelser. På denne måten kan hun både tale på vegne av menneskene hun kjenner godt, og 

presentere deres opplevelser med et «utenforstående» synspunkt. Hun fremstår som en som best 

vet hvilke behov og følelser hennes tidligere kolleger har. Kjenn tegner samtidig et bilde av 

Hindsbo som en med liten eller ingen kunnskap om de ansattes livssituasjon. På denne måten 

skaper Kjenn en konflikt, eller relasjon, i teksten mellom seg selv og Hindsbo, eller andre som 

måtte være enig med henne (Fairclough 1995). Kjenn bruker det sterkt ladede ordet 

«terroristen» i sin beskrivelse av Anders Behring Breivik. Hun, som mange andre riktignok, 

ønsker ikke å vedkjenne seg hans fulle navn. 

«Men jeg har snakket mye med dem som befant seg i infernoet den katastrofale fredagen. De 

orker slett ikke å se på bilder og TV-innslag fra hendelsen, selv om Hindsbo greier det. De 

prøver tvert imot alt de kan unngå å bli minnet på saken.» Her uttrykker igjen Kjenn at hun har 

en personlig tilknytning til de ansatte i R6 ved å skrive at hun har snakket med dem som 

opplevde terroren. Ordet «mye» indikerer at Kjenn har hatt betydelig kontakt med sine tidligere 

kolleger, som også kan gi Kjenn større troverdighet fordi hun besitter informasjon om de 

ansattes situasjon og opplevelser som ikke har kommet frem i andre uttalelser om Baird-saken. 

Kjenns gjentatte henvisning til sine tidligere kolleger er en måte å fremvise sosial kapital på 

(Bourdieu 1986), en form for kapital som blant annet viser Kjenns felles forståelse med sin 

tidligere institusjonelle tilknytning og nettverk. Som en tidligere ansatt i HOD og LMD, som 

kjenner flere av de som ble angrepet personlig, tar Kjenn på seg rollen som budbringer for de 

som ikke har ønsket å uttale seg om saken i media. Kjenn bruker også her sterkt ladede ord som 

«inferno» og «katastrofale» for å beskrive hendelsene de departementsansatte opplevde. Kjenn 

uttaler for andre gang i sitt leserinnlegg at de ansatte ikke klarer å se bilder av terrorangrepene, 

selv om Hindsbo greier det. Kjenn trekker på en offerdiskurs ved å skrive at de ansatte ikke 

orker å se inntrykk som kan minne dem om 22. juli, hun taler deres sak og skriver på deres 
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vegne. Hun setter de ansatte i en offerrolle ved å stadig påminne leseren om hvor grusom 

terrorangrepene opplevdes for hennes tidligere kolleger, men også for å påpeke hvor 

urettmessig Hindsbos kritikk fremstår. 

Kjenn innleder leserinnleggets siste avsnitt slik: «Som tidligere arbeidstager i departementene 

er jeg stolt av at ledelsen der lar sine arbeidstagere få slippe daglige påminnelser om 

katastrofen.» Ved å stadig henvise til sin personlige tilknytning til både arbeidssted og kolleger, 

får Kjenn en ekstra autoritet og troverdighet til den faktiske situasjonen i R6, som øker leserens 

tillitt til hennes argumentasjon på vegne av sine tidligere kolleger. Ordet «katastrofe» har Kjenn 

brukt også en annen gang i sitt leserinnlegg for å beskrive terrorangrepet i Regjeringskvartalet. 

Bruken av ladede ord, som Kjenn bruker for å forsterke sitt budskap, er et trekk ved leserinnlegg 

Roksvold mener er typisk for sjangeren (1997). «Ja, det gjør en forskjell å fjerne kunstverkene. 

For noen gjør det en enorm forskjell.» skriver Kjenn på vegne av de ansatte i R6, samtidig som 

hun avviser argumentet om at det ikke hjelper å fjerne maleriene for å bearbeide traumer, som 

flere av hennes meddebattanter har påstått. Dette utdraget er igjen et tegn på at Kjenn benytter 

seg av en offerdiskurs. 

«Ansatte i departementene som har vært igjennom den verste katastrofen et menneske kan 

oppleve i fredstid, bør få slippe daglige påminnelser om hendelsen inne på sin egen 

arbeidsplass.» skriver Kjenn, og bruker for tredje gang ordet «katastrofe». Det er også andre 

gang hun skriver at de ansatte i R6 bør «få slippe daglige påminnelser» i sin tekst. Ordet 

«daglig» uttrykker hvor inngripende maleriet er i HODs og LMDs hverdag, det er et vondt 

minne de må møte hver eneste dag, er poenget Kjenn vil få frem. Hun avslutter sitt leserinnlegg 

med å presentere en annen ting hun mener de ansatte bør slippe: «De bør også få slippe 

hensynsløs kritikk utenforstående som er så heldige at dere ikke var til stede i 

regjeringskvartalet 22. juli 2011.» Ordet «utenforstående» viser hvordan Kjenn skaper en 

distanse mellom de ansatte, som hun har vist en sterk tilknytning til, og de som skriver om 

kunstverkets rett til å henge i R6. Kjenn uttrykker hvor viktig det er å ha kjennskap til de ansattes 

opplevelser og vonde minner fra 22. juli for å forstå hvorfor de reagerer som de gjør. Hun setter 

seg derimot ikke inn i situasjonen til Baird eller de som støtter henne, og avfeier blant annet 

Hindsbos argument om at fordi vi klarer å se fotografier av hendelsene 22. juli, bør vi også klare 

å se et maleri. Sitatet betegner også indirekte Hindsbo som både «hensynsløs», og «heldig» 

fordi hun ikke befant seg i Regjeringskvartalet. 
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5.4.3 Støtter avbestillingen 

«Vanessa Bairds bilder er ikke kunst som befinner seg på et galleri, der man kan velge å 

oppsøke den. De henger på noens arbeidsplass, der det er umulig å skjerme seg mot 

inntrykkene.» skriver Kjenn. Det implisitte budskapet i disse setningene er at Bairds malerier 

hører hjemme i et galleri, og ikke i R6. I tillegg kan det tolkes dit hen at Kjenn mener at Lyset 

forsvinner – bare vi lukker øynene inneholder sterke inntrykk som kan føles inngripende. 

«Avbestillingen av Vanessa Bairds bilder handler derfor ikke om hvorvidt du eller andre som 

ikke var til stede under terrorangrepet, greier å se på bilder av hendelsen.» Setningen kan 

tolkes som en kritikk av folks, og kanskje spesielt Hindsbos, manglende forståelse for de 

ansattes negative reaksjoner på maleriet. Dette kommer til uttrykk ved at Kjenn henvender seg 

direkte til leseren eller Hindsbo ved å skrive «du ... som ikke var til stede ...» Også her kommer 

Kjenns hovedpoeng til uttrykk; de som ikke var til stede under terrorangrepet vet ikke hvorvidt 

de ansatte klarer å se bilder fra angrepene, eller ikke. 

Kjenn fremlegger også for leseren hva hun mener faktisk er grunnen til HODs avbestilling av 

kunstverket: «Avbestillingen handler om arbeidstagere som opplever å få et enormt maleri av 

det absolutt verste de har vært med på, rett utenfor kontordøren sin. Det handler om malerier 

som er plassert der det er umulig ikke å se dem, hvis man som arbeidstager skal gjøre jobben 

sin.» Ved å hevde at hun vet hva den egentlige grunnen til at de ansatte ikke ønsket seg det 

tredje og siste maleriet i Bairds tredelte kunstverk, taler hun på vegne av HOD, som stod bak 

avbestillingen. Kjenn spiller på leserens følelser og sympati ved å påpeke at terrorangrepet var 

det «absolutt verste» de ansatte har vært med på. Nok en gang poengterer Kjenn at maleriene 

er umulig å unngå. Hennes leserinnlegg er preget av gjentagelser av de samme argumentene, et 

virkemiddel hun bruker for å få frem urettferdigheten i saken ettertrykkelig. Ved å skrive at 

maleriets motivbruk er «av det verste de ansatte har vært med på», anerkjenner hun at hennes 

tidligere kolleger får assosiasjoner til 22. juli og er enig i at det er en legitim tolkning av 

kunstverket. For Kjenn kan det virke som at det ikke finnes andre tolkningsmuligheter av 

maleriets bildeelementer. Hvordan hun selv tolker maleriets bildeelementer kommer ikke frem 

i teksten, og dermed er det også vanskelig å si hvilket kunstsyn Kjenn selv innehar.  
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5.5 «Det store ubehaget»  

Kronikken «Det store ubehaget» ble publisert i Klassekampen 10. oktober 2013 (vedlegg 5) og 

er skrevet av litteraturviter Marianne Bjørneboe, som er den yrkestittelen hun signerer innlegget 

med. Kronikken er plassert under Klassekampens Kronikk & debatt-sider, og dekker nesten en 

hel side i avisens trykte utgave. Debattinnlegget går under sjangeren kronikk fordi teksten er 

skrevet av en person med spesiell kunnskap om temaet som debatteres og som ikke er en del av 

avisens redaksjon (Roksvold 1997). I tillegg har Bjørneboe en akademisk bakgrunn som kan 

relateres til temaet som debatteres (McNair 2008). Denne informasjonen er relevant for leseren 

i den forstand at Bjørneboe fremstår mer troverdig og tillitsvekkende, samtidig som 

opplysningen styrker Bjørneboes og sakens etos fordi det er knyttet forventninger om 

pålitelighet til forskere (Gripsrud 1999). En signering som avslører forfatterens institusjonelle 

tilknytning avdekker også den enkeltes sosiale kapital (Richardson 2008), som i dette tilfellet 

er litteraturvitenskap og litteraturfeltet. I henhold til Søren Kjørups definisjon av kunstfeltet, et 

felt som også innbefatter blant annet litteratur, musikk og film, er Bjørneboe en del av denne 

kretsen. Som litteraturviter og akademiker er hun beskjeftiget med å analysere og vurdere kunst, 

i dette tilfellet Bairds malerier, i en avis eller gjennom forskning (2000).  

5.5.1 Innleggets overordnede momenter  

Marianne Bjørneboes kronikk tar for seg retorikken som er blitt brukt i Baird-saken skrevet av 

personer som ønsker at Vanessa Bairds malerier skal forbli i R6. Bjørneboe mener retorikken 

har vært preget av en ovenfra-og-ned holdning fra kunstfeltet til de ansatte og deres 

kunstforståelse. Dette tyder på at Bjørneboe trekker på en sosiologisk kunstdiskurs, fordi hun 

ikke anerkjenner alle argumentene som benyttes av kunstfeltet når det gjelder blant annet 

kunstens autonomi. Som litteraturviter er Bjørneboe selv en del av kunstfeltet og teksten bærer 

tidvis preg av at hun trekker på diskurser innenfor kunstfeltet. Samtidig er Bjørneboes kronikk 

først og fremst en kritikk av retorikken som brukes av feltet hun er en del av, noe som kommer 

til uttrykk ved bruk av en sosiologisk kunstdiskurs. Bjørneboe benytter seg tidvis av en 

offerdiskurs for å støtte opp om sitt poeng om at aktørene i kunstfeltet fremstår som 

hensynsløse. Offerdiskursen kommer til uttrykk ved at Bjørneboe setter leseren inn i de ansatte 

i R6s fortvilte situasjon og beskriver deres hverdag med sterk ladede ord som gir konnotasjoner 

til smerte og sorg.  
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5.5.2 Kritisk til meddebattanters retorikk 

Kronikkens overskrift «Det store ubehaget» kan referere både til de ansatte i R6s opplevelse av 

Bairds veggmalerier, og til Bairds opplevelse av at kunsten hennes avbestilles av HOD. Under 

overskriften ser vi et portrettfotografi av Bjørneboe i svart hvitt, og ved siden av det et bilde av 

Vanessa Baird som står oppå et av sine malerier med en pensel i hånden. Kronikkens ingress er 

som følger: «Vanessa Bairds utsmykkingsarbeid er fantastisk, stor kunst. Derfor bør det 

flyttes.» Ingressen antyder at sakens vinkling ikke er en kritikk mot Bairds kunstverk i seg selv, 

fordi hun beskriver kunsten som «fantastisk» og «stor». Likevel mener Bjørneboe at det bør 

flyttes. Hun innleder kronikken slik: «I snart to uker har saken om utsmykkingen av Helse- og 

omsorgsdepartementets bygg vært omtalt i mediene, begrepet «ubehag» har fått en sentral 

plass.» Bjørneboe trekker frem ordet «ubehag» som også er en del av kronikkens tittel. Deretter 

kritiserer hun et tidligere innlegg i Baird-debatten skrevet av Bjørgulv Braanen redaktør for 

Klassekampen, som hun mener har en «hoverende» tone overfor HODs opplevelser: «Bjørgulv 

Braanen skrev i sin leder 2. oktober om ansatte som «visstnok» og «angivelig» har opplevd 

ubehag og angst av Vanessa Bairds bilder, hans hoverende tone følges opp av andre som 

skriver at de som jobber i bygget «åpenbart» ikke forstår at «ubehag er en del av livet» – og 

ikke minst i kunsten.» Ordene som er satt i klammer viser hvilke ord Bjørneboe er uenig i, og 

som hun mener er urettmessig brukt. Felles for ordene er at de viser Braanen og andre 

debattanters forkastning av HODs argumenter, og at de ser på argumentene som løgner.  

Bjørneboe er kritisk til bruken av argumentet om at utfordrende kunst er en viktig del av 

samfunnsutviklingen, en overbevisning man ofte finner innenfor en akademisk kunstdiskurs. 

Dermed blir det også tydelig at Bjørneboe er uenig i den dominerende kunstforståelsen som er 

blitt uttrykt av hennes meddebattanter. Hun stiller seg på motsatt side av de hun kritiserer, selv 

om hun er en del av kunstfeltet der slike synspunkt er herskende. «Det blir foreslått terapi, og 

påpekt at kunstnerens intensjon er en helt annen enn det mange de ansatte tydeligvis opplever. 

Hvem i all verden kan stå for et slikt kunstsyn?» spør Bjørneboe, og er tydelig rystet over 

argumentasjonen som har kommet fra meddebattanter i saken ved å formulere spørsmålet sitt: 

«Hvem i all verden …». Bjørneboe skriver at hun som medlem av støttekomiteen for Baird ikke 

kan stå bak de uttalelsene som har kommet frem i debatten, og at hun har «... kjent et stigende 

ubehag ettersom dagene har gått og et samstemt «kor» av kneblende retorikk fra stemmer med 

solide posisjoner og kulturell kapital.» Bjørneboe ønsker altså at Bairds malerier forblir i R6, 

men hun ønsker ikke å forbindes med Bairds-støttespilleres retorikk. Ordet hun bruker for å 
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beskrive sine meddebattanters deltagelse i Baird-debatten er som et «kor», ved å sette ordet i 

klammer antyder hun at det er hennes personlige opplevelse av debatten gir assosiasjoner til et 

hylekor, men et så sterkt uttrykk vil hun ikke bruke. Hun skriver at meddebattantene har «solide 

posisjoner og kulturell kapital», noe Bjørneboe selv også har med tanke på at hun er en del av 

det norske kunstfeltet. I denne debatten er det riktignok tydelig at hun ikke vil kobles til nevnte 

karakteristikker, da hun fremstiller motpartens retorikk som «kneblende». Et ord med 

konnotasjoner til mennesker som vil hindre andre å komme til ordet i en debatt. På denne måten 

setter Bjørneboe seg selv i et bedre lys enn sine meddebattanter, samtidig som hun fremstiller 

dem som lite forståelsesfull i møte med mennesker som har opplevd terror på nært hold.  

Bjørneboe bruker flittig sitater og utspill fra andre kommentarforfattere som har uttalt seg i 

Baird-saken, en av disse er Elin Ludvigsen Kjenn som i sitt innlegg skriver at hun er stolt av 

ledelsen i HOD som har bestemt seg for å ikke ta imot det tredje maleriet i Bairds kunstverk. 

Bjørneboe synes å mene at Kjenns uttalelse kan fortelle leseren om de ansattes kamp med 

avgjørelsen, men legger også til: «Like fullt fremstår prosessen som skandaløst klossete 

gjennomført; de ansvarlige bør redegjøre for saksgangen. Oppdragsgiver bør umiddelbart sette 

i gang en prosess for å finne – eller bygge – et rom for Vanessa Bairds malerier.» Bjørneboe 

kritiserer KOROs håndtering av saken som hun karakteriserer som «skandaløst klossete», men 

uttrykker også at hun ikke ønsker at Bairds malerier skal forsvinne fra offentligheten, i stedet 

ønsker hun at de får en ny plassering. Hun poengterer også at KORO, sammen med Baird, selv 

valgte å trekke tilbake Bairds malerier i R6. «Å snakke om sensur her er et misbruk av et begrep 

som innebærer knebling av ytringsfriheten. Når Solveig Jacobsen 1. oktober skriver at de 

ansatte «kunne kanskje fått hjelp til å tåle, istedenfor til å sensurere» – peker det mot henne 

selv.» skriver Bjørneboe. Ved å foreta begrepsavklaringer, samt påpeke mangler og ukorrekte 

utsagn i andre debattinnlegg viser Bjørneboe at hun har satt seg godt inn i debatten, og dermed 

kan hun også med sikkerhet uttale seg kritisk om en «kneblende» retorikk. For leseren fremstår 

hun kunnskapsrik, samtidig som hun viser en bevissthet knyttet til etikk og moral. Dette bygger 

opp om kronikkens etos og logos. 

«Argumentasjonen til støtte for Baird fremstår generelt som vikarierende, med feilslåtte 

sammenblandinger og sammenligninger med blant annet Edvard Munch. Spørsmålet blir hvor 

prinsipiell denne saken egentlig er. Hva med Knut Steens statue av kong Olav som ble 

refusert?» Bjørneboe er kritisk til at flere innleggsforfattere har sammenlignet Bairds malerier 

med andre kunstverk i offentlige rom som tidligere var kontroversielle, for å forsvare samtidens 
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kunst, en argumentasjonsform som ofte forekommer innenfor en akademisk kunstdiskurs. 

Bjørneboe stiller seg ikke bak den herskende overbevisningen som finnes innenfor det sosiale 

feltet hun befinner seg i (Bourdieu, Wacquant 1993). Bjørneboe uttrykker at reaksjonene og 

argumentene som har dukket opp i Baird-saken ikke er legitime, da de samme reaksjonene ikke 

kom frem i andre saker der et kunstverk i det offentlige rom har vært uønsket. På denne måten 

viser hun en manglende tillitt til kunstfeltets argumenter. Et eksempel på det er Bjørneboes 

kritikk av kunstneren Håkon Blekens debattinnlegg der han siterer forfatteren Tove Ditlevsen: 

«... til alle dere maktfolk ... hvorfor akter dere ikke deres kunstnere?» Bruken av dette sitatet 

mener Bjørneboe er «pinlig», fordi saken også handler om andre enn kunstnere, nemlig 

terrorofre, sitatet kan snus på hodet slik at kunstnerne blir maktfolket.  

5.5.3 Offerdiskurs 

Bjørneboe referer til et sitat skrevet i et innlegg som forsvarer Bairds malerier: «Det er 

ironisert: «Så lenge varte rausheten og åpenheten etter 22. juli.» Jeg vil svare tilbake: Så lenge 

varte rausheten, åpenheten og empatien ovenfor dem som ble direkte berørt.» Ved å trekke 

frem dette sitatet viser Bjørneboe at hun er uenig med uttalelsen, noe som blir tydeligere i det 

hun kommer med et motsvar på sitatet. På denne måten fremstiller hun seg selv som raus, åpen 

og empatisk, som er ordene hun brukte for å beskrive hennes meddebattanters manglende 

medfølelse. Selv om Bjørneboe er enig i at Bairds kunst er verdifull, fremstår hun i denne 

debatten først og fremst som en forsvarer av de ansatte i R6s vonde minner av terrorangrepet. 

Selv om hun selv ikke opplevde et bombeangrep på sin arbeidsplass, setter hun seg selv i de 

pårørendes sko og taler deres sak. Dette er et bruk av offerdiskurs, der Bjørneboe tar mennesker 

i forsvar som kanskje selv ikke vil uttale seg om det de måtte mene er urettferdig behandling i 

møte med et kunstverk i offentlige rom. Hun bruker sin sosiale kapital (Bourdieu 1986) til å 

kommentere en sak som andre med mindre tilgang til media i form av manglende økonomisk, 

sosial eller kulturell kapital ikke ønsker å uttale seg om (Fairclough 1995).  

«Menneskene som jobber i departementet tilbringer sine dager i et nytt bygg, deres tidligere 

arbeidsplass er bombet. Å gå rundt i regjeringskvartalet er fremdeles som å bevege seg i et 

krigslandskap, hus og vegger er dekket til, områder sperret av.» skriver Bjørneboe om 

situasjonen de ansatte i R6 befinner seg i. Også i dette utdraget taler Bjørneboe på vegne av de 

ansatte i Regjeringskvartalet og setter leseren inn i deres situasjon. Det er en tydelig patos over 

Bjørneboes retorikk, ved at hun appellerer til lesernes følelser og vekker deres medfølelse. Hun 
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beskriver Regjeringskvartalet som et «krigslandskap», et ord som spiller på publikums 

konnotasjoner til krig og elendighet, og dermed også medfølelse. Ved å inkludere denne 

beskrivelsen av Regjeringskvartalet i sin kommentar illustrerer Bjørneboe igjen at hennes 

meddebattanter ikke tar HODs arbeidslokaler som maleriets kontekst til etterretning. «Å skrive, 

som flere har gjort, at «vi alle» er like sterkt preget av terroren 22. juli 2011 er å lyve. Å påstå 

at noen «krever å ta hevd» på hendelsene, ved å henvise til ansatte som har mistet kolleger, 

venner, familiemedlemmer – eller som selv ble fysisk rammet, som er overlevende – er kynisk 

og hjerteløst.» skriver Bjørneboe. Ordene som er skrevet i klammer henviser til andre innlegg 

i Baird-debatten. Bjørneboe hevder at forfatterne som har uttalt ordene lyver om måten 22. juli 

har påvirket dem. Utdragets implisitte budskap er at Bjørneboe mener det er feil å sammenligne 

nordmenns kollektive sorg med den som preger de som ble direkte berørt av angrepene. Hun 

mener at det er en «kynisk» og «hjerteløs» argumentasjon uttrykt fra flere som har uttalt seg 

om Baird-saken. Også i dette tilfellet er det tydelig at Bjørneboe stiller seg på de ansatte i R6s 

side av saken og taler på deres vegne, noe som betyr at hun trekker på en offerdiskurs. En 

diskurs som også kommer til uttrykk ved at forfatteren bruker patos for å vekke følelser i sitt 

publikum.  

5.5.4 Forsvarer Bairds kunstneriske uttrykk 

«Helse- og omsorgsdepartementet er både en arbeidsplass og et offentlig bygg. Jeg har sett 

bildet som er tilgjengelig for besøkende: «Bare vi lukker øynene forsvinner lyset»; det er flott 

og overveldende, voldsomt i form og innhold. Den som kommer inn døren slipper ikke unna ...» 

skriver Bjørneboe, og påpeker at hun besøkte R6 for å se maleriet, fordi: «... en besøkende som 

kan komme og gå etter eget ønske.» Bjørneboe skriver at HOD både er en arbeidsplass og et 

offentlig bygg, her er det implisitte budskapet at det er viktig å huske på at bygget er 

arbeidslokalet for mange mennesker og at det kan virke som at flere har glemt det. Beskrivelsen 

av maleriet Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene er nøktern, og trekker ikke frem 

bildeelementene som flere har reagert på (papirene som fyker i alle retninger eller skjelett og 

knokler). Bjørneboe beskriver maleriet som voldsomt og umulig å unngå for de ansatte som 

daglig befinner seg i bygningen. Hun påpeker også at hun selv, som ikke arbeider der, enkelt 

kan unngå maleriet om hun ønsker. Implisitt sier Bjørneboe at det er en vesensforskjell når det 

gjelder bruken av maleriet, fordi de som reagerer mest på maleriet ikke kan unngå det. 
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«God kunst handler om eksistensielle spørsmål, slik Bairds gjør, og det har en virkning» skriver 

Bjørneboe. Hennes syn på hva god kunst er sammenfaller med Langlois og Sabellis syn på hva 

kunstfeltet forventer av kunst, at den skal være kritisk til maktdiskurser. Bjørneboe sier implisitt 

at kunstverket for henne er sosialt engasjerende kunst, for å bruke Langlois og Sabellis begrep 

(2016). «Vanessa Bairds bilder har jeg fulgt i mange år, hun er en fantastisk kunstner. Hennes 

verk griper meg sterkt, de er både smertefulle og morsomme, groteske og harselerende.» 

Bjørneboe uttrykker her at hun følger med i norsk samtidskunst og at hun verdsetter Bairds 

malerier for deres råe kunstneriske uttrykk. Kjennskapen til Bairds kunst forsterker leserens 

inntrykk av at Bjørneboe, på tross av at hun synes at Baird er fantastisk kunstner, stiller seg bak 

de ansatte i R6s opplevelser av kunstverket. Hun setter moral og medfølelse foran kunstens 

autonomi, og bygger dermed opp om tekstens etos.  

Bjørneboe beskriver Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene slik: «Her er en mengde 

fragmenter med motiver som kan henge sammen i en større fortelling, men som er løsrevet fra 

hverandre, det er hvite felt mellom dem og sterke farger som rammer inn enkeltpartier.» Dette 

er en beskrivelse av kunst som er typisk for den akademiske kunstdiskursen. Fokuset ligger 

ikke på å redegjøre for hva maleriets motiver og fargebruk betyr. Bjørneboe beskriver det hun 

ser i maleriet i enkle trekk. En betraktningsmåte som ifølge Bourdieu viser en besittelse av den 

rene smaken, det vil si at betrakteren har et fokus på verkets form, det det faktisk viser og at 

han eller hun ikke leter etter følelser i kunsten (Bourdieu 1995). I dette tilfellet viser Bjørneboe 

at hun forholder seg til samme kunstforståelse som også andre innenfor det sosiale feltet hun 

befinner seg i (Bourdieu, Wacquant 1993). Videre skriver Bjørneboe: «For meg er dette et verk 

om smerte og død, om oppløsning og kaos, traumer og overgrep. Det «hjelper» ikke at 

elementer fra ulike eventyr er til stede, de forsterker tvert imot opplevelsen.» Bjørneboe trekker 

også her på en akademisk kunstdiskurs som fokuserer på de overordnede inntrykkene 

kunstverket gir. Hun påpeker ikke hvordan enkelte motiv i maleriet kan få en til å tenke spesifikt 

på terrorangrepene 22. juli, men skriver likevel at det ikke «hjelper» at maleriet har elementer 

fra ulike eventyr som forsterker opplevelsen av at maleriet konnoterer smerte, død, oppløsning 

og kaos, traumer og overgrep. Selv om hun ikke skriver at bildeelementene utelukkende kan 

tolkes i retning terrorangrep, anerkjenner Bjørneboe at maleriets motiver konnoterer de 

følelsene som ble utløst i ofrene 22. juli. Bjørneboe skriver at maleriet blant annet uttrykker 

«smerte» og «traumer», hun beskriver maleriet på bakgrunn av inntrykkene verket gir henne 

personlig. Ifølge Kjørup vil det si at hun ser etter menneskelige følelsesmessige kvaliteter, som 
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hun selv innehar, i maleriets uttrykk (2000). En slik beskrivelse blir også metaforisk fordi 

følelser i bokstavelig forstand bare kan brukes om mennesker, og ikke objekter (Kjørup 2000). 

Bjørneboe ser at konteksten maleriet er plassert i har en innvirkning på vår lesning av bildet, en 

anerkjennelse som ifølge Gullestad er utypisk innenfor kunsthistorien (1991): «Mens Baird var 

midt i arbeidet endret vår virkelighet seg dramatisk, og det gjør at alt som flyr, henger og faller 

gir åpenbare assosiasjoner til bomben som falt over kvartalet som det også henvises til.»  I 

dette tilfellet trekker Bjørneboe på en sosiologisk kunstdiskurs som ofte ser kunstfeltet fra et 

annet ståsted. Den delen av maleriet som blant annet viser Høyblokka, og andre bygg i typisk 

norsk arkitektur eller ærverdige bygninger er Bjørneboe spesielt begeistret for: «Denne delen 

av bildet skiller seg ut; det er holdt i gråtoner og malt med en slags skjelvende skjørhet, og kan 

illustrere det sosialdemokratiske prosjektet. Et sitat fra Olav H. Hauge er varsomt og vakkert 

skrevet inn nederst i høyre hjørne.» Dette sitatet illustrerer Bjørneboes bruk av en akademisk 

kunstdiskurs i den forstand at hun gir en nøytral beskrivelse av maleriets kvaliteter. Hun skriver 

i tillegg at maleriet «kan» illustrere det sosialdemokratiske prosjektet, det vil si at hun ikke 

ekskluderer andre fortolkningsmuligheter, samtidig som hun ikke bastant mener at hennes 

tolkning er den rette.  

5.5.5 Mener Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene bør flyttes 

Allerede i kronikkens ingress skriver Bjørneboe at hun mener at Bairds kunstverk bør fjernes 

fra R6. Dette poenget trekker hun frem igjen mot slutten av kronikken: «Jeg tenker at denne 

veggen, dette fascinerende bildet, er så krevende at det – uansett – ber om en avsondret, rolig 

plassering.» Tidligere i kronikken har også Bjørneboe uttrykt en begeistring for maleriets 

kvaliteter. Hun synes verket er «fascinerende», men også «krevende» og at det derfor bør 

flyttes. Det implisitte budskapet er at maleriet fortjener en plassering som gjør at maleriets 

bildeelementer blir enklere å ta inn over seg og at det derfor, uavhengig av om det er for 

«krevende» for de ansatte i HOD, bør få en bedre egnet plassering. Dermed stiller hun seg ikke 

direkte på de ansattes side i saken fordi hun ikke anerkjenner at det finnes en kobling til 22. juli 

i maleriene. Her benytter Bjørneboe sin posisjon innenfor kunstfeltet, og dermed også 

ekspertise, til å anbefale et alternativ for Bairds malerier.  
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«Uansett hvor politisk ukorrekt det er, kan jeg forstå det problematiske ved å ha denne veggen 

som bakgrunn for pressekonferanser med helseministeren.» skriver Bjørneboe. Hun viser en 

forståelse for hvorfor ledelsen i R6 mener at maleriet er et forstyrrende bakgrunnsteppe for 

pressekonferanser, et synspunkt hun beskriver som «politisk ukorrekt». Noe som implisitt betyr 

at Bjørneboe ser på argumentasjonen brukt av hennes meddebattanter som politisk korrekt 

innenfor kunstfeltet. Å beskrive noe som politisk korrekt kan også tolkes dit hen at selv om noe 

er politisk korrekt, betyr det ikke nødvendigvis at det er det «riktige» synspunktet, men at det 

er det som forventes av samfunnet rundt deg. Bjørneboes synspunkt strider med de rådende 

holdningene i det sosiale feltet (Bourdieu, Wacquant 1993) hun er en del av. Men fordi hun i 

motsetning til Konow Lund og Røed ikke er beskjeftiget med enten kritikk eller skapelsen av 

billedkunst er det sannsynlig at hun ikke føler en like sterk forventning om å forsvare 

billedkunstens autonomi, fordi hun selv først og fremst presenterer seg selv som en del av 

litteraturfeltet. Bjørgulv Braanen, som Bjørneboe kritiserer i kronikkens første avsnitt, trekker 

hun inn som en av debattantene som latterliggjorde argumentet om at maleriet er en forstyrrende 

bakgrunn for pressekonferanser: «Bjørgulv Braanen latterliggjør også dette poenget.» 

«Latterliggjør» er et ord som får Braanen til å fremstå som usaklig og smålig, samtidig som det 

styrker Bjørneboes etos i den forstand at hun fremstiller seg selv med høy moral og medfølelse. 

Hun skriver også at Braanen latterliggjør Anne Kari Landes ønske om å erstatte Lyset forsvinner 

– bare vi lukker øynene med kunstneren Hannah Ryggens veggteppe Vi lever på en stjerne. 

«Han leser slurvete og fremstiller det som om hennes personlige ønske er tatt ut av luften: 

«tepper på veggene!» – det er uverdig.» skriver Bjørneboe om Braanens presentasjon av Landes 

forslag. Bjørneboe betegner han som «slurvete», og mener hans fremstilling er feilaktig.  

Om Vi lever på en stjerne skriver Bjørneboe: «Ryggens teppe var en eksplisitt kommentar til 

den spanske borgerkrigen, det er i en helt annen størrelsesorden (mye mindre) og fremstår som 

en klassisk dekorativ utsmykning. Om man går nært på ser man det smertefulle innholdet av 

død, men hovedmotivet er en kvinne og en mann som holder rundt hverandre.» Ved å henvise 

til veggteppets motiv og kunstneriske funksjon, viser Bjørneboe at hun har kjennskap til 

kunstverket, samtidig som hun presenterer alternative måter å forstå veggteppets motiver på. 

Bjørneboe og hennes synspunkter får en større troverdighet ved å vise til kunnskap om et 

kunstverk som er en sentral del av norsk kunsthistorie. Bjørneboe trekker også frem Konow 

Lunds debattinnlegg om Baird-saken: «Kunstneren Lotte Konow Lund spør i sitt leseverdige 

essay 5. oktober om Ryggens bilde vil bli holdt tilbake «fordi det ikke bare minner om, men 

faktisk var til stede som et taust vitne under selve handlingen?» Jeg tenker motsatt; at fordi det 
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var til stede – som menneskene, de døde og de levende, – hører det nødvendigvis hjemme her.» 

Bjørneboe presenterer Konow Lunds kronikk som «leseverdig» noe som vil si at hun 

respekterer kunstnerens innlegg i debatten, og mener det har legitime argumenterer og 

synspunkter, i motsetning til Braanens innlegg som hun ikke karakteriserer som «leseverdig» 

men heller som «latterliggjøring» av HODs argumenter for fjerningen av Bairds malerier. 

Bjørneboe trekker frem Konow Lunds debattinnlegg for å illustrere på hvilken måte de er uenig 

i hvilken plassering Hannah Ryggens veggteppe bør ha i Regjeringskvartalet. Bjørneboe 

avslutter kronikken med oppfordringen: «Vi andre bør trå varsomt, og med respekt, i dette 

området.» Området hun sikter til er Regjeringskvartalet, samt menneskene som arbeider der. 

Bjørneboe setter seg selv i en posisjon utenfor de ansattes sfære ved å betegne seg selv som «vi 

andre». Ved å skrive at hun, med andre utenforstående, bør «trå varsomt, og med respekt» sier 

hun implisitt at hennes meddebattanter, som hun tross alt kritiserer i denne kronikken, verken 

har trådd varsomt eller med respekt i møte med de ansattes reaksjoner til Bairds kunstverk. 
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6 Drøfting: Kunstens autonomi 
 

Som funnene i oppgavens empiriske analyse viser, belyser debatten om avbestillingen av 

Vanessa Bairds maleri To everything there is a season kunstens autonomi fra forskjellige hold. 

Baird-saken engasjerte hovedsakelig debattanter med tilknytning til kunstfeltet og mediefeltet, 

men også andre samfunnsengasjerte debattanter uten forbindelse til kunstfeltet, involverte seg 

i spørsmålet knyttet til kunstens rolle i møte med mennesker som opplever kunst som 

ubehagelig. Hvordan kunstens autonomi kommer til uttrykk i de ulike diskurstypene som 

benyttes i debattinnleggene vil jeg, på bakgrunn av oppgavens problemstillinger, gjøre rede for 

i dette kapittelet. Først vil jeg presentere og redegjøre for de ulike diskursene og 

diskursordenene som opptrer i Baird-saken. Deretter vil jeg ta for meg debattens dominerende 

kunstforståelser og hva som kjennetegner disse. Til slutt vil jeg drøfte oppgavens empiriske 

materiale med utgangspunkt i oppgavens teoretiske perspektiver og prosjektets overordnede 

problemstilling. 

6.1 Kunstens diskursorden 
Debattinnleggene jeg har analysert tar for seg avbestillingen av Vanessa Bairds malerier. På 

bakgrunn av sakens kjerne vil innleggene skrevet om saken nødvendigvis også benytte seg av 

diskurser innenfor kunstens diskursorden. I mine diskursive analyser fant jeg at det innenfor 

kunstens diskursorden forekommer flere forskjellige diskurstyper som på ulike måter relaterer 

seg til kunstfeltet, disse vil jeg beskrive og gjøre rede for på bakgrunn av oppgavens første 

underproblemstilling: Hvilke diskurser og diskursordener kommer til uttrykk i en debatt om 

kunstens autonomi? I debattinnleggene kan det forekomme diskurser som befinner seg utenfor 

kunstens diskursorden og innenfor andre felt. Hvilke andre diskurser som opptrer i 

debattinnleggene vil jeg ikke gjøre rede for, fordi en slik redegjørelse ikke vil hjelpe meg å 

besvare oppgavens problemstillinger og fordi oppgavens begrensinger ikke gjør det mulig.  

Mine kategoriseringer av de ulike kunstdiskursene som opptrer i oppgavens analyseutvalg vil 

ta utgangspunkt i Håkon Larsens masteroppgave «Kunstdiskurser i en massemedial 

offentlighet: En analyse av dominerende forståelser av kunst og kultur i NRK Fjernsynets Store 

Studio» (2006). Larsens kategoriseringer av de ulike diskursordenene og diskursene som 

opptrer i hans analysemateriale er relevant for min oppgave fordi hans analyser i stor grad er 
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bygget på lignende problemstillinger og utgangspunkt som min egen oppgave. Dermed vil 

diskursene som opptrer i mine analyser kunne sammenfalle med hans funn. I en diskursanalyse 

er dette ifølge Jørgensen og Phillips hensiktsmessig fordi: «En analyse av diskursorden er et 

omfattende prosjekt, og det er noe man ikke oppnår alene i en enkel oppgave, derfor er det 

viktig å trekke på tidligere forskning og undersøkelser om diskurser innenfor institusjoner.» 

(Jørgensen, Phillips 1999, 147). Jeg vil på bakgrunn av dette benytte meg av hans begreper 

borgerlig kunstdiskurs og avantgardistisk diskurs. Begrepene er to ulike typer kunstdiskurser 

som relaterer seg til akademia og kunsten som institusjon (Larsen 2006, 100), og som jeg derfor 

anser som relevant for min redegjørelse av analysematerialets diskursformer. 

Den borgerlig kunstdiskurs, mener Larsen at diskursbrukerne blant annet er mer opptatt av å se 

bakover enn fremover. Dette finner jeg også i mine analyser, fordi debattantene ofte refererer 

til kjente kunstverk i kunsthistorien for å forsvare kontroversiell samtidskunst, samtidig som de 

da fremviser en kulturell kapital og kunstnerisk kompetanse. Den borgerlige kunstdiskursen 

vektlegger kjennskap til kunst-, kultur- og filosofihistorie, som igjen regnes som forutsetninger 

for god kunst- og kulturproduksjon, fant Larsen. På bakgrunn av disse funnene presenterer 

Larsen den borgerlige kunstdiskursen også som en akademisk kunstdiskurs, fordi diskursen 

kjennetegnes av en nær tilknytning til kunst- og kulturforståelser innenfor akademia. I en 

borgerlig kunstdiskurs defineres god kunst som den kunsten som sier noe viktig om filosofiske 

spørsmål og som er opptatt av kunstutvikling, i tillegg relaterer diskurstypen seg til samfunnet 

og kommentering av samfunnsmessige tema (Larsen 2006, 100-101). Innenfor den borgerlige 

kunstdiskursen vil jeg legge til at brukerne av diskursen gjerne er distanserte og analytiske i 

sine beskrivelser og betraktninger av kunstverk, noe som er i tråd med Bourdieus definisjon av 

den rene smaken (1995). Brukerne av en borgerlig kunstdiskurs fremviser i sine debattinnlegg 

sin besittelse av den rene smaken.  

Innenfor kunstdiskursen som relaterer til akademia og kunsten finner Larsen, i tillegg til den 

borgerlige kunstdiskurs, den avantgardistiske diskurs, et begrep han definerer som: «… en mer 

selvrefererende og intern kunstdiskurs …» I en slik diskurs er det sentrale nyskapning innen 

kunsten. Vurderingen av hva som er god kunst baserer seg dermed på hvorvidt et kunstverk 

bidrar til nytenkning innen dens respektive kunstgren (Larsen 2006, 100-101), som i dette 

tilfellet er kunst i offentlige rom. Som en del av Larsens beskrivelse av den avantgardistiske 

diskursen vil jeg legge til at diskursen ofte kjennetegnes av synet på kunstens autonomi som 

selvstendig og frikjent for kravet om å måtte forsvare seg, noe som betyr at diskursen tar 
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utgangspunkt i ideen om L’art pour l’art. Dette finner jeg fordi tanken om en fri kunst ofte er 

en forutsetning for muligheten til å skape innovativ kunst. På bakgrunn av ideen om en autonom 

kunst vil jeg påpeke at diskursen også kjennetegnes ved at brukerne tidvis avviser kunstens 

kobling til hverdagslivet, et kjennetegn som også baserer seg på avantgardistenes kunstneriske 

mål: «Avantgardebevegelsene hvis erklærte mål det var å slette terskelen mellom kunst og 

hverdagslivet for godt …» (Brockmann 1991, 14). 

En annen diskurstype som brukes innenfor kunstens diskursorden og som tidvis opptrer i mine 

analyser er kunstdiskurser som relaterer seg til samfunnet og kunstens publikum. Innenfor denne 

diskurstypen har jeg avdekket bruken av to ulike diskurser, en forbrukerrettet kunstdiskurs og 

en sosiologisk kunstdiskurs. Først vil jeg trekke frem det jeg definerer som en forbrukerrettet 

kunstdiskurs. Denne diskursen tar for seg temaer knyttet til de ulike måtene kunst påvirker sitt 

publikum på. Innenfor den forbrukerrettede kunstdiskursen er hensynet til individet viktigst. 

Diskursen benyttes til å rette et kritisk blikk på kunstfeltets muligheter til å bestemme og utøve 

«makt» overfor brukerne av kunstverk i offentlige rom. Dette betyr at diskursbrukernes kritikk 

også går ut på at kunstmiljøet ikke tar hensyn til betrakternes personlige tolkninger eller 

opplevelser av kunstverk. Derfor vil brukerne av en forbrukerrettet kunstdiskurs ofte påta seg 

ansvaret med å forsvare kunstverkets publikum, om enkelte uttrykker misnøye og selv ikke 

ønsker å utrykke sine synspunkt i en offentlig debatt. I tillegg er det vanlig at en forbrukerrettet 

kunstdiskurs spiller på patos, med andre ord leserens sympati og medfølelse for situasjonen 

kunstverkets brukere befinner seg i. Som følge av dette er det vanlig at diskursen fremstiller 

kunstens brukere som relativt hjelpeløse i møte med et «autoritært» kunstfelt. Derfor velger jeg 

også å definere denne diskurstypen som en offerdiskurs.   

Den andre diskurstypen som relaterer seg til samfunnet og kunstens publikum betegner jeg som 

en sosiologisk kunstdiskurs. Denne diskurstypen forholder seg ofte til alternative 

vurderingskriterier enn de som er fremlagt av kunstfeltet, som for eksempel ideen om kunstens 

autonomi med utgangspunkt i ideen om L’art pour l’art. Her vil man i stedet forstå kunstens 

autonomi som en idé som kun eksisterer i kunstnerens egen forestilling, og som ikke sier noe 

om kunstverkenes egentlige status (Bürger 1998). I tillegg trekker den sosiologiske 

kunstdiskursen på temaer knyttet til forholdet mellom samfunnet og kunsten for øvrig, 

eksempelvis hvordan kunstens autonomi påvirker et sosialt fellesskap, gjerne i negativ forstand. 

Som følge av dette tar diskurstypen for seg temaer relatert til de ulike måtene kunstfeltets 

vurderingskriterier og kunstforståelser påvirker eller ekskluderer deler av samfunnet. En 
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sosiologisk kunstdiskurs vil dermed også nødvendigvis være kritisk til argumentasjonsformene 

som benyttes av kunstfeltets medlemmer i forsvaret av kunstens autonomi, samtidig som 

diskursen fremlegger alternative kunstforståelser for å belyse saken fra et annet ståsted.  

6.1.1 Diskursive endringer og kunstfeltets kjennetegn 

Hverken den forbrukerrettede kunstdiskursen eller den sosiologiske kunstdiskursen er 

tradisjonelle diskurser innenfor kunstens diskursorden, fordi de blant annet ser etter andre 

vurderingskriterier enn kunstfeltet, men ettersom disse diskursene opptrer flere ganger i en 

debatt om kunst i offentlige rom kan de i denne oppgavens sammenheng sies å være en del av 

kunstens diskursorden. Hvilke argumenter som av de enkelte debattantene oppfattes som de 

mest relevante og viktige i Baird-saken varierer ut fra hvilke diskurser de benytter seg av. Som 

følge av dette ser det ut til at kunstens diskursorden har stått overfor en diskursiv endring, i den 

forstand at kunstens diskursorden i mitt analysemateriale er preget av sammenslåinger av 

motsigende eller inkonsekvente elementer (Fairclough 1992). Diskursiv endring i Baird-saken 

kom til uttrykk ved at det oppstod en konflikt mellom medlemmer av kunstfeltet om hvorvidt 

kunsten skal være fri og uavhengig fra samfunnet, eller om det bare er en idé som eksisterer i 

kunstnerens og kunstfeltets forestilling. Med andre ord ble det en debatt om hvilken posisjon 

kunstens autonomi skal ha i kunstfeltet. Basert på kunstmiljøets uenighet om forståelsen av 

kunstens samfunnsrolle kan man slutte at kunstens diskursorden fremstår ustabil, fordi det er 

liten enighet om sentrale kunstneriske begrep og deres betydning. Flere debattanter med 

tilknytning til kunstfeltet mente at kunstens autonomi burde vike i møte med mennesker som 

opplevde Bairds kunst som traumatiserende, og derfor burde man ta hensyn til de ansattes 

assosiasjoner i stedet for å insistere på en fri kunst. En slik medfølelse for kunstens publikum 

er ikke del av hverken en borgerlig kunstdiskurs eller en avantgardistisk diskurs, som begge 

favoriserer samfunnskritisk og nyskapende kunst foran kravet om at kunsten skal nærme seg 

sitt publikum. På denne måten oppstår det konkurranse i kunstmiljøets sosiale felt om hvilke 

normer og regler som skal være gjeldende for kunstfeltet i møte med kunstens brukere.  

Flere av de analyserte debattinnleggene er interdiskursive, noe som betyr at teksten trekker på 

mer enn en diskurs. Interdiskursivitet oppstår som regel i tekster som enten forholder seg 

utelukkende til akademia og kunsten, eller til samfunnet og kunstens publikum. Det vil si at en 

tekst mest sannsynlig vil kombinere en borgerlig kunstdiskurs og en avantgardistisk diskurs, 

eller en forbrukerrettet kunstdiskurs og en sosiologisk kunstdiskurs. Debattantene med direkte 
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tilknytning til produksjon eller formidling av billedkunst er derimot lite interdiskursive, i den 

forstand at de i stor grad forholder seg til de herskende kunstforståelsene innenfor sine sosiale 

felt. Dermed benytter de seg heller ikke av en sosiologisk kunstdiskurs, fordi en slik 

kombinasjon som regel vil gå på akkord med kunstfeltets interne vurderingskriterier. I 

debattinnlegg skrevet av personer med tilknytning til billedkunsten, er det som regel den 

borgerlige kunstdiskursen som dominerer teksten, fordi diskurstypen verdsetter kunnskap om 

kunst- og kulturhistorie.  

Når det er sagt kan debattanter, som enten benytter seg av en borgerlig kunstdiskurs eller en 

avantgardistisk diskurs, også trekke på en sosiologisk kunstdiskurs eller en forbrukerrettet 

kunstdiskurs, eller begge deler. Selv om vedkommende da mest sannsynlig ikke er tilknyttet 

billedkunstfeltet. I en slik posisjon er det mulig å trekke på diskurser som er dominerende 

innenfor kunstfeltet, men samtidig kritisere det samme feltets diskursbruk og 

vurderingskriterier, som for eksempel ideen om en autonom kunst. En ustrakt bruk av 

interdiskursivitet gir innleggene troverdighet fordi debattanten evner å belyse saken fra flere 

sider og samtidig sette seg inn i de departementsansattes situasjon. Er debattanten ikke tilknyttet 

kunstfeltet i det hele tatt, er det ingen tegn på at vedkommende føler seg forpliktet til å benytte 

seg av kunstfeltets vurderingskriterier for å uttrykke sine meninger om kunst, om de i det hele 

tatt uttrykkes. I slike tilfeller synes fokuset å være på hvordan kunsten påvirker sitt publikum 

og at kunsten derfor bør være sitt ansvar bevisst. Det er dermed sannsynlig at vedkommende 

vil kombinere en sosiologisk kunstdiskurs og en forbrukerrettet kunstdiskurs, fordi en slik 

kombinasjon ikke stiller seg bak ideen om L’art pour l’art, som tidvis kan virke ekskluderende.  

6.2 Baird-sakens dominerende kunstforståelser 
For å bedre kunne besvare oppgavens overordnede problemstilling anser jeg det som nødvendig 

med en avklaring av de ulike kunstforståelsene som forekom i oppgavens empiriske materiale. 

På bakgrunn av analysenes funn vil jeg derfor ta utgangspunkt i oppgavens andre 

underproblemstilling: Hva kan sies å kjennetegne dominerende kunstforståelser, slik de 

kommer til uttrykk i debattinnlegg publisert i norske aviser? 

Hvilken posisjon innleggsforfatterne har i det sosiale feltet de er en del av påvirker deres 

diskursive praksis, noe Larsen også finner: «Ens relative plassering i det respektive felt vil 

kunne påvirke ens fremtreden og diskursive praksis, om enn på et ubevisst plan.» (Larsen 2006, 
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90). Medlemmer av kunstfeltet som på ulike måter forholder seg direkte til billedkunsten, som 

for eksempel utøvende billedkunstnere eller kunstanmeldere, fremstiller seg selv og sine 

ytringer i tråd med de regjerende kunstforståelsene som forbindes med det sosiale feltet de er 

en del av. Personer som er tett knyttet opp mot billedkunsten, og ikke litteratur-, musikk-, eller 

filmfeltet, har en sterkere forbindelse til L’art pour l’art enn debattantene som i mindre grad er 

tilknyttet billedkunstfeltet. Selv om deler av kunstmiljøet, utenfor billedkunstfeltet, mener at 

Bairds malerier bør flyttes er de påpasselig med å presisere at Bairds kunst sier noe viktig om 

den norske befolkingens tankesett og livssituasjon, og at kunst har en viktig funksjon som 

samfunnskritiker. Samtidig er budskapet deres at denne verdien ikke nødvendigvis bør gå på 

bekostning av menneskers ve og vel. Graden av tilslutning til ideen om kunstens autonomi 

innenfor kunstmiljøet er en del av problematikken som kom frem i Baird-saken. Ideen om 

kunstens autonomi i form av L’art pour l’art er ikke en herskende kunstnerisk overbevisning 

innenfor kunstens diskursorden, fordi rettferdiggjøringen av kunst for kunstens skyld ikke 

godtas av alle kunstfeltets medlemmer.  

Det kan tenkes at billedkunstfeltets medlemmer anser kunstens autonomi for å være viktig fordi 

billedkunsten ikke nødvendigvis anser kommersiell suksess som et kvalitetstegn. Ifølge Pierre 

Bourdieu oppnår kunstnere prestisje blant sine likesinnede ved at kunsten ikke søker bekreftelse 

fra den generelle offentligheten, men i stedet fremviser selvstendighet og uavhengighet fra det 

kommersielle markedet, med andre ord kunstens autonomi. Prestisje oppnås i tillegg ved en 

fremvisning av den rene smaken. Disse interne vurderingskriteriene for kunstfeltet betegner 

Bourdieu som prinsippet om intern hierarkisering (Bourdieu 1996a). Et prinsipp som også 

forekommer i Baird-saken ved at enkelte medlemmer av kunstfeltet etterlyser anerkjennelse av 

kunst som kritiserer vante tankebaner eller samfunnet generelt. De mener at kunsten skal være 

fri og uavhengig av politisk innblanding. Disse vurderingskriterier kan også oppstå i andre deler 

av kunstfeltet, men i mine analyser finner jeg at prinsippet om intern hierarkisering ikke står 

like sterkt hos debattantene som ikke er direkte tilknyttet billedkunsten.  

Et diskursivt kjennetegn som dominerer debattinnleggene skrevet av medlemmer av kunstfeltet 

er fremvisning av den rene smaken. Dette kommer frem ved at de analyserte debattinnleggene 

uttrykte en felles forståelse for hvordan man skal forstå, beskrive og oppleve kunstverk. 

Debattantene beskrev Bairds kunstverk analytisk, uten å trekke inn hvilke følelser eller 

assosiasjoner til virkelige hendelser maleriene ga. Om en forbindelse til virkeligheten ble 

antydet, uttrykte ikke debattantene innenfor kunstfeltet å vite verkets «sanne» eller «egentlige» 
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betydning. I stedet ble det antydet og hintet om hva bildets motiver symboliserte, gjerne med 

utgangspunkt i kunsthistorien, samt hvordan maleriet kan tolkes. Som tidligere nevnt er 

fremvisning av den rene smaken et kjennetegn ved den borgerlige kunstdiskursen. Årsaken til 

at den borgerlige kunstdiskursen, og dermed også den rene smaken, forekommer i fire av fem 

analyserte debattinnlegg kan være at billedkunst anses å være en del av «høykulturen». Som et 

resultat av dette kan det tenkes at debattantene har en ubevisst har en forestilling om at 

billedkunsten krever en «ren» observasjon, i motsetning til andre kunstsjangere som film eller 

litteratur som ikke er fremmed for fortolkning. Dette er fordi et kunstfelt som forholder seg til 

akademia, slik Bourdieu har observert (1995), indirekte fremsier at besittelsen av den rene 

smaken avslører om betrakteren har de rette forutsetninger for å bedømme et kunstverk.  

Den avantgardistiske diskursen opptrer i mindre grad enn den borgerlige kunstdiskursen i 

Baird-saken. Det kan tenkes at en avantgardistisk diskurs ikke gjør seg like gjeldende i debatten 

fordi sakens kjerne er hvorvidt de ansatte i R6s fortolkning av Vanessa Bairds malerier er 

legitime eller ikke, samt hvilke hensyn som bør tas i møte med brukere av kunstverk i offentlige 

rom. Dermed vil en borgerlig kunstdiskurs, som forventer en analytisk kunstfortolkning i 

motsetning til en følelsesmessig tolkning, være dominerende. Det samme vil en sosiologisk 

kunstdiskurs og en forbrukerrettet kunstdiskurs, fordi disse diskursene representerer kritikk av 

kunstens autonomi og behandling av kunstens brukere. En avantgardistisk diskurs ville 

antageligvis i større grad figurert i en debatt der temaet var viktigheten av Bairds malerier på 

grunn av deres nyskapende kvalitet. Selv om også dette riktignok er et poeng som figurerer i 

debatten. Innenfor den borgerlige kunstdiskursen er det, som tidligere nevnt, viktig med 

kjennskap til kunsthistoriske referanser. I tilfeller der andre kunstverk i offentlige rom, som 

Hannah Ryggens Vi lever på en stjerne, har vært brukt som eksempel for å belyse viktigheten 

av Bairds malerier, er den kunsthistoriske referansen med på å avdekke hvilke kunstforståelser 

debattantene har. Tre av fem debattinnlegg vier minst ett avsnitt i sine innlegg til 

kunstreferanser som kan settes i sammenheng med Bairds malerier. Felles for disse referansene 

er at innleggsforfatterne informerer leseren om kunstverkenes formspråk eller 

samfunnsmessige betydning. En slik velvillighet til å tydeliggjøre kunstreferanser for leseren, 

står i motsetning til en avantgardistisk diskurs som kjennetegnes av å være intern og 

selvrefererende. Dermed kan man slutte at debattinnleggene ikke har et ekskluderende kunstsyn 

når det kommer til å ta leserens kunstkompetanse for gitt. Denne avklaringen av referanser kan 

også være et tegn på at debattanten ønsker å tydeligere forklare den kunsthistoriske viktigheten 

av Bairds malerier, for å potensielt kunne påvirke leserens standpunkt i saken. 
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6.3 Kunstens autonomi i Baird-saken 
For å kunne si noe om hvordan kunstens autonomi ble debattert i Baird-saken vil jeg nå, basert 

på mine redegjørelser av oppgavens to underproblemstillinger, sammenfatte analysenes funn 

og relatere de til prosjektets teoretiske perspektiver med utgangspunkt i oppgavens overordnede 

problemstilling: Hvordan debatteres kunstens autonomi i offentligheten?  

6.3.1 Kunstfeltets vurderingskriterier 

Man skulle kanskje tro at debatten i større grad dreide seg om god og dårlig smak, eller 

vellykket versus mislykket kunst, som ofte er utgangspunktet for debatter om kunst. Men i 

Baird-saken var det ingen som betvilte malerienes kunstneriske verdi og kvalitet. I stedet 

handlet debatten om hvilke argumenter som bør veie tyngst når et kunstverk er uønsket, hvordan 

vi bør forholde oss til følelser som oppstår i møte med kunst, og om kunsten bør være fri og 

uavhengig fra politisk eller samfunnsmessig innblanding. I tillegg er det kunstneriske 

fortolkninger samt kjennskap til kunsthistoriske referanser som preger diskusjonen blant de som 

støtter Bairds kunstverk, mens de som støtter de ansatte i R6 hovedsakelig fokuserer på hvorvidt 

vi skal ta hensyn til medmennesker som har opplevd terror.  

Hvordan ulike samfunnsmedlemmer definerer hvilken kunst som er mest verdifull er svært 

varierende. Justin Langlois og Danielle Sabelli bruker begrepet sosialt engasjerende kunst for 

å definere de to ulike måtene kunst i offentlige rom engasjerer mennesker. Den generelle 

offentligheten forventer at kunstverk skal være allmenne og samarbeidende. De ønsker seg med 

andre ord kunst som er enkel å forstå og som er skapt med tanke på å nå ut til flest mulig, samt 

at den tar hensyn til brukernes ønsker og preferanser. I motsetning til den generelle 

offentlighetens forventninger til sosialt engasjerende kunst, forventer kunstfeltet at kunsten skal 

være engasjert i kritiske diskurser knyttet til makt, tilgjengelighet og kunsthistorie (Langlois, 

Sabelli 2016). Kunstfeltets vurderingskriterier for sosialt engasjerende kunst stemmer overens 

med det brukerne av den borgerlige kunstdiskursen verdsetter i Bairds malerier, men dette betyr 

også at kunstfeltets forventninger til gode kunstverk kan gå på bekostning av den generelle 

offentlighetens ønsker. At kunstfeltet ikke ser etter kunstverk som tar hensyn til brukernes 

preferanser er et tegn på at sosialt engasjerende kunst også er autonom, i den forstand at kunsten 

må være fritatt fra samfunnsmessig og politisk innblanding for å være engasjerende. Noe som 

betyr at det heller ikke kan tas hensyn til kunstens publikum og deres kunstneriske 

fortolkninger. De som trekker på enten en avantgardistisk diskurs eller en borgerlig 
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kunstdiskurs verdsetter ikke nødvendigvis kunstverk som er enkle å forstå eller som er lett 

tilgjengelige. I stedet verdsetter de Bairds malerier fordi de blant annet er ærlige og 

samfunnskritiske. Det vil si at debattantene som er interdiskursive, i den forstand at de både 

forholder seg til kunstfeltets vurderingskriterier og samtidig er kritisk til kunstnerisk 

maktutøvelse overfor kunstens brukere, stiller de samme kravene til et engasjerende kunstverk 

som også forbindes med en L’art pour l’art.  

Søren Kjørup argumenterer for at de vurderingskriteriene som gjør seg gjeldende innad i 

kunstfeltet er sterkt knyttet til spørsmålet om hvilke kunstverk som gir de mest mangesidige og 

tilfredsstillende estetiske opplevelsene (2000, 192-193). Debattinnlegg skrevet av 

billedkunstfeltets medlemmer antyder at kunst i offentlige rom bør ha like vurderingskriterier 

som kunst utstilt i gallerier eller museer. Den bør være fri, uavhengig, forholde seg kritisk til 

makt og samtidig kommentere samfunnet. Basert på et slikt synspunkt er det ingen forskjell 

mellom institusjonell kunst og «offentlig» kunst. Tilsynelatende tillegger debattantene alle 

kunstverk de samme vurderingskriteriene, uavhengig av konteksten verkene opptrer i. Dette 

synet på kunst i offentlige rom underkjenner at offentligheten kanskje ikke ønsker å bli 

eksponert for krevende kunst i hverdagen. Ved å underkjenne at kunstformen opptrer i en 

kontekst utenfor kunstinstitusjonen, kan kunstfeltet begrense potensialet som ligger i kunst i 

offentlige rom. Dette kunstsynet vil i praksis si at kunstfeltet gjør kunst i offentlige rom 

autonom, fordi også den skal være fri og selvstendig. I et større perspektiv kan en slik forståelse 

være et resultat av kunstformens begrepsendring fra utsmykkinger til kunst i offentlige rom. 

Endringen antyder at det ikke lenger er snakk om kunst som skal dekorere og skape trivelige 

byrom for befolkningen. Nå skal kunst i offentlige rom også forholde seg kritisk til makt og 

samfunnet for øvrig, fordi det er snakk om kunst og ikke utsmykking. Derfor bør også 

kunstformen forholde seg til kunstfeltets interne vurderingskriterier. 

Ifølge Søren Kjørup går kunstens oppgaver utover det å gi betrakteren estetiske opplevelser. 

Kunst fungerer også som et utgangspunkt for samtale og diskusjon. Likevel mener han at 

diskusjonene som oppstår rundt kunst ofte bare har en diffus forbindelse til verkets egentlige 

betydning eller budskap (Kjørup 2000). I Baird-saken var dette poenget utgangspunktet for flere 

av debattinnleggene. I mine analyser finner jeg at fire av fem innlegg i større eller mindre grad 

legger frem mulige fortolkninger Bairds malerier, samt deres personlige forståelse av hva 

kunstverkenes budskap eller referanser betyr. Beskrivelsene av Bairds malerier er distanserte 

og analytiske. Slik motsetter kunstfeltet seg de departementsansattes fortolkninger, som i større 
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grad kobler maleriets motivbruk til virkelige hendelser og følelser. Som Susan Sontag 

poengterer har kunstens publikum ofte behov for å tolke og forstå kunsten de betrakter, mens 

kunstfeltet gjerne avviser dette behovet. Kunsten skal slippe å måtte forklare og forsvare seg 

selv mener Sontag (2011). Denne motsetningen er tydelig i debattinnleggene skrevet om Baird-

saken, der mange av de som ønsker at Bairds malerier skal forbli i R6 uttrykker at argumentet 

om Bairds kunstverk gir assosiasjoner til 22. juli ikke er gyldig, fordi kunsten da tolkes for vidt.  

Baird-saken har vist at en debatt om kunst i offentlige rom er ulik en debatt om kunstverks 

estetiske verdi (kunstkritikk) fordi debatten ikke bare handler om smak og estetiske vurderinger, 

men også hvordan kunst i offentlige rom påvirker brukerne av verket. Det betyr at i denne typen 

debatter mister argumentet om at Baird er en anerkjent og god samtidskunstner sin tygde, eller 

det Bourdieu definerer som prinsippet om intern hierarkisering (1996b). Handler debatten om 

kunst i offentlige rom vris diskusjonen over mot den politiske offentligheten, i stedet for å 

utelukkende diskutere kunstfeltets interne vurderingskriterier. I en debatt om kunst i offentlige 

rom handler det altså ikke bare om estetiske vurderinger, men også om de etiske og sosiale 

forholdene som kontekstualiserer debatten, noe som også tydeliggjøres i debattinnleggene som 

trekker på en sosiologisk kunstdiskurs eller en forbrukerrettet kunstdiskurs. Debattinnlegg 

skrevet av kunstfeltets medlemmer, som også trekker på en forbrukerrettet kunstdiskurs eller 

en sosiologisk kunstdiskurs, erkjenner at det sosiale feltet de er en del av, både kan være politisk 

og utøve «makt». En slik erkjennelse finner vi ikke hos debattantene som først og fremst 

forholder seg til en borgerlig kunstdiskurs eller en avantgardistisk diskurs.  

Debatten om Vanessa Bairds kunstverk kan sees på som en prosess hvor enkelte innenfor 

kunstfeltet benyttet anledningen til å kritisere de herskende kunstforståelsene som finnes på 

feltet, deriblant kunstens autonomi. En problematikk som antageligvis ikke ville kommet frem 

i en ordinær kunstkritisk debatt, med tanke på at en slik debatt hverken ville avslørt et samlet 

kunstmiljøs krav om en autonom kunst, eller deres «maktutøvelse» overfor en gruppe 

mennesker. 22. juli-angrepene var en tragedie som på ulike måter rammet store deler av den 

norske befolkningen. Debatten om behandlingen av Bairds malerier ble som følge av sakens 

kontekst en arena der diskursiv endring kom tydelig frem, fordi saken også engasjerte 

mennesker utenfor kunstfeltet. Fordi en konflikt som omhandler en nasjonal tragedie kan bringe 

frem synspunkter knyttet til kunst som tidligere ikke har blitt uttrykt i offentligheten, ettersom 

en slik tragedie ikke har blitt koblet til moderne samtidskunst tidligere.  
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6.3.2 Forutsetninger for debattdeltagelse  

Ifølge Bourdieu defineres menneskets klasse ut i fra posisjonen de har i det sosiale rom, som er 

satt sammen av økonomisk, kulturell, symbolsk og sosial kapital. Det kan blant annet føre til at 

den mest bevisste undergruppen av arbeiderklassen føler seg påvirket og kuet av de herskende 

normene og verdiene for kultur, noe som resulterer i at de blir følsomme for virkningene 

kulturelle autoriteter kan utøve (Bourdieu 1995, 214). Sosial kapital gjør seg gjeldende i denne 

debatten fordi det øker sjansene for muligheten til å uttale seg om saken som debatteres. 

Symbolsk kapital er skjult for medlemmene av kunstfeltet og dermed er det ikke sikkert at de 

er klar over definisjonsmakten de besitter, men kapitalen kan likevel være synlig for 

utenforstående. Kulturell kapital er ifølge Bourdieu en forutsetning for besittelsen av den rene 

smaken (Bourdieu 1995). Basert på Bourdieus teori om at enkelte kan føle seg kuet av de 

herskende normene som utøves av kulturelle autoriteter, er det mulig at den generelle 

offentligheten ikke ønsker å ta del i en kunstdebatt fordi mange ikke er kjent med kunstfeltets 

dominerende normer og verdier for kultur. Fordi kunsten ifølge enkelte medlemmer av 

kunstfeltet bør være selvstendig og uavhengig for å kunne si noe viktig om samfunnet, er det 

vanskelig for offentligheten å kritisere noe som i prinsippet ikke kan kritiseres.  

I en debatt om kunst i offentlige rom er det hovedsakelig graden av sosial eller kulturell kapital 

som er avgjørende for hvorvidt enkeltindivider ønsker å ta del i debatten. De som har uttalt seg 

offentlig om saken i norske medier er i stor grad mennesker med tilgang til media, og de med 

best tilgang til ulike mediekanaler er ifølge Fairclough de som allerede har økonomisk, sosial 

eller kulturell kapital (1995). I Baird-saken var ikke en fremvisning av økonomisk eller sosial 

kapital viktig for debattantene. Det kan tenkes at kritikerne og akademikerne som uttalte seg 

om Baird-saken tidligere har skrevet for avisen, og er dermed lett tilgjengelig for den respektive 

avisens redaksjon. Kulturell kapital gjør seg synlig i Baird-saken ved at enkelte akademikere 

og andre medlemmer av kunstfeltet får fremvist sin kunsthistoriske kompetanse, og dermed er 

de mer egnet til å kunne uttale seg offentlig i en kunstdebatt. Debattanter som ikke sitter med 

en spesiell kompetanse på kunstfeltet må i stedet argumentere fra et moralsk, politisk eller 

psykologisk ståsted, uten å kunne fremvise den kulturelle kapitalen de har fra andre felt. 

6.3.3 En ekskluderende kunstdebatt? 

Selv om både Jostein Gripsrud (1999) og Svein Bjørkås (2004) har argumentert for at færre 

føler seg fremmed overfor kunstfeltet i Norge, på grunn av et økende kulturkonsum, gjør denne 
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tendensen seg ikke nødvendigvis gjeldende i debatter om kunst i offentlige rom. Baird-saken 

viser at et økende kulturkonsum ikke førte til at HOD ønsket å kommentere avbestillingen i det 

offentlige rom. Debatten har derimot vist at en relativt liten del av den norske befolkningen 

ønsker å uttale seg i en offentlig kunstdebatt. I stedet henvendte de ansatte seg til departementets 

ledelse, noe som tyder på at de departementsansatte ikke er fremmed for å uttale seg om kunst 

til mennesker utenfor kunstfeltet. Det kan tenke seg at de ansatte i R6 ikke vil ta en slik debatt 

i offentligheten, fordi de ifølge deler av kunstfeltet ikke har de riktige forutsetningene for å 

uttale seg om kunst. Om debattanten ikke har kunnskap om kunst mister vedkommende 

definisjonsmakt på området, og i en forlengelse av dette ble de ansattes fortolkninger av Bairds 

kunst kritisert for nettopp dette. Av de totalt 34 debattinnleggene publisert i norske aviser om 

Baird-saken var ingen skrevet av ansatte fra HOD eller LMD om hvordan de opplevde at Bairds 

kunstverk påvirket deres hverdag. Det debattinnlegget med tydeligst personlig tilknytning til 

departementene var tidligere ansatt i HOD og LMD, Elin Ludvigsen Kjenn. Utenom henne var 

det bare tre andre som ikke var en del av enten kunstfeltet eller mediefeltet, eller begge deler, 

som uttalte seg om saken. Det er liten tvil om at befolkningen generelt ikke er redd for å kritisere 

og diskutere kunst seg imellom, men deres argumenter uteblir likevel fra en offentlig 

mediedebatt. Noe som er overraskende fordi kunst i offentlige rom tilhører offentligheten, og 

likevel kan det tyde på at mange føler seg fremmed overfor denne kunstformen.  

Marianne Gullestad mener, i motsetning til Bjørkås og Gripsrud, at kunsten er blitt mindre 

tilgjengelig for folk flest og at den dermed også har et behov for fortolkende kunsthistoriske 

eksperter (Gullestad 1991). Som sosiolog stiller hun seg avvisende overfor ideen om kunstens 

autonomi slik den er formulert av Peter Bürger og slik den oppfattes av kunstfeltet. I stedet er 

hennes oppfatning at kunstens autonomi bare eksisterer i kunstnerens egen forestilling og ikke 

sier noe om verkets egentlige status (Bürger 1998). Gullestads påstand om at kunst fremstår lite 

tilgjengelig for folk flest, synes å stemme overens med hvilke samfunnsgrupper som deltok i 

debatten. Flesteparten av debattinnleggene var skrevet av mennesker med tilknytning til 

kunstfeltet, og ikke av menigmann eller departementsansatte. Fremmedfølelsen overfor Bairds 

malerier blant de ansatte førte til at KORO og Baird arrangerte en befaring for departementene, 

slik at de bedre kunne forstå kunstnerens malerier og deres uttrykk. Dette endret imidlertid ikke 

HODs ønske om å avbestille kunstverkets siste maleri, selv om LMD valgte å beholde 

kunstverket tildelt deres lokaler.  
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Helse- og omsorgsdepartementets gjennomslag for avbestillingen av Bairds tredje og siste 

maleri (selv om det til slutt var Baird og KORO som sammen valgte å trekke tilbake alle tre 

maleriene) tyder på at avgjørelser knyttet til et kunstverks fremtid ikke bare avhenger av 

kunstfeltets interne bestemmelser. Er motstanden stor nok er det rom for å motsette seg 

kunstutvalgets avgjørelser, om argumentene går på brukernes ve og vel. I debatten og prosessen 

rundt avbestillingen av maleriet ble det tydelig at argumentene om dårlige lydforhold og 

maleriet som upassende bakgrunn for pressekonferanser ikke var gode nok grunner til å 

avbestille kunstverket. I stedet var det argumentet om at maleriet ga enkelte ansatte ubehagelige 

assosiasjoner til 22. juli som, av enkelte, ble godtatt som en gyldig grunn til avbestilling. Det 

kan også tenkes at de ansatte presenterte argumenter som gikk på andre ting enn kunstverkets 

motivbruk, fordi de på grunn av manglende kunstfaglig kompetanse ikke turte å mene noe om 

malerienes kunstneriske uttrykk.  

Søren Kjørup mener at et kunstverks fremtid er avhengig av kulturell og samfunnsmessig 

utvikling, og ikke bare utviklingen innenfor kunstfeltet (2000). De kulturelle og 

samfunnsmessige endringene som kan ha ført til at Bairds To everything there is a season måtte 

flyttes til Kulturrådets lokaler er at befolkningen generelt, på grunn av et økende kulturkonsum, 

har følt seg komfortabel nok til å uttrykke sine fortolkninger av kunst, selv om de ikke 

nødvendigvis uttrykkes i offentligheten. Likevel kan de ansatte føle at det er deres rett til å 

reagere på kunstverk som gir ubehagelige assosiasjoner, fordi kunstfeltet på grunn av et økende 

kulturkonsum kan ha mistet en del av sin autoritet på feltet. Samtidig er Norges befolkning 

påvirket av minnene om terrorangrepene 22. juli, i den forstand at samfunnet viser spesielt 

hensyn til mennesker rammet av angrepene. Denne medfølelsen kan ha påvirket både debatten 

og avgjørelsen om å fjerne Bairds maleri, blant annet fordi også medlemmer av kunstfeltet viste 

sin støtte til de ansatte. Avgjørelsen om å flytte et bestillingsverk fra et offentlig bygg ville mest 

sannsynlig ikke utviklet seg på samme måte om brukerne ikke var rammet av en nasjonal 

tragedie, og at verket ble ferdigstilt bare to år etter terrorangrepet.  

6.3.4 Kunst i offentlige rom, for hvem? 

Cher Krause Knight definerer populistisk kunst slik; kunst som inkluderer en større gruppe 

mennesker og gir dem muligheten til å uttrykke sine følelser i møte med kunstverk i offentlige 

rom, uten at verkets tematikk må temmes, være enkel å forstå eller behagelig, for å tilfredsstille 

dets publikum. Hun mener at populistisk kunst vil gi betrakteren mulighet til å kontrollere og 
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bestemme over sine fortolkninger av kunst (Knight 2008). I den forstand er ikke Bairds maleri 

populistisk fordi hun selv gikk ut i pressen og kritiserte de ansattes tolkninger, og uttrykte 

dermed implisitt at de ansatte i R6 er uberettiget til å uttrykke sine følelsesmessige fortolkninger 

i møte med hennes kunst. Om de ansattes tolkninger ikke var knyttet til 22. juli kan det hende 

at Bairds reaksjon ville vært annerledes, fordi de ansattes assosiasjoner da antageligvis ikke 

ville ført til at Bairds maleri ble refusert. På bakgrunn av de ansattes tolkninger måtte Baird 

både forsvare og forklare maleriets motivbruk og betydning for at verkene skulle forbli i R6. 

Bairds malerier er hverken enkle eller behagelige, slik populistisk kunst kan være. Men fordi 

det i debatten ble uttrykt at kunstverkets publikum ikke kan tolke malerienes uttrykk fritt, er 

ikke Bairds kunst laget med tanke å gi sitt publikum muligheten til uttrykke personlige følelser 

og tolkninger i møte med maleriene. Å måtte insistere på kunstverkenes autonomi i en bygning 

som befinner seg midt i maktens høyborg, Regjeringskvartalet, kan være et tegn på at en slik 

kontekst kan gjøre det ekstra vanskelig å være kunstner og samtidig argumentere for en fri 

kunst. I Baird-saken er det tydelig at departementene ikke har forstått Bairds malerier slik 

kunstneren og deler av kunstfeltet ser det. Dermed har de måttet se seg nødt til å forsvare 

kunstverkenes egentlige betydning i norske medier, nemlig at maleriene ikke kan relateres til 

22. juli, men også kunstverkets rett til å slippe å måtte forsvare seg. Kunstfeltet har altså måttet 

forsvare kunstens rett til å slippe å måtte forsvare dets kunstneriske uttrykk.  

Gullestad mener at de ansatte på en arbeidsplass bør inkluderes i valget av kunsten som skal 

prege deres arbeidslokaler. Skjer ikke dette kan de ansatte føle seg overkjørt, mener hun (1991). 

Likevel har Baird-saken tydeliggjort at et større kulturkonsum ikke har resultert i en mer 

forbrukerstyrt kunst, i den forstand at de ansatte ikke har fått bestemme hvilken kunst de skal 

ha i sine arbeidslokaler. I prosessen rundt utvelgelsen av Vanessa Bairds malerier satte KORO 

riktignok sammen et kunstfaglig utvalg som blant annet bestod av representanter fra 

departementene. Representantene skulle sørge for at Bairds malerier var passende for R6, samt 

godkjenne Bairds malerprosess underveis. Det kan ha vært en falsk trygghet fra KORO sin side 

å inkludere enkelte fra departementene i bestemmelsene knyttet til hvilken kunst som skal prege 

deres lokaler, fordi de risikerer at det kun er personer med en viss kunstinteresse som melder 

seg frivillig til å overvære Vanessa Bairds kunstneriske prosess og til slutt stå inne for det 

ferdige resultatet. Dermed vil ikke synspunktene fra mindre kunstinteresserte ansatte komme 

frem. På bakgrunn av dette kan det såes tvil om prosessen rundt bestemmelsene knyttet til 

Bairds malerier kan regnes som demokratisert kunst, det vil si at kunstfeltets ekspertmakt ikke 

har vært balansert med en resonnerende og diskuterende offentlighet (Bjørkås 2004), i dette 
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tilfellet departementsansatte. Likevel har KORO tilsynelatende forsøkt å gjennomføre en 

demokratisk prosess slik Gullestad (1991) og Bjørkås (2004) foreslår, men på tross av dette har 

det i Baird-saken vist seg at en slik prosess ikke alltid fører til fornøyde ansatte som forstår 

kunstverket eller liker det.  

Kunstens autonomi går blant annet ut på at kunsten ikke skal behøve å forsvare seg, og basert 

på dette prinsippet kan man si at en autonom kunst har makt på en måte som fritar den fra kravet 

om å forklare seg om det blir utsatt for kritikk. Også i utvelgelsen av hvilke kunstverk som skal 

prege offentlige rom kommer denne makten til uttrykk. Selv om et av målene med kunst i 

offentlige rom er å introdusere befolkningen for moderne samtidskunst, virker det ofte mot sin 

hensikt. «Folkets» versus kunstfeltets preferanser innen kunst kan være svært sprikende, og 

fordi det er kunstfeltet som sitter med definisjonsmakten når det gjelder hva som er god eller 

dårlig kunst, begrenser feltet samtidig kunstens mulighet til å nå ut til et større publikum ved å 

foretrekke kunst som fremstår utilgjengelig for massene. Kunst i offentlige rom kan ifølge Joni 

Palmer forbedre offentlige steder og skape dialog, i tillegg reflekterer verkene et samfunn som 

verdsetter kunst, kultur, et beboelig miljø og innbyggernes tilfredshet (Palmer 2016). Palmers 

syn på kunstens rolle og potensial i det offentlige rom er utelukkende positivt, og hun 

anerkjenner ikke muligheten for at kunst i offentlige rom kan føre til at innbyggerne blir 

utilfreds i sine nærmiljø, noe som var tilfellet med enkelte ansatte i R6. Ideen om at kunst i 

offentlige rom reflekterer et samfunn som verdsetter kunst og kultur er en kunstforståelse som 

kun tar utgangspunkt i kunstfeltets egne vurderingskriterier for hva kunstens rolle skal være, og 

som ikke nødvendigvis stemmer overens med den generelle offentlighetens kunstneriske 

preferanser. På denne måten kan kunst i offentlige rom fremstå autonom, fordi dets ønske om 

selvstendighet går på bekostning av publikums ønsker.  
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7 Konklusjon  
 

Debatten om hvorvidt Vanessa Bairds malerier bør forbli eller fjernes fra R6 av hensyn til de 

ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet ble en offentlig prosess der store deler av det norske 

kunstfeltet kjempet for kunstens rett til å være fri og uavhengig, eller autonom. Feltets samlede 

standpunkt i saken var at Bairds malerier både var kunsthistorisk relevante og viktige for 

samfunnets felles forståelse av det «norske». Flere argumenterte også for at god kunst bør være 

ubehagelig og vanskelig, i stedet for enkel og behagelig, et trekk ved maleriene flere ansatte 

reagerte på. Dermed ble Helse- og omsorgsdepartementets argument om at de ikke ønsket å 

motta To everything there is a season fordi Vanessa Bairds kunst er ubehagelig, forkastet av 

kunstfeltet som et gyldig argument. Debattens formål fra kunstfeltets ståsted var å belyse 

nødvendigheten av en selvstendig og autonom kunst, selv om det måtte gå på bekostning av en 

gruppe menneskers tilfredshet i deres arbeidshverdag. Enkelte medlemmer av kunstfeltet 

argumenterte for at de ansatte i R6 bør tåle vanskelig kunst og ikke sky minnene om 22. juli. 

Flere reagerte imidlertid på denne insisteringen fra det norske kunstmiljøet, og mente at de 

utøvde makt overfor en sårbar gruppe. Kunstens autonomi ble dermed utfordret fra deler av det 

norske kunstmiljøet, men også fra kritiske journalister og den generelle offentligheten. På grunn 

av dette ble kunstfeltet nødt til å forsvare sitt krav om at kunsten må være fri for å kunne fortelle 

noe som samfunnet vårt eller bidra til samfunnsutvikling.  

Kunstens autonomi blir ofte kritisert for å kun være en idé som eksisterer innenfor kunstfeltet. 

Begrepet har dermed ofte en annen betydning for «utenforstående», som i stedet gjerne 

assosierer kunstens autonomi med ansvarsfraskrivelse. Baird-saken ble utgangspunkt for en 

diskusjon om kunstens frihet som både engasjerte kunstfeltets medlemmer og utenforstående. 

Debatten problematiserte og diskuterte hvor grensen for kunstnerisk autonomi bør gå, fordi 

flere mente at kunstens ønske om uavhengighet fra samfunnet for øvrig, burde vike i møte med 

mennesker som assosierer et kunstverk med terrorangrepet 22. juli. At terrorangrepet i 

Regjeringskvartalet ble konteksten rundt diskusjonen, var ikke nødvendigvis utslagsgivende for 

hvordan debatten utviklet seg. Konteksten gjorde riktignok debatten mer betent og vanskelig, 

men det var ikke terrorangrepet i en kunstnerisk kontekst som ble debattert. Konflikten tok 

derimot for seg hvem det var som utøvde makt overfor en svakere gruppe. Enkelte innenfor 

kunstfeltet, inkludert Vanessa Baird, mente bestemt at det var politikere og byråkrater som 
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angrep kunstens frihet og som brukte sin politiske innflytelse til å utøve makt. På den annen 

side argumenterte andre medlemmer av kunstfeltet for at dette var en overdreven reaksjon fra 

Baird-tilhengernes side, og at det i stedet var de som utøvde makt overfor de ansatte ved å hevde 

at kunstens autonomi bør gå foran alle andre hensyn.  

Debatten viste et ustabilt kunstfelt i intern konflikt om hvilken rolle kunsten skal ha i det 

offentlige rom. Med andre ord ble kunstens symbolske kapital og kunstfeltets autoritet 

gjenstand for usikkerhet innad i kunstfeltet. Vanlig kunstkritikk av kunstverk som figurerer 

innenfor kunstinstitusjonene vil som regel holdes innenfor kunstfeltets interne 

vurderingskriterier. Når det er sagt vil en debatt om kunst i offentlige rom, som i tillegg blir 

knyttet til en nasjonal tragedie, benytte andre vurderingskriterier og diskurser utenfor 

kunstfeltet. I en slik kontekst er det andre kriterier og argumenter som vinner frem, fordi kunst 

i offentlige rom også må forholde seg til mennesker med liten kunstinteresse og som plasserer 

seg utenfor kunstfeltet. Det betyr at den generelle offentligheten som omgir seg med verket og 

finner det provoserende, potensielt verken ønsker eller har forutsetninger for å føre en debatt 

basert på kunstmiljøets interne vurderingskriterier og kunstneriske preferanser. I stedet vil 

offentligheten se på andre kvaliteter; om kunstverket er forstyrrende eller behagelig, om det er 

oppløftende eller krevende, eller om kunstverket fungerer i konteksten det skal opptre i. At 

Bairds malerier er plassert i det offentlige rom farger debatten fordi denne kunstformens mål er 

å nærme seg offentlighetens aksept. I Baird-saken var det riktignok moralske kriterier som fikk 

overtaket over kunstfeltets interne vurderingskriterier. 

Min gjennomgang av debattinnleggene skrevet om Baird-saken, samt debattantenes 

diskursbruk, viser at det innenfor kunstfeltet fremdeles eksisterer uenighet. Debatten om Bairds 

maleri var viktig både for kunstfeltet, KORO og kanskje også departementene, fordi saken 

tydelig illustrerer at rammene rundt avgjørelser knyttet til kunst i offentlige rom er uavklart 

mellom kunstmiljøet og andre maktinstanser. Bairds malerier er kanskje det kunstverket i nyere 

tid som har blitt drøftet mest, og som samtidig er et eksempel på at kunstens autonomi er 

nødvendig å diskutere. Dette er spesielt aktuelt når kunst blir satt i sammenheng med, eller 

kommenterer, nasjonale tragedier. Eksempelvis vil en analyse av debatten rundt det planlagte 

22. juli-minnesmerket Memory Wound av Jonas Dahlberg, kunne fortelle oss mer om hvordan 

kunst som lages til minne for terrorofte bør møte offentligheten og etterlatte. Hvor den etiske 

grensen for kunstverk i offentlige rom skal gå, er et tema som kan være interessant å undersøke 

nærmere. 
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