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SAMMENDRAG 
 

I dagens kulturpolitikk anerkjennes det at museer skal gjenspeile samfunnet de er en del av, 

og reflektere et mangfold av perspektiver og virkeligheter. Til tross for bevisstheten rundt 

museenes samfunnsrolle, er det få museer som jobber for å inkludere skeive perspektiver i sitt 

formidlingsarbeid. Fortsatt er det mange museer som privilegerer heteronormative strukturer 

og narrativ, og dermed bidrar til å begrense mulighetene for nytenkning og innovasjon, samt 

alternative fortellinger og formidlingsformer. I denne avhandlingen undersøker jeg hvordan 

skeive perspektiver kan bidra til å solidarisere museenes utstillingspolitikk, og skape mer 

inkludering og mangfold i kultur- og museumssektoren. 

Med utgangspunkt i Pride Art-utstillingen 2019, I fought therefore I am, vil jeg granske 

problematikken tilknyttet representasjonen av skeive perspektiver på museer, og undersøke 

hvilket potensial et skeivt utgangspunkt kan ha i formidlingen av kunst og kultur. Siden 1985 

har kunstnere i Pride Art organisert skeive kunstutstillinger i Oslo, men disse utstillingene har 

til nå fått lite oppmerksomhet i kultursektoren, og er aldri tidligere blitt undersøkt fra et 

museologisk perspektiv. Gjennom intervjuer med skeive kunstnere som deltar i Pride Art og 

en visuell analyse av utstillingen, har jeg analysert hvilke konsekvenser Pride Arts skeive 

perpektiv har for utstillingens innhold, utforming og formidling. Med skeiv teori som et 

teoretisk rammeverk argumenterer jeg for at utstillingen, i kraft av bestemte normbrudd, 

kommuniserer og problematiserer spørsmål om museers normativitet. Slik bidrar utstillingen 

til å skape et alternativ til dominerende praksiser i dagens kunst- og kulturformidling, ved å 

sette mangfold, fellesskap, solidaritet og inkludering i sentrum. Slik kan utstillingen fungere 

som et alternativt rom for kunst hvor de besøkende kan bli mer selvreflekterte, og få mer 

bevissthet om problemene som knytter seg til museenes normativitet. På samme tid er 

utstillingen en del av den større debatten om museenes samfunnsrolle, og kan være en kilde 

til kunnskap om hvordan museer kan bli mer inkluderende og i større grad etterkomme sin 

samfunnsrolle. 

Jeg konkluderer med at selv om Pride Art i lang tid har bidratt med å skape bevissthet 

rundt skeive menneskers liv og virkelighet, burde også etablerte museer strebe mot å 

inkludere skeive perspektiver i sitt formidlingsarbeid for å kunne være inkluderende og 

samfunnsaktuelle institusjoner. 
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Først og fremst vil jeg takke alle mine brødre og søstre som har kjempet den skeive 
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1. INTRODUKSJON: 

SKEIVE PERSPEKTIVER PÅ MUSEER 

 

Sommeren, 1985: For første gang i norgeshistorien åpner en kunstutstilling av lesbiske og 

homofile kunstnere i landets hovedstad. Utstillingen har tittelen Natt & Dag, og har som mål 

å gi et innblikk i homofiles virkelighet og vise verden at homofile mennesker finnes, og 

synes.  "Med kunsten som våpen skal fordommene bekjempes" skriver Klassekampen etter 1

utstillingsåpningen. Utstillingen markerer begynnelsen på et kapittel i den norske skeive 

historien, hvor kunstutstillinger blir brukt som et våpen for å kjempe den skeive 

rettighetskampen. Tidligere hadde lignende utstillinger for lesbiske og homofile kunstnere 

blitt arrangert i Sverige og Danmark, og i 1985 ble kunstneren Øyvind Rauset spurt om å lage 

en norsk versjon etter samme modell.  Resultatet ble utstillingen Natt & Dag, Norges første 2

utstilling for homofile og lesbiske kunstnere. Utstillingen ble arrangert bare tretten år etter at 

straffeloven mot homofili ble avskaffet, og fortsatt kunne det være risikofylt å stå frem som 

homofil i offentligheten. I et intervju med Dagbladet forteller Rauset at, på tross av risikoen, 

er det nødvendig med en slik "homo-kunstutstilling" i dag.  3

Denne første såkalte "homoutstillingen" la grunnlaget for et skeivt utstillingskonsept 

som i dag er kjent under navnet Pride Art. I løpet av de 35 årene utstillingskonseptet har 

eksistert i Norge har Pride Art utviklet seg til å bli hovedformidleren av skeiv kunst i landet. 

Pride Arts årlige utstillinger vitner om at det fortsatt er nødvendig med utstillinger som setter 

fokuset på skeive menneskers liv og virkelighet, slik Rauset påpekte i 1985. Det spesielle 

med Pride Art er at kunsten først og fremst formidles som en del av den skeive 

 Mathisen og Sæther, "Bladet fra munnen," s. 10.1

 Skeivt Arkiv, "Øyvind Rauset."2

 Grande, "Homo-kunst i Hjerterom," s. 23.3
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rettihetsbevegelsen, med fokus på å skape mangfold, fellesskap og engasjement i og rundt 

skeiv kunst. Pride Art ønsker å formidle kunst uavhengig av kommersielle kunstplattformer, 

og stiller seg kritisk til normative utstillings- og kurateringspraksiser som preger mange 

kulturinstitusjoner i dag. Det skeive perspektivet har derfor en rekke konsekvenser for 

utstillingen, som gjør at Pride Art representerer et alternativ til normativ kulturformidling og 

utstillingsproduksjon.  

Denne avhandlingen handler om behovet for å integrere skeive perspektiver i dagens 

kunst- og kulturformidling. Ved å undersøke Pride Art vil jeg belyse pågående debatter i 

kultursektoren om museenes samfunnsrolle, og den viktige rollen utstillinger kan spille i å 

skape forandring i samfunnet. Som en skeiv kunstutstilling er Pride Art en kilde til kunnskap 

og alternative måter å formidle kunst og kultur. Målet med denne avhandlingen er derfor å 

granske Pride Arts skeive utstilllingsstrategier og undersøke hvordan skeive perspektiver kan 

bidra til å gjøre museer mer inkluderende, solidariske og mangfoldige. 

Bakgrunn 
 

Museer kan beskrives som seleksjonssystemer med makt til å definere hvem og hva som 

fremheves som viktig og verdifullt, eller ekskludert som uviktig eller uinteressant.  4

Herigjennom fremstår museer som hegemoniske, med makt til å kanonisere visse kulturelle 

verdier og perspektiver på bekostning av andre. De siste 20 årene er museenes samfunnsrolle 

blitt satt på dagsorden i den norske kultursektoren, og spiller en viktig rolle i 

stortingsreformen Framtidas Museum fra 2009. Reformens overordnede mål er at museene 

skal gjenspeile det samfunnet de er en del av, ha en aktiv samfunnsrolle, og reflektere et 

mangfold av perspektiver og virkeligheter.  I Museenes samfunnsrolle fra 2013 argumenteres 5

det for at museene må skifte fokus "fra hegemoni og ekskludering til demokrati og 

inkludering, fra likhet, kontinuitet og konformitet til forskjell, forandring og kompleksitet."  6

 Holmesland, "Museenes samfunnsrolle," s. 2.4

 Holmesland, "Museenes samfunnsrolle," s. 1.5

 Holmesland, "Museenes samfunnsrolle," s. 2.6
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De politiske signalene er tydelige på hvilken retning dagens museer skal forandre seg i, men 

dokumentene definerer ikke hvordan dette skal gjøres. Dette ansvaret ligger på museene. 

Så hvordan skal museene gå frem for å reflektere samfunnet de er en del av? Målet til 

denne avhandlingen er å diskutere hvordan skeive perspektiv kan bidra til å fornye og 

solidarisere praksiser knyttet til kuratering og utstillingsproduksjon. Skeive utstillinger er et 

relativt nytt fenomen, og forekomsten av utstillinger med skeive perspektiver er fortsatt en 

sjeldenhet verden over.  Jeg skal se på et aktuelt samfunnsproblem, nemlig at mange av 7

dagens utstillingspraksiser bidrar til å reprodusere og forsterke heteronormative strukturer og 

begjær. Konseptet skeiv utfordrer museenes funksjon som normaliserende og 

meningsskapende institusjoner og problematiserer hvordan slike spørsmål kan adresseres i 

museenes praksiser.  

Til tross for at skeive mennesker alltid har vært en del av samfunnet finnes det få bevis 

på deres eksistens eller deres kulturelle bidrag i museumssektoren.  Det skeive fraværet i 8

mange museers samlinger er et eksempel på stillheten som omgir historiene til LHBT-

personer. I følge Angela Vanegas er det få museer som representerer lesbiske og homofile på 

en tilfredsstillende måte, og de fleste mislykkes i å identifisere deres bidrag til samfunnet.  9

Norske museer er ikke noe unntak, der antallet utstillinger med et skeivt fokus på noen av 

landets større museer er forsvinnende lite. Fraværet av skeive fortellinger i norske 

museumssamlinger bekreftes også av DigitaltMuseum, der søkeordene "lesbisk", "homofil", 

"bifil", og "transperson" til sammen gir 20 treff i databasen som består av over 2,5 millioner 

objekter.  Men utenfor museumssektoren er saken annerledes: Pride Art representerer en 35 10

år lang tradisjon i å arrangere skeive utstillinger i Oslo. Gjennom Pride Art har Norge derfor 

en anselig historie tilknyttet skeiv utstillingsproduksjon, men denne historien har til nå fått 

lite oppmerksomhet. Ved å velge Pride Art som mitt forskningsobjekt i denne avhandlingen 

ønsker jeg å sette fokus på Pride Arts bidrag til de aktuelle diskusjonene om museenes 

samfunnsrolle, og undersøke utstillingens rolle som et alternativ til tradisjonell 

kulturformidling. 

 Katz og Söll, "Editorial: Queer Exhibitions/Queer Curating," s. 3.7

 Levin, "Introduction," s. 3.8

 Vanegas, "Representing Lesbians and Gay Men in British Social History Museums," s. 163.9

 Søkene ble gjennomført av meg, 6. mai 2020.10
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Forskningsspørsmål 
 

For å undersøke hvordan skeive perspektiv kan bidra til å fornye og solidarisere praksiser 

knyttet til kuratering og utstillingsproduksjon, spør jeg: 

Hva innebærer det at en utstilling er skeiv, og hvilke konsekvenser har den skeive 

innfallsvinkelen for Pride Arts innhold, utforming og formidling? 

Videre vil jeg undersøke hvorfor Pride Art har valgt å produsere utstillinger med et skeivt 

perspektiv, hva utstillingens budskap er og hvilke politiske og historiske perspektiver som 

ligger utstillingen til grunn. Derfor er mitt andre spørsmål: 

Hva er formålet med Pride Art, og hva er det radikale potensialet til skeiv kuratering? 

 

For å besvare forskningsspørsmålene vil jeg ta utgangspunkt i Pride Art-utstillingen 2019, I 

fought therefore I am. Intervjuer med Pride Art-kunstnere sammen med en analyse av 

utstillingen vil brukes for å kaste lys på problemstillingen. Mitt teoretiske rammeverk bygger 

på konsepter hentet fra skeiv teori og skeiv museologi. Disse teoretiske utgangspunktene vil 

tilrettelegge for å analysere utstillingen og intervjuene fra et skeivt perspektiv. Dette gjør jeg 

for å kunne tilnærme meg Pride Art på utstillingens egne skeive premisser, og tilrettelegge for 

å se utstillingen ‘fra innsiden’. I denne sammenhengen spiller intervjuene en sentral rolle. 

Denne avhandlingen handler om behovet for å skape rom for alternative perspektiver i 

museale praksiser og museologisk forskning, og om å spre kunnskap om spørsmålene knyttet 

til inkludering av skeive minoriteter i disse sammenhengene.  

Oppgavestruktur 
 

Det første kapittelet består av denne introduksjonen, samt en generell introduksjon til I fought 

therefore I am og Pride Arts utstillingspolitikk. Kapittelet avsluttes med en historisk oversikt 

over utviklingen av den skeive rettighetsbevegelsen i Norge, som Pride Art er en integrert del 

av. I kapittel 2 og 3 presenterer jeg mine metodologiske og teoretiske rammeverk, og deres 
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relasjon til avhandlingens tematikk og forskningsspørsmål. Kapittel 4 og 5 blir henholdsvis 

brukt til å presentere analysen av utstillingen og intervjuene. Diskusjonen vil foregå i kapittel 

6, hvor jeg kontekstualiserer funnene fra de to analysene og diskuterer hvilke implikasjoner 

disse har for forskningsspørsmålene. Til slutt, i kapittel 7, oppsummerer jeg konklusjonene 

mine og foreslår temaer for fremtidig forskning. 

Konteksten: 

Pride Art og den skeive rettighetsbevegelsen 
 

I fought therefore I am, Pride Art-utstillingen 2019, ble arrangert fra 14. til 23. juni på 

Youngstorget i Oslo, og blir beskrevet som en av tidenes største og mest mangfoldige skeive 

kunstutstillinger.  Utstillingen viste over 600 kunstverk av 100 forskjellige kunstnere med 11

bakgrunn fra 25 ulike nasjoner. "Ingen andre utstillinger representerer et så bredt og reelt 

mangfold av skeiv kunst og skeive kunstnere som denne" . På utstillingens åpningskveld var 12

mer enn 2 300  besøkende innom galleriet, et tall som i løpet av hele utstillingsperioden steg 13

til over 27 500 . Dette er en markant stigning fra fjorårets utstilling som ble besøkt av omlag 14

15 000 .  15

Pride Art er en av Oslo Prides fire arenaer som, ved siden av Pride Art, består av Pride 

Parade, Pride Park og Pride House. Utstillingskonseptet bygger på en 34 år gammel tradisjon 

med å arrangere skeive kollektivutstillinger i Oslo, og har sine røtter i den første skeive 

utstillingen som ble arrangert i Norge i 1985. Pride Art befinner seg i et grenseland hvor 

kunst, kreativitet og skaperglede møter politikk, aktivisme og samfunnskritikk. Utstillingenes 

overordnede mål er å "stimulere skeive personer til å delta og vise fram sine arbeider", samt 

"å bidra til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet, de som er annerledes enn 

 Pride Art: I fought therefore I am (Oslo: Pride Art, 2019), Utstillingskatalog, s. 4.11

 Pride Art: I fought therefore I am s. 4.12

 Oslo Pride, "Åpning av Pride Art 2019!"13

 Oslo Pride, "Pride Art."14

 Pride Art: I fought therefore I am, s. 4.15
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majoriteten og bryter med normer for kjønn og seksualitet".  Pride Arts utstillinger er derfor 16

i første ledd en del av den skeive rettighetsbevegelsen i Norge, som handler om å skape større 

plass innenfor det heteronormative samfunnet. 

Pride Art er utelukkende kunstnerstyrt, driftes på frivillig grunnlag, og arbeidet i 

forbindelse med utstillingene ledes av et frivillig team. Hvem som helst kan delta på 

utstillingene og kunstnerne har selv friheten til å velge hva de stiller ut. Dette er et sentralt 

verdivalg for Pride Art, som handler om å etterstrebe ekte mangfold og kunstnerisk frihet. 

Ved å si nei til juryering og kuratering av kunst ønsker Pride Art å utfordre og utvide det 

tradisjonelle rommet for kunstformidling: 

"Vi mener vekting og siling av kunst og kunstneres tilgang til kunstarenaer gjennom juryering og 
kuratering er en indirekte sensur. Vi tenker at en effekt av den tradisjonelle kunstformidlingen er 
at mangfold begrenses og dermed også allmennhetens mulighet til å gjenkjenne seg og bli berørt 
av kunst. Derfor vil vi bygge bro over kommersielle og akademiske skillelinjer for hva som 
innlemmes og ikke i galleri- og museumsverden. Det er et verdivalg vi gjør å etterstrebe 
mangfold, ikke som mengde og en av hver av alt, men som i spredning i hva slags mennesker og 
hva slags kunst som får komme til uavhengig av kommersielle betingelser, sosiale krav og 
tradisjonell vekting av kvalitet og anseelse."  17

Gjennom disse verdivalgene oppnår Pride Art å skape et rom for kunst som står i stor 

kontrast til de fleste andre kunstarenaer. Ved å poengtere at juryering og kuratering er former 

for indirekte sensur fremhever Pride Art den iboende diskrimineringen som medfølger enhver 

seleksjonsprosess. Seleksjon og juryering er to av de mest sentrale verktøyene i vanlig 

utstillingsproduksjon, kanskje til og med så vanlig at man tar det som en ren selvfølge. Pride 

Art stiller spørsmålstegn ved selvfølgeligheten av dette og etterstreber en mer demokratisk 

tilnærming. Dette handler også om synlighet, for som sitatet hevder, begrenser den 

tradisjonelle kunstformidlingen mangfoldet i kunsten ved å bestemme hva som inkluderes, og 

hva som ekskluderes. Her stiller Pride Art også spørsmålstegn ved kriteriene som legges til 

grunn for utvelgelse av kunst i utstillingssammenhenger som kan være knyttet til 

kommersielle betingelser, sosiale krav og kunstens kvalitet og anseelse. I Pride Art stiller 

etablerte og uetablerte kunstnere på likt grunnlag, og dermed har kunstens eventuelle 

"kvalitet" eller kunstnerens anseelse ingenting å si for utstillingen. Jeg opplever at disse 

 Pride Art: I fought therefore I am, s. 4.16

 Pride Art: I fought therefore I am, s. 4.17
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verdivalgene ikke bare handler om å skape et alternativt og mer demokratisk utstillingsrom, 

men også om å løse opp grensene for hva som er "god" og "dårlig" kunst. Herigjennom 

representerer Pride Art, og deres skeive måte å formidle kunst, et radikalt utstillingskonsept 

som tar et kritisk standpunkt til tradisjonell kunstformidling.  

Foreningen FRI, arrangøren av norske Pride-festivaler 
 

FRI er en landsomfattende organisasjon som arbeider politisk og sosialt for å bedre livene til 

mennesker som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer.  Målet med dette arbeidet er at 18

disse menneskene skal kunne leve åpent og uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert 

eller trakassert. FRI har ved gjeldende tidspunkt ca. 3300 medlemmer fordelt på 11 fylkeslag, 

og det er disse fylkeslagene som arrangerer de lokale Pride-festivalene i Norge. FRIs historie 

startet i 1950 da den første norske sammenslutningen for homofile ble konstituert den 20. 

mai.  Organisasjonen ble opprettet som en underavdeling av det danske Forbundet af 1948, 19

men ble et selvstendig norsk forbund i 1953, og tok navnet Det Norske Forbundet av 1948 

(DNF-48). I 1992 slo DNF-48 seg sammen med Fellesrådet for homofile organisasjoner og 

ble til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). I 2008 skiftet organisasjonen 

navn til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, antageligvis for å 

signalisere større inkludering overfor et større antall seksuelle minoriteter. Organisasjonen 

beholdt allikevel forkortelsen LLH. Organisasjonens siste navneendring skjedde i 2016 hvor 

organisasjonen fikk navnet FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.  FRI 20

skriver følgende om sitt siste navnevalg: 

"Vi har valgt navnet FRI bevisst fordi det innebærer noe helt selvfølgelig og inkluderer alle, 
uansett kjønn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller hva man liker eller gjør i og utenfor 
sengen. Det er en klar invitasjon til alle som ønsker et samfunn hvor det er hva du har mellom 
ørene og i hjertet, ikke hva du har mellom beina, som gjelder. Det er en invitasjon til de av oss 
som bruker det vi har mellom ørene til noe godt for andre, og en avstandstaken til dem som bruker 
skam for å begrense andre." 

 FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, "Organisasjon."18

 FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, "Historie."19

 Skeivt arkiv, "Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)."20
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Slik FRI påpeker er "fri" et åpent ord som ikke knytter seg spesifikt til bestemte 

seksualitetskategorier, slik navnet LLH gjorde, men er inkluderende overfor alle. Også 

organisasjonens undertekst, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, er med på å 

understreke fokuset på mangfold, ikke bestemte kjønns- og seksualitetsidentiteter. 

Organisasjonens forskjellige navneendringer illustrerer terminologiens utvikling i den skeive 

rettighetskampen, og hvordan stadig flere kjønns- og seksualitetsuttrykk har blitt inkludert. 

Denne utviklingen gjenspeiles også i fremveksten av akronymet LHBT (LGBT på engelsk), 

som gradvis har forandret seg gjennom rettighetsarbeidet til frivillige organisasjoner.  21

Utviklingen har gått fra å arbeide for homofiles (H) rettigheter generelt, til å synliggjøre 

lesbiske (L) kvinner og bifile (B) personer. Etterhvert har arbeidet også handlet om å 

inkludere transseksualisme, transvestitter og transpersoner (T). Diskusjonen om hvorvidt det 

bør legges til flere bokstaver i akronymet er fortsatt aktiv i LHBT-organisasjoner. Mange 

organisasjoner inkluderer nå "Q" for queer og "I" for intersex. På den ene siden anser jeg det 

som viktig å synliggjøre de forskjellige minoritetsgruppene, fordi hver gruppe har sine unike 

kjennetegn og utfordringer. På den andre siden står alle gruppene i fare for å bli diskriminert i 

dagens samfunn, og en felles betegnelse som FRI kan være med på å skape et sterkere 

fellesskap og samhold i organisasjonen. 

Oslo Pride arrangeres av FRI Oslo og Akershus (FRI OA), som er ett av FRIs 11 

fylkeslag. FRI OA er hjem for en rekke skeive grupper og aktiviteter, og Oslo Pride er 

fylkeslagets største arrangement gjennom året. Hele festivalen planlegges og driftes av 

frivillige, og arrangeres for alle som bryter med normene for kjønn og seksualitet.  Det er 22

uvisst nøyaktig når den første Pride-feiringen fant sted i Norge, men årlige Pride-festivaler 

har i hvert fall blitt holdt siden 1982.  Pride Art, som har røtter tilbake til den første skeive 23

utstillingen i Norge fra 1985, har derfor vært en viktig bestanddel av de norske Pride-

festivalene siden begynnelsen. 

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, "Hva står LHBT for?"21

 Oslo Pride, "Om Oss."22

 Store norske leksikon, s.v. "Pride i Noreg," av Birger Berge, 2017. https://snl.no/Pride_i_Noreg23

  8



2. METODE: 

PÅ SPORET AV "DET SKEIVE" 

 

For å analysere konsekvensene Pride Arts skeive innfallsvinkel har for utstillingens innhold, 

utforming og formidling, samt å undersøke utstillingens formål og potensial, har jeg 

gjennomført intervjuer med Pride Art-kunstnere og gjort en visuell analyse av utstillingen I 

fought therefore I am. Dette utdyper jeg i det følgende kapittelet, først ved å presentere 

metodene for intervjuene, og deretter metodene for utstillingsanalysen. 

Tilnærming til intervjuene 
 

For å undersøke kunstnernes perspektiver, tanker og synspunkter i forbindelse med 

utstillingen gjennomførte jeg semi-strukturerte intervjuer. Intervjuene orienterte seg rundt 

fem nøkkelspørsmål. Den semi-strukturerte formen tillot allikevel å gjennomføre intervjuene 

som en uformell samtale, der kunstnerne fikk mulighet til å snakke fritt og jeg kunne stille 

spontane spørsmål underveis. Jeg gjennomførte de fleste intervjuene i utstillingslokalet for å 

holde samtalene i tett relasjon til utstillingen. 

Kunstnerne 
 

I løpet av feltarbeidet intervjuet jeg seks kunstnere. Alle kunstnerne er medlemmer av Pride 

Arts faggruppe, som er utstillingens sentrale organ, og var derfor aktivt deltagende i 

produksjonen av utstillingen. Mitt ønske var å intervjue de kunstnerne som var mest involvert 

i utstillingen, men samtidig forsøke å samle forskjellige perspektiver. Derfor forsøkte jeg å 

finne deltagere med forskjellig bakgrunn og erfaringsnivå fra Pride Art. Deltagerene består av 
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Øyvind Rauset, initiativtaker til Norges første skeive utstilling i 1985, Frederick Nathanael, 

Pride Arts fagsjef (til og med 2019) og deltager siden 2007, Trine Elmholt, deltager siden 

2014, Sara Andersson, deltager siden 2017, Ole Prin Sand, deltager siden 2018 og Pride Arts 

nye fagsjef, og Maud Bianca, deltager siden 2018. Jeg begynte prosessen med å finne 

intervjuobjektene ved å ta kontakt med Frederick, som jeg kjenner fra det skeive kunstmiljøet 

i Oslo. Frederick inviterte meg deretter med på et av Pride Arts fagmøter, hvor jeg ble 

introdusert for resten av faggruppa. På møtet presenterte jeg prosjektet mitt, og fortalte at jeg 

var på leting etter intervjuobjekter. Hele faggruppa var veldig imøtekommende og interessert 

i arbeidet mitt, og derfor gikk utvelgelsesprosessen veldig naturlig og uproblematisk. De seks 

personene jeg valgte ut baserte seg på mitt ønske om å finne personer med forskjellige 

perspektiver og erfaringsnivåer. 

Intervjuene 
 

Prosjektet ble registrert og godkjent hos NSD før intervjuene ble gjennomført. Deltagerne 

fikk på forhånd tildelt skriftlig informasjon om prosjektets formål, frivilligheten i å delta, 

personvern og deres rettigheter. Denne informasjonen fulgte NSDs retningslinjer. Alle 

intervjuene ble gjennomført ansikt til ansikt, og med lydopptak. Alle deltagerene samtykket 

til dette. Intervjuene varte gjennomsnittlig i 40 minutter, og alle intervjuene, bortsett fra 

intervjuet med Frederick, ble gjennomført i utstillingslokalet. Som fagsjef var Frederick en 

travel person i utstillingsperioden, og derfor intervjuet jeg ham i etterkant av utstillingen i 

hans atelier i Oslo. Lydopptakene ble deretter transkribert av meg, først stikkordsvis for å 

identifisere hovedtematikkene. Etterpå hørte jeg på opptakene gjentatte ganger, og 

transkriberte de viktigste passasjene i ordrett form, for å kunne sitere kunstnerne så 

sannferdig som mulig.  

Jeg siterer intervjuene uten pseudonymer i avhandlingen, noe alle deltagerene også 

samtykket til på forhånd. Jeg har ikke ansett det som nødvendig å anonymisere deltagerene, 

da alle deltok på utstillingen med fullt navn og utstillingskatalogen er tilgjengelig på nettet. 

Derfor mener jeg det ville vært unaturlig og unødvendig å anonymisere deltagerene, siden 

kunstnerne ikke er anonyme i utstillingssammenhengen. Allikevel er det viktig for meg å 
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understreke den etiske sensitiviteten som er nødvendig for å skrive om menneskegrupper som 

er sårbare for diskriminering. Jeg er opptatt av at dette arbeidet ikke utsetter deltagerne, eller 

det skeive felleskapet, for noen form for diskriminering. Dette har jeg tatt hensyn til ved å 

følge NSDs retningslinjer, og bruke terminologi som ikke er diskriminerende eller 

reproduserer stereotypier, og som er riktig for fellesskapet selv. 

Utstillingsanalysen 
 

Utstillingsanalysen baserer seg i hovedsak på mine egne erfaringer og opplevelser i 

utstillingen. Ønsket mitt var å bruke meg selv som utgangspunkt for å samle inn empirisk 

informasjon til analysen. I fought therefore I am er en utstilling som i liten grad baserer seg 

på tekst. Derimot er utstillingen bygd opp som et visuelt, sosialt og interaktivt rom, der 

betrakterens rolle er helt essensiell i fortolkningen av utstillingen. Derfor anså jeg det som 

viktig å bruke deltagende observasjon som et utgangspunkt for analysen. 

I fought therefore I am er viser et stort mangfold av forskjellige kunstverk og derfor har 

det også vært viktig med et rammeverk for den visuelle analysen. Som sådan har jeg anvendt 

Stephanie Mosers (2010) rammeverk for å strukturere utstillingsanalysen. Dette er et 

metodologisk rammeverk for å undersøke hvordan utstillinger produserer og formidler 

kunnskap gjennom sine visuelle og strukturelle virkemidler.  Jeg anvender Mosers 24

rammeverk som et utgangspunkt for å analysere hvordan utstillingen skaper mening gjennom 

design, lyssetting, veggoppsett, oppheng og sammenstillinger. Formålet med dette handler 

om å undersøke hvordan utstillingens forskjellige virkemidler bidrar til å skape mening og 

narrativ. 

Pride Art er et utstillingskonsept, som tydelig bryter med mange normer og 

konvensjoner i utstillingsverden. For å kunne analysere betydningen av dette vil jeg også 

iverksette en idé fra skeiv teori som handler om normbrudd. I følge skeiv teori eksisterer det 

som oppleves som "normalt" alltid i relasjon til en utpekt motsats.  For å forstå Pride Arts 25

skeive karakter er det derfor viktig å utpeke og beskrive de aspektene av utstillingen som 

 Moser, "The Devil is in the Detail," s. 22.24

 Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), s. 114.25
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avviker fra normen, fordi dette igjen vil levere informasjon om utstillingens skeive karakter. 

Slik danner normbruddene kildematerialet til å kunne besvare problemstillingen. 

I fought therefore I am åpnet fredag 14. juni 2019 på Youngstorget i Oslo, og hadde 

åpent til søndag 23. juni. Jeg observerte under oppbygningen av utstillingen 13. juni, og 

besøkte utstillingen daglig i 2-4 timer mellom 14. og 20. juni. Under besøkene gikk jeg 

systematisk gjennom hele utstillingen, tok notater til utstillingsanalysen, og avfotograferte 

utstillingen. I løpet av feltarbeidet gjennomførte jeg også 5 av 6 intervjuer i 

utstillingsområdet. I perioden gjorde jeg også deltagende observasjon ved å snakke med 

kunstnerne på stedet, observere det de drev med, og det som foregikk i lokalet. 

Min personlige motivasjon for å velge Pride Art som forskningsobjekt, er relatert til 

min egen skeive identitet. Som en skeiv person og museumsentusiast har jeg lenge reagert på 

fortielsen og underrepresentasjonen av skeive perspektiver i museumssammenhenger. Pride 

Art har derfor gjort et spesielt inntrykk på meg fordi utstillingen representerer perspektiver 

som ofte er usynlige i de tradisjonelle museene. Ved å velge Pride Art som mitt 

forskningsobjekt ønsker jeg å skape mer bevissthet rundt skeive perspektiver på museer. 

Terminologi 
 

"Det skeive" er et gjennomgående begrep i denne studien. Begrepet blir brukt for å beskrive 

elementer ved konseptet skeiv. Betegnelsen brukes for enkelhetens skyld, men representerer 

ikke en fastlåst definisjon. Formålet med begrepet skeiv er at det skal være flytende, 

grenseoverskridende, og stå i opposisjon til fastsatte kategorier. Faren med betegnelsen "det 

skeive" er at den kan skape illusjonen av en homogen enhet. Jeg vil gjøre leseren 

oppmerksom på at begrepet brukes med en analytisk hensikt og at realiteten bakenfor er mer 

kompleks enn begrepet gir uttrykk for. 
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Refleksjoner på min egen rolle 
 

Jeg anerkjenner at min rolle som forsker er avgjørende for fokuspunktet og tematikken som 

er valgt i dette arbeidet, og hvordan materialer blir analysert. Analysene som blir presentert i 

det følgende baserer seg på mine egne tolkninger, og på de teoretiske utgangspunktene jeg 

har valgt for å diskutere materialet. Derfor må jeg også anerkjenne at min fortolkning av 

intervjuene ikke nødvendigvis gjenspeiler kunstnernes egen virkelighetsoppfatning. Dette 

ville heller ikke vært mulig, da all fortolkning nødvendigvis vil farges av forskerens 

perspektiv. Derfor er det essensielt at jeg er bevisst på min egen relasjon til kildematerialet. 

Ved siden av mine akademiske studier er jeg selv utøvende kunstner, og deltok på Pride Art 

utstillingen i 2016. På grunn av dette hadde jeg allerede god kjennskap til utstillingen, og 

hadde flere kontakter i miljøet. Jeg mener at denne inngangen har gitt meg en unik fordel i 

dette arbeidet, og gitt meg muligheten til å analysere utstillingen på et dypere plan. Allikevel 

er jeg klar over at mitt personlige forhold til Pride Art kan ha påvirket mine spørsmål og 

fortolkninger i denne avhandlingen. Men dette betyr også at jeg er bevisst på at jeg ikke 

skriver fra en "nøytral" posisjon, men fra perspektivet til en person som har god kjennskap til 

forskningsobjektet, og har personlig og direkte erfaring med fenomenet jeg undersøker. 

En avhandling som denne eksisterer ikke i et vakuum, men vil nødvendigvis påvirke 

menneskene jeg skriver om og deres situasjon. Selvfølgelig er det umulig å forutse alle 

ringvirkningene en slik studie kan ha, men det viktige er at deltagerne ble godt informert om 

målene til prosjektet på forhånd. Et av avhandlingens intellektuelle mål er å synliggjøre 

skeive perspektiver, for å forbedre og styrke inkluderingen av slike synspunkter i museer - og 

gjennom museene, i det større samfunnet. Derfor håper jeg også at prosjektet kan bidra til å 

synliggjøre Pride Art og kunstnerne som deltar, for å forsterke bevisstheten rundt skeiv kunst 

og kultur. Herigjennom ønsker jeg at avhandlingen vil ha innvirkning på både 

museumspraksis og teori. 
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3. TEORI: 

MOT EN SKEIV MUSEOLOGI? 

 

For å undersøke Pride Arts utstillingsstrategier, og konsekvensene disse har for utstillingens 

innhold, utforming og formidling vil jeg iverksette konsepter fra skeiv teori. Jeg vil i 

hovedsak ta utgangspunkt i konseptet skeiv som, i skeiv teori, definerer et bestemt kritisk 

perspektiv med fokus på å utfordre normative (spesielt heteronormative) systemer og 

relasjoner i samfunnet.  Fra dette perspektivet blir normalitet (og normene som 26

opprettholder denne) betraktet som uttrykk for makt. Skeiv teori hviler på ideer fra 

feministisk, postkolonial og poststrukturalistisk teori, og kan anvendes for å analysere ulike 

maktordninger i samfunnet.  Et skeivt perspektiv kan derfor brukes for å utfordre museenes 27

normaliseringsprosesser, som for det meste reproduserer og forsterker heteronormative 

strukturer og begjær.  Herigjennom kan skeive innfallsvinkler avdekke museenes iboende 28

normativitet, stille spørsmål som driver  museene i nye retninger, og fremtvinge forandring 

hinsides etablerte metoder, standarder og kategorier.  

Konseptet skeiv er et verdifullt utgangspunktet for å undersøke Pride Art, fordi det 

åpner for å se utstillingen på utstillingens egne skeive premisser. Pride Art er en selverklært 

skeiv utstilling, og mitt mål er å forså hva dette innebærer, og hvilke konsekvenser det skeive 

perspektivet har for utstillingen. Derfor ser jeg det som essensielt å ha en grunnleggende 

forståelse for konseptet skeiv for å kunne forstå hva som foregår i selve utstillingen. Å 

analysere utstillingen med et skeivt perspektiv vil også være gunstig for å avdekke de skeive 

elementene i utstillingen, og forstå disse innenfor sin egen kontekst. 

 Katz og Söll, "Editorial: Queer Exhibitions/Queer Curating," s. 2.26

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 79.27

 Katz og Söll, "Editorial: Queer Exhibitions/Queer Curating," s. 2.28
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Som konsept innebærer skeiv en kritisk tilnærming til det normale, og derfor er bruddet 

med normer et av de sentrale interesseområdene.  Et fruktbart utgangspunkt vil derfor være 29

å lete etter aspektene der Pride Art bryter med etablerte normer og konvensjoner, fordi 

normbruddene vil definere utstillingens skeive karakter. Normbruddene vil derfor være til 

hjelp for å svare på problemstillingen. Pride Art definerer et av sine hovedanliggende som "å 

vise frem kunst uavhengig av den kommersielle og etablerte plattformen som vanligvis 

preger kulturbildet."  Dette viser at Pride Art selv er opptatt av å posisjonere seg i kontrast til 30

det etablerte og kommersielle. Slik vil fokuset på normbrudd også bidra til å forstå 

utstillingens posisjon innenfor en større museologisk sammenheng. 

Skeiv: Definisjon og betydning 
 

Ordet skeiv betyr mange ting og kan være vanskelig å få tak på. Derfor vil jeg i dette avsnittet 

kartlegge noen av ordets forskjellige aspekter, og definere hvordan jeg forholder meg til ordet 

i denne oppgaven. Ordet kan brukes i mange sammenhenger: skeiv kan for eksempel 

beskrive noe som avviker fra normalen, det kan være et teoretisk utgangspunkt, det kan være 

en form for samfunnskritikk, og det kan være aktivisme. Ofte brukes skeiv som en 

samlebetegnelse for lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner, men betegner også mer 

allment personer som befinner seg utenfor normen.  Det som er felles for disse forskjellige 31

sammenhengene er at ordet innebærer en kritisk innstilling til det normale. Uavhengig av om 

man snakker om skeiv aktivisme, skeiv teori eller en skeiv utstilling er det bruddet med 

normen som er det viktige. Dette er definisjonen jeg vil lene meg på i denne oppgaven, 

nemlig at skeiv handler om brudd med normer og kritikk av normer. Siden begrepet har sitt 

utgangspunkt i den homopolitiske bevegelsen er det spesielt bruddet med seksuelle normer, 

strukturer og identiteter som står i sentrum.  32

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 8.29

 Pride Art, "Verdiprogram for Pride Art," s. 5.30

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 8.31

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 9.32
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Uavhengig av konteksten, så gjør det skeive oppmerksom på samfunnets holdninger 

knyttet til kjønn, seksualitet og makt.  Dette handler ikke i første omgang om å kjempe for 33

likestilling av homo- og heteroseksualitet, men å snu opp ned på slike kategorier og sette 

søkelyset på det antatt normale. Slik handler det skeive om å utfordre antagelsen om at det 

finnes normale og unormale måter å være, leve og handle på. Dette er et perspektiv som 

utfordrer samfunnets "sannheter" knyttet til kjønn og seksualitet, og normalitet. Derfor er 

skeiv et konsept og et verktøy som kan brukes i en rekke sammenhenger for å stille 

spørsmålstegn ved samfunnet vi lever i, og de tingene vi anser som selvfølgelig. 

Til tross for definisjonen jeg kommer med her, at skeiv handler om brudd og kritikk, vil 

jeg påpeke at dette er en veldig åpen og flytende definisjon. Jeg skrev innledningsvis at det er 

vanskelig å få tak på begrepet, og dette er også noe av poenget med ordet skeiv. Begrepet er 

ment å være tvetydig, subjektivt og grenseoverskridende i sin karakter, nettopp fordi dets 

oppgave er å kritisere og bryte opp fastsatte kategorier.  

Skeiv teori: En introduksjon til grunnbegreper 
 

Til å begynne med vil jeg gi en generell presentasjon av skeiv teori, fordi dette funger som en 

introduksjon til å diskutere skeiv museologisk teori, som vil bli presentert i neste avsnitt. 

Skeiv teori er ikke et enhetlig fenomen, men kan forstås som et antall ulike måter å betrakte 

kultur, samfunn og identitet.  Allikevel finnes det et antall grunnleggende prinsipper som 34

kjennetegner dette mangfoldige feltet. I det følgende vil jeg introdusere noen av de sentrale 

begrepene i skeiv teori som danner feltets teoretiske grunnlag. På et grunnleggende nivå 

handler skeiv teori om å undersøke hvordan seksuelle normer oppstår, fungerer, opprettholdes 

og utfordres.  Fra et skeivt perspektiv er seksualitet noe flertydig, og kan forstås på mange 35

ulike vis. Det finnes ikke én skeiv teori, men skeiv teori er snarere en samlebetegnelse på 

ulike perspektiv for å kritisk granske seksualitet og normativitet. 

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 9.33

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 52.34

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 35-37.35
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Mange av grunntankene i skeiv teori er hentet fra poststrukturalismens syn på makt, 

kunnskap og identitet.  I korte trekk går poststrukturalismens tanker ut på at betydning alltid 36

skapes i relasjon til noe annet. For eksempel betyr ikke ordet "heteroseksuell" noen ting før 

man kontrasterer det med "homoseksuell". Fordi betydning på denne måten skapes gjennom 

kontraster, er den relativ i sin karakter. Herigjennom argumenteres det for et anti-

essensialistisk grunnsyn, som innebærer at man stiller seg kritisk til at våre identiteter, 

egenskaper og roller er naturskapte og universelle. På denne måten utfordrer man den 

naturliggjorte oppdelingen mellom motpoler som kvinne og mann, og feminint og maskulint. 

Med utgangspunkt i at mening alltid avhenger av en utpekt kontrast vektlegger man 

forskjellens rolle for å skape mening. Med andre ord er det språket, og kontrastene språket er 

avhengig av for å skape mening, som former vårt bilde av verden, våre identiteter og 

selvoppfatninger.  37

En annen viktig påvirkning i skeiv teori er teoretikeren Michel Focault. I et antall 

verker undersøker Focault det han kaller seksualitetens historie, hvor han beskriver en økende 

trend i samfunnet fra 1700-tallet med å klassifisere, sortere og diagnostisere mennesker.  I 38

følge Focault førte denne sorteringen til dannelsen av nye identiteter, som for eksempel 

identiteten "homoseksuell", som det ikke fantes noen betegnelse på før denne tiden. 

Herigjennom viser Focault hvordan språket er avgjørende for vårt syn på oss selv, samfunnet 

og virkeligheten. Disse klassifiseringene var en måte å utøve kontroll og makt over 

mennesker i samfunnet, mener Focault.  En annen konsekvens av klassifiseringstrenden var 39

at noen menneskegrupper etterhvert ble sett på som mer normale og ønskverdige enn andre. 

Dette er en slags normaliseringsprosess som sorterer mennesker inn i bra og dårlig, normal og 

unormal. Focault mener at denne formen for maktutøvelse kjennetegner dagens vestlige 

samfunn, og skaper en redsel hos enkeltmennesket for å ikke passe inn. Samfunnets 

normsystem er med andre ord blitt innarbeidet i selve individet. 

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 41-42.36

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 45.37

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 45.38

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 46.39
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Normalitet er et viktig begrep i skeiv teori, og med utgangspunkt i Focault betraktes 

normalisering som en form for maktutøvelse.  Denne formen for makt finnes i alle 40

samfunnets lag, i alle menneskelige relasjoner, i alle samfunnsinstitusjoner og i vårt eget selv. 

Derfor er et av den skeive teoriens hovedanliggende å undersøke maktstrukturer i samfunnet 

med et spesielt fokus på normalitet og normer. I denne sammenheng brukes ofte ordet 

heteronormativitet. 

Heteronormativitet er et av de sentrale begrepene i skeiv teori, og dette brukes for å 

karakterisere institusjonene, lovene, strukturene, relasjonene og handlingene som 

opprettholder heteroseksualiteten (og normene knyttet til denne) som noe naturlig og 

altomfattende.  Ved å snakke om heteronormativitet heller enn heteroseksualitet understreker 41

man samtidig at det er selve normsystemet som skal undersøkes, ikke seksualiteten som 

sådan. Fokuset ligger dermed på hvordan dagens normsystem tenderer til å premiere den 

heteroseksuelle måten å organisere livet på. Dette kan altså omfatte alle samfunnets aspekter. 

For eksempel kan museer betraktes som normaliserende og meningsskapende institusjoner, 

som på sin egen måte bidrar til å reprodusere og forsterke heteronormative strukturer , 42

eksempelvis gjennom hvordan de bygger opp og formidler sine samlinger, hvilke kunstnerne 

de representerer eller hvem de ansetter. 

I dette avsnittet har jeg skissert noen av den skeive teoriens grunnleggende 

utgangspunkter som vil være viktige i denne oppgaven. Det første viktige poenget er at 

mening skapes gjennom kontraster, og som en konsekvens av dette finnes det ikke noen 

iboende, naturlig essens i oss mennesker som forutbestemmer identiteten vår (anti-

essensialisme). Meningen skapes derimot gjennom språket, og gjennom kontrastene vi skaper 

med det. Et viktig poeng er derfor å peke ut og sette spørsmålstegn ved de tingene som blir 

sett på som selvfølgelig i samfunnet (det normative og heteronorme) og argumentere for at 

dette kun er én av mange potensielle måter å organisere verden på. Dette glir over i det andre 

viktige poenget som handler om normalitet og heteronormativitet. Normaliteten legger 

grunnlaget for hvordan ting bør og skal være i samfunnet, og er en form for makt som 

eksisterer over alt. I skeiv teori ses normalitet ofte i relasjon til heteronormativitet, som 

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 47.40

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 52.41

 Katz og Söll, "Editorial: Queer Exhibitions/Queer Curating," s. 2.42
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handler om hvordan dagens normer reproduserer og opprettholder heteroseksualiteten som 

den mest naturlige og allmenne standarden. Disse grunnideene danner det teoretiske 

rammeverket jeg vil analysere Pride Art innenfor. 

Skeiv museologi: Et felt i formasjon og vekst 
 

I OnCuratings spesialnummer Queer Curating defineres skeive utstillinger og skeiv 

kuratering i tre hovedpunkter:  

"First: Queer exhibitions and queer curating interrogate the passive position of the viewer and 
demand active engagement, honest investment, and frank questioning, while also leaving room for 
unanswered questions, gaps, and fissures. Secondly, queer curating addresses the productive role 
of the body and its (queer) desires, even if the terms of that address are non-representational, and 
even utterly abstract. Third, queer curating must necessarily question and challenge the normative 
structures of the museum itself by addressing questions of the archive, collecting, and education 

as well as acknowledging and addressing a “queer” audience."  43

De tre punktene fungerer som en introduksjon til skeiv museologi, og hva et skeivt 

perspektiv innebærer i kuraterings- og utstillingssammenhenger. Jeg vil gjøre oppmerksom på 

at "skeiv museologi" ikke er et enhetlig forskningsfelt, men heller en felles betegnelse på 

ulike skeive perspektiver og innfallsvinkler innenfor museologisk forskning, kuratering og 

utstillingsproduksjon. For enkelhets skyld, og for analytiske formål, har jeg valgt å bruke 

begrepet "skeiv museologi" for å beskrive disse forskjellige bidragene og se dem i relasjon til 

hverandre. 

I dette avsnittet vil jeg presentere tre publikasjoner som til sammen belyser de aktuelle 

diskusjonene i skeiv museologi. Publikasjonene jeg skal presentere er: Where is Queer 

(2008), Gender, Sexuality and Museums (2010) og Queer Curating (2018). Jeg har valgt disse 

tekstsamlingene fordi de representerer noen av de viktigste og mest omfattende bidragene til 

skeiv museologi. Utgivelsene gir samtidig en god introduksjon til de sentrale diskursene og 

spørsmålene på fagfeltet, og viser hvordan disse har utviklet seg over tid. Denne litteraturen 

fokuserer i stor grad på de praktiske aspektene rundt skeiv kuratering og 

 Katz og Söll, "Editorial: Queer Exhibitions/Queer Curating," s. 2.43
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utstillingsproduksjon og danner derfor et fruktbart utgangspunkt for å analysere Pride Art 

innunder.

Where is Queer? er en tematisk utgave av Museums & Social Issues som ble utgitt i 

2008. Utgaven er en av de første større publikasjonene som problematiserer 

heteronormativitetens konsekvenser for kjønns- og seksualitetsmangfold på museer. 

Målsettingen bak utgaven er å hjelpe museumsfagfolk til å forstå hvorfor skeive perspektiver 

kan ha en ekspansiv virkning på museumspraksiser.  Det sentrale spørsmålet "Where is 44

queer?" blir besvart fra både praktiske og teoretiske perspektiver gjennom ti essays og tre 

utstillingsanmeldelser. Greg Bak forklarer hvorfor dette er et viktig spørsmål å sette lys på: 

"At a most basic level, queer matters because queer people are part of society, dispersed 

throughout society, and therefore publicly funded institutions, with a mandate to serve all of 

society, should serve queers as diligently as any other minority population."  Å løfte frem 45

skeive perspektiver handler derfor om å demokratisere våre kulturelle institusjoner, så disse 

kan speile og representere et større mangfold av mennesker i sine utstillinger og samlinger. I 

utgaven blir det trukket frem at forekomsten av utstillinger med en skeiv tematikk er lav, og 

at kulturelle institusjoner har mislyktes med å skape en kontekst hvor skeive mennesker føler 

seg vel. For eksempel analyserer James III Sanders viktige teoretikere i museumsforskningen 

og konkluderer med at "each largely ignores how museums fail to address their complicity in 

the maintenance of heteronormativity.".  Jeg foreslår derfor at museer kan være aktivt 46

deltagende i å opprettholde heteronormativiteten som begrenser mangfold knyttet til kjønn og 

seksualitet. Where is Queer? er en samling med tekster som forsøker å angripe denne 

problematikken og adressere "det skeive tomrommet" i arkiver og museer, og kan ses på som 

et av de tidlige bidragene innenfor den skeive museologien. 

En lignende diskursiv tilnærming gjør seg gjeldende for Gender, Sexuality and 

Museums, redigert av Amy Levin. I likhet med Where is Queer? er denne boken også en 

samling av tekster fra forskjellige bidragsytere som problematiserer kjønn og seksualitet i 

museumssammenhenger. Boken ble utgitt i 2010 og på baksiden hevdes det at dette er "the 

first reader to focus on LGBT issues and museums". Gjennom 23 essays problematiserer 

 Fraser og Heimlich, "Where are We?" s. 10.44

 Bak, "Where is Queer?," s. 331.45

 Sanders, "The Museum’s Silent Sexual Performance," s. 17.46
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utgaven museumssektorens stillhet og motvilje til å engasjere seg i temaer som omfatter 

kjønn og seksualitet. I introduksjonen skriver Levin at "The pages that would tell us the role 

of homosexuals in the creation of museums are largely blank,"  og flere av forfatterene 47

argumenterer for at fraværet av skeive historier i museer er et resultat av institusjonell 

homofobi. Jeg argumenterer for at poenget som kommer frem i tekstene er at diskusjoner om 

museers sosiale rolle ofte overser museenes egen ekskludering av kjønns- og 

seksualitetsminoriteter, og bidrar dermed til å opprettholde den heteronormative standarden. 

Boken konkluderer med at utstillinger knyttet til kjønn og seksualitet fortsatt er sjeldne, og at 

litteraturen på feltet henger langt etter.  Målet til Gender, Sexuality and Museums er å bringe 48

sammen ulike stemmer som kan gi næring til ny kritisk tenkning, og nye museologiske 

praksiser som kan bidra til å skape større inkludering og representasjon av minoriteter. På 

denne måten er boken en ressurs både for studenter, forskere og museumssektoren selv.  

I mai 2018 ble Queer Curating publisert av OnCurating, et uavhengig tidsskrift som 

fokuserer på spørsmål knyttet til kurateringspraksis og teori. Utgaven baserer seg på et 

internasjonalt symposium som ble holdt på Museum Folkwang i mai 2017 med tittelen Queer 

Exhibitions/Queer Curating: A Cross-Cultural Symposium. På denne konferansen samlet det 

seg bidragsytere fra en rekke internasjonale kulturinstitusjoner for å diskutere hva skeive 

utstillinger og skeiv kuratering innebærer. Resultatet av disse diskusjonene er gjengitt i Queer 

Curating. Queer Curating er dermed ikke kun en tekstsamling, men et aktivt bidrag til å 

forsterke dialogen om skeiv kuratering i et transnasjonalt rammeverk. Sammenlignet med 

Where is Queer? og Gender, Sexuality and Museums, fokuserer Queer Curating mer 

eksklusivt på de praktiske og erfaringsmessige aspektene rundt skeiv kuratering ved å ta 

utgangspunkt i en rekke utstillinger med et skeivt museologisk utgangspunkt. 

I følge Jonathan Katz og Änne Söll er skeivhet en utfordring i museumssammenhenger 

fordi museer er normaliserende og meningsskapende institusjoner, som i stille uvitenhet 

reproduserer og forsterker heteronormative strukturer og begjær. Dette er det samme poenget 

som blir fremsatt i Gender, Sexuality and Museums, og er et tegn på at dette fortsatt er en 

gjeldene problematikk på feltet. Queer Curating er også et forsøk på å konkretisere aspekter 

som kjennetegner skeive utstillinger og skeiv kuratering. Men skeivhet i 

 Levin, "Introduction," s. 3.47

 Conlan og Levin, "Museum Studies Texts and Museum Subtexts," s. 308.48
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utstillingssammenhenger er ikke et ensartet fenomen.  Katz og Söll poengterer at skeive 49

utstillinger kan bety forskjellige ting: det kan innebære større åpenhet om en kunstners skeive 

identitet i utstillingen, det kan være å anerkjenne skeiv tematikk i en kunstners arbeid, men 

det kan også bety at skeivhet og seksuell annerledeshet gjøres til det bærende rammeverket i 

en hel utstilling, slik det er i Pride Art. 

Et viktig poeng som tas opp av Katz og Söll er at, i en museumskontekst, er 

problematikken rundt å synliggjøre det skeive, grunnleggende forskjellig fra representasjonen 

av andre minoritetsgrupper.  Selv om skeive minoriteter, på lik linje med andre minoriteter, 50

ofte er underrepresentert på museer, mener Katz og Söll at det skeive alltid er tilstede på 

museer. Problematikken handler nemlig ikke om tilstedeværelse, men om ren synliggjøring: 

"Unlike the politics of gender, race, ethnicity, class, and ability, wherein active diversification 

must be premised on aggressive acquisitions, fixing the queer problem is fast, easy, and 

cheap. All you need to do is change a wall label […]"  Her fremhever Katz det samme 51

poenget som kommer frem i Where is Queer?, nemlig at skeive mennesker er og alltid har 

vært en del av alle samfunn og kulturer (og derfor også tilstede på museene), men at dette 

ikke synliggjøres. Katz og Söll mener at spørsmålet ikke handler om bokstavelig 

tilstedeværelse, men om diskursiv tilstedeværelse. Sannheten er at museene er fulle av skeive 

kunstnere, og skeive mennesker er sentrale i utviklingen av moderne utstillinger. Spørsmålet 

handler om hvor ofte, eller hvor sjeldent, det skeive blir navngitt og definert i museets 

kontekst. 

Where is Queer?, Gender, Sexuality and Museums, og Queer Curating er eksempler på 

en begynnende diskurs om skeiv museologi hos noen kulturinstitusjoner. Disse 

publikasjonene forteller også mye om hvor nytt og utprøvende dette feltet er. Alle de tre 

utgavene er samlinger av tekster som, hver for seg, yter et bidrag innenfor denne diskursen, 

men målet er ikke å skape en universell fasit for hva skeiv museologi er, eller skal være. 

Dette er heller ikke målet til denne avhandlingen. Spørsmålet handler i større grad om hva 

skeiv museologi kan være. Det er 10 års mellomrom mellom Where is Queer? og Queer 

Curating, og tekstene trekker frem mange av de samme poengene. Dette er en indikator på at 

 Katz og Söll, "Editorial: Queer Exhibitions/Queer Curating," s. 3.49

 Katz og Söll, "Editorial: Queer Exhibitions/Queer Curating," s. 2.50

 Katz, "Queer Curating and Covert Censorship," s. 33.51
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diskusjonen om å utfordre museenes heteronormativitet enda ikke har hatt stor 

påvirkningskraft på mange museer, og at det fortsatt er et behov for å utfordre museenes 

praksiser. 

Hvor befinner Norge seg på feltet? 
 

Som jeg har forklart er skeiv museologi et relativt nytt felt som fortsatt er i utvikling og 

formasjon. Hvor befinner Norge seg på dette feltet? Jeg har ikke vært i stand til å finne noen 

norsk forskning eller litteratur spesifikt tilknyttet skeive utstillinger eller museologi. Det er 

interessant å granske denne mangelen på norske bidrag litt nærmere. Min forståelse er at 

Norge er ett av de landene med den lengste uavbrutte tradisjonen tilknyttet skeive utstillinger 

i verden. Siden 1985 har det blitt arrangert skeive utstillinger i Oslo nesten årlig i forbindelse 

med Pride-uka. Størrelsen og omfanget til Pride Art-utstillingene slik de er i dag, gjør disse 

utstillingene helt unike, selv på verdensbasis. Ingen av kunstnerne jeg intervjuet visste om 

lignende utstillinger i samme skala utenfor Norge. Dette tyder på at Pride Art er et enestående 

fenomen i den skeive utstillingsverden. Hvorfor finnes det da ingen forskning på skeiv 

museologi fra et norskt perspektiv? 

Et mulig svar på dette spørsmålet finnes i teorien jeg beskrev i forrige avsnitt. 

Forskningen som er gjort i de tre tekstsamlingene jeg presenterte knytter seg nesten 

eksklusivt til godt etablerte museer og gallerier med solide kunstsamlinger. Det overveiende 

tyngdepunktet i denne litteraturen ligger derfor på museumssamlinger, og på museenes 

formidling av disse. Her skiller Pride Art seg fra fokusområdet til mye av denne litteraturen. 

Pride Art er ikke tilknyttet noe bestemt museum eller galleri, og er heller ikke en spesifikk 

kunstsamling. Pride Art er derimot en grasrotbevegelse som formidler kunst på helt egne 

premisser, utenfor den kommersielle museumssektoren. Derfor skiller Pride Art seg på mange 

måter fra utstillingene som beskrives i litteraturen. Min hypotese er at Pride Art-utstillingene 

ikke alltid oppfattes som "ordentlige" utstillinger, nettopp fordi Pride Art befinner seg utenfor 

den offisielle museumssfæren. Fordi Pride Art tar avstand fra et tradisjonelt utstillingsformat, 

blir ikke utstillingene alltid tatt seriøst. Når en utstilling blir tatt seriøst så handler det om at 

utstillingen oppleves som viktig, får oppmerksomhet og respekt, og ikke minst blir sett og 
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anerkjent innenfor sitt eget fagfelt. Det er noe paradoksalt med Pride Art-utstillingene, for 

selv om utstillingene har svært høye besøkstall og er godt synlige i det offentlige rom, får 

utstillingene så godt som ingen oppmerksomhet i museologiske sammenhenger. Pride Arts 

fullstendige fravær i databasene til tidsskrifter som Museumsnytt, Idunn og Kunst og kultur 

illustrerer denne manglende oppmerksomheten.  Undersøkelsene til denne oppgaven har vist 52

at Pride Art totalt sett får lite mediedekning i norsk presse. Flere av kunstnerne jeg intervjuet 

ga uttrykk for at utstillingen ikke alltid blir tatt seriøst, og mangelen på diskursiv 

oppmerksomhet i norske medier og forskning kan være en indikator på dette. Pride Art 

befinner seg på mange måter utenfor den utstillingshistoriske kanon, og dette kan være en 

grunn til at Pride Art havner utenfor det akademiske interessefeltet. I Norge har det vært 

særdeles få utstillinger med et spesielt skeivt fokus på noen av landets større museer, så 

innenfor den offisielle museumssektoren er materialet rett og slett veldig tynt. Hvis 

forskningen i hovedsak er interessert i utstillinger som knytter seg til offisielle 

kulturinstitusjoner, gir dette et svar på mangelen av norsk forskning på feltet. 

Teoriens relevans for Pride Art 
 

Siden museologiske perspektiver på skeive tilnærmingsmetoder ikke er utviklet i Norge enda, 

og jeg derfor ikke kan bruke norske kilder for dette, kan det bredere internasjonale 

perspektivet som jeg introduserte overfor være konstruktivt å anvende i denne studien. I dette 

avsnittet vil jeg utdype noen av de sentrale definisjonene som kommer frem i litteraturen, og 

undersøke hvor godt disse omfavner Pride Art. I denne sammenhengen vil jeg ta 

utgangspunkt i Queer Curating som er den nyeste og mest aktuelle publikasjonen på feltet. 

Queer Curating er også av spesiell interesse fordi det her blir gjort et forsøk på å definere de 

viktigste kjennetegnene ved skeive utstillinger. Definisjonene som gjengis i utgaven baserer 

seg på diskusjonene som ble holdt på konferansen Queer Exhibitions/Queer Curating, og 

svarene som oppstod gjennom disse. I løpet av konferansen oppstod de tre hovedpoengene 

som jeg gjenga i introduksjonen til avsnittet om skeiv museologi. 

 Jeg baserer denne påstanden på søk jeg gjorde i de digitale databasene til de respektive tidsskriftene 27. april 52

2020. Søkeordene jeg brukte var "pride art" og "skeive kunstnere". Ingen av søkeordene ga noen treff. 
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De tre poengene som Katz og Söll skisserer i Queer Curating handler om et bestemt 

kritisk perspektiv som utstillinger må ha for å kunne kalle seg skeive. I stedet for å definere 

hvordan en skeiv utstilling ser ut og hva den inneholder, handler disse poengene mer om 

strategiene som tilrettelegger for det skeive perspektivet i utstillingssammenhengen. Disse 

strategiene handler om å utfordre tradisjonelle museumspraksiser på forskjellige vis, men 

også om å utfordre de besøkende. Skeive utstillinger skal stille kritiske spørsmål, uten å 

nødvendigvis komme med noen fasit, og dermed tilrettelegges det for diskurs og nytenkning. 

Herigjennom vektlegges en form for flertydighet som er typisk for det skeive, som skal 

presentere nye veier og nye muligheter, og være et alternativ til den dominerende kulturen. I 

et sammendrag av den ovenfor nevnte konferansen definerer Isabel Hufschmidt dette som 

"multiness" og skriver at skeiv kuratering er "a social aesthetics through which we might 

rethink society."  Slik har skeive utstillinger et samfunnskritisk perspektiv som handler om å 53

skape nye alternativer.  

Det første punktet, som handler om å aktivere betrakteren, og å stille direkte spørsmål, 

men uten å presentere en bestemt fasit, har stor overføringsverdi til Pride Art. Pride Art er 

ikke en singulær, sammenhengene og homogen utstilling, men baserer seg på et mangfold av 

uttrykk og historier. Pride Arts kuratoriske tilnærming er utradisjonell, og derfor også 

utfordrende, og betrakteren må selv engasjere seg i utstillingen for å finne svar på 

spørsmålene som oppstår i utstillingen. I det andre punktet konstateres det at skeiv kuratering 

skal adressere kroppens produktive rolle og dens skeive begjær, men dette utdypes ikke noe 

mer og det er litt vanskelig å si hva dette egentlig innebærer. Mest sannsynlig handler dette 

om det kroppslige begjæret som havner utenfor heteronormativitetens rammer, og som derfor 

belyser nye måter å begjære på, men også nye måter å være kroppslig tilstedeværende i en 

utstilling. I så fall vil jeg si at også dette punktet er i god overenstemmelse med Pride Art, 

hvor det skeive begjæret ofte er en sentral kunstnerisk tematikk. Det tredje og siste punktet 

knytter seg litt for eksklusivt til museumssektoren for å kunne omfavne Pride Art ordentlig. 

Punktet handler for det første om å utfordre museenes normative strukturer ved å stille 

kritiske spørsmål til arkiv, innsamling og formidling. For det andre handler det om å 

anerkjenne og henvende seg til et skeivt publikum. Fokuset til Pride Art ligger helt klart på 

det skeive publikum, og et viktig aspekt ved utstillingen er også å utfordre normativiteten i 

 Hufschmidt, "The Queer Institutional, Or How to Inspire Queer Curating," s. 30.53
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kunst- og kultursektoren. Men dette knytter seg ikke eksklusivt til museer, og fokuset som 

legges på arkiv og innsamling under dette punktet er urelevant for Pride Art. Pride Art 

handler i større grad om å utfordre gjennom bestemte verdivalg knyttet til kuratering, 

utvelgelse, inkludering og åpenhet. 

Et annet aspekt ved Pride Art som hovedpoengene fra Queer Curating ikke omfatter er 

viktigheten av fellesskapet. Teksten går faktisk motsatt vei, og hevder at fellesskapet, som 

ofte er kjennetegnende ved den skeive kulturen generelt, er problematisk i seg selv: 

"‘Community’ is in itself already a very problematic term here […] We have to go even 

farther and erase that ineffable, naturalized notion that queer is about ‘minorities;’ on the 

contrary, since it’s about the construction of sexual categories writ large, it’s clearly pan-

social. Queer thinkting thus, despite it’s misperceptions, tends away from the specific and the 

niche towards the large macro-structures in our society."  Her argumenterer Isabel 54

Hufschmidt for at det er en feiltagelse at skeiv handler om minoriteter, det vil si de små 

fellesskapene, men derimot handler om de store strukturene i samfunnet. Som jeg har vist i 

introduksjonen til dette kapittelet, er skeiv flertydig og ambivalent, og kan handle om mange 

ting simultant. Jeg mener at Hufschmidt begår en alvorlig feil ved å begrense begrepet til én 

enkelt lesning, slik hun gjør her. Og i tilknytning til Pride Art er det åpenbart at fellesskap er 

et av de viktigste og mest sentrale aspektene ved utstillingen. 

Mitt forslag er å utvide det tredje punktet til å omfatte kuratering på et mer generelt 

plan, ikke utelukkende knyttet til museumsutstillinger. En enklere og mer åpen formulering 

kan lyde slik: Skeiv kuratering må undersøke og utfordre de normative strukturene og 

praksisene tilknyttet utstillingsproduksjon og formidling. I tillegg ville jeg lagt til følgende 

punkt: Fellesskap er et essensielt og viktig aspekt ved skeiv kultur, og derfor må skeive 

utstillinger nødvendigvis inkludere, representere og reflektere dette fellesskapet. 

Når Pride Art ses i relasjon til teorien jeg har skissert i dette kapittelet ser man at det 

finnes mange paralleller og likhetstrekk, men også noen forskjeller. Den største forskjellen er 

at Pride Art organiseres og gjennomføres utenfor museumssektoren, av frivillige mennesker, 

uten noen kommersielle særinteresser. Dette gir Pride Art friheten til å produsere utstillinger 

på egne premisser, som kanskje er mer problematisk for de større institusjonene. Disse 

 Hufschmidt, "The Queer Institutional, Or How to Inspire Queer Curating," s. 30.54
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forskjellene er interessante fordi det synliggjør Pride Arts særegenhet, og annerledeshet 

innenfor sitt eget fagfelt. 
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4. I FOUGHT THEREFORE I AM: 

EN UTSTILLINGSANALYSE 

Introduksjon til utstillingens tema, tittel og visuelle profil 
 

Hvert år har Oslo Pride et eget tema som er retningsgivende for feiringens fokus og profil. 

Fordi Pride Art er en del av den overordnede Pride-festivalen, reflekteres disse temaene også 

i utstillingene. I 2019 var årets tema historie, en markering av 50-årsjubileet til Stonewall-

opprøret. Denne historiske hendelsen representerer i dag den offisielle starten på Pride-

bevegelsen. Opprøret var en reaksjon på at klientellet på baren Stonewall Inn i New York i 

lang tid hadde blitt trakassert av politiet.  I juni 1969 ble det demonstrert mot politiets 55

arrestasjoner, og opprøret har siden blitt stående som et viktig symbol i homokampen. FRI 

skriver følgende om dette årets Pride-tema:  

"I 2019 er det 50 år siden starten på den moderne homokampen: Natt til 28. juni 1969 hadde folk 
sett seg lei av politiets trakassering av skeive og bestemte seg for å kjempe tilbake på utestedet 
Stonewall Inn i New York. Siden den gang har Pride blitt arrangert over hele verden. I år feirer vi 
den skeive historien: kjærligheten, menneskene, kampene og seierne"  56

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO skriver at Pride-temaet historie "handler 

om kamper som er kjempet, om oppturer og nedturer. Det er også en påminnelse om at like 

rettigheter, anerkjennelse og respekt, ikke kan tas for gitt, og fortsatt ikke er virkeligheten for 

alle."  I Pride Art-utstillingen 2019 reflekteres temaet først og fremst i utstillingstittelen I 57

fought therefore I am; jeg kjempet, derfor er jeg. Tittelen trekker en klar parallell til den 

skeive rettighetskampen, og at dette er en kamp som handler om overlevelse. Fokuset på 

kamp gir utstillingstittelen aktivistiske undertoner og skaper en følelse av at utstillingen ikke 

 Store norske leksikon, s.v. "Pride i Noreg," av Birger Berge, 2017. https://snl.no/Pride_i_Noreg55

 FRI. Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, "Pride 50 år: En historie verdt å kjempe for!"56

 UiO Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, "Oslo Pride 2019: Historie."57
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bare er en feiring av den skeive rettighetsbevegelsen, men en anerkjennelse av kampen som 

ligger bakenfor. Tittelen poengterer at utstillingen, eller snarere kunstnerne som står bak, er 

her på grunn av denne kampen. 

 

Utstillingsplakaten og katalogen er laget av Trine Louise Ween (ill. 1) og vektlegger 

fokuset på homokamp, demonstrasjon og aktivisme ytterligere. Bakgrunnen av designet 

består av en collage med svart/hvitt-bilder hentet fra parader, demonstrasjoner og 

nyhetsoppslag. Øverst ser vi demonstranter som holder opp plakater med slagord som 

"Homosexuality is not a defect" og "We are proud to be gay". Lenger ned synes et banner fra 

en 25-årsmarkering etter Stonewall-opprørene med påskriften "Affirm the Human Rights of 

Lesbian and Gay People", og helt nederst på plakaten ser vi et dystert nyhetsoppslag fra 

2016: "News Alert, Orlando: 50 dead, 53 injured in worst mass shooting in U.S. history". 

Over collagen står utstillingens tittel med store blokkbokstaver i rosa, som gjennom fargen 

Ill. 1. Trine Louise Ween, I fought therefore I am, Pride 
Arts utstillingskatalog 2019. https://
www.rabledesign.com 
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vekker assosiasjoner til det rosa trianglet  – et viktig symbol på skeiv identitet. Plakatens 58

design trekker klare paralleller til Stonewall og den skeive rettighetskampen, og legger ikke 

skjul på at dette er en historie med mange vanskelige kapitler. Utstillingens visuelle profil har 

et provokativt og aktivistisk uttrykk som er typisk for den skeive rettighetsbevegelsen. 

 

En viktig bidragsyter til utviklingen av det skeive aktivistuttrykket var aktivistgruppen 

ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power). ACT UP ble stiftet i New York på midten av 

1980-tallet og hadde som fokus å bekjempe homofobiske holdninger til AIDS.  Mange av 59

gruppens medlemmer jobbet innen kunst, teater, reklame og massemedia, og ACT UP brukte 

denne ekspertisen til å skape et nytt visuelt raffinement i AIDS-aktivismen. ACT UP tok 

avstand fra bruk av journalisme for å forklare sin agenda, og fokuserte i stedet på visuell 

Ill. 2. The Silence = Death Project, Silence = 
Death, 1987. Litografi, 85.1 x 56 cm. Wellcome 
Collection gallery (2018-03-22): https://
wellcomecollection.org/works/t3duhg9a 
CC-BY-NC-4.0

 Det rosa trianglet er et LHBT-symbol, opprinnelig brukt av nazistene for å markere homoseksuelle menn, men 58

senere gjenbrukt som et positivt symbol på skeiv identitet.

 Reed, Art and homosexuality, (Oxford: Oxford University Press, 2011), s. 217.59
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kommunikasjon, og skapte heller plakater og t-skjorter for å formidle sitt aktivistiske 

budskap. Christopher Reed forklarer at gruppens visualitet sto i kontrast til den "håndlagde" 

estetikken som ofte assosieres med protestbevegelser, og at dette uttrykket fikk stor 

betydning for AIDS-aktivismen: "ACT UP’s elegant, angry visuals, multiplied through the 

mass media, made their provocative combinations of borrowed images and blunt text the look 

of AIDS activism worldwide."  Et kjent eksempel fra ACT UPs aksjoner er plakaten med et 60

rosa triangel på en svart bakgrunn (ill. 2). Under triangelet står teksten "SILENCE = 

DEATH" i store, hvite bokstaver. Budskapet er enkelt, men kraftfullt: fortielsen av AIDS 

fører til død. Mindre åpenbar er betydningen til det rosa trianglet, et symbol som opprinnelig 

ble brukt for å markere homofile menn av nazistene. Symbolets historie var ikke allment 

anerkjent utenfor det skeive fellesskapet på denne tiden, noe som gjør at plakaten kan forstås 

på flere nivåer: "Such references refleted the ACT UP designers’ immersion in gay culture 

and asserted the historical value of the communities now under siege."   61

Plakatdesignet til Pride Art-utstillingen 2019 spiller på mange av de samme 

virkemidlene som er typiske for ACT UP. Plakaten er en provokativ blanding av lånte bilder 

og brysk tekst, akkurat slik Christopher Reed beskriver ACT UPs typiske estetikk. Tittelen I 

fought therefore I am og collagen av demonstrerende mennesker i bakgrunnen minner om det 

Reed kaller "angry visuals". Utstillingsplakaten bidrar til å visualisere utstillingens tittel, og 

skape en kontekst rundt budskapet. Slagordene og de demonstrerende menneskene 

visualiserer også den skeive rettighetskampen fra Stonewall-opprørene til i dag, og skaper 

samtidig en historisk kobling mellom denne historien og Pride Art. Tittelen handler om å 

kjempe, og denne tematikken blir forsterket av plakatdesignet. "Kamp" blir med andre ord 

utstillingens sentrale premiss. 

Pride Art deler det store teltet på Youngstorget med Pride House som holder 

arrangementer i to konferansesaler på hver sin side av galleriet. Pride House jobber for å 

synliggjøre bredden i skeiv kultur gjennom debatter, seminarer og foredrag: "Siden 2011 har 

Oslo Pride og FRI Oslo og Akershus stelt til Pride House sammen med utallige små og store 

organisasjoner og stemmer i Norge og Norden. Her løfter vi bevisst frem debatter som ellers 

blir hysjet ned eller ignorert. Det er en partipolitisk nøytral arena hvor vi skaper et rom for å 

 Reed, Art and homosexuality, s. 217.60

 Reed, Art and homosexuality, s. 220.61
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synliggjøre mangfoldet av kjønn, identitet og seksualitet."  Jeg opplever at det politiske 62

fokuset til Pride House farger over på Pride Art, og forsterker utstillingens egne aktivistiske 

preg. Gjennom å dele lokaler påvirker de to selvstendige arenaene hverandre på en 

interessant måte. For å komme inn i Pride House-arrangementene må man gjennom galleriet 

og derfor blir alle som skal på Pride House-arrangementer eksponert for Pride Art-utstillingen 

samtidig. Kunst, kultur og politikk er under ett og samme tak, og jeg mener dette er noe som 

preger utstillingen. 

 

Ill. 3. Youngstorget, 15 juni 2019. I midten ligger Pride Arts store utstillingstelt, flankert av Pride House på 
høyre og venstre side. Foto av Jørn Larsen / Oslo Pride: https://www.flickr.com/photos/oslopride/
48068313066/ CC BY-NC-ND 2.0

 Oslo Pride, "Pride House."62
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Utstillingens utforming: Lokale, veggoppsett og lyssetting 
 

I fought therefore I am befinner seg i et 800 m2 stort telt midt på Youngstorget i Oslo (ill. 3). 

Oslo Prides offisielle design preger utsiden av teltet og signaliserer at dette er et sted som 

tilhører festivalen. Jeg mener det er viktig å poengtere at utstillingen nettopp befinner seg i et 

telt og er del av en festival, for dette skaper en spesiell atmosfære rundt selve utstillingen. Det 

er ikke bare utstillingen som er midlertidig, men utstillingslokalet (teltet) og settingen rundt 

(festivalen) er også midlertidige. Det er også verdt å påpeke at utstillingen befinner seg midt i 

det offentlige rom (Youngstorget), og forandrer midlertidig utseendet og opplevelsen av dette 

rommet. Jeg mener denne midlertidigheten legger et viktig premiss for opplevelsen av 

utstillingen, og gjør at den kan oppleves som en tilstand utenfor normalen i det offentlige 

rom. Dette gjelder selvsagt også for hele Pride-festivalen: I en ti-dagers periode fylles 

bybildet med regnbueflagg og Pride-relaterte arrangementer. Befinner man seg i Oslo 

sentrum blir man eksponert for Pride stort sett over alt hvor man går. Møtet med det skeive 

skjer derfor allerede før man går inn i utstillingen. Fokuset på mangfold, kjærlighet og 

rettighetskamp er synlig både i byen og i media, og det er med all denne før-eksponeringen at 

man møter utstillingen. 

Fronten til galleriteltet på Youngstorget er av plexiglass, og dette gir full innsikt til 

galleriet fra gateplanet. Her er det også plassert benker og bord, så folk kan sette seg ned og 

ta et pust i bakken. Innenfor inngangen er det enda et sitteområde med stoler og bord, samt en 

café (ill. 4). Jeg ser flere som har samlet seg, både utenfor og innenfor, som skravler, drikker 

kaffe eller slapper av. Det er tydelig at teltet ikke bare er tenkt som et galleri, men også som 

en møteplass. Sitteområdet flankeres av en scene på høyre side og en liten Pride-butikk med 

skeiv litteratur, magasiner, smykker og andre småting til venstre. Utstillingen er tydeligvis 

ikke bare en plattform for kunst, men også en plattform for andre små virksomheter. I midten 

har kunstnerne sin salgsbod hvor man kan reservere og kjøpe kunsten som er til salgs i 

utstillingen. Pride Art er en salgsutstilling, og derfor har utstillingen også en økonomisk 

relevans for kunstnerne som deltar. Derfor handler ikke Pride Art bare om å synliggjøre skeiv 

kunst og andre skeive virksomheter, men er også en potensiell inntektskilde for dem som 

deltar. 
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Selve utstillingen befinner seg bakenfor salgsboden, og det er flere innganger både på 

høyre og venstre side av boden. Første gang jeg ser utstillingen synes jeg det er vanskelig å 

velge hvor jeg skal starte, fordi det ikke er noe logisk startpunkt. De hvite veggene i rommet 

er organisert litt som en labyrint, og dette gjør også at jeg ikke umiddelbart har oversikt over 

hvor jeg skal gå. Selv om veggene er hvite, er dette er ingen klassisk "white cube". 

Gallerirommet er fylt med frittstående vegger som er konstruert på mange ulike vis (ill. 5). 

Noen vegger går i sikk-sakk, noen er bokskonstruksjoner, mens andre er som små nisjer. På 

labyrintisk vis vrir og vender veggoppsettet seg gjennom galleriet, noe som gjør at jeg hele 

tiden må snu meg og forandre retning for å se hva som befinner seg på baksiden av hvert 

hjørne, og i hver nye seksjon. Som besøkende er jeg nødt til å være aktiv og styre min egen 

vei gjennom utstillingen. Når jeg kommer lenger inn i utstillingen ser jeg at det er et system i 

det labyrintiske: Veggene er nemlig orientert rundt et åpent område i midten av teltet. Dette 

fungerer som et midtpunkt i utstillingen hvor jeg får større oversikt over lokalet. 

Rommet og veggene er spesialbygde for å romme Pride Art-utstillingen. Selv om 

galleriet er stort, virker det relativt intimt fordi veggene står tett, og deler inn rommet i mange 

små ganger og nisjer. Intimiteten skaper også en nærhet til kunsten som er utstilt, og faktumet 

at dette er et telt, i motsetning til et klassisk museumsbygg eller galleri, setter et uhøytidelig 

preg på omgivelsene. Antallet vegger og tettheten mellom dem er hensiktsmessig. I fought 

therefore I am viser mer enn 600 kunstverk, og for å kunne stille ut all denne kunsten trengs 

Ill. 4. Inngangsområdet i I fought therefore I am med salgsbod til venstre og sitteområde og scene på høyre 
side. Utstillingen er synlig bakenfor salgsboden. Foto av Mathias Skaset.
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det mange vegger. Hver eneste vegg er tettpakket med kunstverk. Jeg får følelsen av å være i 

kunsten, heller enn å betrakte den, som om hele galleriet er en stor, altomfattende installasjon. 

 

Galleriet er lyssatt med lyskastere som er hengt opp i taket av teltet. Teltduken som 

dekker taket er er hvit og halvtransparent, og slipper inn dempet dagslys. Allikevel er 

lysforholdene litt vanskelige i noen deler av galleriet. Fordi veggene står så tett og er 

organisert i så mange forskjellige vinkler, er det umulig å få lyssatt all kunsten likt med 

lyskasterne. Noen områder har sterk spotbelysning, mens andre havner i skyggen eller har 

skarp sidebelysning (ill. 6). På dagtid hjelper det at taket slipper inn dagslys ovenfra, men på 

kveldstid er kontrasten i lysforholdene mer problematisk. Jeg ser at man har forsøkt å utnytte 

kapasiteten til lyskasterne etter beste evne, men fordi veggene står tett og danner mange 

hjørner og kroker, er det umulig å lyssette alt likt. Dette er en av begrensningene som 

kommer med å holde en så stor utstilling i et telt, fordi lampene ikke kan monteres hvor som 

helst, men er begrenset til visse bærende elementer i teltkonstruksjonen. Hadde det vært 

mulig å konstruere og orientere veggene mer i forhold til lampene? Kanskje, men da måtte 

veggene ha vært bygget og organisert på et mye mer homogent vis. Samtidig opplever jeg at 

det labyrintiske veggoppsettet har en funksjon, og er meningsbærende i seg selv. Meningen 

med utstillingen er at den skal være skeiv, og veggoppsettet er definitivt med på å gi 

utstillingen et skeivt preg. Utstillingsrommet er krokete, originalt og annerledes, og således er 

Ill. 5. I fought therefore I am har et labyrintisk veggoppsett og veggene er organisert på mange ulike vis 
gjennom rommet. Foto av Mathias Skaset.
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rommet med på å formidle utstillingens skeivhet. Dessverre er det vanskelig å forene denne 

typen rominndeling med lysforholdene som er tilgjengelig i teltet. 

 

Selv om det er et tydelig problem med lysforholdene noen steder i utstillingen, er det 

ingen av kunstnerne som trekker dette frem som problematisk i intervjuene. Faktisk er det 

ingen som nevner lysforholdene i det hele tatt. Jeg mener at dette er et indirekte uttrykk for 

solidariteten i Pride Art-fellesskapet. Pride Art er ikke en konkurransedrevet utstilling, men 

en utstilling som handler om samhold, og derfor ligger fokuset på helheten, ikke på 

enkeltindivider. Derfor er det også kanskje mindre viktig hvordan de enkelte kunstverkene er 

lyssatt, fordi helheten er hele poenget. 

Presentasjon: Oppheng og sammenstillinger 
 

Kunsten henger tett på alle veggene rundt i galleriet. Det er en overveldende mengde kunst i 

rommet og det er nesten vanskelig å ta inn alt på en gang. Jeg brukte lang tid, og besøkte 

utstillingen flere ganger for å få sett alt ordentlig. Om det er ett ord som beskriver utstillingen 

mer enn noe annet, så er det mangfold. I galleriet befinner det seg et bredt spekter av 

Ill. 6. Noen områder i utstillingen preges av ujevn lyssetting. Foto av Mathias Skaset.
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kunstuttrykk som blant annet omfatter maleri, skulptur, fotografi, lysinstallasjoner, tegning, 

litteratur, video, musikk, treskjærerkunst og animasjon. Den todimensjonale kunsten er 

overveiende innrammet, bortsett fra maleriene, hvor lerretene stort sett henger direkte på 

veggen. Skulpturene står enten plassert på gulvet eller på hvite pidestaller. Det er kun ett 

glassmonter i utstillingen, men ellers finnes det få visuelle og fysiske barrierer mellom kunst 

og betrakter. Kunsten som henger på galleriveggene er organisert etter kunstner, men er hengt 

opp på forskjellig vis gjennom hele utstillingen. Bildene henger på linje, i klynger, i rutenett, 

symmetrisk eller asymmetrisk – det finnes ikke noe enhetlig opphengsprinsipp. Kunsten 

henger gjennomgående veldig tett, og på mange av veggene er det ingen klare skiller mellom 

hver enkelt kunstner. De større veggene, hvor det henger mange kunstnere tett ved siden av 

hverandre, har et collage-aktig utseende. Derimot er de mindre veggene oftest dedikert til én 

enkelt kunstner, så her er det lettere å forstå overgangene fra kunstner til kunstner. Allikevel 

gjør tettheten mellom kunstverkene at hvert arrangement påvirkes av det som henger rundt. 

Det gjør at det oppstår relasjoner på kryss og tvers av kunsten gjennom hele utstillingen. 

 

Helt innerst i utstillingen henger det for eksempel tre store fotografier av en delvis 

avkledd mannsfigur. Ansiktet er tildekket i alle tre bildene og i høyre hånd holder mannen 

enten en murstein eller en stein. Bildene får meg til å tenke på opprør og aktivisme, men også 

ren vold. I nærheten av disse bildene står det en lav pidestall med en bystefigur av et 

Ill. 7. Et eksempel på paralleller på tvers av ulike kunstverk i utstillingen. Til venstre: Stonewall I-II-III, av 
Ole Ludvig Vandbakk. I midten: KISS ME, av Mr. Kling, arrangement med krigshjelm. Til høyre: Deadly love, 
av Trine Midtlie Elmholt. Foto av Mathias Skaset.
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menneske. Det ligger sand og blodige steiner rundt figuren, og det renner blod fra hodet og 

nedover overkroppen. Figuren avbilder åpenbart en steinet person. På en annen lav pidestall 

like i nærheten befinner det seg en gjenstand som minner meg om en tysk krigshjelm. 

Hjelmen er spraymalt med ulike farger, og noen steder renner røde malingsstriper nedover 

hjelmen, noe som ser ut som blod. På forsiden av hjelmen står det skrevet "Kills: 78" og 

"Forgive me". Jeg synes det er veldig interessant hvordan slike paralleller kan oppstå i 

utstillingen uten at kunstnerne nødvendigvis har planlagt det. Alle disse kunstverkene er laget 

av forskjellige kunstnere, men allikevel kommuniserer de med hverandre fordi de deler visse 

likhetstrekk. Kunsten får dermed en utvidet kontekst i møtet med kunsten som befinner seg 

rundt. Utstillingen er full av slike potensielle relasjoner som hver enkelt person må oppdage 

for seg selv. 

Jeg synes overfloden av kunst i utstillingen er utfordrende, men samtidig fengslende. 

Mens jeg går gjennom utstillingen blir blikket mitt dratt hit og dit, og nye synsinntrykk 

vekker oppmerksomheten min hele tiden. Overfloden av kunst gjør det samtidig veldig tid- 

og energikrevende å skulle gå systematisk gjennom hele utstillingen på én gang. Jeg 

bestemmer meg heller for å gå litt på kryss og tvers, og i første omgang fokusere på den 

kunsten som vekker oppmerksomheten min mest. Det er som om overfloden aktiviserer meg 

selv som betrakter til å bestemme min egen vei gjennom utstillingen. Aktiviseringen 

forsterkes også av at utstillingsrommet heller ikke er bygd opp på et lineært vis. Det 

labyrintiske veggoppsettet gjør at jeg må ta mine egne valg, og selv bestemme hvilken 

inngang jeg skal ta, hvor jeg skal begynne og hvordan jeg skal bevege meg gjennom 

utstillingen. Kanskje er det ikke meningen at man må se all kunsten på én gang heller? 

Kanskje handler det mer om selve opplevelsen av utstillingen? 

På veggene henger det tekster som introduserer hver enkelt kunstner. Dette er også de 

samme tekstene som er gjengitt i utstillingskatalogen. Kunstnerne har skrevet tekstene selv, 

og det er store variasjoner i språk, utforming og lengde. Selv om dette er en utstilling hvor 

mangfold står i fokus, opplever jeg at mangfoldet og variasjonen mellom tekstene er litt 

krevende. Jeg mener at bruk av tekst i utstillinger i all hovedsak handler om å formidle 

informasjon. I I fought therefore I am opplever jeg at dette potensialet går delvis tapt fordi 

variasjonen mellom tekstene skaper uro i utstillingens språk. Å produsere tekster til en 

utstilling er en stor jobb, spesielt til en så stor utstilling som I fought therefore I am. Jeg liker 
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idéen med å la kunstnerne snakke for seg selv i utstillingen, for dette er noe som samsvarer 

med Pride Arts demokratiske utstillingskonsept og fokus på mangfold. Allikevel er bilder og 

tekst to forskjellige måter å kommunisere på, og billedlig og tekstlig mangfold fungerer ikke 

nødvendigvis på samme måte. Derfor mener jeg det hadde skapt mer sammenheng og orden i 

utstillingen om tekstene hadde vært utformet mer enhetlig. 

 

Et stykke inn i utstillingen befinner det seg en gang på galleriets venstre side. Her er det 

et eget videorom hvor det vises animasjoner og videokunst. Gangen utenfor videorommet er 

smal og skaper et avgrenset område som skiller seg fra resten av utstillingen, både fysisk og 

innholdsmessig. Her er det satt opp en temavegg som er viet Pride Arts historie, og er 

samtidig en synliggjøring av årets Pride-tema. Veggen er en collage av avisutklipp, 

utstillingsplakater og bilder fra de aller første skeive utstillingene i Norge. Øverst på veggen, 

i store bokstaver, står det "Slik begynte det" og under henger det en liten plansje med tittelen 

"Pride Art: Den spede begynnelsen i 1985" som forteller en sammenfattet historie om de 

forskjellige utstillingene som holdt sted på 80- og 90-tallet. 

Ill. 8. "Slik begynte det", utstillingens historievegg med plakater, avisutklipp og bilder. Foto av Mathias 
Skaset.
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Fire utstillingsplakater og tre kunstverk henger på historieveggen, og disse er fint 

rammet inn. I motsetning til plakatene er avisutklippene, sammen med noen bilder fra 

utstillingen i 1985, printet ut på vanlig kopipapir. Bildene er også hengt opp på veggen med 

heftemasse, noe som får papiret til å bølge seg. Dette gir veggen et litt uferdig 

helhetsinntrykk. Innholdsmessig gir veggen et godt innblikk i oppstarten av skeive 

utstillinger i Norge, men utviklingen fra 90-tallet og til i dag uteblir. Teksten gjør det heller 

ikke klart hva som er bindeleddet mellom de tidlige skeive utstillingene og Pride Art, selv om 

Pride Art nevnes i overskriften. 

Jeg mener det er et godt initiativ å vie en vegg i utstillingen til Pride Arts historie, men 

gjennomføringen er dessverre ikke fullstendig vellykket. Veggen gir publikum mulighet til å 

få et historisk innblikk i Pride Arts opprinnelse og utvikling, men dette potensialet utnyttes 

ikke til det fulle når ikke hele historien formidles. Jeg opplever også veggens plassering som 

problematisk, fordi den befinner seg relativt langt inn i utstillingen. Den er med andre ord litt 

bortgjemt, noe jeg synes undergraver årets fokus på historie. Til tross for at historieveggen 

ikke når sitt fulle potensial, er det interessant at Pride Art markerer sin egen historie i 

utstillingen. Dette kan tolkes som et forsøk på å historisere Pride Art, og løfte frem 

utstillingens historiske kontekst. Jeg påpekte innledningsvis at det ikke finnes noen skrevet 

historie om skeiv kunst og kultur fra et norskt perspektiv, et faktum som gjør seg gjeldene for 

mange aspekter av den skeive historien. Michael Warner understreker at skeive mennesker 

ikke har de samme institusjonene for felles hukommelse slik den streite kulturen har.  Derfor 63

må hver nye skeive bølge oppfinne seg selv på nytt. Av denne grunn er den skeive kulturen 

ofte historieløs. Jeg mener at historieveggen kan uttrykke et ønske blant de skeive kunstnerne 

i Pride Art om å etablere sin egen historie og skape mer bevissthet rundt utviklingen av sitt 

eget fellesskap. 

 Warner, The Trouble with normal, s. 51-52.63
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Stil og tematikk: På skeivhetens premisser 
 

Jeg vil nå se nærmere på utstillingens stil og tematikk. Som jeg har vært inne på har 

utstillingen hvert år et overordnet tema, som i 2019 var historie. Jeg har beskrevet hvordan 

dette temaet gjenspeiles i utstillingens tittel, plakatdesign, og den ene veggen som er dedikert 

til Pride Arts historie. Men hvor synlig er dette temaet egentlig? Og hvilket premiss er det 

egentlig som styrer utstillingens utforming? I det følgende argumenterer jeg for at 

historietemaet i virkeligheten spiller en underordnet rolle i utstillingen. Jeg mener derimot at 

det er konseptet skeiv som er utstillingens sentrale og retningsgivende element. 

Kunsten som er utstilt i I fought therefore I am er ikke produsert for å formidle en 

bestemt tematikk. Det finnes tvert i mot ingen kriterier for hva som kan stilles ut, så lenge 

kunstneren selv definerer kunsten sin som skeiv. Dette gjør at utstillingens tematikk og dens 

innhold kan betraktes som to forskjellige aspekter ved utstillingen. Jeg vil også stille 

spørsmålstegn ved synligheten til utstillingens tematikk på et mer overordnet plan. I galleriet 

er utstillingens tittel kun representert i form av utstillingskatalogen som står oppstilt ved 

salgsboden, og står ikke skrevet på noen av veggene i lokalet. Utstillingen introduseres heller 

ikke med noen overordnet utstillingstekst. Den eneste aktive bruken av tekst i 

utstillingsrommet er kunstnertekstene, som er hengt opp ved siden av kunstverkene. Men 

disse tekstene handler ikke om tematikken, men om kunstnerne som deltar. Det eneste stedet 

som virkelig tar opp temaet historie i selve utstillingen, er historieveggen. Derfor vil jeg 

argumentere for at historietemaet ikke er retningsgivende for utstillingens innhold og 

utforming, men har et ganske annet formål. Som nevnt er det eneste premisset for å delta på 

Pride Art at kunstnerne definerer seg selv eller sin kunst som skeiv. Det er med andre ord "det 

skeive" som er utstillingens bærende og bindende element. 

Hvorfor har utstillingen hvert år et eget tema, når temaet ikke nødvendigvis reflekteres i 

utstillingen? Pride Art produserer utstillinger årlig for Oslo Pride, og utstillingens tema og 

tittel forandres hvert år. Det som er konstant er utstillingens skeive identitet, innhold og 

utforming. Min egen opplevelse som betrakter er at temaet handler mer om utstillingens 

utside, og er til for å gi utstillingen en spesifikk årlig profil. Temaet gir utstillingen en egen 

identitet utover det skeive, som gjør at den kan oppleves som ny og tidsspesifikk hvert år. 
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Men temaet spiller kun en underordnet rolle, for det er det skeive som styrer utstillingens 

innhold og utforming. 

Så hva er det som er spesifikt skeivt ved I fought therefore I am? For å besvare dette 

spørsmålet vil jeg på nytt trekke frem hva som er de definerende elementene ved konseptet 

skeiv. I teorikapittelet definerer jeg skeiv som et brudd med normer, og som en kritikk av 

normer. Konseptet er på samme tid vanskelig å definere, og er tvetydig og 

grenseoverskridende i sin karakter.  Ambivalens er med andre ord et helt sentralt aspekt ved 64

det skeive. Så spørsmålet er: Hvordan bryter I fought therefore I am med normer knyttet til 

utstillinger, og hvilke konsekvenser har disse bruddene for utstillingens innhold og 

utforming? 

Det første og kanskje mest iøyenfallende normbruddet i utstillingen er overfloden av 

kunstverk, mangfoldet av ulike sjangere og teknikker, og de mange forskjellige måtene 

kunsten er presentert på. Det finnes ikke én enhetlig presentasjonsmåte, eller noen estetisk 

"renhet" i utstillingens uttrykk. Kunstverkene henger tett, ikke bare på én rett linje, men over 

og under hverandre, og på kryss og tvers. Dette er en total motsats til den såkalte "hvite 

kuben" som er en av de fundamentale byggesteinene til det moderne museet.  Den hvite 65

kuben etterstreber et stilrent og minimalistisk uttrykk, og er designet for å stenge ute den 

eksterne verden fra gallerirommet og konsentrere betrakterens blikk. I Gender, Sexuality and 

Museums påpeker Levin at den hvite kuben er en norm i det vestlige samfunnet, på lik linje 

med heteroseksualitet, maskulinitet og hvithet.  Den hvite kuben er derfor ikke et nøytralt 66

rom, men kan plasseres innenfor en spesifikk historisk og sosial kontekst. I fought therefore I 

am er hverken stilren eller minimalistisk, men er heller et prinsipielt brudd med den 

tradisjonelle hvite kuben. I sitt mangfoldige og tettpakkede uttrykk har utstillingen mer til 

felles med et såkalt wunderkammer, en av forløperne til det moderne kunstmuseet. Et 

wunderkammer (eller kuriositetskabinett) var et tidlig utstillingsrom, fylt med gjenstander 

som skulle vekke undring og nysgjerrighet.  Et wunderkammer var ofte fylt til randen med 67

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 9.64

 McClellan, The art museum from Boullée to Bilbao (California: University of California Press, 2008), s. 129.65

 Levin, "Introduction," s. 5. 66

 McClellan, The art museum from Boullée to Bilbao, s. 116.67
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kunst og kuriositeter. Andrew McClellan beskriver wunderkammrenes overfylte vegger som 

et svimlende spetakkel med en leken uorden. 

I fought therefore I am kan definitivt beskrives som en svimlende, spektakulær og leken 

utstilling. Og det er nettopp her at Pride Art avviker fra hvordan kunst generelt stilles ut på 

museer og gallerier. I dag er det ofte vanlig at kunstutstillinger vektlegger et fåtall kunstverk 

av høy kvalitet, med god belysning og mye plass rundt verkene. Slike strategier kan handle 

om å fremheve kunstens særegne estetikk og kvalitet, og tilrettelegge for uforstyrret 

kontemplasjon. En effekt kan også være at kunstverket virker opphøyd og oppleves som mer 

verdifullt når det har mye plass for seg selv, og ikke forstyrres av for mange andre elementer 

rundt. I I fought therefore I am er det ingen kunstverk som er satt i et privilegert fokus, eller 

som er isolert fra resten av utstillingen. Tettheten gjør at jeg ikke kan betrakte ett og ett bilde, 

men hele tiden må forholde meg til flere bilder samtidig. Det er ingen ordentlige pusterom, 

ingen bestemt leseretning, og ikke alltid klare grenser mellom kunstnerne. Fraværet av 

grenser og leseretning kan tolkes som et uttrykk for utstillingens skeive karakter. Det er som 

om de tradisjonelle skillene mellom ulike kunstsjangere og uttrykk blir forsøkt visket ut i 

utstillingen, så ting smelter sammen og helheten får et ambivalent og tvetydig utseende. Selv 

om kunsten er organisert etter kunstner, er dette en utstilling som i liten grad fokuserer på 

individuelle kunstnerskap. Fokuset ligger snarere på det som er felles for kunstnerne, og 

denne fellesnevneren er det skeive. 

Jeg mener at den tette hengingen er en bevisst strategi, som handler om å visualisere 

mangfoldet i det skeive, og kommunisere idéen om fellesskap. Hvis Pride Art virkelig hadde 

hatt plassproblemer, eller ville hatt mer åpen veggplass kunne de alltids ha satt begrensninger 

for hvor mange kunstverk hver kunstner får stille ut. For eksempel kunne de ha bestemt at 

hver kunstner bare får stille ut tre bilder hver. Da ville antallet kunstverk i utstillingen vært 

halvert, og utstillingen hadde hatt dobbelt så mye veggplass. Men Pride Art har ingen 

begrensninger på dette punktet. Derfor mener jeg at tettheten mellom kunstverkene er en 

strategisk måte å formidle mangfold på, og samtidig et virkemiddel for å stille seg i kontrast 

til det tradisjonelle utstillingsrommet.  

Utstillingens narrativitet, eller snarere dens fravær av et spesifikt narrativ, er også et av 

utstillingens sentrale skeive karaktertrekk. I utstillingen er det ingen overordnet 

fortellerstemme, og det er heller ikke noe forhåndsbestemt lese- og bevegelsesmønster. 
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Utstillingen er ikke strømlinjeformet, og har ingen kronologi. Dette er nok et punkt hvor I 

fought therefore I am avviker fra normen. Andrew McClellan poengterer at tradisjonelle 

kunstmuseer har forhåndsbestemte bevegelsesmønstre som dikterer opplevelsen og 

oppførselen til de besøkende: "Though visitors may wander freely (and the freedom to go 

where we please and stay as long as we like is a main attraction of museums), the existence 

of a prescribed route and code of conduct lends the visit a ritual quality […]"  I I fought 68

therefore I am må jeg velge min egen vei fordi det ikke finnes en fast løype gjennom 

utstillingen. Fordi det heller ikke er en overordnet fortelling i utstillingen må jeg også gjøre 

mine egne tolkninger basert på det jeg ser. Konsekvensen er at utstillingen kan tolkes på 

mange ulike måter fordi det ikke finnes noen fastskrevet fortelling. I Gender, Sexuality and 

Museums foreslår Robert Mills at skeive presentasjonemåter skal utfordre den lineære 

historien og motstå såkalte "grand narratives".  På denne måten kan skeive utstillinger 69

tilrettelegge for nye, alternative og pluralistiske perspektiver. Fraværet av en overordnet 

fortelling i I fought therefore I am kan derfor tolkes som en invitasjon til å konsumere 

utstillingen på en skeiv måte, der historiene oppstår i møtet mellom betrakter og utstilling. 

McClellan trekker også frem at kontemplasjon er et av de sentrale formålene til 

tradisjonelle kunstmuseer: "Contemplation is the order of the day, and all activities 

incompatible with it, running, talking, eating, and so on, are forbidden."  I fought therefore I 70

am bryter med denne høytidelige, kontemplative atmosfæren. Det sosiale er derimot en 

integrert del av utstillingen. Dette reflekteres i mangelen av grenser mellom inngangsområdet 

med kafé og scene og selve utstillingen, og at det holdes en rekke arrangementer på stedet 

gjennom hele åpningsperioden. 

Utstillingens mangfold, åpenhet og fravær av grenser, forhåndsbestemte 

bevegelsesmønstre og et overordnet narrativ etablerer utstillingens skeive karakter. Slik 

gjenspeiler utstillingen sentrale aspekter ved skeiv aktivisme hvor man tar avstand fra 

separatisme og ekskludering, og hyller ideen om åpenhet og "kryssbefruktning".  Fokuset 71

ligger på det bevegelige, flytende, ubestemmelige og ubestandige. Jeg opplever at Pride Arts 
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åpne kunstformidling i stor grad opprettholder denne skeive flertydigheten. I I fought 

therefore I am er det over hundre deltagende kunstnere med sine egne individuelle stiler, 

uttrykk og budskap. Alt dette eksisterer parallellt i utstillingen uten at det er forsøkt å flette 

alle fortellingene sammen til ett narrativ. Jeg mener at denne pluraliteten er utstillingens 

sentrale skeive uttrykk. 

 

Dette kapittelet har i stor grad basert seg på mine egne empiriske observasjoner, og de 

teoretiske rammeverkene jeg har brukt for å analysere utstillingen. I neste kapittel vil jeg 

presentere intervjuanalysen, og i denne delen av avhandlingen er det kunstnernes egne 

stemmer som står i fokus. 
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5. INTERVJUANALYSE: 

SKEIVE STEMMER OG MUSEER 

 

Utstillinganalysen, som presentert i forrige kapittel, representerer den første av prosjektets to 

analyser. I det følgende kapittelet vil jeg presentere den andre analysen, nemlig 

intervjuanalysen, som danner grunnlaget for å forstå kunstnernes egne subjektive 

perspektiver på utstillingen. Her vil jeg introdusere kunstnerne og deres synspunkter som 

kommer til uttrykk i intervjuene. Jeg vil også identifisere tematikker og paralleller på tvers av 

intervjuene. Hensikten med dette er å belyse kunstnernes egne perspektiver, opplevelser og 

meninger, og forså hvordan dette står i relasjon til utstillingens konsept, og den større 

museumskonteksten.  

Introduksjon til intervjuene 
 

Intervjuene utviklet seg rundt fem nøkkelspørsmål. Mitt første anliggende var å forstå 

kunstnernes motivasjon for å engasjere seg i Pride Art, for deretter å undersøke deres 

forståelse av hva skeiv kunst er, og hvilken betydning skeiv kunst har for kunstnerne. Videre 

ønsket jeg å forstå hva kunstnerne mener er formålet til Pride Art, og om de mener det er 

viktig å ha en skeiv utstilling i Norge i dag. I de kommende avsnittene identifiserer jeg 

hovedtemaene som kommer til uttrykk i intervjuene. For å skape en så god tekstflyt som 

mulig blir kunstnerne introdusert fortløpende i teksten. Jeg har valgt å jobbe tett på 

intervjuene i teksten for å kunne kartlegge tematikkene, kunstnernes posisjonering og deres 

argumentasjon, så sannferdig og personlig som mulig. Hensikten med kapittelet er å forstå 

utstillingen fra kunstnernes perspektiv, og videreformidle dette perspektivet til leseren. 

Derfor siterer jeg hyppig fra intervjuene for å være i tett nærhet til det empiriske materialet. 
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Kapittelet er inndelt i avsnitt som, hver for seg, tar utgangspunkt i hovedtemaene jeg 

identifiserer i intervjuene. Det første temaet jeg utforsker handler om Pride Arts funksjon som 

et fellesskap. Intervjuene bekrefter at utstillingen ikke bare en arena for skeiv kunst, men en 

arena for skeive mennesker. Kapittelets andre tema tar utgangspunkt i Pride Arts politiske og 

aktivistiske aspekter, og undersøker følgende fire undertemaer: forandringspotensial, 

opplysning, rettighetskamp og normkritikk. Disse undertemaene viser at Pride Art som 

utstillingskonsept er delaktig i en pågående rettighetskamp hvor kunstnerne mener at 

utstillingen spiller en viktig rolle. 

Pride Art som et fellesskap 
 

Pride Art er mer enn en utstilling for skeiv kunst, det er også et samlingspunkt for skeive 

mennesker. Pride Art er et fellesskap som ikke utelukkende knytter seg til den årlige 

utstillingen i Oslo, men som lever og er aktivt året rundt. Dette gjelder spesielt for dem som 

er aktive i faggruppa, som er det sentrale, organiserende elementet i Pride Art. Faggruppa 

holder jevnlige møter gjennom hele året, og utstillingsplanlegging er en sentral del av dette 

arbeidet. I intervjuene kommer det tydelig frem at fellesskapet er et spesielt viktig aspekt ved 

Pride Art som betyr mye for kunstnerne. For flere av kunstnerne har Pride Art fungert som en 

døråpner til det skeive miljøet, og en møteplass for å finne likesinnede. Utover dette er Pride 

Art også en arena hvor skeive kunstnerne kan vise seg selv og sin kunst, og bli sett og 

anerkjent for den de er innenfor en trygg og beskyttet ramme. 

Frederick deltok på sin første utstilling med Skeive kunstnere i 2007, og har siden den 

gang vært en av utstillingens sentrale ildsjeler og fagleder i Pride Art gjennom mange år. 

Hans første møte med utstillingen var en veldig betydningsfull opplevelse: "Det var akkurat 

som å komme hjem. Det er kanskje blitt en floskel å si det, men det var virkelig en sånn 

følelse. Å komme inn i et fellesskap, som jeg tror var det første fellesskapet hvor jeg følte 

meg hjemme."  For Frederick er ikke Pride Art bare en utstilling, men et fellesskap og et 72

hjem, et møtested for mennesker med like interesser og lignende erfaringer. "Jeg husker at jeg 

tok ansvar med én gang, jeg hadde lyst til å bidra, og veldig raskt så ble det noe jeg ville 

 Nathanael, Frederick. Intervju av Mathias Skaset. 28.08, 2019.72
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engasjere meg i, noe som ble en viktig del av året. Jeg tror det favna så store deler av meg, og 

gjennom de 13 årene har det tatt mer og mer plass, og til slutt har disse menneskene blitt 

mine beste venner." Pride Art er et fellesskap med et felles mål, hvor man kan finne mening, 

ikke bare i det sosiale, men i kraft av å bidra og engasjere seg, og jobbe mot en felles 

utstilling hvert år. For Frederick er det tydelig at dette et viktig aspekt som gjorde at han raskt 

påtok seg ansvar i gruppen. 

Pride Art, og spesielt faggruppen, har også vært viktig for Sara. Sara kommer 

opprinnelig fra Sverige, men på grunn av sin skeive identitet opplevde hun å ikke passe 

ordentlig inn på hjemstedet sitt. Pride Art har blitt til en familie for henne hvor hun kan føle 

seg trygg: "Jeg tror mye av min bakgrunn henger med meg, […] Og det er sikkert derfor jeg 

er her da. Det er så mye lettere når man blir del av en familie. Faggruppen har betydd veldig 

mye for meg."  Saras historie er et eksempel på hvordan mennesker kan finne støtte og 73

trygghet i et fellesskap som deler lignende erfaringer. Gjennom fellesskapet blir livet lettere 

fordi man ikke lenger trenger å være alene, men kan dele sine erfaringer med andre. 

For Trine har Pride Art fungert som en døråpner inn i den skeive verden. Trine jobber 

som lærer på en barne- og ungdomsskole i Oslo, og har vært med som utstiller i Pride Art de 

siste fem årene. Trine var i det skeive miljøet som ung, men følte ikke at hun passet ordentlig 

inn. Det var først når hun oppdaget Pride Art at hun fant tilhørighet og en inngang inn i det 

skeive miljøet: "Jeg synes det var veldig stas å være med. Jeg synes det var veldig stort. Også 

møtte jeg masse kunstnere, masse skeive folk, så det var liksom en innfallsvinkel inn i det 

skeive miljøet basert på egne interesser."  Trine kommer med et interessant poeng, og det er 74

at Pride Art er et fellesskap som baserer seg både på identitet (skeiv) og på interesser (kunst). 

Det er flere av kunstnerne jeg intervjuet som hadde lignende historier. En annen av disse er 

Maud Bianca, som også fant veien inn i den skeive verden gjennom Pride Art. Første gang 

Maud deltok på Pride Art, som var i 2018, var også første gang hun var ‘ute’ av skapet for 

både venner og familie. Maud er med andre ord ganske ny, både i Pride Art og det skeive 

miljøet. Møtet med Pride Art var veldig sterkt for henne og gjorde at hun til slutt tørte å stå 

frem som skeiv: "Det hadde ikke skjedd uten Pride Art. […] Det var såpass stort å få ha en 

identitet, å møte de frivillige fra Pride, de i faggruppa, og bare folka som kom – det gjorde 
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enormt inntrykk på meg."  Maud fant ‘sine mennesker’ i Pride Art, sier hun. Maud påpeker 75

noe av det samme som Trine, nemlig at hun fant en tilhørighet i Pride Art som hun ikke fant 

andre steder. 

I likhet med Maud Bianca er Ole også en av Pride Arts nyere deltakere. Ole deltok på 

Pride Art for første gang i 2018, samtidig med Maud. I fought therefore I am er bare hans 

andre Pride Art-utstilling, men allikevel er han allerede med i faggruppen og tar også over 

rollen som fagsjef etter denne utstillingen. Ole har lenge drevet med kunst, men hadde aldri 

tenkt på å stille ut arbeidene sine før han kom i kontakt med Pride Art. Til å begynne med 

hadde Ole problemer med å kalle seg selv for "kunstner" fordi han følte det var en tittel han 

ikke hadde rett til å bruke. Det som etterhvert ble viktig for Ole var at utstillingen handlet om 

mer enn å vise frem kunsten sin og kalle seg for kunstner. Han oppdaget at Pride Art også er 

et fellesskap med et viktig samfunnsoppdrag. "Det ble en del av et større bilde og en 

rettighetskamp"  sier Ole. Jeg ser en parallell mellom Ole og Frederick på dette punktet. 76

Frederick ble engasjert i Pride Art blant annet fordi det handlet om å jobbe sammen mot et 

felles mål. Det samme kommer til uttrykk i intervjuet med Ole. Begge to deltar i Pride Art 

blant annet fordi det handler om å være del av noe som er større enn dem selv, og å skape noe 

sammen med andre. 

Frederick påpeker at utstillingen mest av alt er et rom for skeive mennesker og for skeiv 

kunst, og at Pride Art handler om å bygge opp og ivareta dette rommet for mennesker som 

føler seg annerledes. "Formålet er å lage et rom for skeiv kunst og for skeive kunstnere, fordi 

i nesten alle andre rom i samfunnet, også i politikken, så er det ikke rom for de som er 

annerledes." sier Frederick. Han mener at Pride Art er en samling av mange forskjellige 

mennesker innenfor regnbueparaplyen som samler seg rundt noe felles. Det som er felles for 

mange av disse menneskene er at de opplever å ikke bli hørt eller sett, mener Frederick. 

Derfor er det viktig for ham å opprettholde Pride Art som et rom hvor disse menneskene kan 

bli synliggjort innenfor en trygg ramme: "Det skaper et rom som er trygt, som er solid, og 

som blir synlig for folk flest." Jeg synes Frederick konkretiserer noe som er en 

gjennomgående tematikk i alle intervjuene, nemlig at Pride Art samler forskjellige mennesker 
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rundt noe felles. Det er mange individuelle forskjeller mellom kunstnerne jeg snakket med, 

men fellesskapet ser ut til å ha en sentral betydning for alle sammen. 

Pride Art som en politisk arena 
 

Ett av Pride Arts sentrale verdivalg er at alle skal få være med, uavhengig av ferdigheter, 

anerkjennelse, nettverk eller lignende. Jeg mener at dette verdivalget uttrykker at det finnes et 

behov for skape åpne og inkluderende rom i samfunnet, spesielt for skeive mennesker. Dette 

verdivalget gjør Pride Art til et kunstnerisk fellesskap hvor mangfold, inkludering og 

solidaritet står i sentrum. Jeg mener at dette er et politisk aspekt ved Pride Art som får 

utstillingen til å skille seg fra de fleste andre kunstutstillinger. Politikken handler om at Pride 

Art skal være et fellesskap som favner alle, og hvor alle har lik verdi uavhengig av om de er 

profesjonelle kunstnere eller amatører. Fellesskapet er også et rom for annerledeshet, et 

alternativ til den dominerende kunst- og kulturverden, og et rom for skeiv kunst og skeive 

kunstnere. På denne måten fungerer Pride Art som et organ som både beskytter og løfter frem 

skeive kunstnere, så de kan føle seg trygge, men også bli sett. Dette handler om å anerkjenne 

og verdsette mennesker som av forskjellige grunner havner utenfor de heteronormative 

strukturene i samfunnet, og gi dem et tilholdssted. 

I intervjuene kommer det fram at Pride Art er mangefasettert og har mange forskjellige 

funksjoner for kunstnerne. Som jeg har vist er Pride Art fremfor alt et fellesskap og 

samlingspunkt for skeive kunstnere. Men Pride Art har også andre funksjoner, som er minst 

like viktige. En viktig tematikk i intervjuene er Pride Arts politiske og aktivistiske funksjon, 

og dette går som en rød tråd gjennom alle intervjuene. Det er tydelig at alle kunstnerne har en 

klar formening om formålet med utstillingene, og er bevisste på at Pride Art er del av en 

større rettighetskamp for LHBT-personer. Jeg synes det er viktig å påpeke at det er mange 

paralleller mellom fellesskapet og det politiske, og at overgangen mellom de to temaene ofte 

er glidende. For, som det kommer frem i intervjuene, har både fellesskapet og utstillingene 

politiske og aktivistiske aspekter. I intervjuene er det fire hovedtematikker som 

utkrystalliserer ser i denne sammenhengen, og disse er forandringspotensial, opplysning, 
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rettighetskamp og normkritikk. I det følgende vil jeg gå inn på hver av disse for å vise hvilket 

politiske og aktivistiske potensial kunstnerne ser i Pride Art. 

Forandringspotensial og opplysning 
 

Blant kunstnerne jeg intervjuet i Pride Art regjerer det en sterk tro på at kunst har potensialet 

til å skape forandring hos mennesker, og at en utstilling som Pride Art kan skape positive 

endringer i samfunnet. Flere av kunstnerne mener at kunst påvirker psyken, og beveger 

følelsene, og gjennom denne eksponeringen kan den være en brobygger på forskjellige måter. 

For det første kan den bidra til å bekjempe frykt og fordommer hos mennesker som er 

skeptiske til det skeive, og for det andre kan den opplyse og informere om skeive menneskers 

liv og virkelighet. Herigjennom kan utstillingen bidra til å skape større forståelse og dermed 

også mer aksept.  

Sara vet om mange som ikke våger å gå inn i utstillingen fordi de er redde for hva de 

kan møte. Allikevel tror hun at utstillingen på sikt kan være med på å forandre slike 

holdninger gjennom at folk blir eksponert for skeiv kunst i utstillingen. Ved å gå inn i 

utstillingen kan folk få en annen tankegang mener hun, og at møtet med kunsten kan være 

med på å bryte ned frykten mange har i forbindelse med det skeive. Sara påpeker at det er 

veldig mange mennesker som går forbi utstillingen hver dag. Det skjer med andre ord en 

konstant eksponering hvor folk, bevisst eller ubevisst, kan bli oppmerksomme på utstillingen 

og at dette åpner opp for potensiell berøring. Maud mener at berøring er hele poenget med 

utstillingen. Hun har en sterk tro på at kunst har makten til å berøre mennesker, og at det er 

veldig nødvendig for den menneskelige psyken. Ved å ha en utstilling som Pride Art "treffer 

man de aspektene av psyken som mennesker ikke kan unngå. Du blir berørt uavhengig av hva 

det er", mener Maud. I likhet med Sara mener Maud at utstillingen har potensialet til å utvide 

horisonten til mennesker som i utgangspunktet er skeptiske til skeive folk. Hun tror at 

utstillingen kan fungere som en øyeåpner for disse menneskene ved at de kan oppdage ting de 

liker i utstillingen, på tross av at kunsten er produsert av en skeiv person. Slik kan utstillingen 

bidra til å avkrefte fordommer. Utstillingen opptrer dermed som en formidler som ufarliggjør 

det skeive for mennesker som er skeptiske.  
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Et poeng som kommer frem i intervjuene er at kunsten har en evne til å påvirke uten 

ord, og at dette gjør kunsten til et effektivt politisk verktøy. Frederick mener at politikken 

ellers i verden ofte er veldig polarisert, og at polariseringen fører til at man blir fastlåst og 

ikke kommer videre. Han mener at kunsten er et verktøy man kan bruke politisk, men uten å 

havne i den samme fellen. "I kunsten er det ikke noe spill, den er veldig åpen. Også er det et 

veldig sterkt verktøy fordi du beveger følelser. Det provoserer så mye, det berører så mye, det 

gjør noe uten at man egentlig skjønner hva som skjer. Og det tror jeg at man kommer mye 

lenger med." Kunsten er, som Frederick påpeker, mer åpen for tolkning, og man begrenser 

seg ikke til en bestemt retorikk. Kunsten handler ikke om språk, men heller om følelser. 

Budskapet avhenger heller av hvem som besøker utstillingen og hva de opplever i møtet med 

kunsten. Både Maud og Trine påpeker det samme. Trine mener at kunst har makt fordi den 

taler for seg selv, og fordi man som kunstner har lov til "så grensesprengende mye". Hun 

påpeker at kunsten er fri til å tolkes, og at inntrykket kunsten gir er avhengig av hvem 

betrakteren er. Maud viser til det samme når hun sier "man leser selv inn i kunsten, så kunst 

er bare et speil for hvert menneske." Også Ole mener at kunst kan være en effektiv formidler 

av forskjellige budskap, og sier at "Den kan hjelpe folk med å få øynene opp for hva som 

helst!" Mitt inntrykk er at kunstnerne har en sterk tro på kunstens potensiale til å skape 

forandring hos mennesker, og at en skeiv kunstutstilling kan bidra til å frembringe positive 

holdningsendringer til skeive mennesker og skeiv kultur i samfunnet.  

Et beslektet poeng som kommer frem i to av intervjuene er at Pride Art også handler 

om informasjon og opplysning. Ole er opptatt av at kunstnerne i Pride Art kan være med på å 

opplyse samfunnet om skeive menneskers liv. Han trekker frem noen spørsmål som han 

mener står i sentrum: "Hvem er den skeive befolkningen? Hva er det som er viktig for dem? 

Hva opptar dem? Hva er vanskelig for dem?" Her gir Ole uttrykk for et av Pride Arts 

offisielle overordnede mål som handler om å bidra til økt forståelse for skeive menneskers liv 

og virkelighet. Dette er et bevis på at kunstnerne er bevisste på utstillingens målsettinger, og 

at dette er noe kunstnerne samler seg rundt. "Vi vil vise samfunnet hva vi som homofile, 

lesbiske og transpersoner gjør innen billedkunsten"  sier Øyvind. Det Øyvind sier vitner 77

også om bevisstheten rundt et felles mål. Jeg vil understreke viktigheten av dette poenget, 

fordi det bekrefter at Pride Art er en utstilling som handler om fellesskap og samarbeid, og at 

 Rauset, Øyvind. Intervju av Mathias Skaset. 19.06, 2019.77
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kunstnerne er opptatt av å bruke kunst som et verktøy for å bevisstgjøre, informere og skape 

positiv forandring. 

Rettighetskamp og normkritikk 
 

Jeg vil begynne dette avsnittet med å gjenfortelle en historie jeg fikk høre av Øyvind, som er 

en av de første åpne homofile kunstnerne i Norge. Øyvind var en viktig drivkraft bak den 

første skeive utstillingen som fant sted i Oslo i 1985. Etter denne utstillingen ble Øyvind 

spurt av en journalist om han mener at slike utstillinger er viktige. Øyvind svarte "Ja" men 

innrømte samtidig: "Jeg håper at slike utstillinger som dette skal bli unødvendig om en fem-

seks års tid." Øyvinds håp var at homofili skulle bli så akseptert at det ikke ville spille noen 

rolle lenger. I dag innser han at utviklingen ikke har gått så fort som han trodde den gang, og 

er overbevist om at en skeiv utstilling fortsatt er nødvendig for å bekjempe fordommer, 

diskriminering og vold. Han vedkjenner seg at homofiles rettigheter fortsatt er truet i mange 

land, også i Norge. Øyvind vet om flere som er blitt slått ned i Oslo, og har selv opplevd 

hatefulle ytringer. Så lenge noen hater homofile "så må vi stå fram", mener han, og 

utstillingen er en måte å gjøre dette på. Øyvinds karakteristiske kampånd er typisk for Pride 

Art og preger alle kunstnerne jeg har snakket med. Det er tydelig at kunstnerne har en sterk 

formening om nødvendigheten av skeive utstillinger, både i Oslo og i Norge ellers. Øyvinds 

historie er et godt eksempel på hvor personlig den homofile rettighetskampen er for 

kunstnerne, og et eksempel på hvor lenge denne kampen har pågått. Pride Art har vokst og 

utviklet seg mye siden den spede begynnelsen i 1985, men kunstnerne mener at kampen 

fortsatt ikke er vunnet. I dette avsnittet skal jeg se nærmere på kunstnernes meninger om 

Pride Arts rolle innenfor denne kampen. 

Intervjuene viser at behovet for kamp og aktivisme er viktig for kunstnerne. Ole mener 

at formålet med Pride Art i hovedsak handler om to ting: Å utfordre og å vise trygghet. Med 

dette mener han at utstillingen skal utfordre dem som trenger å bli utfordret, og trygge dem 

som trenger å bli trygget. Ole knytter tryggheten til fellesskapet i Pride Art som han mener 

skal være et trygt sted for dem som har det vanskelig, eller som fortsatt er i skapet. Men 

hvordan skal utstillingen utfordre? Trine tar opp denne tråden i samtalen vi hadde. Hun er 
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opptatt av at kunstnerne i Pride Art skal være radikale og opprørske. Hun vil at kunsten skal 

provosere og "sette fingeren på ting man ikke nødvendigvis kan si noe om, eller skrive noe 

om, men være en slags aktivisme." I likhet med Øyvind opplever også Trine at livet ikke 

alltid er så enkelt i Oslo heller, og mener at det er viktig å sette lys på dette i utstillingen. 

"Kampen er ikke over, det er ikke bare fest, vi har det ikke bare bra" sier Trine. Et poeng som 

kommer til uttrykk her er at utstillingen er en politisk arena hvor skeive menneskers 

interesser kan tas opp og synliggjøres. Ole sier at utstillingen har et samfunnsoppdrag, og jeg 

opplever at kunstnerne tar dette oppdraget på alvor. Trine mener at Pride oftest assosieres 

med moro, farger og fest, men at Pride Art sørger for den mer alvorlige biten: "Vi må også ha 

en alvorlig side, det synes jeg er veldig viktig." I denne forbindelsen sier Maud at hun 

kommer fra et land hvor paraden er en protest, som ofte er farlig. Hun mener at Norge, som 

er mer åpent, inkluderende og mangfoldig enn andre steder, burde stå foran: "Vi burde i hvert 

fall vise at vi har aksept!" Disse kunstnernes oppfatning er at Pride Art har en politisk 

oppgave i samfunnet, et såkalt samfunnsoppdrag, som er viktig og nødvendig. Ved å være 

utfordrende, men også ved å vise åpenhet og aksept kan Pride Art bidra i den skeive 

rettighetskampen. 

Pride Arts samfunnsoppdrag knytter seg også mer spesifikk til kunst- og kulturlivet. 

Som en skeiv kunstutstilling er Pride Art kritisk til de dominerende normene i dagens 

kunstformidling, og har som en av sine kampsaker å utfordre holdninger, praksiser og 

tradisjoner i kulturverden. Flere av kunstnerne jeg snakket med opplever at rammene er 

trange i dagens kunstverden, og at kommersielle interesser er med på å utestenge mange 

kunstnere og begrense mangfoldet i kulturen. Derfor skal Pride Art være et alternativ til den 

dominerende kulturen som stiller spørsmålstegn ved kulturens normer, og vise at kunst- og 

kulturformidling kan gjøres på andre måter. Dette kommer godt til uttrykk i intervjuet med 

Fredrick. Han mener at de menneskene som oftest stiller ut kunsten sin på vanlige gallerier er 

solide mennesker som er godt innenfor mange arenaer og har gode ressurser. "Skeive 

kunstnere lager et rom hvor alle kan være med. Vi jobber skikkelig intenst med å fjerne 

terskler og åpne takhøyden så det skal være mulig for alle å komme inn." Det Frederick 

påpeker er at Pride Art skal bryte ned barrierene som forhindrer folk fra å slippe inn i 

kunstverdenen.  
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Pride Art skaper dermed et alternativt visningsrom for kunst, som skal være åpent for 

alle som vil delta. Det er tydelig at det er et sterkt behov hos kunstnerne for å skape dette 

rommet hvor de selv kan bli sett og få anerkjennelse som kunstnere. "Jeg tror det er veldig 

behov for et rom for skeive kunstnere, og at de kan komme inn og få lov til å kalle seg 

kunstnere, og bli sett på som kunstnere" mener Frederick. På denne måten kan Pride Art være 

en døråpner som gir plass og anerkjennelse til skeive kunstnere. Samtidig opplever jeg at 

åpenheten i Pride Arts utstillingspraksis problematiserer praksisene til mange andre kulturelle 

institusjoner som i stor grad baserer seg på snever utvelgelse og juryering. Høstutstillingen er 

et klassisk eksempel på dette. Av 1919 søknader i 2018 ble 82 kunstnere valgt ut til 

utstillingen dette året, noe som utgjør omlag 4,3 % av de innsendte søknadene.  Ved å 78

prinsipielt ta avstand fra en slik tilnærming problematiserer Pride Art kriteriene for 

utvelgelsen som gjøres på gallerier og i museer. Jeg mener at dette er en normkritikk som 

handler om å stille spørsmålstegn uten å nødvendigvis gi et spesifikt svar. 

Pride Arts åpenhet er et verdivalg som gjør utstillingsrommet til et politisk rom. Flere 

av kunstnerne påpeker at det ikke er noen prinsipielle forskjeller mellom kunsten som vises 

på forskjellige arenaer. Frederick mener at han ikke ser noen forskjell mellom kunsten på 

Pride Art og det som stilles ut på Høstutstillingen. Maud mener det er viktig at kunstnerne på 

Pride Art "kan være representert og ha lik verdi som noen som er anerkjent og selger på et 

nasjonalt galleri." Og Ole mener at Pride Art viser at skeive kunstnere er opptatt av de samme 

tingene som andre mennesker er opptatt av. Disse kunstnernes stemmer vitner om en 

bevissthet rundt Pride Arts utstillingspolitikk, og at denne politikken handler om å skape et 

alternativ til normene i dagens kunst- og kulturverden. 

 Statens kunstutstilling, Høstutstillingen, "Historie."78
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6. DISKUSJON: 

Å SE UTSTILLINGER PÅ SKEIVE 

Paralleller mellom utstillingen og intervjuene 
 

Målet med denne oppgaven er å forstå hvilke konsekvenser Pride Arts skeive utgangspunkt 

har for utstillingens innhold, utforming og formidling. I det følgende vil jeg diskutere 

funnene jeg har gjort i intervju- og utstillingsanalysen, og drøfte sammenfall og diskrepanser 

mellom de to. I begge tilfellene vil jeg reflektere på implikasjonene og vurdere hvilke 

konklusjoner disse peker mot. 

I hovedsak vil jeg argumentere for at Pride Arts skeive perspektiv og utgangspunkt gir 

utstillingen et solidarisk og demokratisk verdigrunnlag med et stort fokus på inkludering, 

mangfold og demokrati. I denne forbindelsen er mangfold og fellesskap to av utstillingens 

viktigste elementer. Pride Arts skeivhet har også den konsekvensen at utstillingen i stor grad 

bryter med konvensjonene i den tradisjonelle kunstformidlingen. Bruddet med disse 

konvensjonene er høyst interessant fordi det belyser to ting simultant: For det første gir det 

verdifull informasjon om Pride Arts egne skeive kunstformidling, og for det andre forteller 

det oss om normene i den "normale" kunstformidlingen. Med andre ord, det skeive belyser og 

problematiserer det normale. På denne måten er Pride Art en kilde til kunnskap om 

alternative måter å drive kunstformidling, og produsere utstillinger på. 

Kapittelet er organisert i fire tematiske seksjoner hvor jeg drøfter hovedkonseptene 

mangfold, fellesskap, normbrudd og politikk & aktivisme. Konseptene er hentet fra intervju- 

og utstillingsanalysen, og representerer berøringspunktene mellom de to analysene. Ved å 

diskutere disse berøringspunktene ønsker jeg å vise hvordan de to analysene speiler 

hverandre, og argumentere for at de på mange måter er to sider av samme realitet. 
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Mangfold 
 

I utstillingsanalysen diskuterte jeg hvordan I fought therefore I am baserer seg på en rekke 

skeive premisser, og jeg viste hvordan skeivheten kommer til uttrykk gjennom utstillingens 

fokus på mangfold. Mangfoldet kommer først og fremst til uttrykk gjennom utstillingens 

store antall deltagende kunstnere, og de mange forskjellige kunstuttrykkene kunstnerne stiller 

ut. Mangfoldet vises også gjennom de ulike opphengsarrangementene, og gjennom de ulike 

måtene veggene er plassert og organisert i galleriet. Kunstnernes egne utstillingstekster er 

også med på å forsterke følelsen av mangfold, fordi de lar hver enkelt kunstner delta med sin 

egen stemme i utstillingen. Dette er også viktig i relasjon til utstillingens narrativitet, som jeg 

beskrev i utstillingsanalysen. Her viste jeg at I fought therefore I am ikke har en overordnet, 

autoritativ fortelling, men snarere er en utstilling med mange individuelle historier. Jeg 

argumenterte for at dette er et uttrykk for pluralitet, et viktig element i konseptet skeiv, som 

handler om å ta avstand fra de hegemoniske fortellingene, og tilrettelegge for flertydighet, 

ambivalens og et mangfold av historier. I I fought therefore I am henger kunsten veldig tett, 

og jeg viste hvordan dette åpner for at historier kan oppstå på kryss og tvers av forskjellige 

kunstverk, uten at kunstnerne selv har planlagt det. Utstillingen har med andre ord et stort 

potensial for å skape mening for de besøkende, og bidrar samtidig til å aktivisere publikum i 

utstillingsrommet. Fordi Pride Art ikke kurateres på lik måte som vanlige utstillinger, og 

kunstnerne selv velger hva de skal stille ut, står uttrykket og innholdet til de forskjellige 

kunstverkene også ofte i kontrast til hverandre. Kunsten i utstillingen uttrykker blant annet 

erotikk, vold, glede, sorg, aggresjon og ukonvensjonell seksualitet, og de forskjellige og ofte 

motstridende uttrykkene underbygger ambivalensen og tvetydigheten som er så viktig for det 

skeive. Dette er noen av de sentrale funnene jeg gjorde i utstillingsanalysen som belyser 

hvordan mangfold er et at de sentrale aspektene til utstillingen. 

Mangfoldet utstillingen uttrykker reflekteres også i ordene til kunstnerne jeg intervjuet. 

Intervjuanalysen viser at kunstnerne er opptatt av å etterstrebe mangfold og at dette legger 

grunnlaget for deres oppfatning av hvordan en skeiv utstilling skal se ut. På forskjellige måter 

gir kunstnerne uttrykk for at Pride Art handler om å representere mangfoldet i den skeive 

kulturen på bredest mulig måte. Analysen av intervjuene løfter også frem at mangfoldet i 

utstillingen har flere ulike aspekter. For det første handler det om at Pride Art ikke kun skal 
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bestå av profesjonelle kunstnere, men være en blanding av både etablerte og uetablerte 

kunstnere. Dette er med på å vise at alle kan delta, og at Pride Art ikke favoriserer 

enkeltkunstnere eller bedømmer kunsten etter bestemte kvalitetskriterier. For det andre bidrar 

dette til å vise mangfoldet i den skeive kunsten, og de forskjellige uttrykkene, tematikkene og 

perspektivene som er viktige for skeive kunstnere. For det tredje handler det om å vise 

mangfoldet innenfor den skeive befolkningen selv, og vise at Pride Art representerer et bredt 

spekter innenfor sitt eget miljø. 

Parallellene mellom intervju- og utstillingsanalysen bekrefter at mangfold er en sentral 

del av Pride Arts skeive kunstformidlingsstrategi, og blir iverksatt som et bevisst virkemiddel 

i utstillingen. Siden mangfold er viktig for kunstnerne, og både skeive mennesker og skeiv 

kunst har mange ulike uttrykk, er det tydelig at en av utstillingens hensikter er å representere 

og reflektere dette mangfoldet. Det store antallet kunstverk av forskjellige kunstnere, sammen 

med de kuratoriske grepene i utstillingen er med på å formidle dette mangfoldet. Til tross for 

at utstillingen ikke har en sentral fortelling, kan man argumentere for at mangfold kan 

fungere som en overordnet tematikk som binder utstillingen sammen. Men det interessante er 

at mangfoldet i I fought therefore I am ikke formidles tematisk eller symbolsk, men gjennom 

et reelt mangfoldig uttrykk. Her er det ikke et bestemt antall utvalgte kunstnere som skal 

representere mangfoldet i den skeive kunsten (slik det ofte er i tematiske kunstutstillinger), 

men snarere det skeive mangfoldet selv som får uttrykke seg fritt, helt uten begrensninger. 

Jeg mener at dette reelle mangfoldet er et av aspektene som gjør Pride Art unik innenfor 

dagens kunstformidling. 

Fellesskap 
 

Tematikken fellesskap står i tett relasjon til mangfold. Intervjuene viste at Pride Art er en 

utstilling som sentrerer seg rundt et fellesskap av skeive mennesker, og at fellesskapet er en 

viktig grunn til at de aktuelle kunstnerne deltar i utstillingen. Som nevnt overfor er ikke I 

fought therefore I am bare en arena for skeiv kunst, men er også en arena for skeive 

mennesker, og dette mener jeg er en av utstillingens viktigste funksjoner. Pride Art er en 

ressurs for det skeive fellesskapet ved å være et møte- og oppholdssted, hvor folk kan treffe 
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likesinnede, føle seg sett i en trygg ramme, og finne tilhørighet i et større fellesskap. 

Gjennom intervjuene forsto jeg at fellesskapet som knytter seg til Pride Art i hovedsak 

fungerer på to måter. For det første knytter fellesskapet seg til den såkalte faggruppa, som er 

selve kjernen i Pride Art. Dette er det mindre og tettere fellesskapet som er tilknyttet Pride 

Art. Det andre fellesskapet er større, mer åpent og udefinert, og knytter seg til fellesskapet 

rundt selve utstillingen. I intervjuene påpekte flere av kunstnerne at den årlige utstillingen 

fungerer som et møtested for skeive mennesker, og at mange søker til utstillingen for å finne 

tilhørighet og samhold. Dette betyr at selve utstillingen også kan fungere som en arena for et 

fellesskap som ikke bare er forbeholdt skeive kunstnere, men er åpent også for andre. 

Dette synspunktet bekreftes i stor grad av funnene jeg gjorde i utstillingsanalysen. I 

utstillingsanalysen påpekte jeg at området både i og utenfor utstillingen er tilrettelagt for at 

folk skal kunne samle seg der. Jeg tilbragte mye tid i utstillingen og kan bekrefte at det var et 

konstant mylder av mennesker, som drakk kaffe, skravlet og koste seg der gjennom hele 

Pride-uka. Det er heller ikke noe bestemt skille mellom inngangsområdet og selve 

utstillingen, men områdene går gradvis over i hverandre. Det sosiale er en del av utstillingen, 

og utstillingen er en del av det sosiale. Dette er en bekreftelse på at utstillingen er tilrettelagt 

for å være et samlingspunkt, hvor folk kan treffes, og det skeive fellesskapet kan blomstre. 

I løpet av feltarbeidet ble jeg oppmerksom på at flere av kunstnerne også tilbrakte mye 

tid i utstillingen med venner og familie. Mange var også bare tilstede for å "henge", for å 

være en del av det sosiale livet rundt utstillingen, slappe av og hygge seg, uten at de 

nødvendigvis var der for å gjøre noe bestemt. Jeg synes det var interessant å oppleve at 

utstillingen er en sosial arena i seg selv, og et oppholdssted. Folk kommer ikke hit kun for å 

se på kunst, men også for å møte andre mennesker og delta i miljøet rundt utstillingen. 

Utstillingens åpenhet og evne til å involvere det skeive fellesskapet er viktige premisser for 

utstillingens sosiale og solidariske funksjon. I artikkelen Curating Queer Heritage 

argumenterer Patrick Steorn for at fokuset på fellesskap er essensielt i formidlingen av skeive 

perspektiver. Steorn konkluderer med at "New ways of involving the LGBT community on 

queer matters will probably prove to be the path that leads to new directions for the social 

role of the museum."  Dette viser at Pride Arts fokus på fellesskap ikke bare er et viktig 79

 Steorn, "Curating Queer Heritage," s. 364.79
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aspekt ved utstillingen selv, men representerer en metode som kan være verdifull også for 

museer. 

Normbrudd 
 

Min innfallsvinkel til å beskrive I fought therefore I am har vært å fokusere på områdene hvor 

denne utstillingen avviker fra konvensjonene tilknyttet kunstutstillinger. Mitt 

hovedanliggende har derfor vært å identifisere og karakterisere normbruddene som er tilstede 

i I fought therefore I am, fordi dette samtidig beskriver utstillingens skeive karakter. 

Bruddene jeg identifiserte i utstillingsanalysen er et resultat av Pride Arts skeive 

utstillingspolitikk som har et sterkt fokus på mangfold. Gjennom verdivalgene står Pride Art i 

kontrast til de fleste andre kunstutstillinger, hvor bestemte krav til kunstnerisk kvalitet, 

utvelgelse og juryering er den rådende praksisen. I Curating Queer Heritage kommenterer 

Patrik Steorn at begrepet "kvalitet" ofte er blitt brukt for å ekskludere bestemte kunstverk fra 

den kunsthistoriske kanon og forklarer at "the insistence on aesthetic quality often priviliges 

normative narratives […]"  Jeg mener at Pride Arts utstillingspraksis er en bevisst kritikk av 80

slike kvalitetsstyrte strategier. I intervjuanalysen kommer det frem at flere av kunstnerne er 

bevisste over Pride Arts verdivalg, og stiller seg kritisk til metodene som råder i den 

kommersielle kunstbransjen. Det er åpenbart at kunstnerne opplever den kommersielle 

kunstverden som ekskluderende, snever, og et hinder for kunstnerisk mangfold. "Vi vil ikke 

bli akseptert av det kommerse og allmenne. Vi står i motstykket til det!"  mener Frederick, 81

som har vært fagsjef i Pride Art i mange år. Han mener at Pride Art handler om å skape et 

rom for skeiv kunst, men uten å bestemme hva det skal inneholde. Det valget er opp til 

kunstnerne selv. 

Ved å stille seg kritisk til utvelgelse og juryering problematiserer Pride Art en praksis 

blant moderne kunstinstitusjoner som Jonathan D. Katz kaller "skjult sensur". I Queer 

Curating skriver Katz at sensur er en integrert del av dagens kunstmuseer, men at dette 

sjeldent problematiseres fordi sensuren er skjult, skjer bak lukkede dører, og heller ikke 

 Steorn, "Curating Queer Heritage," s. 357.80
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anerkjennes som sensur av museene selv. Fordi sensuren er usynlig er det vanskelig å direkte 

peke den ut, men Katz mener at "the narrow range of acceptable exhibition frames 

underscores its nefarious workings" . Pride Arts utstillingspolitikk fremhever den samme 82

problematikken som Katz beskriver her, nemlig at kunstmuseenes utstillingsformater ofte er 

trange og selektive, og bidrar til å opprettholde en normativ standard for hvordan 

kunstutstillinger skal se ut. Katz konkluderer med at skeive utstillinger kan bidra til å utfordre 

det tradisjonelle utstillingsformatet og åpne museene opp for mangfold og flertydighet, hvor 

forskjeller kan eksistere side om side, uten å være i konkurranse: "[…] in seeking more queer 

exhibitions, I am not asking that they take a form I can recognize. On the contrary, I would 

hope to have my definitions and naturalized understandings challenged and redirected."  Jeg 83

mener at Pride Art, i kraft av sine spesifikke verdivalg, utfordrer det tradisjonelle 

utstillingsformatet og samtidig presenterer et skeivt alternativ til hvordan utstillinger kan 

organiseres og kurateres. Intervju- og utstillingsanalysen er unison på dette punktet, da begge 

peker til Pride Arts brudd med normene knyttet til seleksjon og verdivurdering, og 

viktigheten av disse verdivalgene for utstillingen. 

En anmeldelse av Pride Art utstillingen fra 2017, skrevet av Klassekampens 

kunstkritiker Tommy Olsson, er et eksempel på hvor forstyrrende Pride Arts utstillingspraksis 

kan oppleves. Olssons artikkel har overskriften "Alt for skeivt" og innledes med en kritikk av 

antallet deltagende kunstnere: "73 kunstnere stiller ut i årets Pride Art-utstilling. Det er 

muligens 70 for mange."  Videre kritiserer Olsson utstillingen for å se ut som et 84

loppemarked, være tilsynelatende planløs og se ut som en visuelt retningsløs grøt. Olssons 

hovedpoeng er at utstillingen har for mye innhold og for mange kunstnere som deltar, og at 

utstillingens budskap og potensial derfor går tapt. Det er tydelig at Olsson, som kunstkritiker, 

har en mer tradisjonell oppfatning av hvordan utstillinger skal se ut, nemlig at utstillingen 

skal bestå av et fåtall nøye utvalgte kunstnerne og være kuratert etter en gjenkjennelig 

standard. Utstillingen er rett og slett "alt for skeiv" og mangler tilsynelatende den juryerte, 

selektive standarden. I sin kritikk avslører Olsson sine egne normative forventninger, og jeg 

mener at kritikken er et resultat av møtet med Pride Arts skeive og normbrytende 

 Katz, "Queer Curating and Covert Censorship," s. 35.82
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utstillingspraksis. Artikkelen er en godt eksempel på hvordan Pride Arts utstillingsformat 

bryter med normene og forventningene vårt samfunn har til kunstutstillinger, og hvor 

forstyrrende dette kan oppleves. Jeg vil påpeke at forstyrrelsen som oppstår i møtet med det 

ukonvensjonelle er et vesentlig aspekt ved det skeive, og en av de viktigste grunnene til 

hvorfor Pride Art er en skeiv utstilling. 

Politikk og aktivisme 
 

Som vist i intervjuanalysen er kunstnerne fokusert på Pride Arts potensial til å skape positiv 

forandring i samfunnet, fremme aksept og forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet, 

og bekjempe diskriminering. Utstillingen er på mange måter en manifestasjonen av dette 

ønsket, og representerer en synliggjøring av skeiv kunst og kultur i samfunnet. Kunstnerne 

har en klar formening om at utstillingen har et oppdrag i samfunnet som handler om å bidra i 

den skeive rettighetskampen. Jeg argumenterer for at utstillingen har et stort potensial til å 

skape positiv forandring i samfunnet, og at det finnes flere bevis som styrker en slik 

hypotese. Allikevel er det vanskelig å si noe konkret om hvordan, og i hvilket omfang dette 

foregår, da man hadde trengt en mer omfattende publikumsanalyse for å gjøre dette.  

I utstillingsanalysen diskuterte jeg hvordan utstillingens tittel og plakat har sterke 

paralleller til skeiv aktivisme, og hvordan disse er med på å bygge opp utstillingens politiske 

karakter. Jeg diskuterte også hvordan Pride House, med sitt fokus på politiske og 

samfunnskritiske arrangementer, er med på å forsterke denne karakteren ytterligere. I kraft av 

disse aspektene mener jeg at I fought therefore I am bidrar til å bevisstgjøre og rette 

publikums oppmerksomhet mot utstillingens rolle innenfor den skeive rettighetskampen. 

Også utstillingens rene tilstedeværelse i det offentlige rom vil unektelig bidra til å øke 

bevisstheten rundt skeiv kunst og kultur i samfunnet. Dette bekreftes blant annet av at Pride 

Art i 2018 fikk utdelt Oslo bys kunstnerpris for sitt særegne bidrag til Oslo og landets 

kulturbilde. I begrunnelsen for prisutdelingen står det at "Utstillingene gir oss en økt 

forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet og bidrar til holdningsendringer og er 

viktig for Oslo i arbeidet for å skape en inkluderende, varm og raus by."  Her får Pride Art 85

 Blikk, "Oslo bys kunstnerpris til Pride Art og radiOrakel."85
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anerkjennelse for to sentrale temaer fra intervjuanalysen: For det første, at utstillingen bidrar 

til opplysning, og for det andre, at utstillingen bidrar til holdningsendringer. Begrunnelsen for 

prisutdelingen bekrefter dermed synspunktene fra intervjuanalysen, og indikerer at Pride Arts 

potensial til å skape positiv forandring blir sett og anerkjent i samfunnet. 

Samtidig som utstillingens mål er å skape mer aksept og anerkjennelse av skeive 

menneskers liv og virkelighet, vitner normbruddene som jeg beskrev i forrige avsnitt om en 

iboende konflikt i forbindelse med ønsket om å bli anerkjent av det større samfunnet. Selv 

om Pride Art kjemper for mer inkludering av skeive mennesker, viste intervjuanalysen at 

kunstnerne samtidig vil ivareta og beskytte sin annerledeshet. Her synliggjøres en spenning 

mellom ønsket om å bli akseptert og behovet for å være annerledes. Denne konflikten er ikke 

unik for Pride Art, men kommer også til uttrykk i litteraturen. For eksempel identifiserer 

Fiona McGovern de to tendensene slik: "the fight for recognition and integration, on the one 

hand, and the protection of ‘identity difference’ on the other".  Utfordringen med aksept og 86

integrering kan også illustreres av at begrepet skeiv i dag står i fare for å bli begrenset til en 

normativ og stereotypisk definisjon, noe begrepet i utgangspunktet har som mål å kjempe 

mot. Faren er at anerkjennelsen kan komme på bekostning av å miste noe av skeivhetens 

politiske makt, mener McGovern.  87

Intervjuene og utstillingsanalysen viser at Pride Art er bevisste på denne konflikten og 

at utstillingen jobber for å synliggjøre skeive perspektiver, men samtidig tar hensyn til å 

ivareta sin skeive annerledeshet. Jeg mener at utstillingens verdivalg og fokus på åpenhet og 

inkludering er med på å sikre denne integriteten. I juni 2019 forteller Frederick følgende i et 

intervju med Blikk: "Det kjennes viktig å bli anerkjent, så klart, men samtidig vil vi alltid 

være en motmakt, alltid virke forstyrrende på det som er mainstream og populistisk. Det er 

det skeive i essens."  Spenningen mellom aksept og annerledeshet kan derfor betraktes som 88

et av utstillingens skeive karaktertrekk. Utstillingens politiske og aktivistiske målsettinger 

handler ikke nødvendigvis om å nå et punkt hvor det skeive oppdraget er fullført og ferdig. 

Mine funn bekrefter derimot at utstillingens mål er å være en samfunnsaktør som kontinuerlig 

stiller spørsmålstegn ved normer og utfordrer konvensjoner. Og det er dette punktet som gjør 
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Pride Arts utstillingsstrategier, og skeive perspektiver på et overordnet plan, interessante for 

museer. Ved å utfordre museenes egne normer og hegemoni kan slike strategier hjelpe 

museene med å bli mer mangfoldige og inkluderende. 

Dette kapittelet har hatt som mål å besvare forskningsspørsmålene som ble presentert i 

introduksjonen ved å diskutere sammenfall og diskrepanser mellom funnene fra intervju- og 

utstillingsanalysen, og vurdere implikasjonene som analysenes berøringspunkter kan peke på. 

Dette har jeg gjort ved å anvende elementer fra skeiv teori, og ved å undersøke utstillingens 

aspekter som underbygger dens skeive og normbrytende karakter. I neste kapittel vil jeg 

presentere mine avsluttende tanker om disse spørsmålene, og presentere mine konkluderende 

synspunkter. I samklang med konklusjonene vil jeg også peke ut områder for fremtidig 

forskning på feltet. 
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7. KONKLUSJONER: 

EN SKEIVERE MUSEUMSFREMTID? 

 

I introduksjonen til denne avhandlingen reflekterte jeg over museenes samfunnsrolle, og 

hvordan det i dag forventes at museene skal representere og inkludere mangfoldet i 

samfunnet. Jeg reflekterte også over at de fleste museer, på tross av bevisstheten rundt sin 

egen samfunnsrolle, i liten grad reflekterer skeive minoriteter og historier i sine utstillinger 

og samlinger. Gjennom oppgavens kapitler har jeg problematisert hvordan skeive 

perspektiver kan bidra til å utfordre normer og konvensjoner, og skape reelle alternativer til 

den dominerende kulturen. Ved å ta utgangspunkt i Pride Art-utstillingen har jeg vist at 

mangfold, fellesskap, normbrudd, politikk og aktivisme er karakteristiske aspekter ved 

utstillingen som problematiserer spørsmålene knyttet til inkludering og solidarisering i 

utstillingspraksiser. I innledningen nevnte jeg at det er museenes eget ansvar å finne 

løsningene for hvordan de skal bli mer inkluderende og solidariske overfor samfunnets 

minoriteter. Jeg argumenterer for at både museer og kunstgallerier i stor grad er bundet av 

normer som kan gjøre det vanskelig å tilrettelegge for mer inkludering og mangfold. Disse 

normene kan derfor legge bånd på nytenkning og innovasjon. Pride Arts utstillingspolitikk, 

og normbruddene som resulterer av denne, er en verdifull kilde til kunnskap om alternative 

måter å forholde seg til kuratering og utstillingsproduksjon. Derfor mener jeg at denne 

kunnskapen kan brukes som et svar på hvordan museene kan bli mindre hegemoniske og ta 

ansvar for sin samfunnsrolle. Pluraliteten som er tilstede i Pride Art, kan fungere som en 

motgift mot hegemoni, nettopp fordi den skaper ambivalens og flertydighet, og tilrettelegger 

for et mangfold av historier. Slik motvirker pluralitet det singulære, autoritative 

fortellingsmønsteret mange museer preges av. Samtidig med dette mener jeg at forstyrrelsene 

som oppstår i møtet med normbrudd gjør at vi selv som betraktere kan bli mer bevisste over 

våre egne normative holdninger og forventninger, og dermed stille spørsmålstegn ved de 
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tingene vi opplever som selvfølgelig. Slik, i møtet med det ukonvensjonelle, det rare, det 

flertydige og skeive kan vi finne nye muligheter i formidlingen av kunst og kultur. 

Ved å se hvordan skeive perspektiver er knyttet til aktuelle samfunnsspørsmål, og 

dermed til museenes samfunnsrolle, blir det svært tydelig hvor viktig det er for museer å 

fokusere på de forskjellige problemene og utfordringene knyttet til representasjonen av 

skeive perspektiver. Dette er en ren nødvendighet hvis de skal være institusjoner som bidrar 

til sosial og samfunnsmessig forbedring. Pride Arts utstillingspolitikk utfordrer en rekke 

problematiske praksiser knyttet til kuratering og utstillingsproduksjon, som juryering, 

utvelgelse, kvalitetsvurdering av kunstverk og det tradisjonelle utstillingsrommet. 

Herigjennom er Pride Art et forsøk på å skape større åpenhet og inkludering. Som sådan 

vitner utstillingen om et behov for å skape alternative rom i samfunnet, et behov jeg mener 

denne avhandlingen demonstrerer viktigheten av. 

Til tross for å ha arrangert skeive utstillinger i Norge siden 1985 har Pride Art til nå fått 

lite oppmerksomhet i museale sammenhenger og museologisk forskning. Jeg mener at 

etablerte institusjoner med fordel kan innarbeide spørsmålene jeg har stilt i denne 

avhandlingen som en del av sitt formidlingsprogram for å problematisere 

underrepresentasjonen av LHBT-perspektiver, og skape mer solidaritet, inkludering og 

åpenhet. Derfor ønsker jeg å henvende meg til dem som arbeider i slike institusjoner og 

spørre: Hvilket potensial kan skeiv kuratering og utstillingsproduksjon ha for formidlingen av 

deres samlinger, og utformingen av deres utstillinger? 

Om arbeidet med denne avhandlingen har lært meg én ting, så er det at behovet for 

skeive utstillinger i Norge vedvarer og at norsk forskning på dette feltet er veldig fattig. Jeg 

vil derfor oppfordre fremtidig forskning til å undersøke spørsmål knyttet til skeiv kunst og 

kultur, et felt som er lite utforsket, men som har en lang tradisjon i Norge. Jeg ser også et 

stort behov for å undersøke hvordan og hvorvidt museer i dag forholder seg til formidling av 

skeive perspektiver, samt å granske i hvilken grad museene bidrar til å forsterke og 

opprettholde heteronormativitet. Dette er viktige forskningsområder som kan bidra til 

fornyelse og nyskapning, både i forskning og museumsarbeid. 

Med dette vil jeg tenke tilbake på sommeren 1985, og utstillingen Natt & Dag som 

markerte begynnelsen på historien til skeive kunstutstillinger i Norge. Jeg skriver denne 

avhandlingen 35 år senere, og selv om Pride Art har vokst og utviklet seg mye siden den tid 
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forblir kjernen den samme: Fortsatt brukes kunsten som et våpen for å bekjempe fordommer, 

og fortsatt brukes kunsten som et middel i den skeive rettighetskampen. Behovet for skeive 

utstillinger er her fortsatt.  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