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Sammendrag 

Oppgaven tar for seg en tendens og et fenomen i samtidskunsten: kunstneres bruk av 

elementer som er å gjenkjenne fra de førmuseale kuriositet- og raritetskabinettene. Den 

undersøker hvordan estetikken forbundet med det kuriøse – i oppgaven definert som «kuriøs 

estetikk», brukes av kunstnere til å kommentere og si noe om kjerneaktivitetene til den 

moderne museumsinstitusjonen. Dette er undersøkt gjennom utstillingsanalyse av kunstneren 

Vlad Korneevs utstilling ved det lille, kunstnerdrevede museet, Designpanoptikum i Berlin. 

Utstillingsanalysen er gjennomført ut ifra Dag Solhjells metoder og teorier om 

kunstformidling og tolkninger av de formidlende elementer i utstillingsrommet. Gjennom 

hans metoder skal jeg identifisere de grep som bidrar til å omforme gjenstandene i utstillingen 

fra det tilsynelatende ordinære til det kuriøse. Ved hjelp av dette materialet i komparasjon 

med andre kunstneres praksiser ønsker jeg å finne ut hvordan kunstnere i rollen som 

kunstnerkurator, enten det er med utgangspunkt i egne innsamlede gjenstander eller en 

museumsinstitusjons samling, bruker den kuriøse estetikken til å utfordre tradisjonelle 

samlings- og utstillingspraksiser.  
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1 Innledning  
 

Introduksjon  

Første gang jeg besøkte Designpanoptikum var jeg spent, og for å være ærlig, en smule 

nervøs. Det hadde ikke vært min idé å besøke dette lille museet i Berlin som huser en 

surrealistisk samling av industrielle gjenstander. Jeg bare hang meg på følget som med enorm 

entusiasme hadde valgt ut dette museet som en av severdighetene vi skulle besøke påskeferien 

2017. Jeg med bachelorgrad i kunsthistorie, som dagen før hadde levert inn søknaden min til 

opptaket til masterprogrammet i museologi og kulturarvstudier, ville mye heller vandre rundt 

på Museumsinsel i praktfulle nyklassisistiske bygninger og betrakte mesterverk etter 

mesterverk. Men nå skulle jeg altså bli dratt inn i dette «skrekk-kabinettet» av et museum, 

som bærer undertittelen «Surreales Museum für industrielle Objekte».  

   Det var de få bildene følget hadde vist meg forut for besøket som førte til at jeg kjente på 

denne engstelsen. Gjenstander jeg ikke klarte å identifisere hadde blitt satt sammen til 

menneskelignende skikkelser, nei, de lignet mer monstre enn mennesker. Museet var et slags 

Frankensteins laboratorium (figur 1). Det var denne vissheten, om at det jeg kom til å se der 

inne var ekkelt, bisart, groteskt og ubehagelig som gjorde meg nervøs. Ikke visste jeg at jeg 

noen år senere skulle skrive om denne samlingen gjenstander med største nysgjerrighet og 

glede.  

   Når jeg nå i denne oppgaven skal ta for meg Designpanoptikum er det som case-studie for å 

undersøke et fenomen i samtidskunsten: kuriøs estetikk. Årsaken til at jeg finner dette 

fenomenet så interessant er at det befinner seg i en interdisiplinær krysning mellom kunst, 

museumshistorie, institusjonskritikk og gjenstander av ulik opprinnelse. Det finnes også lite 

forskning på denne type materiale.  

   Den kuriøse estetikken relaterer seg tilbake, og bygger på arven fra både de førmuseale 

kuriositetskabinettene, men også surrealistenes virksomheter fra første halvdel av 1900-tallet. 

Den tas i stor grad i bruk av kunstnere som ønsker å kommentere og utfordre museale 

virksomheter – gjerne i samarbeid med større museumsinstitusjoner og samlinger. Det er 

denne museale vinklingen og bruken av estetikken denne oppgaven skal se nærmere på. 

Hvilke kunstnerkuratoriske grep i Designpanoptikum gjør at en gjenstand oppleves som 

kuriøs? Hvordan endrer disse grepene fortellingene om en gjenstand? Og hvordan kan disse 

grepene brukes til å reflektere over museenes tradisjonelle metoder for å samle, innordne og 

stille ut gjenstander på? Gjennom analyser av de kunstnerkuratoriske grepene er målet å 
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undersøke hvordan kunstneriske, kuriøse uttrykk brukes til å implementere museologiske 

praksiser.  

 

Metallgjenstanden 

Etter besøket i 2017 tok jeg meg selv i å reflektere over hvordan kurateringen i museet hadde 

fått selv de mest hverdagslige gjenstander til å få en aura av ubehag over seg. For å ta et 

eksempel – før vi kunne løse inn billett og gå inn og se utstillingen, holdt Vlad Korneev, 

samleren, kunstneren, kuratoren, omviseren, museumsdirektøren og ikke minst, eksentrikeren 

bak museet, en kort introduksjon mens han holdt opp en metallgjenstand (figur 2.) Videre 

spurte han sine besøkende om vi visste hva denne glatte, stålfargede, metalldingsen med to 

utstikkende «horn» brukes til. I det jeg tenkte i mitt stille sinn at dette måtte være et slags 

kirurgisk redskap, noe som var brukt til å knekke opp en brystkasse eller til å holde sammen 

et lårbein, svarte sidemannen at han trodde det var et slags torturredskap. Med det samme 

avfeide Korneev dette og fortalte at ingenting av det som var stilt ut hadde vært brukt i en 

negativ forstand – det vil si enten som våpen eller som torturredskap. Det han derimot kunne 

berette, var at det var en bruksgjenstand vi forholder oss til og bruker hver eneste dag, og det 

gjerne opptil 20-30 ganger, men da ikke nødvendigvis i dette designet eller materialet. 

Avsløringen av hva denne ståldingsen var, hvis funksjon man hadde grublet over under hele 

museumsbesøket, kom ikke før vi var på vei til å forlate museet. Også jeg skal holde deg, 

leseren, litt på pinebenken og la deg gruble litt, før jeg etterhvert skal avsløre dens funksjon.  

 

Kuriositetskabinnettets renessanse?  

Museets navn Designpanoptikum, eller «panoptikon» på norsk, spiller på ordet som har en 

lignende betydning som det mer kjente «kuriositetskabinettet». Et panoptikon defineres slik i 

Store norske leksikon: «utstilling av alle slags rariteter, særlig voksfigurer av berømte 

personer; vokskabinett.»1 For ordens skyld – panoptikon er også et begrep gjort populært av 

den franske filosofen Michel Foucault, og innehar her en betydning relatert til makt og 

overvåkning. Denne betydningen av ordet vil jeg se nærmere på senere i oppgaven. 

Kuriositetskabinettene blir ansett som det moderne museets forløper og hadde sin storhetstid i 

renessansens og barokkens Europa.2 Dette til tross har kuriositetskabinettets karakteristiske 

estetikk hatt en stor oppblomstring i popularitet de siste årene. Den er å finne i den 

kommersielle interiørbutikken – og dermed også i utallige hjem, i form av plansjer av planter 

 
1 Store norske leksikon, s.v. «Panoptikon.» Sist oppdatert 20.02.2018. https://snl.no/panoptikon. 
2 Robertson, «Curiosity Cabinets, Museums and Universities», 43.  
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og dyr, settekasser, utstoppede dyr og glassklokker som gjerne skal fylles med skjelett eller 

hodeskaller. Den er også å finne i de mange bruktbutikker som spesialiserer seg på unike og 

sære gjenstander, et eksempel verdt å nevne er den franske basaren på Grünerløkka. I hver en 

storby jeg har reist den siste tiden, enten det er Amsterdam, London, Düsseldorf eller Paris, 

har noen startet opp en slik butikk. Stort sett har disse butikkene ordene «kuriositet» eller 

«raritet» bakt inn i navnet. 

   Trenden har også funnet veien til kunstmuseene, særlig i form av samtidskunstnere som 

bruker kuriositetskabinettet til å utforske utstillingsmediet gjennom naturalia og artificialia. 

Men også kultur, natur- og vitenskapshistoriske museer har de siste årene tatt i bruk denne 

formen for display og estetikk i sine utstillinger. Dette skjer gjerne i form av at kunstnere blir 

invitert til å kuratere og reflektere over samlingene.3 

 

Personlig ståsted 

Det er altså dette som har gjort meg nysgjerrig på dette fenomenet, fordi det dukker opp 

nærmest daglig – enten det er i hverdagen og jeg er på besøk hos en venninne og legger merke 

til den gamle plansjen med de med ulike dyreartene over senga. Eller det kan være at jeg er på 

en utstillingsåpning hvor jeg ser et kunstverk som bevisst eller ubevisst har tatt i bruk 

elementer som gir assosiasjoner kuriositetskabinettet, som for eksempel innordning i 

kassetter. Med bakgrunn i både kunsthistorie og museologi, synes jeg det alltid er litt stas å 

kunne plukke opp disse referansene og kunne lese og tolke dem i lys av min akademiske 

bakgrunn.  

   Det faktum at jeg i min bevissthet til stadighet plukket opp disse kuriøse referansene, førte 

til at da jeg lenge etter min visitt i det lille museet påsken 2017, skulle velge tema for 

masteroppgaven kom til å tenke på dette bisarre, tankevekkende og underlige museet. Jeg 

tenkte på hvordan det gjennom kurateringen av gjenstandene hadde klart å vekke 

nysgjerrigheten min for selv de enkleste, hverdagslige gjenstandene. Og forhåpentligvis har 

jeg allerede klart å pirre nysgjerrigheten til leseren ved å be deg gjøre deg opp en mening av 

hva DU tror metalldingsen er? Kanskje trodde du som meg at det var et kirurgisk redskap 

grunnet dens sterile, grå ståloverflate? Eller kanskje du trodde det var en slags superhelthjelm, 

eller et måleredskap? Det er i så fall godt gjettet, men jeg må meddele at dette dessverre er 

feil. For rett før jeg forlot Designpanoptikum påskeferien 2017, atskillig roligere enn da jeg 

 
3 Adamopoulou og Solomon, «Artist-as-Curators in Museums», 35. 
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ankom museet, fylt av undring, hadde jeg fått vite at denne gjenstanden jeg med første 

øyekast assosierte med ubehag, «bare» var et dørhåndtak... 
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Figur 1: Antropomorf skikkelse satt sammen av gjenstander fra Korneevs samling. (Foto: Margrete Molid 
Kvæl) 

 

 
Figur 2: Metalldingsen plassert på toppen av en stol. I introduksjonen holder Korneev den opp og spør sine 
besøkende hva den egentlig skal brukes til. (Foto: Margrete Molid Kvæl) 
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2 Problemstilling 
 
 
Oppgaven skal ikke være en kunsthistorisk undersøkelse av kuriøs estetikk i samtidskunsten. 

Den skal snarere ha en museologisk tilnærming til et kunstnerisk fenomen, der jeg skal 

undersøke hvorfor enkelte samtidskunstnere benytter seg av elementer som er å gjenkjenne 

fra de opprinnelige kuriositetskabinettene til å kritisk vurdere museenes epistemologiske 

bakgrunn, maktposisjon og historiske rolle. Dette gjøres gjennom å utforske museale 

beskjeftigelser som innsamling, innordning av gjenstander og kuratering.  

   Noe av det som kjennetegner verk eller utstillinger som kan omtales å være kuriøse er at de 

består av en rekke gjenstander i sammenstilling med hverandre. Dette muliggjør en 

sammenligning opp mot andre former for utstillinger, som kan befinne seg i vitenskapelige, 

naturhistoriske eller kulturhistoriske museer. En lesning av kuriøse kunstverk i lys av en 

museal utstillingskontekst, men også en museumshistorisk kontekst kan bidra til å se på 

hvordan kunstnere deltar i museale diskusjoner. 

   Jeg ønsker, gjennom analyser av gjenstandene og kurateringen av dem i Designpanoptikum, 

å finne ut hvordan og hvorfor kunstnere benytter seg av estetikken forbundet med 

kuriositetskabinettene. Årsaken til at jeg har valgt å undersøke dette med utgangspunkt i det 

underlige, ubehagelige, lille museet til Korneev er fordi han selv fungerer som samler, kurator 

og formidler. Han er en kunstner som er med i alle ledd i den museale virksomheten, og har 

derfor mulighet gjennom sin utstilling til å si noe om en del av kjerneaktivitetene til det å 

drive et museum – uten å kunne kalles en profesjonell museumsansatt. Hele hans museum kan 

sies å være et kunstnerisk prosjekt, et slags «gesamtkunstwerk». Av denne grunn ønsker jeg i 

denne oppgaven å besvare følgende problemstilling: 

 

Hvordan kan man gjenkjenne en kuriøs estetikk i en kunstners utstilling/verk, og hvordan 

brukes denne estetikken til å reflektere over, og kommentere dagens museumspraksiser? 

 

Ved å stille dette spørsmålet vil jeg kunne undersøke hvordan estetikken i tilknytning til de 

opprinnelige kuriositetskabinettene brukes i Designpanoptikum, og hva som oppnås med dette 

virkemidlet. Ved å analysere museet med et musealt blikk vil jeg kunne undersøke om 

Korneev bruker museet som medium til å kommentere og si noe om museale praksiser, og 

museets posisjon i samfunnet.  
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   Brukes den kuriøse estetikken til å se kritisk på måten tradisjonelle museer systematiserer 

og underordner gjenstander i hierarkier og verdisystemer? Eller benytter Korneev seg av 

denne estetikken kun for å gi den besøkende et avbrekk fra de tradisjonelle museene? Altså, er 

Korneevs museum kun ment til forundring, nysgjerrighet, rekreasjon og glede, eller kan et 

besøk hos ham bidra til nye innsikter og alternative historier som et tradisjonelt museum og 

dets museumsansatte ikke kunne formidlet?  

 

Andre spørsmål 

Andre underliggende spørsmål som må svares på for å kunne undersøke overnevnte 

forskningsspørsmål er: hva er en kuriøs estetikk i et verk eller en utstilling, hva kjennetegner 

den og hva skiller den fra en ren «kuriositetskabinettestetikk»? Hvilke likheter har 

samtidskunstneres bruk av denne estetikken med de opprinnelige kabinettene? Hvilken 

kategori kan Korneevs museum plasseres i, er det kunst, er det designhistorisk, er det 

kulturhistorisk eller noe helt annet? Er det gjenstandene i seg selv som er kuriøse, er det 

sammenstillingen av dem? Eller er det en kombinasjon av disse to – og derfor, hvordan blir 

museale praksiser påvirket av kuriositetselementet?  
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3 Teori, tidligere praksiser og forskning 
 

3.1 Teoretisk rammeverk 
 
«(...) we witness, in today's art world, a significant resurgence of interest in early modern collecting practices 
and display modes, and that this recourse is stimulated by Surrealist techniques drawing on pre-Enlightenment 
methods of collecting, classifying and displaying objects and knowledge.»4 
 

Flere og flere samtidskunstnere interesserer seg for, og benytter seg av en kuriøs estetikk i 

sine kunstverk, enkelte mer utpreget og bevisst enn andre. Sitatet over er hentet fra Marion 

Endt-Jones' avhandling Reopening the Cabinet of Curiosities: Nature and the Marvellous in 

Surrealism and Contemporary Art (2008). Endt-Jones beskriver her en trend jeg så vidt gikk 

inn på i introduksjonen. Det er et fenomen i samtidskunsten som kan spores tilbake til 1980-

tallet da flere samtidskunstutstillinger begynte å bruke Wunderkammer-begrepet samtidig som 

de sammenstilte gjenstander slik at de lignet de gamle kabinettene.5 Gjennom eksempler på 

kunstnere og kunstverk, tidligere forskning og historiske praksiser, skal jeg i denne delen av 

oppgaven undersøke tendensen ytterligere. Surrealistenes bruk av det kuriøse og underlige vil 

også være et viktig sammenligningsgrunnlag, da samtidens kuriøse estetikk i stor grad også 

ser tilbake på og siterer surrealistene og deres kunstneriske virksomheter.  

   Ved å ta i bruk komparasjon mellom historiske praksiser, forskning og kunstverk som 

undersøkende metode, kan jeg finne ut om Korneevs virksomheter er representativ for noe 

større – og hvordan han eventuelt skiller seg fra eller ligner andre i dette feltet. En historisk 

presentasjon av kuriositetskabinettet gir grunnlag for å kunne snakke om hvordan de kuriøse 

elementene kommer til uttrykk i samtidskunsten. Mens andre forskeres blikk, begreper, 

påstander og angrepsvinklinger gir grunnlag for å samle empiri – samtidig som det tilbyr en 

bredere teoretisk forståelse av fenomenet kuriøs estetikk. Andre samtidskunstneres bruk av 

den kuriøse estetikken gir igjen grunnlag til å kunne si noe om ulike former for kuriøs estetikk 

og vise ulike intensjoner og motivasjoner for å benytte seg av et slik uttrykk.  

 

 
4 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 7. 
5 Jokanovićs, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 201. 
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3.2 Begreper og vinkling 
Før jeg går videre med å sette den kuriøse estetikken i samtidskunsten i en større historisk 

kontekst vil jeg avklare noen begreper som vil være nødvendig for å forstå mine senere 

analyser og diskusjoner. Dette er begreper jeg alt har presentert for leseren i avsnittene over, 

men som har behov for nærmere forklaringer og teoretiske forankringer. Når jeg løpende i 

teksten henviser til disse begrepene, er det forståelsen av dem beskrevet under som er 

gjeldene, med mindre noe annet er utdypet.  
 

«Kuriøs estetikk» 

Begrepet «kuriøs estetikk» er inspirert av Milena Jokanovićs artikkel «Memory on the 

Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art» (2017) hvor hun ved et tilfelle 

benytter seg av beskrivelsen «aesthetics of curious».6 I artikkelen undersøker hun hvordan: 

«Motives and aesthetics of curiosity cabinets, collections consisting of different natural and 

artificial objects present in Baroque and Renaissance Europe could easily be recognized in 

Contemporary art.»7 Hun argumenterer blant annet for at estetikken tilknyttet det kuriøse kan 

gjenkjennes i samtidskunsten i form av appropriering og åpne sitater fra de førmuseale 

kuriositetskabinettene.8 Det er videreføringene av gjenkjennelige karakteristikker i en ny 

kontekst, både historisk og fysisk, som jeg velger å kalle kuriøs estetikk. Nytten av å ta i bruk 

dette begrepet er for å kunne skille mellom en ren «kuriositetskabinettestetikk», som er mer 

direkte sitater av de opprinnelige kabinettene. I de to begrepene vektlegger jeg altså to 

forskjellige grader av inspirasjon fra de opprinnelige kabinettene. Mens 

kuriositetskabinettestetikk er ensbetydende med de førmuseale samlingene og utstillingen av 

dem, er den kuriøse estetikken ofte preget av andre innflytelser. Jeg velger derfor å gjøre en 

distinksjon mellom disse to begrepene fordi case-studiet ikke med første øyekast ligner noe vi 

umiddelbart gjenkjenner fra de førmuseale kabinettene. Hvordan dette skillet utarter seg i 

Designpanoptikum, trenger nærmere forankring og er noe jeg vil undersøke i mine senere 

analyser. Vi skal også se at den kuriøse estetikken ofte vekker nysgjerrigheten hos 

betrakteren, og at estetikken derfor er kuriøs i dobbel forstand. 

  

 

 

 
6 Jokanovićs, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 197. 
7 Jokanovićs, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 194. 
8 Jokanovićs, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 194. 
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«Underlig»  

Et ord som stadig dukker opp når man leser om kuriositetskabinetter og estetikken forbundet 

med dem er det engelske begrepet marvelous/marvellous. Det er et begrep som er mye forsket 

på i relasjon til kuriositetskabinettene. For eksempel benytter Joy Kenseth seg av tittelen The 

Age of the Marvelous (1991) på boken som omhandler kuriositetskabinettenes gullalder. 

Begrepet blir også brukt når man henviser til surrealistenes bruk av det underlige, som for 

eksempel i tittelen på boken som omhandler surrealistutstillingene av Lewis Kachur: 

Displaying the Marvelous: Marcel Duchamp, Salvador Dalí, and Surrealist Exhibition 

Installation (2001). 

   Grunnen til at dette begrepet knytter seg så sterkt til konseptet om det kuriøse bunner i 

ordets betydning: marvel (meraviglia på italiensk, merveille på fransk og Wunder på tysk) 

som har følgende definisjon i Oxford Dictionaries: «Be filled with wonder or astonishment.»9 

Et av intensjonene med innsamlingen og utstillingen av rariteter, anomalier, naturlige avvik, 

var nettopp å forbause og fylle betrakteren med undring. Derfor relaterer dette begrepet seg så 

sterkt til renessansens og barokkens kuriøse prosjekt.  

   Marvelous er et begrep som ikke enkelt kan oversettes til norsk, jeg vil derfor se nærmere 

på den tyske versjonen av ordet: Wunder. Wunder blir også brukt i det tyske ordet for 

kuriositetskabinett: Wunderkammer, et begrep som brukes i både det norske og det engelske 

språk. 

   Det engelske ordet wonder er direkte avledet av det tyske Wunder, og har følgende 

betydning: «A feeling of amazement and admiration, caused by something beautiful, 

remarkable, or unfamiliar».10 En god norsk oversettelse av marvelous vil derfor være under 

med betydningen «overnaturlig hending med betydningsfullt positivt resultat, mirakel».11 I 

sammenheng med under kommer også ordene underlig (rar, merkelig, gåtefull)12 og undring 

(det å undre(s), forundring: se på noe med, i undring).13 Når jeg videre i oppgaven benytter 

 
9 English Oxford Living Dictionaries, s.v. «Marvel». Besøkt 10.02.2020. 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/marvel 
10 English Oxford Living Dictionaries, s.v. «Wonder». Besøkt 10.02.2020. 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/wonder 
11 Bokmålsordboka, s.v. «Under». Besøkt 10.02.2020. 
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=under&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bok
maal 
12 Bokmålsordboka, s.v. «Underlig». Besøkt 10.02.2020. 
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=underlig&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bo
kmaal 
13 Bokmålsordboka, s.v. «Undring». Besøkt 10.02.2020. 
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=undring&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bo
kmaal 
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meg av begrepene under, underlig eller undring, relaterer det så tilbake til den engelske 

bruken av marvelous, og de konnotasjoner begrepet har til kuriositetskabinettene – og 

gjennom dem også til den kuriøse estetikken.  

 

«Panoptikum/panoptikon» 

Begrepet «panoptikon» innehar som tidligere nevnt flere betydninger enn 

kuriositetskabinett/vokskabinettbetydningen. Grunnet den sterke tilknytningen til museale 

teorier, primært gjennom Foucaults bruk og forståelse av begrepet, vil det være nyttig å se på 

hvilke andre konnotasjoner begrepet besitter. Jeg vil her påpeke at det tyske språket skiller 

mellom de to begrepene Panopticon og Panoptikum, et skille vi ikke gjør på norsk. 

Panoptikon på norsk refererer både til kuriositetsbetydningen og til fengselstypen, ofte kalt 

Benthams panoptikon, som igjen er begrepet Foucault bygger sine teorier på i verket 

Overvåkning og straff. Det moderne fengsels historie (1975). 

   Bokmålsordboka har følgende beskrivelse av ordet: «sted hvorfra alt kan ses.»14 Det er et 

ord sammensatt av to greske, der pan referer til «all, hel» eller «noe som omfatter alle»15, 

mens -optikon stammer fra optikos og betyr «syn».16 Benthams panoptikon er en arkitektonisk 

oppfinnelse fra slutten av 1700-tallet.17 Det er et bygg, gjerne en fabrikk, et tukthus eller et 

fengsel, som er utformet slik at et maktoverhode kan holde oppsyn, og holde oversikt over det 

som måtte skje inne i dem. Ideen er at maktoverhodet kan se alt, uten at betrakteren selv blir 

sett.18 Vel vitende om at fangen kan bli sett til enhver tid, er tanken at den overvåkede skal 

justere oppførselen til det bedre. Ideen om overvåking og makt har i senere tid blitt tilpasset 

av Foucault og brukt som metafor for å kunne utforske systemer som opprettholder sosial 

kontroll av mennesker i disiplinære situasjoner. Han definerer «panopticism» til å bestå av 

fire ulike former for makt, den økonomiske, den politiske, den juridiske og den 

epistemologiske.19  

 
14 Bokmålsordboka, s.v. «Panoptikon». Besøkt 02.11.2019. 
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=panoptikon+&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbo
k=bokmaal 
15 Bokmålsordboka, s.v. «Pan». Besøkt 02.11.2019. 
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=pan&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bokma
al 
16 Bokmålsordboka, s.v. «Optikk». Besøkt 02.11.2019. 
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=optikk&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bok
maal 
17 Laval, «From Dicipline and Punish to The Birth of Biopolitics», 43. 
18 Eliassen, Foucaults begreper, 130.  
19 Brunon-Ernst, «Deconstructing Panopticism into the Plural Panopticons», 35. 
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   I senere tid har studier innen museumsteori tatt i bruk Foucaults tanker om panoptikonet for 

å utforske museets maktposisjon og opplærende rolle i samfunnet. Teoretikere som Douglas 

Crimp bruker i «On the Museum's Ruins» (1985) panoptikon-begrepet som grunnlag til å 

utøve museal kritikk, mens Eileen Hooper-Greenhill i «The Museum in a Disciplinary 

Society» (1989) anvender Foucaults forestillinger om panoptikonet på museer som et sted for 

disiplin og kontroll.20 Tony Bennett bruker også Foucaults teorier i sin anerkjente artikkel 

«The Exhibitonary Complex» (1995). Her redegjør han blant annet for at et 

museumspublikum er underordnet en lydighetsrolle, og at museet spilte en viktig disiplinær 

rolle i å forme «mobben».21 Ideer i Bennets artikkel knyttet til panoptikonet og overvåkning 

blir tydelig i sitatet under, hvor han reflekterer over Eiffeltårnets besøkende under 

verdensutstillingen i 1889: 

 
To see and be seen, to survey yet always be under surveillance, the object of an unknown but controlling look: in 

these ways, as micro-worlds rendered constantly visible to themselves, expositions realized some of the ideals of 

panopticism in transforming the crowd into a constantly surveyed, self-watching, self-regulating, and, as the 

historical record suggests, consistently orderly public – a society watching over itself.22 

 

   Til tross for at man på tysk skiller mellom kuriositetskabinettsbetydningen av Panoptikum 

og teoriene knyttet til Bentham og Foucault, skal jeg senere argumentere for at Korneev har et 

ønske om å la seg assosiere med Panopticon-betydningen. Dette blir forsterket av at bruken 

av panoptikon i kuriositetskabinettsammenheng svært sjelden er tatt i bruk, hverken på tysk, 

norsk eller engelsk. I mine undersøkelser ser jeg snarere at det er brukt om vokskabinetter, og 

at det har en helt spesiell tilknytting til Tyskland og Berlin, hvilket har blitt undersøkt i 

kapittelet «Bodies and Borders: The Monsters of Berlin» i boken Writing the New Berlin: The 

German Capital in Post-Wall Literature (2008) av Katharina Gerstenberger. Her beskriver 

hun hvordan utstillinger av deformerte kropper er en tradisjon i Berlin som går tilbake til 

1700-tallet. Formålet med disse var vitenskapelig, men også for å skape underholdning, 

gjerne i kombinasjon med hverandre.23 Vokskabinettbetydningen har vært svært utbredt i 

Tyskland med blant annet Castans Panoptikum og Passage-panoptikum, som begge befant seg 

i Berlin. Disse fungerte delvis som vokskabinetter og delvis som anatomiske kabinetter. Det 

ble også holdt live-show med eksotiske mennesker og mennesker med misdannelser.24 Med 

 
20 Hetherington, «Foucault, the museum and the diagram». 
21 Bennet, «The Exhibitionary Complex», 83. 
22 Bennet, «The Exhibitionary Complex», 81.  
23 Gerstenberger, Writing the New Berlin, 55.  
24 Gerstenberger, Writing the New Berlin, 56. 
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sine monstrøse, antropomorfe skikkelser, ispedd medisinhistoriske gjenstander som 

anatomiske plansjer og dukker, kan det argumenteres for at også Korneev ønsker å knytte seg 

opp mot vokskabinettbetydningen av begrepet. Likevel vil jeg hevde, særlig gjennom måten 

han gjør ordinære gjenstander kuriøse, som eksempelet med dørhåndtaket, at Korneev ønsker 

å knytte seg opp mot kuriositetskabinettbetydningen av det.  

 

3.3 Kuriositetskabinettet – En tidslinje 

Når jeg nå tar for meg de historiske kabinettene er det gjennom en tredelt oppbygning. Jeg 

starter med å presentere de førmuseale kabinettene, videre opplysningstiden og kabinettenes 

«fall». Til slutt vil jeg se på gjenoppdagelsen av kabinettene gjort av museumshistorikere på 

tidlig 1900-tall og hvordan disse tekstene påvirket surrealistene.  

 

De førmuseale kabinettene 

Kuriositetskabinettet, også kalt raritetskabinett, forundrings- og naturaliekabinett, 

kunstkammer, wunderkammer eller panoptikon, oppstod i renessansens Europa som et 

resultat av lærde og borgerlige fyrsters samlingspraksiser. Selv om disse samlingene bærer 

flere navn har jeg valgt å bruke «kuriositetskabinett» på grunn av begrepets tilknytning til 

ordet kuriøs, og igjen det underlige.  

   En fellesnevner for samlingene var at de ofte ble organisert og plassert i rom eller kamre, 

såkalte kabinetter. Kuriositetskabinettet omfavnet tanken om at man kunne samle hele verden 

i disse rommene og kamrene.25 Utvalget skulle derfor være en tredimensjonal encyklopedi 

som representere verden, eller deler av verden slik samleren kjente den – et mikrokosmos i 

makrokosmos.26 Her samlet de lærde og fyrstene inn og stilte ut et bredt spekter av 

gjenstander som de underordnet i to kategorier: naturalia, gjenstander fra naturen og 

artificialia, gjenstander skapt av mennesker.27 Naturalier innebefattet fossiler, utstoppede 

sjeldne dyr, mineraler, skjeletter og herbarium. Under kategorien artificialia fant man 

gjenstander som kunstverk, mekaniske innretninger, litteratur og etnografisk materiale.28  

   I årene mellom 1550 til 1700, var den europeiske kulturen preget av en sterk dragning mot 

det bemerkelsesverdige og kuriøse, hvilket kom til uttrykk hos disse samlerne.29 Et viktig 

 
25 Putnam, Art and Artifact, 11. 
26 Brenna, «Tidligmoderne samlinger», 30. 
27 Hooper-Greenhill, Museum and the Shaping of Knowledge, 120. 
28 Impey og MacGregor, The Origins of Museums, XIX.  
29 Kenseth, The Age of the Marvelous, 25. 
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aspekt ved kuriositetskabinettene var at de skulle inspirere til undring, kreative ideer og tanker 

hos betrakteren. Samlerne hadde derfor en tilbøyelighet mot det eklektiske, sjeldne og 

ekstraordinære. Det avvikende og merkverdige ble derfor en viktig del av den praktiserende 

vitenskapen på 1600-tallet.30 Av den grunn stilte de også ut monstrøse, kuriøse, underlige, og 

bisarre gjenstander – slik som anomalier, altså naturlige avvik, eller såkalte «freaks of 

nature».31 Eksempelvis stilte den danske universitetsprofessoren Ole Worm, i sin anerkjente 

samling, ut en liten sko skåret ut i kirsebærstein og en hestekjeve som hadde vokst inn i en 

trerot.32 De førmuseale samlingene var private og ble ikke presentert og vist fram til 

offentligheten. Kun spesielt inviterte gjester fikk lov til å beundre, og ikke minst la seg 

forundre, av disse spesielle gjenstandene som hadde blitt samlet inn fra fjernt og nært.33 

 

Opplysningstiden – Et skifte i vitenskapelige praksiser 

Opplysningstidens tørst for en mer eksakt vitenskap og kunnskap, med grunnlag i naturen, 

førte til at kuriositetskabinettene mistet sin popularitet og status. Nye metodologier innen 

samlingspraksis og observasjon reduserte det kuriøse til en mangelfull og begrenset vitenskap. 

En rasjonell orden ble nå prioritet høyere enn det merkverdige og underlige.34 I stedet for å ha 

alle mulige gjenstander vist i en og samme utstilling, begynte man nå å kategorisere dem ved 

å plassere dem i spesialiserte museer, som hadde andre formål og prinsipper enn 

kabinettene.35 

   Naturen ble i opplysningstiden en lovregulert mekanisme, underordnet Gud, og skulle være 

et ryddig og oversiktlig sted.36 Dermed måtte også opplysningstidens samlinger gjenspeile 

denne ryddigheten. Man skulle samle inn og stille ut det likeartede, det normale og det som 

var representativt for naturen. Avvik som eksempelet med den sammenvokste kjeven i rota, 

kunne likevel bli plassert i dette nye klassifiseringssystemet og fungere som representasjoner 

for naturens gang, snarere enn at de ble brukt til å fremstille naturens unntak og anomalier. 

Dette førte til at statusen til de sjeldne gjenstandene sank.37 Av denne grunn representerte 

opplysningssamlingene og senere de første offentlige museene det normale og det 

representative, og ikke lenger bare det som tilhørte sjeldenhetene.  

 
30 Brenna, «Halvannen tekopp av kokosnøttskall», 45. 
31 Putnam, Art and Artifact, 10. 
32 Mordhorst, Genstandsfortællinger, 15. 
33 Hooper-Greenhill, Museum and the Shaping of Knowledge, 78. 
34 Mauriès, Cabinet of Curiosities, 194. 
35 Brenna, «Tidligmoderne samlinger», 38. 
36 Brenna, «Halvannen tekopp av kokosnøttskall», 46. 
37 Brenna, «Halvannen tekopp av kokosnøttskall», 46. 
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Surrealistenes gjenoppdagelse av det underlige 

Etter at det underlige hadde mistet sin status i opplysningstiden, skulle det gå nesten to 

århundre før man igjen, på tidlig 1900-tall, gjennom surrealistene, øynet interesse for det 

kuriøse og sammenstillingen av rariteter. Noe av årsaken til at surrealistene på tidlig 1900-tall 

fikk øynene opp for det underlige skyldtes en nyvunnen museumsfaglig og teoretisk interesse 

for de førmuseale samlingene. Jokanović påpeker at det var David Murray som gjenoppdaget 

fenomenene knyttet til det underlige og kuriøse i de opprinnelige kabinettene i hans 

publikasjon Museums, their History and their Use (1904). Dette verket, sammen med Julian 

von Schlossers Die Kunst - und Wunderkammern der Spät renaissance (1908), skulle ikke 

bare vekke interessen på et museumshistorisk plan, men også kunstnere ble gjennom disse 

tekstene kjent med det underlige og kuriøse, og lot seg inspirere av dem.38  

   Estetikken og ideene til de gamle kuriositetskabinettene passet godt inn i datidens 

strømninger, som ville ta avstand fra fornuften de så sterkt assosierte med begrensninger, 

likegyldighet og de negative sidene med fremgang og grusomhetene som første verdenskrig 

hadde ført med seg.39 Det kuriøse ble tatt i bruk for å utfordre realistiske, rasjonalistiske og 

materialistiske tendenser i samfunnet.40 Det å ta avstand fra fornuften ville gi spillerom til å 

sette fantasien løs, utforske det irrasjonelle og det drømmeaktige.  

   Fra de opprinnelige kabinettene var det spesielt fire hovedkvaliteter surrealistene hentet 

inspirasjon fra: frykt, en dragning mot det uvanlige, det tilfeldige og sansen for det 

ekstravagante.41 Kvaliteter som var sterkt knyttet til begrepet om det underlige og fantastiske. 

Og det underlige var nettopp en kjerneidé hos surrealistene: «The idea of le merveilleux as a 

universal concept 'programmed' into all people of all ages, if currently repressed and awaiting 

to be released (...)».42 De mente at det underlige relaterte seg til egen kunstproduksjon, det var 

å finne i mennesker og i dem selv, de kunne også finne det i tekster og kunstverk fra andre 

epoker.43 Surrealistene var strekt påvirket av kuriositetskabinettenes prinsipper, med deres 

kombinasjoner og sammenkobling av materialer og gjenstander, som særlig kom til uttrykk 

gjennom collagen. De brukte disse sammenstillingene til å ta avstand fra den spesialiserte 

klassifiseringen av den virkelige verden.44 I collagene tok de også i bruk en ny type gjenstand 

 
38 Jokanović, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 197. 
39 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 36. 
40 Jokanović, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 203. 
41 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 27. 
42 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 28. 
43 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 28. 
44 Putnam, Art and Artifact, 8. 
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man ikke tidligere hadde sett i de opprinnelige kabinettene – den masseproduserte 

gjenstanden, kalt readymade.  

   Denne historiske gjennomgangen har gitt grunnlag for å kunne analysere og diskutere de 

kuriøse funn gjort i Designpanoptikum. Jeg vil særlig gjennom de tankegangene som ligger til 

grunn for surrealismen, trekke paralleller mot den kuriøse estetikken i Designpanoptikum, og 

diskutere de opp mot de funn som blir gjort i analysen. Det surrealistiske aspektet er så 

tydelig i Korneevs museum at det blir nødvendig å vie denne delen av hans kunstnerskap 

oppmerksomhet. Dette blir spesielt gjort utfra surrealistenes bruk av collagen og readymaden. 

Korneevs samling kan sies å utelukkende bestå av readymades– industrielt produserte 

gjenstander fra det forrige århundret, i collagelignende sammenstillinger. De har i hans 

museum blitt løsrevet fra deres opprinnelige funksjoner, og er nå stilt ut i en kunstkontekst.  

 

3.4 Bruk av kuriøs estetikk i samtidskunsten 
Jokanović skriver at en kunstner som benytter seg av en kuriøs estetikk selv fungerer som en 

slags museolog, en kurator av sin egen samling.45 Kurator og forfatter James Putnam 

gjenkjenner i Art and Artifact: The Museum as Medium (2009) to hovedretninger 

samtidskunsten forholder seg til det han kaller «wunderkammer-konseptet». Den ene er 

hvordan kunstneren opererer som samler, og bruker det innsamlede medium til å sette 

sammen gjenstandene i ulike installasjoner. Den andre er hvordan kunstneren bruker 

«wunderkammerarven» til å utforske parameterne mellom ulike vitenskapelige 

klassifiseringer, altså skillet mellom naturalia og artificialia.46 

   Jeg skal nå presentere eksempler på andre kunstnere som aktivt benytter seg av en kuriøs 

estetikk, gjerne i samarbeid med, eller på oppdrag fra museer. Utvalget som presenteres her er 

både av internasjonalt anerkjente kunstnere, men også av norske kunstnere. Utvalget er 

primært basert på verk jeg selv har hatt tilgang til og opplevd, og relaterer seg til kunstnere 

som bevisst knytter seg opp til museale aktiviteter. De er valgt ut fra at de ser på innsamlende, 

klassifiserende eller utstillende praksiser. Det kan også være at de relaterer seg til og baserer 

sine kunstverk på institusjonelle samlinger i samarbeid med museer. De er valgt ut for å vise 

et spekter av måter kuriøs estetikk kan komme til uttrykk på, med utgangspunkt i 

forskjelligartede samlinger. Eksemplene oppført her skal følge senere analyser og diskusjoner.  

 

 
45 Jokanović, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 198. 
46 Putnam, Art and Artifact, 10. 
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Damien Hirst 

Det første navnet som dukker opp hos de fleste når de tenker på en kuriøs estetikk er den 

britiske kunstneren Damien Hirst (1965-), som ofte tar i bruk taksidermerte dyr og innsekter i 

sine installasjoner. «I think of this part of my collection as being like a Wunderkammer. All 

these objects sit in that strange area of intersection between atavistic myth, science and belief, 

which is what a lot of my own work is about. I love the freakish, malformed animals and the 

pangolins, which I’ve always collected (...)»47 Dette sitatet viser at han selv er klar over sin 

relasjon til de gamle kuriositetskabinettene, hvilket kommer tydelig fram i hans motiver. 

Pangolinen, som han her nevner, var for eksempel sterkt verdsatt i de opprinnelige 

kabinettene, grunnet dens sjeldenhet og unormale utseende.48 Hirst er også klar over sin rolle 

som samler: «Like the original Wunderkammer, I acquire these objects from all over the 

place: auction, swaps, gifts, eBay».49  

   Det groteske og det som er «freakish» er en gjenganger i hans kunst, som i verket Mother 

and Child (Divided) (1993) som er og se i den permanente utstillingen på Astrup Fearnley. 

Verket fremstiller en ku med kalv, begge kløyvd langs midten, slik at betrakteren kan gå 

gjennom dem. Kalven følger diltende etter moren, men de er ikke lenger ute på engen og 

gresser – de befinner seg i hver sin beholder omringet av en formalinblanding som bevarer det 

døde vevet.  

 

Mark Dion 

Et annet kunstnerskap som har utforsket en kuriøs estetikk gjennom en rekke store prosjekter 

er den amerikanske konseptkunstneren Mark Dion (1961-). I artikkelen «Artists-as-Curators 

in Museums: Observations on Contemporary Wunderkammern» (2016) av Areti 

Adamopoulou og Esther Solomon blir han beskrevet på følgende vis: «He is the artist par 

excellence working within the limits of curatorship and artistic practice. He simulates 

archæological practices, mines museum and university collections and directs his projects as 

curator. His final works are presented as cabinets of curiosities, both in form and in 

content.»50 Kuriositetskabinettet er med andre ord sentralt i hans arbeider, samtidig som han 

har en sterk interesse for tidligmoderne samlingspraksiser og innordningsstrategier. Han 

samarbeider gjerne med store anerkjente museer i sine prosjekter, og har ved flere tilfeller 

 
47 Hirst, «Wunderkammer».  
48 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 164. 
49 Hirst, «Wunderkammer».  
50 Adamopoulou og Solomon, «Artist-as-Curators in Museums», 36. 
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arbeidet som kunstnerkurator med utgangspunkt i disse institusjonenes samlinger. 

Eksempelvis har han blant annet hatt større samarbeider med Manchester Museum, Tate og 

Frederick R. Weisman Art Museum. Han har en sterk interesse for naturen og bruker ofte 

elementer fra biologien, zoologien og botanikken i sine installasjoner – fagfelt med sterke 

røtter i naturvitenskaplige museer.  

   I 2012 gjorde Dion et samarbeid med Nasjonale turistveger her i Norge. Verket DEN kan 

oppleves langs Aurlandsfjellet og blir beskrevet slik på Nasjonale turistveger sine nettsider: 

«DEN er en kunstig oppbygget dryppsteinshule som rommer en bjørn på et leie av 

gjenstander som er funnet i bruktbutikker i inn- og utland. Denne haugen av ting representerer 

kulturhistorien, med elementer fra vikingtiden nederst og ting fra vår tid på toppen.»51 

Innsamlingen blir en del av verket, der den utstoppede bjørnen er en referanse til naturen og 

gjenstandene en referanse til kulturen. Naturalia og artificialia i skjønn(?) forening er en klar 

referanse til kuriositetskabinettene.  

   Med arbeider som posisjonerer seg sterkt mot museet og museale praksiser, er Dion en 

kunstner jeg aktivt kommer til å bruke for å sammenligne og diskutere opp mot det 

betrakteren blir møtt med i Designpanoptikum. I mine undersøkelser har det også vist seg at 

mye av forskningen som har blitt gjort på temaet ofte er belyst ut fra Dions prosjekter.  

 

herman de vries  

Den nederlandske kunstneren herman de vries (1931-) benytter seg også av en kuriøs estetikk 

i sine verk som kretser rundt temaer knyttet til planter og natur.52 I verket fra venezia, en 

journal (2014) utstilt på Galleri Würth, Gjelleråsen, i utstillingen Stilleben i samtidskunsten 

(2019/2020), har han samlet inn planter, skjell og søppel langs lagunen i Venezia. I ettertid 

har han sortert materialet og stilt dem ut i hver sin ramme, som kan minne om kabinetter.53 

Verket vekker assosiasjoner til Dions lignende prosjekt Tate Thames Dig (1999-2000), hvor 

Dion og en gjeng frivillige saumfarte elvebankene rundt Tate-bygningene for ting, søppel og 

gjenstander, i en slags arkeologisk utgravning. Disse gjenstandene ble senere kategorisert og 

stilt ut på Tate.54  

 

 

 
51 Nasjonale turistveger, «Mark Dion». 
52 herman de vries bruker konsekvent små bokstaver i sitt kunstnerskap for å unngå hierarkier.  
53 E-flux, «herman de vries: to be all ways to be». 
54 Putnam, Art and Artifact, 40. 
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Guttormsgaard, Gundersen og Storsveen  

Også flere norske samtidskunstnere har tatt i bruk en kuriøs estetikk i sine verk, gjerne i store 

installasjonsverk som tar opp temaer av museal art. Verdt å nevne her er Guttorm 

Guttormsgaard (1938-2019) og kunstnerduoen bestående av far og datter, Jon Gundersen 

(1942-) og Elise Storsveen (1969-). Guttormsgaards store retrospektive utstilling Kjent Ukjent 

på Stenersenmuseet i 2015 er et godt eksempel på det. Om denne utstillingen, som nærmest 

kunne beskrives som et slags gesamtkunstwerk, der kunstnernes og samlerens egen 

produksjon blandet seg med ting han hadde samlet på i årenes løp, skrev Kunstkritikks 

journalist: «Hvis Kjent Ukjent i øverste etasje har holdt seg noenlunde innenfor rammene av 

hva man er vant til i retrospektive utstillinger, tar kategoriene noen veritable saltomortaler idet 

man kommer ned i de nedre avdelinger, hvor arkivet folder seg ut i all sin svimlende, 

Wunderkammer-aktige rikdom (...)»55 Kjent Ukjent-tittelen har også surrealistiske undertoner, 

der surrealismen gjerne ønsket å forvandle det kjente til ukjent. Den nå avdøde kunstnerens 

samling på Blaker inneholder forøvrig en rekke referanser til Surrealismen, blant annet 

utgaver av Minotaure, et surrealistorientert magasin utgitt mellom 1933 og 1939.56 

   Denne «Wunderkammer-aktige rikdommen» er også å spore i far/datter-duoens prosjekter. 

Gode eksempler er verket Lesesalen (2014) innkjøpt av Nasjonalmuseet, og et oppkommende 

bestillingsverk fra KORO (Kunst i offentlige rom) som skal stå i nye Campus Ås, som er 

planlagt å stå klart i september 2020. Verket er foreløpig ikke ferdigstilt, men KORO har 

følgende beskrivelse av det: «(...) ti vegghengte stålbokser i varierende størrelser, montert fra 

første etasje og oppover. Her har kunstnerne lagd assemblager av skjeletter, 

undervisningsmateriell, glasskolber, rester og minner fra samlingen til tidligere 

Veterinærhøgskolen på Adamstuen.»57 Vegghengte stålbokser der gjenstandene fra en 

gammel universitetssamling skal stilles ut, gir umiddelbare assosiasjoner til hvordan 

fyrstesamlingene i sin tid ble framstilt – i kabinetter.  

    

3.5 Tidligere forskning  
Det finnes en rekke studier som tar for seg det historiske ved kuriositetskabinettene, men som 

Jokanović påpeker i den allerede nevnte artikkelen «Memory on the Cabinets of Wonders in 

Modern and Contemporary Art» er det få som har skrevet og forsket på bruken av dem i 

 
55 Helsvig, «Guttormsgaard-galaksen». 
56 https://guttormsgaardsarkiv.no/node/337/ 
57 KORO, «Campus Ås».  
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samtidskunsten.58 Jeg skal derfor videre i denne delen av oppgaven gå nærmere inn på 

hvordan andre stiller seg til og vinkler dette materialet. Det vil være viktig for hvordan jeg i 

mine undersøkelser validerer mine egne observasjoner og senere analyser av dem.   

 

Milena Jokanović 

Milena Jokanović er en forsker tilknyttet kunsthistorieavdelingen ved Det filosofiske fakultet 

ved Universitetet i Beograd og har bakgrunn i museologi og kulturarvstudier. I sin artikkel fra 

2017 konkluderer hun hvordan: 

 
 «(...) the use of a box (container full of different objects) as an art medium will be observed as a direct quotation 
of Wunderkammer, which will lead to conclusion that Contemporary artists are deliberately using the cabinet of 
wonder setting in their installations, influenced by the whole history of art and being direct successors of the 
Modern artists who have introduced collection of objects as an art medium. Consequently, aware of all the layers 
of meaning the use of Wunderkammer motive has today, Contemporary artist does not only question the 
institution of museum and the position of the artist today, but also coquette with today’s value systems.»59 
 

Hun undersøker primært innordningen av gjenstander i kabinetter og sammenstillingen av 

dem som element i den kuriøse estetikken, snarere enn hva gjenstandene er i seg selv. I likhet 

med denne oppgaven, men også andres forskning har hun et stort fokus på surrealistene, og 

innflytelsen de har hatt på dagens kunstnere. Hun undersøker altså spor i modernistenes kunst 

som kan tilsies å stamme fra de førmuseale kuriositetskabinettene.  

 

Marion Endt-Jones 

Marion Endt-Jones (tidligere Marion Endt), postdoktor i kunsthistorie og visuelle studier ved 

universitetet i Manchester, bruker ofte Mark Dion som primærkilde i sine studier på 

relasjonen mellom uttrykk i samtidskunsten og de opprinnelige kabinettene. Hennes 

forskningsfelt innebefatter kuriositetskabinetter i samtidskunsten og museumsutstillinger, 

kulturhistorien til naturalia, samlingspraksiser og utstillinger fra 1500-tallet frem til i dag. I 

avhandlingen hennes Reopening the Cabinet of Curiosities: Nature and the Marvellous in 

Surrealism and Contemporary Art (2008) drøfter hun hvordan de opprinnelige 

kuriositetskabinettene utfolder seg i surrealismen og samtidskunsten, med spesifikk vinkling 

mot det hun kaller «The Surrealist Marvellous». Hun undersøker hvordan disse kunstnerne 

har hentet inspirasjon fra tidligmoderne samlingspraksiser og utstillinger.60 Hun argumenterer 

for at:  

 
58 Jokanović, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 197. 
59 Jokanović, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 195. 
60 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 7. 
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«Contemporary artists and curators, I argue, by applying the paradigm of curiosity to objects, installations and 
exhibitions replace a historicist, chronological approach with a more associative, selective one, questioning 
«white cube» aesthetic and the monopoly institutions have claimed since the Enlightenment to hold over taste 
and truth. The concept of curiosity arguably allows for a playful, experimental approach to collecting, 
classification and display, questioning the epistemological framework institutions, which act as mediators and 
producers of knowledge, are embedded in.»61 

   Den institusjonelle kritikken gjennom kuriøs kunst er gjentakende i Endt-Jones' forskning. I 

artikkelen «Beyond Institutional Critique: Mark Dion’s Surrealist Wunderkammer at the 

Manchester Museum» (2007), gjør hun noe av det samme og undersøker: «pre-Enlightenment 

taxonomy and classification, and explores in which ways they contrast and challenge the 

Museum’s display strategies.»62 Dette gjør hun med utgangspunkt i Dions installasjon som 

han satte opp i samarbeid med ansatte ved Manchester Museum. I artikkelen argumenterer 

hun for at Dions installasjon unngår feller som tidligere former for institusjonell kritikk har 

gått i.63 Endt-Jones mener Dion oppnår dette ved å spille på universitetsmuseets 

«wunderkammer-arv», samtidig som han opptrer og samarbeider i symbiose med Manchester 

Museum, ved blant annet å bruke de ansattes ekspertise og museale kompetanse. Dette 

argumenterer hun for at er i motsetning til andre museumskritiske prosjekter og verk som på 

den andre siden kan ha en «(...) parasitic and aggressive, relationship with the institution».64  

Annet     

Verdt å ta med her er allerede nevnte artikkel «Artists-as-Curators in Museums: Observations 

on Contemporary Wunderkammern» (2016) av Adamopoulou og Solomon som undersøker 

hvordan kunstnere i rollen som kuratorer kritisk kan rette blikket mot samfunnsposisjonen 

museet har hatt opp gjennom historien. Andre tekster om temaet er ofte utgitt som kataloger i 

forbindelse med utstillinger. Eksempler er: Cabinet of Curiosities: Mark Dion and the 

University as Installation (2006) redigert av Colleen J. Sheehy som ble gitt ut i forbindelse 

med en utstilling Dion kuraterte og installerte ved Frederick R. Weisman Art Museum ved 

University of Minnesota og Beureau of the Centre for the Study of Surrealism and its Legacy 

(2005) skrevet av Mark Dion med forord av David Lomas i forbindelse med den surrealistiske 

installasjonen han satte opp på Manchester Museum.  

   Ut fra eksemplene over kan det sees at det meste av forskningsmaterialet jeg har kommet 

over, i stor grad baserer seg på Dions kunstneriske virksomheter som case-studier. Jeg mener 

 
61 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 24. 
62 Endt, «Beyond Institutional Critique», 1. 
63 Endt, «Beyond Institutional Critique», 6. 
64 Endt, «Beyond Institutional Critique», 1. 
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derfor det er relevant og viktig å se hvordan andre kunstnere referer til kuriøs estetikk, med 

andre typer gjenstander og samlinger som grunnlag. Likevel vil Dion med sin tydelige 

posisjon og kritiske stemme være relevant å undersøke nærmere sett i lys av min 

problemstilling. 
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4 Metode 
 
 

4.1 Innsamling av data  
I innledningen fortalte jeg om mitt første besøk på museet tilbake i 2017. Mye har skjedd 

siden den tid, museet har blant annet skiftet lokale til et nytt sted i byen. Arbeidet med 

oppgaven krevde derfor at jeg reiste til Berlin for å gjøre feltarbeid og samle inn data til mine 

senere analyser. Mine analyser vil basere seg på den empiri og de dataene samlet inn under 

besøket som fant sted oktober 2018. Dette materialet er notater, fotografier og sanseinntrykk. 

Men et feltarbeid kan ikke stå alene og må suppleres med andre søk og kilder.65 Supplerende 

materiell er intervjuer og artikler skrevet om Korneev og Designpanoptikum, men også e-

postkorrespondanse med Korneev har vært nødvendig for enkelte oppklarende fakta.  

   Opprinnelig ønsket jeg å oppleve utstillingen, uten å inkludere Korneevs tilstedeværelse. 

Jeg ville heller la utstillingen og gjenstandene tale for seg selv, i rollen som ikke-deltakende 

observatør. Som vi skal se i avsnittet under var dette noe som lot seg vanskelig gjennomføre. 

Jeg planla derfor at jeg skulle innta rollen som deltakende observatør og ta del i de aktiviteter 

som Korneev tilbydde.66 På lik linje med de andre besøkende, deltok jeg derfor i 

introduksjonen og i omvisningen hans. Fordelen med å ta del i disse, var at jeg kunne innhente 

informasjon om enkelte gjenstander jeg ellers ville slitt med å finne i hans «kontekstløse» 

museum. Ulempen ved denne tilnærmingen til case-studien er at mine lesninger i større grad 

blir farget av hans intensjoner, samtidig som jeg også blir mer bundet til å tolke og analysere 

de gjenstandene han gjennom omvisningen avslørte de opprinnelige funksjonene til. 

 

Kunstnerkurators tilstedeværelse 

Noe som vil skille seg fra tradisjonelle utstillingsanalyser i denne oppgaven er Korneevs 

markante tilstedeværelse i utstillingsrommet. Jeg vil poengtere at man i alle utstillingsanalyser 

vil måtte snakke om og adressere kunstnerens og kurators åndelige tilstedeværelse i kraft av å 

ha skapt noe, og som avsender av et budskap eller et narrativ. Korneev er hjernen bak det som 

presenteres for oss. Han er samleren bak gjenstandene og kunstnerkuratoren bak det som blir 

utstilt. Av denne grunn vil hans åndelige, kreative tilstedeværelse selvfølgelig være en del av 

mine analyser. Men den tilstedeværelsen jeg vil fremheve i dette avsnittet er hans fysiske. 

 
65 Arntsberg, «Fältetnologi», 45. 
66 Fangen, «Kvalitativ metode». 
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Korneev er en vesentlig og integrert del av museet rett og slett fordi han er den eneste ansatte. 

Er han syk eller har en annen grunn som gjør at han ikke kan jobbe, så holder museet stengt. 

Hans visjoner og ideer er også uunngåelig fordi du som besøkende er nødt til å forholde deg 

til hans introduksjon før du kan kjøpe billett. Og kjøper du en billett får du tilbudet om en 

guidet tur i hans «univers». Jeg vil derfor argumentere for at disse aktivitetene uløselig henger 

sammen med hvordan museet er tenkt å oppleves, og dermed ville å unnlate dette i mine 

analyser, være å ikke inkludere en essensiell del av museet. 

 

Selvrefleksivitet og etiske betraktninger  

I utførelsen av kvalitative studier vil man alltid kunne snakke om forskerens blikk eller 

linse.67 Den som undersøker noe er aldri nøytral, og vil alltid være farget av den bakgrunn, 

spørsmål og vinklinger hen bringer med seg inn i sine studier. I innledningen valgte jeg 

bevisst å fremme noen av mine egne personlige opplevelser og følelser i møte med case-

studiet. Dette fordi, som jeg skal argumentere for senere, sansene og de personlige 

opplevelser og tolkninger av gjenstandene spiller en grunnleggende rolle i formidlingen i 

Designpanoptikum. Jeg presenterte her også min bakgrunn fra kunsthistorie. Mellom mitt 

første besøk i rollen som turist i 2017, og mitt andre besøk halvannet år senere, i rollen som 

undersøkende masterstudent reflekterte jeg over hvordan denne linsen hadde endret farge. I en 

kritisk tilnærming til utstillingen, hvor jeg skal avdekke de elementene som gjør at et 

verk/utstilling oppleves kuriøs, måtte jeg altså reflektere over hva jeg selv brakte inn i 

lesningene.68  

   Min akademiske bakgrunn i kunsthistorie, med en bacheloroppgave skrevet om temaet 

kunstformidling med særlig vekt på utstillinger, har gitt meg trening i å gjenkjenne og skrive 

om de formale og narrative kvalitetene i et kunstverk og i en kunstutstilling på et objektivt 

plan. I denne oppgaven har jeg måttet frigjøre meg fra ren kunstfaglig tilnærming til det 

utstilte mediet. I mine undersøkelser av case-studiet har jeg måttet tatt på meg en museal 

linse, som har et bredere perspektiv enn bare den rent kunstfaglige. Dette fordi 

Designpanoptikum er et museum som innehar flere tolkningslag. Det utstilte mediet kan 

riktignok betraktes alene som installasjonskunst, og som uttrykk for en kunstnerisk 

produksjon med utelukkende estetiske og narrative kvaliteter. Men de er også rene 

bruksgjenstander i «sin egen rett», med sin egen «gjenstandsbiografi», livsløp og historie. Og 

 
67 Creswell og Miller, «Determining Validity in Qualitative Inquiry», 125.  
68 Pripp, «Reflektion og etikk», 41. 
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nettopp fordi Korneev selv ikke gjør et svart/hvitt-skille mellom disse lesningene, kommer jeg 

heller ikke i mine tolkninger til å forholde meg rent til bare en av delene. En slik 

interdisiplinær tilnærming har sine begrensninger, da farene med dette er at man kun beveger 

seg i overflaten av disse lesningene. Jeg vil likevel argumentere for at det vil være nyttig å 

benytte seg av slik tilnærming i en utstilling der det interdisiplinære nettopp blir utfordret, og 

er en sterk bidragsyter til kuriøse.  

 

4.2 Utstillingen – Sammensatt av en rekke formidlende 

grep  
 
And this is precisely what an exhibition is – a strategic system of representations. The system of an exhibition 
organizes its representations to best utilize everything, from its architecture which is always political, to its wall 
colorings which are always psychologically meaningful, to its labels which are always didactic (even, or 
especially, in their silences), to its artistic exclusions which are always powerfully ideological and structural in 
their limited admissions, to its lighting which is always dramatic (and therefore an important aspect of narrativity 
and the staging of desire), to its security systems which are always a form of social collateral (the choice 
between guards and video surveillance, for example), to its curatorial premises which are always professionally 
dogmatic, to its brochures and catalogues and videos which are always literacy-specific and pedagogically 
directional, to its aesthetics which are always historically specific to that site of presentation rather than to 
individual artwork`s moments of production. In other words, there is a plan to all exhibitions, a will, or 
teleological hierarchy of significances which is its dynamic undercurrent.69 
 

Med dette beskriver Bruce W. Fergusson i artikkelen «Exhibition Rhetoric: material speech 

and utter sense» (1996), hvordan ingenting i utstillingsrommet er tilfeldig. Alle grep som har 

blitt tatt har en formidlende effekt som peker på gjenstanden og bidrar til formidlingen av det. 

Dermed kan ulike historier fortelles om samme gjenstand, avhengig av hvilke kuratoriske 

bestemmelser som er tatt og sammenstillingen av disse grepene. En utstilling er altså et 

strategisk system av representasjoner som er komplekse uttrykk for formidlerens, i dette 

tilfellet Korneevs, måte å overbevise museumspublikummet på. 

   Alle grep i, men også utenfor utstillingsrommet, er meningsbærende handlinger som kan 

tolkes som tegn eller budskap.70 Dette kan gjøres ved å dechiffrere de bestanddeler som ligger 

til grunn for formidlingen, slik Fergusson viser til i sitatet over. For å kunne bryte ned og 

skille mellom de ulike formidlende og fortellende elementene i utstillingen på en ryddig måte, 

vil jeg benytte meg av metodene som Dag Solhjell har utformet i boken Formidler og 

formidlet, En teori om kunstformidlingens praksis (2001). Metoden han her skisserer er 

strukturert og skjematisk, hvilket gjør at jeg kan identifisere hvilke deler i utstillingen som 

 
69 Fergusson, «Exhibition Rhetorics», 178. 
70 Solhjell, Formidler og formidlet, 83. 
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forteller hva. Til tross for at Solhjells teorier og begreper er tenkt anvendt på mer tradisjonelle 

kunstutstillinger, vil jeg argumentere for at det ikke er noe som tilsier at de ikke kan brukes på 

andre former for utstillinger. Likevel må det tas noen forbehold. Solhjells metoder for å 

identifisere og skille avsenderen av de formidlende elementene i og utenfor utstillingsrommet 

er basert på de mer tradisjonelle kunstutstillingene, hvor rolleavklaringene mellom kunstner, 

kurator og formidler er klare. Vi vil derfor se at enkelte av Solhjells begreper vil gå inn i 

hverandre, i et museum der avsender utelukkende består av en og samme person.   

 

Paratekstene   

Solhjells metode og teorier er opprinnelig forankret i litteraturvitenskapen og store deler av 

hans begrepsapparat er hentet derfra. Når man anvender litteraturteoretiske begreper på en 

utstilling må man forstå at et kunstverk eller en gjenstand også kan oppfattes, hvis man bruker 

det utvidete tekstbegrep, som en form for tekst – i så måte kan også en hel utstilling leses som 

en fortelling eller et narrativ.71 Når jeg tar i bruk et utvidet tekstbegrep som metafor på de 

elementer som befinner seg i utstillingsrommet, er det for å kunne «lese» museet på en 

helhetlig måte, som bevisst innordnede strukturer. Solhjell trekker også inn retorikken som en 

viktig del av metodologien i kunstformidlingen og tolkningen. Retorikken, «formidlerens 

overbevisningsmidler», kommer til syne i «paratekstene.»72 Å behandle paratekster som 

retorikk er en egnet tolkningsmetode ettersom det gir rom til å tolke paratekstene under ett, 

uavhengig av deres medium.73  

   Paratekst er et paraplybegrep som dekker alle grep som måtte befinne seg utenfor selve 

teksten, som i dette tilfellet er de utstilte gjenstandene.74 Paratekstene er ulike former for tegn 

og markører som peker mot og sier noe om gjenstandene, og er dermed en bidragsyter i de 

fortellingene som formidles av dem. Disse pekerne kan være alt fra en kunstkritikk i en avis, 

til museumsbygget og arkitekturen, utstillingskatalogen, sammenstillingen av verkene, 

fargene på veggene, helt ned til rammen og signaturen på selve verket.75 De har alle en 

innvirkning på det som blir fortalt om et kunstverk eller en gjenstand.  

 

 

 

 
71  Solhjell, Formidler og formidlet, 27. 
72  Solhjell, Formidler og formidlet, 54. 
73  Solhjell, Formidler og formidlet, 81. 
74  Genette, «Introduction to the Paratext», 261.  
75  Solhjell, Formidler og formidlet, 27. 
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Formidlerens interne peritekster i utstillingsrommet 

Ettersom paratekstene omfatter mange ulike formidlende elementer, og kommer til uttrykk på 

mange forskjellige måter og i ulike kanaler, deler Solhjell disse videre inn i underkategorier.  

I og med at det er utstillingen i seg selv som skal analyseres er det ikke relevant å se på alle 

former for paratekster, som for eksempel en kritikk i en avis. Jeg vil derfor begrense meg til 

den type paratekst som Solhjell kaller for «peritekst». Peritekstene kan kort forklares til de 

paratekster som ikke er tilknyttet selve verket, slik signaturen, tittelen eller originale rammer 

er. Peritekstene er mange og deles igjen inn i underkategoriene: offentlige, private og interne 

peritekster.76 Den formen som primært er relevant for mine analyser er de interne peritekstene 

– det vil si de paratekstene som befinner seg i samme bygg som gjenstandene (teksten). I dette 

tilfellet innenfor de fysiske rammene som er satt av arkitekturen til Designpanoptikum.  

   De interne peritekstene deles videre inn i ulike former, avhengig av hvor de befinner seg og 

hvem som er produsent av disse. Vi har formidlerens interne peritekster i utstillingsrommet, 

kunstnerens interne peritekster og formidlerens interne peritekster utenfor utstillingsrommet.77  

Ettersom Korneev både kan omtales som kunstner og som formidler, vil jeg ikke gjøre et 

skille mellom disse. Jeg vil derfor løpende i teksten forkorte til «interne peritekster». Ved 

bruk av «interne peritekster» refererer jeg dermed til de tre formene for peritekster nevnt over. 

Disse interne peritekstene vil være elementer som etiketten, scenografi, monteringselementer, 

arkitekturen, materialer og farger, «trafikkelementer», gjenstandenes sammenstilling og 

plassering, belysning og lyder i utstillingsrommet. Dette er alle formidlede elementer som 

Solhjell tilbyr gode og gjennomarbeidede lesninger av.  

   Ved å se på de formidlende bestanddelene i utstillingsrommet, samtidig som jeg setter det 

opp mot min definisjon av kuriøs estetikk, vil jeg i tillegg til å analysere Korneevs 

intensjoner, også kunne identifisere hva som kjennetegner en kuriøs estetikk. Dette vil være 

viktig for min argumentasjon. Selv om flere kunstnere arbeider med og bevisst bruker den 

kuriøse estetikken, er det store forskjeller i materiale, utførelse og intensjon. Det er derfor 

viktig å finne ut hva som gjør at man kan si at et verk eller en utstilling faller innunder en 

kuriøs estetikk, og samtidig se på hvilke museumspraksiser som muliggjør denne estetikken 

og hva implikasjonene har for museer og museologi.  

 

 
76  Solhjell, Formidler og formidlet, 90. 
77  Solhjell, Formidler og formidlet, 90. 
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5 Presentasjon av empiri og case-studie  
 

Før jeg setter i gang med å analysere de interne peritekstene, og hvordan de bidrar til det 

kuriøse vil jeg gi leseren en denotativ beskrivelse av Designpanoptikum. Beskrivelsene er 

basert på data samlet inn fra feltarbeidet utført høsten 2018.  

 

Museet  

Med adresse Poststraße 7, befinner Designpanoptikum seg rett ved siden av Museumsinsel.78 

Men dette museet er i motsetning til de mange museene som befinner seg på den andre siden 

av Spree, ikke et monumentalt nyklassisistisk bygg med antikke søyler og tempelinnganger 

som huser skatter fra en svunnen tid. Designpanoptikum er et museum som befinner seg på 

bakkeplan i det som ser ut til å være et tidligere butikklokale. Det deler bygg med butikker og 

kafeer, og er med andre ord ikke et typisk museumslokale. Hadde man ikke visst bedre kunne 

man trodd at man gikk inn i en bruktbutikk. En følelse som blir forsterket av de mange 

gjenstandene Korneev har plassert utenfor inngangen under museets åpningstid.  

   Det lille museet består av to etasjer. Første etasje befinner seg på bakkeplan, og ser ut til å 

være et typisk butikklokale – store, høye vinduer ut mot gaten, med mye luft under taket. Her 

finner man også skranken, som er betjent av Korneev, samt det som kan sies å være hans 

eneste «ansatt», en stor actionfigurdukke, som fungerer som en slags dørvakt. Etter at man har 

betalt inngangssummen på 10 euro, flytter Korneev på dukken og man får tre videre inn i 

museet. Nå kan man fortsette videre innover i museet og gå ned trappen til det som må sies å 

være museets hovedetasje. Hovedetasjen er en kjeller som består av en trang gang hvorfra tre 

små rom springer ut. Størstedelen av utstillingen befinner seg i denne etasjen. Det er lavt 

under taket, og de få stedene det er vinduer leder de rett ut i en murvegg. Hvilket vil si at 

lyskildene i rommene hovedsakelig er gjenstandene selv, industrielle lamper fra forskjellige 

bruksområder (figur 3). Som en hvilken som helst annen kjeller har også denne vannrør som 

snirkler seg rundt omkring på vegger og tak. Disse rørene er fortsatt i bruk og lager 

uregelmessige klunkende og sildrende lyder. Vegger og tak er enten hvit- eller sortmalte. 

Enkelte steder dekker ikke malingen den bakenforliggende grå muren, andre steder holder 

malingen på å flasse av. Dette gir inntrykk av at gjenstandene har blitt plassert rett inn uten at 

det har blitt gjort endringer i forkant av at lokalet ble tatt i bruk som museum i 2017. 

 

 
78 Museet byttet lokale i 2017. Da jeg besøkte museet første gang lå det i Torstraße 201. 
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Kunstneren  

Vladimir Korneev (1970-) kommer opprinnelig fra Moskva og bosatte seg i Berlin som 

ulovlig flyktning i 1991, etter å ha krysset den polsk-tyske grensen med et falskt turistvisum. I 

Berlin fikk han oppholdstillatelse, og begynte senere å studere fotografi.79 Som assistent til 

den tyske fotografen Werner Bokelberg (1937-) fikk han opplæring i kunstfotografi.80 

Bokelberg er en anerkjent tysk fotograf og fotosamler, kanskje mest kjent for sine fotografier 

av kunstnere tatt på 60- og 70-tallet. I denne tidsperioden fotograferte han storheter som Andy 

Warhol, Joe Dallesandro og Picasso.81 Han har blant annet gitt ut fotoboken Da-Da-Dalí 

(1966), hvor han fotograferte surrealisten Salvador Dalí i sitt hjem i Spania. Det var i 

Bokelbergs lære at Korneev begynte å samle inn gjenstander som han brukte som rekvisitter i 

sine egne fotografier. Det var disse som skulle legge grunnlaget for samlingen, og senere 

museet.82 Etterhvert som han fotograferte vokste interessen for rekvisittene, og samlingen 

økte, frem til han i 2010 bestemte seg for å åpne et museum.  

 

Gjenstandene 

Korneevs samling består av rundt 1000 gjenstander.83 Disse spenner seg fra de helt ordinære 

bruksgjenstander, som det nevnte dørhåndtak til det mer unike og spesielle, som en jernlunge. 

I likhet med samlerne bak de gamle kuriositetskabinettene har han skaffet seg disse 

gjenstandene fra overalt: eBay og loppemarkeder eller så har han plukket dem opp fra gata 

eller funnet dem på dynga.84 Utvalget er eklektisk, og stammer fra en rekke ulike fagområder. 

Det som knytter gjenstandene sammen tematisk er at de alle er funksjonelle, industrielle og at 

de ble produsert og brukt i det forrige århundret.85 Vi finner gjenstander fra medisinen, 

idretten, flyhistorien, fysikken og filmhistorien – gjenstander vi ellers er vant å oppleve utstilt 

i tekniske museer, medisinhistoriske museer, kulturhistoriske eller vitenskapsmuseer. 

 

 
79 Barrotta, «A spasso nel delirio».  
80 Wikipedia, s.v. «Designpanoptikum». Sist oppdatert 01.06.2018. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Designpanoptikum 
81 Gallery169, «Every Eye Forms Its Own Beauty». 
82 Nikolaisen, «Kan du gjette hva ingeniørene har laget her?».  
83 Personlig kommunikasjon i e-post fra Vlad Korneev, 01.02.2019 
84 Nikolaisen, «Kan du gjette hva ingeniørene har laget her?». 
85 Nikolaisen, «Kan du gjette hva ingeniørene har laget her?». 
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Figur 3: Belysningen kommer ofte fra gjenstandene selv. (Foto: Margrete Molid Kvæl) 
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6 Analyse  
 

Jeg skal argumentere for at det er i sammenstillingen av historiske bruksgjenstander fra 

forskjellige felt og gammelt butikklokale at det oppstår en kuriøs estetikk. Med utgangspunkt 

i utvalgte interne peritekster skal jeg videre undersøke hvordan de påvirker og «dytter» 

gjenstander inn i en kuriøs retning. Jeg velger å se nærmere på bruk av tekst, pedagogiske 

peritekster (omviseren og omvisningen), sammenstillingen og plasseringen av gjenstandene, 

scenografi, arkitektur, lyd/stillhet og belysning. 

 

6.1 Tekstlige utstillingselementer 
Noe av det første jeg noterte meg under feltarbeidet, var den påfallende manglende bruken av 

tekst. Når gjenstandene hverken har blitt tildelt veggtekster eller tittelkort kan det være 

vanskelig å vite hva man står ovenfor. Mens man ved et besøk i tradisjonelle kulturhistoriske 

eller vitenskapsmuseer stort sett møter gjenstandene i et overordnet system, hvor funksjonen 

til hver og en av dem er fremhevet, formidles ikke funksjonen i Korneevs museum. En av 

hovedgrunnene til dette er manglende forklarende tekster. De tekstlige peritekstene i 

utstillingsrommet jeg vil fokusere på her er de Solhjell kaller «etiketten», «informasjonsark» 

og «rometiketter». Etiketten benyttes ofte av publikum som en måte å «(...) få bekreftet et 

objekts kunstkarakter.»86 Etiketten behøver ikke nødvendigvis bekrefte en kunstkarakter, den 

kan også bekrefte en gjenstands bruksområde og funksjon. De fleste museumsgjengere er 

vante med å finne en liten etikett festet i nærheten av det som betraktes. Når etiketten mangler 

beskriver Solhjell det som «påfallende og forvirrende».87  

   Informasjonsarket refererer til kontekstene og kunstneren/produsenten mer enn det sier noe 

om den utstilte gjenstanden, og kan ofte bæres med rundt i utstillingen av den besøkende.88 

Rometiketten derimot er stort sett plassert ved inngangsdørene til utstillingssalene og 

indikerer hva som befinner seg innenfor, for eksempel «Norge i etterkrigstiden», 

«Rembrandt» eller «Renessansen nord for Alpene».89 Når man frigjør seg fra tekstene får man 

et skifte i fokus, fra tekst til gjenstand. Det er likevel fort gjort å søke etter den bekreftende 

teksten ved siden av et kunstverk eller en gjenstand før man ser ordentlig på det som er utstilt. 

Å løsrive seg fra tekstbruk bryter med en modernistisk tanke om kunnskapsproduksjon, der 

 
86 Solhjell, Formidler og formidlet, 99. 
87 Solhjell, Formidler og formidlet, 100. 
88 Solhjell, Formidler og formidlet, 111. 
89 Solhjell, Formidler og formidlet, 111. 



 34 

gjenstandene har blitt og blir sett på som et resultat av en solid og gjennomarbeidet akademisk 

forskningsprosess, der lange, forklarende tekster medfølger hver gang de blir utstilt.90 

Adamopoulou og Solomon argumenterer for at tekstlig frigjøring i en kuriøs setting: «(...) 

allow objects to be seen as structures of artifacts open to any interpretation, thus possibly 

rewriting the history of material culture.»91 

   Så hva skjer med en gammel vaskemaskin når det ikke finnes rometiketter, etiketter eller 

informasjonsark – tekstlige pekere, som kan fortelle oss hva vi står og ser på? I kjelleretasjen 

stiller Korneev ut en hul metallkule utstyrt med et lokk, festet til et stativ med ben (figur 4). 

Dersom den besøkende i forkant av besøket ikke har tilegnet seg kunnskap om eldre 

vaskemaskiner og hvordan de ser ut, er det ikke så lett å tenke seg til at denne på et tidspunkt 

ble brukt til å forvandle klær fra skitne til rene. Den har svært få likhetstrekk med dagens 

elektriske, firkantede maskiner. Når konteksten mangler blir formidlingen av det utstilte 

mediet overlatt til dets estetiske kvaliteter og plasseringen i omgivelsene. Dette fører til at den 

besøkende blir overlatt til seg selv og sine evner til å trekke slutninger fra det som er til 

rådighet i utstillingsrommet. Det vil si – hen oppfordres til å være kreativ og benytte seg av 

fantasi hvis hen ønsker å komme opp med et svar. I et miljø som allerede er underlig, bisart 

og til tider ubehagelig å bevege seg i, er det fort å trekke slutningen at dette kan ligne på en 

gammel bombe, særlig når den eneste informasjonen utelukkende kommer fra dens ytre, 

estetiske kvaliteter. Hverken kronologi (når gjenstanden ble brukt) eller tematikk (hva det har 

blitt brukt til) formidles når Korneev velger å ikke bruke tradisjonelle, museale tekster.  

 

6.2 Gjenstandenes sammenstillinger og plasseringer 
Sammenstillingen av gjenstander kan kompensere for manglende tekstbruk, enten de 

plasseres kronologisk eller tematisk, eller i en kombinasjon av disse to. Hvilket heller ikke er 

tilfellet i Designpanoptikum. Solhjell skriver i Formidler og formidlet: «Sammenstillingen av 

kunstverkene kan fortelle en historie som kunstverkene kan tolkes innenfor.»92 Gjenstandene 

er plassert over alt. De befinner seg på gulvet, henger ned fra taket, er skrudd inn i veggen, 

eller er plassert på vinduskarmer og vannrør. De er til og med, som tidligere nevnt plassert 

utenfor museets inngangsparti. De får sjelden stå for seg selv og opptrer stort sett i grupper og 

installasjoner. Der den moderne kunstutstillingen, gjerne gjenkjent som den «hvite kuben», 

 
90 Adamopoulou og Solomon, «Artist-as-Curators in Museums», 46. 
91 Adamopoulou og Solomon, «Artist-as-Curators in Museums», 46. 
92 Solhjell, Formidler og formidlet, 106. 
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inviterer til en isolert lesning av hvert enkelt verk – ligner dette mer den postmodernistiske 

utstillingen hvor det enkelte kunstverk, i dette tilfellet Korneevs installasjoner, henter mer av 

sin mening fra helheten.93 De står mer i samklang med hverandre.  

   Installasjonene gir seg gjerne i uttrykk som antropomorfe skikkelser – i innledningen 

beskrevet som et slags Frankensteins laboratorium. Medisinske dukker, actionfigurer og 

hatteformer er satt sammen med andre gjenstander som i sin sammenstilling gir assosiasjoner 

til menneskelige lemmer, uten at de nødvendigvis opprinnelig var produsert med tanke på at 

de skulle ligne dette. Ofte har også gjenstandene blitt snudd og vendt på. Korneev kan for 

eksempel velge å vise oss baksiden i stedet for fremsiden, vrangen i stedet for utsiden, og i 

enkelte tilfeller har han satt hele gjenstanden på hodet. Andre ganger har han plukket 

gjenstanden fra hverandre, slik at det bare er deler av den vi blir presentert for. Delen som 

kunne gjort den gjenkjennelig mangler rett og slett. Ved å gjøre disse grepene blir 

gjenstandene enda mer strippet for deres historiske kontekster.   

   I de opprinnelige kabinettene var dette med å skape en følelse av undring gjennom 

sammenstillingen og variasjoner i gjenstandene noe samlerne var essensielt opptatt av. De 

gikk bevisst inn for å skape effekter som bidro til å skape undring på en måte som også gjorde 

at de tilegnet seg kunnskap om det fremmede.94 Noe Korneev også gjør. Et komisk eksempel 

på en underlig sammenstilling er «gjøglerhatten» som er plassert på toppen av en «skapning» 

i rullestol (figur 5). I omvisningen jeg fikk gjorde Korneev et poeng av denne «hatten». Han 

trakk den av «skapningen» og plasserte den på hodet til en av de besøkende. Igjen skulle man 

gjette hva dens funksjon en gang hadde vært. Og igjen kom de mest finurlige svar, for man 

ser ganske morsom ut med en slik på hodet. «Hatten» er ikke en hatt, men en boksepute. 

Korneev har tatt ut innmaten som vanligvis fyller ut dens form, og plassert den opp ned. De 

bananlignende utstikkerne er laget i skinn og skal ikke henge ned, men festes mellom puta og 

stangen som skal holde den oppe. Vi ser at ikke bare er gjenstandene uten historisk kontekst 

og funksjon, det er heller ikke alltid de blir presentert slik de opprinnelig så ut. Dette tillegger 

den besøkende enda en dimensjon av forvirring. For hva er så hva? Hvilke deler hører 

sammen? Har den delen blitt satt på i ettertid? Skal den egentlig vises slik, eller skal den snus, 

vrenges og vendes på? 

 

 
93 Solhjell, Formidler og formidlet, 106.  
94 Brenna, «Tidligmoderne samlinger», 36. 
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6.3 Gjenstandene i møte med omgivelsene  
Miljøet rundt gjenstanden bidrar i stor grad til å høyne opp under det underlige og kuriøse. 

Hadde hans antropomorfe installasjoner vært stilt ut i den «hvite kuben» i et tradisjonelt 

kunstmuseum hadde de kanskje ikke blitt opplevd like nifse. Men det at malingen har flasset 

av, belysningen kommer fra gjenstandene selv og står og blinker, at bygget er et gammelt 

butikklokale, at rommene er trange og overfylte eller at vannrørene lager sildrende, klunkende 

lyder betyr noe i denne sammenhengen. De er alle interne peritekster som bidrar til det 

kuriøse og det ubehagelige i utstillingen.  

   De små, trange rommene i underetasjen kan oppleves som klaustrofobiske og minne om en 

bunkers. En følelse som blir forsterket med tanke på at man befinner seg i Berlin, og de 

historiske konnotasjonene byen fører med seg. Med sin dunkle belysning og manglende utsikt 

forsterkes denne følelsen. De grå- og sortmalte veggene gir et hardt uttrykk, mens den 

avflassede malingen gir en følelse av forfall. Lydene som dannes av vannet som strømmer 

gjennom rørene bygger også opp under denne uhyggelige stemningen. Lydene kan ansees å 

være en del av «kunstverket», slik at hørselssansen også trekkes inn i lesningen. Den 

klaustrofobiske følelsen understrekes også av at du blir «presset» til å gå tett innpå de noe 

uhyggelige installasjonene. Når det legges opp til en viss gang gjennom utstillingen er det en 

intern peritekst Solhjell kaller for «trafikkelementer».95 Disse trafikkelementene er collagene 

av ting som står tett i tett. Som en konsekvens av dette blir den besøkende tvunget til å bevege 

seg på de smale «stiene» som er dannet mellom dem. Utstillingen i de trange rommene 

fremprovoserer derfor en viss respons og oppførsel hos den besøkende. Dette gjør at den 

besøkende i mye større grad kan interagere med gjenstandene, og kjenner på deres fysiske 

nærvær, mer enn i et typisk museum, der gjenstandene gjerne er plassert bak glass, eller bak 

et sperrebånd.  

 

6.4 Korneev i rollen som formidler  
Under introduksjonen som ble holdt da jeg samlet inn data kom det frem at Korneev snakker 

tysk, russisk og engelsk. Hvis han holder introduksjonen på engelsk gjør han det med en 

tydelig utpreget russisk aksent, noe han var raskt ute til å påpeke at var et teatralsk 

virkemiddel, ettersom han egentlig, påsto han, kunne snakke uten aksenten. Hvorfor utdypet 

han aldri, men det han indirekte sa var at i hans museum er ting ikke alltid som man tror med 

 
95 Solhjell, Formidler og formidlet, 105. 
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første øyekast. Det er i denne introduksjonen at han viser frem dørhåndtaket, hvis funksjon du 

kun får avslørt dersom du tar en titt i museet hans. Dette er selvfølgelig et snedig salgstriks, 

samtidig som han åpner opp øynene til sitt publikum, og presenterer dem for en bestemt måte 

å se, sanse på og interagere med gjenstandene.  

   Selve omvisningen kategoriserer Solhjell som en «pedagogisk peritekst», hvor omviseren er 

«(...) selve inkarnasjonen av formidleren, og omvisningen det fremste formidlende tiltak 

(...)».96 I og med at skillet mellom kunstner, kurator og formidler er helt visket ut, inkarnerer 

Korneev altså seg selv i rollen som omviser. På den måten blir den pedagogiske periteksten 

uløselig tilknyttet det Solhjell kaller «kunstnerens egen person» som faller inn under 

kunstnerens interne peritekst, ikke formidlerens. Når Korneev er tilstede (som han alltid er) er 

han selv en paratekst til det som formidles.97 Korneevs oppførsel, fakter, antrekk og ikke 

minst uttalte ord flettes inn i lesningen av det utstilte mediet. Han kan beskrives som en svært 

engasjert mann, med et intenst, borende blikk. Hans introduksjon er suggererende, svært 

overbevisende, og nøye innarbeidet med et brennende engasjement for design, former og 

finurlige gjenstander. På lik linje med hans samling, kuraterer Korneev seg selv ved å velge 

og bruke den russiske aksenten. Et grep som spiller oppunder og bidrar til det kuriøse 

konseptet.  

 

6.5 Manglende tilstedeværelse av kontekster 
Å fjerne tekstene i seg selv gjør ikke noe kuriøst, det samme gjelder en eksentrisk omviser. En 

slitt vegg ville ikke alene gitt en følelse av ubehag. Vi ser ut fra analysene av de interne 

peritekstene at det er de ulike formidlingsgrepene i symbiose som skaper det kuriøse 

uttrykket. Og man kan spore en fellesnevner i disse grepene – de fører alle til en manglende 

historisk kontekstualisering av det utstilte materialet.  

   Hadde den tidligere nevnte vaskemaskinen vært utstilt på et historisk eller teknisk museum 

ville man mest sannsynlig plassert noen plagg hengende ut av åpningen, kanskje et såpestykke 

og et klesstativ hadde vært strategisk plassert ved siden av. Man ville til og med kanskje vist 

et sort/hvitt-bilde av vaskemaskinen i bruk. Også synlig plasserte veggetiketter hadde blitt 

hengt ikke langt fra maskinen som fortalte når den ble brukt og hvordan den ble brukt. 

Kanskje ville vi fått informasjon om hvem som brukte den – var det bare bemidlede 

mennesker som hadde en slik eller var dette noe som ble produsert for massene? Kanskje 

 
96 Solhjell, Formidler og formidlet, 109. 
97 Solhjell, Formidler og formidlet, 115. 
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tilhørte den en spesifikk familie? Kanskje ville også produsenten blitt presentert for oss. På 

den måten ville maskinen blitt kontekstualisert i tid og rom. Gjenstandens biografi og sosiale 

innvirkninger og interaksjoner hadde vært formidlet til den besøkende. Et konsept som er 

vanlig å ta i bruk og utforske ved kulturhistoriske museer og utstillinger.  

   Brita Brenna beskriver det moderne museumsobjektet slik i artikkelen «Tidligmoderne 

samlinger» (2010): «Det kan være vitenskapelig, kostbart, sjeldent, eksotisk, vanlig, stort eller 

lite. Men det har i alle sine former vært viktig for å skape forbindelser mellom folk, en kultur 

og en interesse. Og denne objektinteressen er en av det moderne museets viktigste 

genealogiske forutsetninger.»98 Dette er i motsetning til hvordan Korneev velger å behandle 

gjenstandene i sitt museum, de er løsrevet folket og den kulturen som i sin tid brukte dem. 

   Gjennom den totale mangelen på historiske kontekster har vi blitt invitert inn i en større 

gjettelek, ettersom ingenting er det det utgir seg for å være. En svært bevisst handling fra 

Korneevs side, da dette er noe konseptet hans bygger på.99 Mye av dette er takket være 

sammenstillingen av det man ser, de sterke føringene han setter på sine besøkende i 

introduksjonen, og ikke minst på grunn av de manglende tekstene. I Designpanoptikum finnes 

det få eller ingen interne peritekster som henviser til gjenstandenes opprinnelige funksjon 

eller historie. I kraft av gjenstandenes nyetablerte tilstand, vil uventet meningsinnhold oppstå 

– det er derfor et dørhåndtak plutselig kan forvandles til et torturredskap, en boksepute til en 

gjøglerhatt eller en vaskemaskin til en bombe. Vi ser at en løsrivelse fra kontekst fungerer 

som en katalysator for kreative tanker i søken på svar, og at formene vi blir presentert for 

fungerer assosiativt opp mot gjenstander vi alt kjenner til og har kunnskap om. Likevel kan en 

manglende fasit føre til at den besøkende går ut med flere spørsmål enn svar.  

 

6.6 Kunst eller kulturhistorisk gjenstand? Lag på lag av 

lesninger 
 

«(...) and so you can see it as like a big installation in an art gallery, or you can test your logic 

with the question, «what is it really?»»100 

 

 
98 Brenna, «Tidligmoderne samlinger», 39. 
99 Thomas, What Is It Really?. 
100 Thomas, What Is It Really?. 
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Vi ser ut fra sitatet over at Korneev bevisst legger opp til flere lesemoduser i sitt museum. 

Disse lesemodusene avhenger av innfallsvinkelen til den besøkende – hvordan hen ønsker å 

se, lese og forstå. Korneev selv forklarer i Ronni Thomas sin film What Is It Really?: The 

Designpanoptikum - Berlin, Germany at museet fungerer nærmest som en løk der du kan 

skrelle deg ned til flere lag, der det i hvert lag fortelles en ny, unik historie.101 Det første laget 

forklarer han at er formene som møter en, det estetiske laget. Her vil jeg innvende at slik vil 

det være med alt man møter, uavhengig av hvor du måtte befinne deg. Formen møter øyet, 

hjernen tolker, og normalt sett vil du kunne dechiffrere det du ser uten at du rekker å tenke 

over denne prosessen. Når det ikke er tilfellet, vil du gå over på lag nummer to, fortolkningen, 

som Korneev forklarer er hvordan betrakteren opplever og ser gjenstanden. Her sier han at 

man kan velge å bruke fantasien, eller man kan ta i bruk fornuft og logikk, man kan også 

oppleve gjenstanden som teknologi og design, eller som kunst. Jeg vil her hevde at formen vil 

være lik for alle, den vil ikke endre seg. Det som endrer seg er lesningene i hodet til den 

enkelte. Videre nevner han et tredje lag som er funksjonen som ligger bak formen presentert. 

Etter det kommer han til et fjerde lag, det historiske bak hver enkel gjenstand. «Hvem, hva, 

hvor og hvorfor?». Når man så har skrellet av alle ytterlagene sitter man igjen med kjernen, 

det innerste laget som Korneev referer til som det hypotetiske laget – filosofien gjenstanden i 

seg selv representerer og besitter.102  

   Lesningen Korneev her legger opp til, vil plukkes opp av de fleste publikummerne gjennom 

de sterke føringene gitt i introduksjonen. Jeg vil likevel argumentere for at tolkningen av de 

tre siste lagene i de fleste tilfeller kun vil være overfladisk, med mindre man gjenkjenner og 

har kunnskap om gjenstanden man står ovenfor. For selv om man kan stille seg spørsmål som 

«hvem, hva, hvor og hvorfor?», og fundere over det filosofiske gjenstanden i seg selv 

representerer – er det vanskelig å få svar når man ikke vet hva den skal forestille.  

   Kulturteoretikeren Mieke Bal undersøker skillet mellom kulturhistorisk gjenstand og 

kunstverk i artikkelen «The Discourse of the Museum» (1996). Her refererer hun til en annen 

kritikers lesning av kulturelle og etnografiske gjenstander, for så og videre diskutere dette 

utsagnet: «Suggests a man-made object charged with cultural meaning, which can, if studied 

carefully, offer us information on the society in which it has been created. It offers indications 

on a larger cultural situation, and it only has interest if we are able to «read» it».103 Hun 

beskriver videre at denne definisjonen også gjelder for kunst, da kunst også er et produkt av 

 
101 Thomas, What Is It Really?. 
102 Thomas, What Is It Really?. 
103 Bal, «The Discourse of the Museum», 206. 



 40 

en spesifikk kulturell kontekst og dermed er ladet med kulturell mening. Det som skiller 

kunstverket fra den etnografiske gjenstanden, argumenterer Bal, er at det blir ansett for å stå 

for en estetikk, og at det ut fra denne estetikken kan bli lest som en metafor, som igjen gjør at 

det blir leselig som «kunst» – uavhengig av hva det kan fortelle oss i sin egen rett, og den 

kulturen det har oppstått i.104 Den etnografiske gjenstanden imidlertid, argumenterer Bal for at 

først og fremst blir lest som en representant for en større kontekst for den kulturen det ble 

brukt og produsert i. Den står for et større hele, en brikke i et større puslespill, og i en slik 

holistisk lesning blir den forvandlet til et produkt av kulturen, uavhengig av hvilke estetiske 

kvaliteter den måtte besitte.105 

   Vi ser at Korneev selv ikke er så nøye med å strengt kategorisere hvordan det utstilte mediet 

skal oppleves, og at skillet skissert av Bal i avsnittet over er totalt opphevet. Ved å nettopp 

løsrive sine gjenstander fra kulturen de kommer fra løftes den estetiske lesningen frem i lyset, 

den lesningen vi ellers er vante til å lese kunstverk med. I og med at de spesialiserte museene 

kom med opplysningstiden, er praksisen med å sette sammen gjenstander av ulik art (naturalia 

og artificialia) noe vi gjenkjenner fra de opprinnelige kuriositetskabinettene. Korneev kan i 

kraft av å frigjøre seg fra museale, vitenskapelige kategoriseringer sette sitt publikum i en 

undrende, spørrende posisjon. Som nevnt tidligere beskrev Putnam dette frigjøringselementet 

som en hovedmotivasjon for kunstnere å benytte seg av en «wunderkammerarv», nettopp for 

å kunne utforske parameterne mellom ulike klassifiserte gjenstander.106 Det som skiller 

Korneev fra de opprinnelige kabinettene er at han har utforsket dette forholdet med mellom 

kunst- og kulturhistoriske gjenstander, snarere enn forholdet mellom menneskeskapte og 

ikke-menneskeskapte gjenstander. 

 
104 Bal, «The Discourse of the Museum», 206. 
105 Bal, «The Discourse of the Museum», 206. 
106 Putnam, Art and Artifact, 10. 
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Figur 4: Den kulerunde innretningen er ikke en bombe, men en gammeldags vaskemaskin (Foto: Margrete 
Molid Kvæl) 

 
Figur 5: Det er vanskelig å gjette seg fram til at den gule «hatten» på toppen av «skapningens» hode egentlig er 
en boksepute. (Foto: Margrete Molid Kvæl) 
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7 Diskusjon  
 

I denne delen av oppgaven skal jeg diskutere funnene fra analysene av de interne peritekstene. 

Jeg skal gjøre dette opp mot de surrealistiske undertonene og inspirasjonen som befinner seg i 

Designpanoptikum. Årsaken til at surrealismen blir viet en del plass i denne delen av 

oppgaven er fordi at Korneevs museum forholder seg, både i form, og innhold, sterkere til 

surrealistenes betydning og forståelse av det underlige. Vi har blant annet sett at hans museum 

ikke inneholder enkelte av de elementer som er så ensbetydende med de opprinnelige 

kuriositetskabinettene, som naturalia og innordningen i kabinetter. Korneevs gjenstander og 

visuelle uttrykk bygger snarere på måten surrealistene lot seg inspirere av de opprinnelige 

kabinettene.  

   Det er ikke tilfeldig at han har valgt å kalle sitt museum for «Surrealistisk museum for 

industrielle gjenstander». Denne undertittelen speiler hans bevisste forhold til sine 

forgjengere. Ikke bare har han en direkte link til en av de mest kjente surrealistene, Salvador 

Dalì, gjennom sin mentor og lærer Werner Bokelberg – hans museum inneholder ofte direkte 

sitater fra utstillingene og kunstverkene som surrealistene i sin tid satte opp. Når man ser 

bilder og leser om verk og utstillinger som surrealistene produserte i perioden mellom 1930- 

og 1940-tallet oppstår det ingen tvil om årsaken til at Korneev har valgt å kalle sitt museum et 

«surrealistisk museum». Av denne grunn skal jeg videre se på hvordan den kuriøse estetikken 

henter og bygger på elementer, filosofier og teorier fra surrealistene, og se dem i lys av mine 

analyser.  

   I tillegg skal jeg i diskusjonsdelen se nærmere på hvordan den kuriøse estetikken kan brukes 

til å utøve en museal, institusjonell kritikk. Men først vil jeg se på hvilke insentiver som ligger 

til grunn for bruken av den kuriøse estetikken i Designpanoptikum.  

 

7.1 Virkeligheten overgår fantasien? – Utfordre 

tradisjonelle historier 
 

«At this museum, I (Korneev) want to say that reality can be much more interesting, 

dramatically nicer and harder like every fantasy in the world altogether.»107  

 

 
107 Thomas, What Is It Really?. 
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Hva er det Korneev ønsker å oppnå med å ta med sitt publikum på en annerledes gjettelek? Et 

svar på dette spørsmålet kan ligge i måten han i sine omvisinger presenterer det han omtaler 

som «juvelen» i samlingen, en gammel jernlunge fra 1949 laget av tyske ubåtdeler han fikk 

kjøpt på eBay (figur 6).108 En jernlunge er en eldre type respirator, som er laget for å ta over 

pustearbeidet hos pasienter der respirasjonsmusklene av ulike årsaker er lammet. Den ble mye 

brukt av pasienter som led av polio. I senere tid har det kommet moderne respiratorer som har 

tatt over for bruken av jernlungene, men det finnes fortsatt noen få pasienter i Norge som 

behandles med disse eldre maskinene.109  

   Korneev mener det beste eksemplet i samlingen på sitatet over nettopp er den gamle 

jernlungen.110 I omvisningen jeg tok del i begynte han historiefortellingen i kjent stil med å 

spørre sitt publikum hvor lenge de trodde noen hadde fått behandling i en slik maskin? Folk 

rundt ham svarte alt fra tre dager til fem måneder. Svaret som fulgte sjokkerte i hvert fall 

meg, for Korneev fortalte at enkelte hadde tilbrakt størsteparten av sitt liv i en slik maskin. 

Han fortalte videre om en poliorammet kvinne som bodde 60 år fanget i et slikt jernrør som 

pustet for henne. Kvinnen utdannet seg – og til tross for det som fra utsiden kunne virke som 

et stusslig og lite givende liv, jobbet hun med unge, suicidale pasienter.111 Et medisinsk 

redskap kanskje få visste fantes, med en fantastisk historie de færreste har fått med seg. Men 

hvorfor er det slik, at disse fantastiske historiene ikke er allmenne og mer kjente, spør han 

seg, i Thomas' tidligere nevnte film What Is It Really? Han argumenterer for at svaret bunner i 

økonomi: «This story brings no money, for nobody... There's nothing for sale».112 I 

omvisningen rettet han videre et kritisk blikk mot underholdningsindustrien og mennesker 

som konsumenter av den. Han forklarte at vi er mer opptatte av Kim Kardashian og 

Hollywood, enn vi er av vitenskap, teknologi og de mellommenneskelige historiene som 

oppstår i vår interaksjon med disse. Utfra denne forklaringen vil jeg hevde at man aner et 

stikk til de tradisjonelle museene og samfunnet for øvrig, som han mener ikke når frem med 

disse historiene.  

   Det ligger et paradoks i dette. For selv om han gjennom den kuriøse estetikken klarer å få 

den besøkende til å undre, og ikke minst la seg forundre, i møte med hans gjenstander, fører 

de kontekstløse gjenstandene til at man ikke enkelt klarer å plukke opp gjenstandsbiografien 

 
108 Nikolaisen, «Kan du gjette hva ingeniørene har laget her?».  
109 Store medisinske leksikon, s.v «jernlunge». Sist oppdatert 02.11.2018. https://sml.snl.no/jernlunge 
110 Thomas, What Is It Really?. 
111 Han forteller også den samme historien i filmen What Is It Really? som han gjorde i omvisningen jeg fikk 
under feltarbeidet oktober 2018. 
112 Thomas, What Is It Really?. 
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til disse, og dermed ikke klarer la oss bli kjent med historiene som ligger bak hver enkel 

gjenstand, med mindre han avslører funksjonen. Det er heller ikke klart om jernlungen stilt ut 

er direkte knyttet til historien han fortalte.  

   Det er ut fra denne samfunnskritiske og opplærende rollen Korneev her inntar, som gjør at 

jeg vil argumentere for at han også har et forhold til Foucaults betydning av ordet 

«panoptikon», til tross for at man på tysk skiller mellom kuriositetskabinettbegrepet 

(panoptikum) og fengsels- og overvåkningsbetydningen (panopticon). Man aner et ønske om 

å bryte med de maktstrukturene i samfunnet som evner å nå fram til massene, som for 

eksempel Hollywood, og en kritikk til menneskers ukritiske dragning mot disse historiene. 

Det er en kritikk mot hvordan sterke, økonomiske krefter har makt til å definere kulturen. Han 

ønsker, gjennom nysgjerrighet og overraskelse, å «åpne» øynene til sine besøkende og by på 

alternative historier med rot i virkeligheten – fortalt gjennom visuelle effekter snarere enn ord. 

Det er likevel ikke alltid han lykkes med å formidle disse historiene, for uten Korneevs 

omvisning er det vanskelig å skulle plukke opp disse fortellingene på egenhånd.  

 

7.2 Surrealisme i Designpanoptikum 
Surrealistene og det underlige 

«Let us not mince words: the marvelous is always beautiful, anything marvelous is beautiful, 

in fact only the marvelous is beautiful».113 Med denne setningen proklamerte André Breton i 

sitt Surrealistiske manifest fra 1924 surrealismens forhold til det underlige, og rollen det 

underlige spiller i den surrealistiske estetikken, skriver Marion Endt-Jones i sin Phd-

avhandling.114 Når surrealistene så tilbake til de opprinnelige kuriositetskabinettene var det 

det ukjente, monstrøse, drømmeaktige og bisarre de hentet inspirasjon fra.115 De la også til en 

ekstra dimensjon til det underlige, en psykologisk en, som de utforsket gjennom sin 

kunstneriske produksjon.116 Der de historiske kabinettene søkte å forstå den kjente verden 

utad (mikrokosmos/makrokosmos-tanken), brukte surrealistene gjenstander og 

sammenstillingen av dem til å utforske og forstå den psykologiske verden innad i dem selv.117 

Dette sammenfaller med forskning og tanker karakteristiske for tiden. Surrealistene var blant 

 
113 Breton, Manifestoes of Surrealism, 14. 
114 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 27. 
115 Jokanović, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 204. 
116 Conley, «What Makes a Collection Surrealist? Twentieth-Century Cabinets of Curiosities in Paris and 
Houston», 3. 
117 Conley, «What Makes a Collection Surrealist? Twentieth-Century Cabinets of Curiosities in Paris and 
Houston», 4. 
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annet svært opptatt av Sigmund Freuds teorier om psykoanalyse.118 Tankene rundt det 

underbevisste, fri assosiasjon og den indre drømmeverden stod derfor sterkt hos 

surrealistene.119    

   Bevisstgjørelse av egne tanker og forutinntatte holdninger som følge av fri assosiasjon er et 

grep som også står sterkt hos Korneev. Særlig sammenstillingene av gjenstandene i de 

monstrøse, ubehagelige collagene inviterer til dette. Den frie assosiasjonen kan være 

spennende å utforske i seg selv, men vi har også sett at den fungerer som en katalysator for å 

skulle stille spørsmål til det som møter øyet, og derfra til en bevisstgjørelse av hva som er 

fantasi og hva som er sannhet. Surrealistene introduserte også nye gjenstander inn i sine 

samlinger og utstillinger, som vi ikke ville funnet i de førmuseale kabinettene. Et eksempel på 

dette var «readymaden», det fabrikk- og masseproduserte objektet. I og med at Korneevs 

museum utelukkende består av gjenstander som kan karakteriseres som readymades vil jeg i 

neste avsnitt undersøke dette nærmere.  

 

Readymade – å fremmedgjøre det kjente  

Renessansesamlerne levde i en tid der mye ble oppdaget for første gang. Det kunne være nye 

landlige territorier, der blant Amerika, nye folkeslag og kulturer. Gjenstandene som fulgte 

disse oppdagelsene opplevdes nok som underlige og fantastiske i sin tid, og ble brukt som en 

måte å gjøre den ukjente verden mer kjent og tilgjengelig.120 Jeg vil her trekke en parallell 

mot surrealistene som også var samlere, men i motsetning til renessansesamleren som reiste 

og fant gjenstander fra Den nye verden, plukket den moderne flanøren objet	trouvé	ute på sine 

daglige turer, besøk på søppeldynger og loppemarkeder.121 Det nære og dagligdagse, som 

andre hadde mistet eller ikke lenger så en verdi i, kunne være minst like spennende som det 

fjerne og ukjente. Den surrealistiske måten å samle inn gjenstander på kan også sammenlignes 

med blant annet Korneev, Dion og Hirsts samlingspraksiser. Men det som skiller dem igjen 

fra surrealistene er at de i tillegg til besøk på dynga og loppemarkeder, tar i bruk internett og 

eBay i søken etter nytt materiale.  

   Der samlerne bak de førmuseale kabinettene søkte å gjøre det fremmede kjent, strebet 

surrealistene etter det motsatte. De ønsket å få velkjente gjenstander til å gjennomgå en 

transformasjon fra det kjente til det ukjente, fra det fortrolige til det utilgjengelige.122 «The 

 
118 Foster et al., Art Since 1900, 269. 
119 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 20. 
120 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 34. 
121 Jokanović, «Memory on the Cabinets of Wonders in Modern and Contemporary Art», 205. 
122 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 34. 
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readymade or the modern mass produced object dragged from context becomes a thing of the 

mind.», skriver Jeanne Willette i artikkelen «Surrealism and its Objects: Art becomes fetish.» 

(2011).123 En readymade er en masseprodusert gjenstand, som har blitt løsrevet fra sitt 

opprinnelige bruksformål ved å bli utstilt som kunst.124 Både objet trouvé og readymades 

spilte en betydelig rolle for surrealistene. Objet trouvé, direkte oversatt til norsk betyr «funnet 

objekt». Det er en tilfeldig gjenstand, som i kraft av å bli brukt i en kunstnerisk kontekst blir 

forvandlet til kunst. I motsetning til readymaden kunne et slikt objekt komme fra hvor som 

helst, enten det var maskindeler eller et produkt av naturen.125 Surrealistenes samlinger kunne 

altså bestå av naturalier, de samlet også på sjeldne bøker, malerier og gjenstander produsert av 

urfolk og lignet i så måte mer på samlingene til de opprinnelige kabinettene.126  

   Et av de første eksemplene på en readymade var Marcel Duchamps Flasketørker (1914) 

som blant annet ble stilt ut i utstillingen The Surrealist Exhibition of Objects i 1936.127 

Opprinnelig bare et alminnelig redskap brukt til å tørke glassflasker etter at de hadde blitt 

rengjort, men som i kraft av å bli stilt ut i en kunstkontekst ble omgjort til et kunstverk i sin 

egen rett.     

   «Through his Readymades Duchamp had indirectly mocked the museum concept and 

challenged the uniqueness of genuine works of art – an idea that has continued to inspire 

succeeding generations of artists.»128 Skriver Putnam. Jeg vil her referere tilbake til Bals 

betraktninger om forskjellen mellom den kulturhistoriske gjenstanden og kunstverket. Der 

den kulturhistoriske gjenstanden blir sett på som representanter for et større hele, og lest som 

«kultur». Blir kunstverket på mange måter, til tross for også å være et produkt av en kultur og 

kunne fortelle noe om den, vurdert utelukkende for sine estetiske kvaliteter, som igjen gjør at 

det kan bli leselig som «kunst».129 Det masseproduserte objektet løsrevet fra dets opprinnelige 

kontekst, kan i kraft av å ha blitt plassert i en kunstkontekst forvandles til kunst og som en 

«idé i sinnet». 

   Som vi har sett gjennom analysene av de interne peritekstene i Designpanoptikum var dette 

tilfellet med bokseputa, dørhåndtaket og vaskemaskinen. Den estetiske lesningen er den 

dominerende, helt til man får presentert hva det egentlig har vært brukt til. Når funksjonen er 

avslørt, vil det kulturhistoriske aspektet ved gjenstanden tre frem og man kan lese det ut fra en 

 
123 Willette, «Surrealism and its Objects».  
124 Foster et al., Art Since 1900, 128. 
125 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 176. 
126 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 22. 
127 Kachur, Displaying the Marvelous, 90. 
128 Putnam, Art and Artifact, 13.  
129 Bal, «The Discourse of the Museum», 206. 
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større historisk kontekst. Forøvrig faller Duchamps flasketørker rett inn i kategorien over ting 

Korneev stiller ut – industrielt produserte gjenstander fra det forrige århundret.  

 

Collagen – den underlige sammenstillingen  

Det interdisiplinære aspektet i de historiske kabinettene, hvor blant annet en kjeve 

sammenvokst i en trerot kunne stå utstilt sammen med en sko utskåret i kirsebærstein, var noe 

surrealistene hentet inspirasjon fra. Dette kom særlig til uttrykk i deres collager, som Endt-

Jones beskriver som «the Surrealist technique par excellence».130 Årsaken til at collagen ble 

så viktig lå i ønsket om å distansere seg fra kategoriseringer og hierarkier mellom kunst og 

vitenskap, kultur og natur, som hadde fulgt vitenskapen siden opplysningstiden. Det samme 

skillet ønsket de å kvitte seg med innen akademiske disipliner som etnografi, psykologi og 

biologi.131 En viktig ingrediens i disse collagene var den utstrakte bruken av readymades.  

Et godt eksempel på en slik collage er Joan Mirós Object (1936) som har følgende 

teknikkbeskrivelse: «Stuffed parrot on wood perch, stuffed silk stocking with velvet garter 

and doll's paper shoe suspended in hollow wood frame, derby hat, hanging cork ball, celluloid 

fish, and engraved map.»132  

   Disse collagene fungerte som cadavre exquis, et tankespill, som tvinger betrakteren til å 

forestille seg nye mulige betydninger.133 Cadavre exquis er også et annet ord for barneleker de 

aller fleste har vært borti, hvor noen fullfører det noen andre har skapt, uten å vite hva dette er 

forut. Det kan være i form av en tegning der en person tegner et hode og bretter arket, mens 

nestemann fortsetter med å tegne overkroppen og bretter igjen, før en tredjemann fullfører 

tegningen med underkroppen. En tegneteknikk surrealistene benyttet seg av. Eller det er i 

form av adjektivhistorier hvor deltakerne fyller inn ord til en historie de ikke kjenner til. 

Resultatet får ofte en komisk, surrealistisk undertone. Sammenstillingene av gjenstandene i 

Designpanoptikum bærer preg av disse tilfeldige møtene, hvor for eksempel en boksepute kan 

sitte på toppen av skapning med gassmaskelignende gjenstand som ansikt.   

 

7.3 Kuriøs estetikk, museal kunst og institusjonell kritikk 
Ut fra avsnittene over ser vi at Korneev bevisst bruker den surrealistiske arven til å spille på 

nysgjerrigheten til betrakteren og skape alternative historier. Det surrealistiske moment er 

 
130 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities 30.  
131 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities 11. 
132 MoMA, https://www.moma.org/collection/works/81915?locale=en, besøkt 23.02.2020. 
133 Willette, «Surrealism and its Objects». 
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også brukt som et ledd i å kunne bryte med moderne museers vitenskapelige praksiser, og 

som en måte å formidle historier på. Videre skal jeg se nærmere på den kuriøse estetikken og 

hvordan den brukes til å utøve institusjonell kritikk.  

   Helt siden Marcel Duchamps verk Portable Museum på 1940-tallet har kunstnere kreativt 

brukt museale temaer og museumsestetikk for å kommentere, utforske og kritisere 

museumsinstitusjonen.134 «A natural starting-point for examining the relationship between 

artists and museums is the cabinet of curiosities or Wunderkammer (...)»135 Slik beskriver 

Putnam samtidskunstneres bruk av kuriositetskabinettet som et middel for å utforske 

museenes posisjon i samfunnet, med andre ord rette et kritisk blikk mot dem. Solhjell 

definerer kunstneres bruk av institusjonell kritikk slik: «Institusjonskritikk er kritikk av 

institusjoner som innehar hegemoniske maktposisjoner i kunstfeltet, og av de ordninger som 

opprettholder slike posisjoner.»136 Selv om Solhjell her spesifikt nevner kunstfeltet, benytter 

også kunstnere seg av den kuriøse estetikken som grunnlag for å kunne kritisere andre former 

for etablerte museer, gjennom kunst.  

   En fellesnevner for alle eksemplene på kuriøs estetikk jeg har brukt i denne oppgaven er at 

de på et eller annet nivå tar for seg og kommenterer museale beskjeftigelser, enten direkte 

fordi de samarbeider med spesifikke museer og museumssamlinger, og dermed setter sin 

«signatur» på disse – eller fordi de tar opp og kommenterer essensielle museale aktiviteter 

som å samle inn, kuratere og stille ut, sett utenfra. Gundersen og Storsveen går inn i et 

samarbeid med Veterinærhøgskolen for å lage et stedsspesifikt verk med noen av 

«kuriositetene» som tilhørte høgskolens samlinger, for så og innordne dem i vegghengte 

stålbokser. Dion har inngått flere museale samarbeid, som resulterer i at han benytter et 

kunstnerisk blikk på ellers vitenskapelige innordnede gjenstander. Dion og de vries tar for seg 

og sier noe om det å samle i sine innsamlende verk bestående av skrot, rusk, ting og tang fra 

utgravingene rundt elvebredden til Themsen og lagunene i Venezia. Det samme gjør 

Guttormsgaard når hans mangefasetterte samling blir sammenstilt med hans egenproduserte 

kunst.  

   Den institusjonelle kritikken kommer til uttrykk på mange måter, men Dion sier noe 

interessant om kunstnere som bevisst forholder seg til dette i sitt virke. Han deler disse 

kunstnerne inn i to leire: 

 

 
134 Putnam, Art and Artifact, i presentasjonen av boka (uten spesifisert sidetall).  
135 Putnam, Art and Artifact, 8. 
136 Solhjell, «Institusjonskritikk på norsk «forsøk på en oversikt»». 
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As I see it, artists doing institutional critiques of museums tend to fall into two different camps. There are those 
who see the museum as an irredeemable reservoir of class ideology – the very notion of the museum is corrupt to 
them. Then there are those who are critical of the museum not because they want to blow it up but because they 
want to make it a more interesting and effective cultural institution.137  
 

Jeg vil argumentere for at det siste er tilfelle i Korneevs museum. «There are already technical 

museums, but they are more about the logic of developing such objects. You go inside, read 

about when they were produced, then you go outside and forget it. But a technical museum 

with a surreal influence didn’t exist yet.»138 Ut fra dette sitatet ser vi tydelig at Korneev stiller 

seg kritisk til det tradisjonelle museet, her det tekniske museet. Han referer til de klassiske 

museumstekstene som et grep som ikke alene er nok til å fenge museumspublikummet, et 

grep vi har sett han har fjernet fra sitt museum. Det er tydelig at han mener gjenstander i det 

klassiske museumsmiljøet har et potensiale til å bli opplevd som mer interessante. Dette 

utfordrer han ved å sette nysgjerrigheten i høysetet i sitt eget museum. Han gjør det ved å 

tilby sine besøkende alternative måter å se og oppleve gjenstander på, som for eksempel det 

tekniske museet vanligvis ikke tilbyr.  

   Jeg vil til slutt i dette avsnittet vise til en morsomhet som befinner seg i Korneevs museum, 

en gjenstand som peker rett på det å drifte et museum. Som en hyppig besøker av ulike 

museer kunne ikke la være å le da jeg under feltarbeidet snublet over en thermohygrograf 

(figur 7). En thermohygrograf blir brukt i museer for å kunne måle temperaturer og relativ 

luftfuktighet, og er med på å sørge for at kunst og gjenstander blir bevart på best mulig måte. 

Vanligvis står disse diskret i et hjørne i en utstillingssal, hvor de skal gjøre minst mulig ut av 

seg. Her derimot er den plassert rett i øyenhøyde, som en del av utstillingen. 

Thermohygrografen kan her tolkes som en del av de museale kommentarene og innspillene. 

Selv gjenstanden som museene forsøker å gjemme kan være interessante i seg selv, den er her 

utstilt ikke på grunn av dens funksjon, men på grunn av dens estetiske kvaliteter. Dette 

eksempelet viser forøvrig hvor viktig den erfaring, bakgrunn og ballast den besøkende bringer 

med seg er. Når gjenstandene er gjort så ugjenkjennelig som de er, er man avhengig av 

mentale «knagger», for å kunne «lese» dem som noe annet enn rene estetiske uttrykk, i dette 

tilfellet var knaggene min akademiske bakgrunn og museumsinteresse.  

 

 

 

 
137 Kwon, «Miwon Kwon in Conversation with Mark Dion», 18.   
138 Mensel, «Design Panoptikum». 
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Museet som selvrefleksiv institusjon  

Som vi har sett ut fra eksemplene trukket frem i denne oppgaven bruker ikke kunstnere bare 

den kuriøse estetikken som en måte å kritisere museene utenfra. Museene inviterer selv 

kunstnere til å bruke samlingene sine for å reflektere over sine egne virksomheter. Fra og med 

midten av 1980-tallet har man sett tendensen til at museene har inntatt en kritisk og 

selvrefleksiv posisjon til sine egne praksiser.139 Dette har de gjort for å fremme nye, 

interaktive måter å formidle samlingene sine, blant annet med å bryte med den etablerte 

utstillingskanonen som har regjert siden opplysningstiden.140             

   Jeg vil her vise til et eksempel på hvordan det naturhistoriske universitetsmuseet 

Manchester Museum har brukt denne selvrefleksiviteten gjennom å invitere Mark Dion til et 

større, omfattende samarbeidsprosjekt, som resulterte i utstillingen/installasjonsverket The 

Bureau of the Centre for the Study of Surrealism and Its Legacy (2005). Jeg velger å bruke 

dette konkrete eksempelet, fordi det har blitt trukket frem i Endt-Jones' forskning som en måte 

å utøve kritikk ved å samarbeide med institusjonen og spille på dens ekspertise og styrker. En 

annen grunn til at jeg ønsker å fremme dette prosjektet er for å vise til et annet surrealistisk-

kuriøst verk.  

    Med en samling på over fire millioner gjenstander er Manchester Museum Storbritannias 

største universitetsmuseum.141 Det var denne samlingen Dion fikk muligheten til å bruke da 

han i årene mellom 2003 og 2005 hadde et artist-in-residence-opphold i regi av museet.142 

Resultatet av dette oppholdet var installasjonen Bureau. Installasjonen var et låst, fiktivt 

kontor, og fungerte som et slags utilgjengelig museum innad i universitetsmuseet. Den 

besøkende måtte kikke inn gjennom vinduene og døren for å oppleve de mange gjenstandene 

Dion hadde valgt ut i samråd med museets ansatte.  

   Vi har i oversikten over tidligere forskning sett hvordan Endt-Jones bruker verket i 

artikkelen «Beyond institutional critique: Mark Dion’s Surrealist Wunderkammer at the 

Manchester Museum» til å undersøke hvordan Dion forholder seg til museal ekspertise og 

bruker den til sin fordel i rollen som kunstnerkurator. Ettersom Dions Bureau er svært opptatt 

av taksonomi og klassifikasjon, skriver Endt-Jones at det er: «(...) crucial in this respect that 

the installation not only evokes a sixteenth- and seventeenth-century cabinet of curiosities, but 

also taps into the surrealists’ fascination with alternative, idiosyncratic pre-Enlightenment 

 
139 Adamopoulou og Solomon, «Artist-as-Curators in Museums», 35. 
140 Adamopoulou og Solomon, «Artist-as-Curators in Museums», 35. 
141 Endt-Jones, «Coral Fishing and Pearl Diving», 180. 
142 Endt, «Beyond Institutional Critique», 2. 
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classifications.»143 Dette er fordi en del av gjenstandene han tok i bruk var glemte, uensartede, 

utdaterte, fragmenterte, skadde eller forfalskninger, med andre ord gjenstander som kanskje 

hadde falt «mellom to stoler». For å finne frem til disse gjenstandene, ba han kuratorer og 

andre eksperter på museet, om å være på jakt etter gjenstander som fikk dem til å smile, le 

eller riste på hodet av sjokk og fordømmelse.144 Bak den låste døren kunne derfor publikum 

finne en magisk lampe, et utstoppet marsvin med seks ben, en alrunerot, nålede sommerfugler 

og undervisningsmodeller i plast.145  

  David Lomas beskriver i artikkelen «Mark Dion´s Surrealist Legacy» (2005) surrealisme 

som et element som alltid har ligget latent i Dions tidligere produksjon, men at det kulminerer 

i Bureau.146 Formålet med Bureau var å lage en installasjon som inviterte til refleksjon og 

kontemplasjon over «arven» surrealistene etterlot seg. Dette gjør Dion ved å minnes det 

opprinnelige Bureau de Recherches Surréalistes (1924-1925), som var et kontor og et 

møtested for de surrealistiske forfatterne og kunstnerne i Paris. Her møttes de for å debattere 

og diskutere. Målet var:  

 
The Burau of Surrealist Research is applying itself to collecting by all appropriate means communications 

concerning the diverse forms taken by the mind´s unconscious activity. No specific field has been defined for 

this project and surrealism plans to assemble as much experimental data as possible, without knowing yet what 

the end result might be.147 

 

Dions Bureau på den andre siden er viet studier av surrealismen, ikke et sted for surrealistene. 

Verket har også flere likheter med Bretons studio hvor han bodde og arbeidet i årene mellom 

1922 og 1966. Bretons studio var i likhet med Dions byrå et kontor fylt til randen av kunst, 

etnografiske gjenstander, readymades, naturalier og kuriositeter. I dag kan det oppleves i sin 

helhet på Centre Pompidou i Paris, og befinner seg, akkurat som Bureau, bakenfor en fysisk 

sperre, her en glassvegg. Flere av gjenstandene som Dion stiller ut i sitt surrealistiske kontor 

er direkte speilinger av de gjenstandene Breton samlet på, som eksotiske sommerfugler og en 

alrunerot formet som et menneske.148  

   For å fremkalle det surrealistiske i sitt Bureau oppfordret Dion museets ansatte om å finne 

frem til gjenstander gjennom utradisjonelle kriterier. Ikke bare introduserer han de besøkende 

 
143 Endt, «Beyond Institutional Critique», 6. 
144 Endt-Jones, «Coral Fishing and Pearl Diving», 180. 
145 Endt, « Beyond Institutional Critique», 4.  
146 Lomas, «Mark Dion´s Surrealist Legacy», 6. 
147 Lomas, «The Bureau de recherches surréalistes», 108. 
148 Putnam, Art and Artifact, 12. 
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for gjenstander som ellers ikke ville blitt brukt i hverken utstillinger eller i forskning. Ved å ta 

i bruk det surrealistiske aspekt fjerner han seg fra et musealt hierarki, der gjenstander som er 

skadde, forfalsket eller fragmenterte også kan bli tillagt en annen verdi enn en vitenskapelig – 

han har dermed muligheten til å endre ekspertenes syn på disse. Dette kan være en personlig 

verdi, fordi den fikk en ansatt til å smile og rynke litt på nesen. Det kan også være en verdi i 

form av å være en sjeldenhet og et avvik, slik som marsvinet med seks ben. Gjenstandene blir 

også tilført en verdi i form av at de blir viet ekspertens oppmerksomhet.    

   Korneev, som også knytter seg sterkt til den surrealistiske arven bruker den på den andre 

siden som en måte å transformere bruksgjenstander til noe tankevekkende og ekstraordinært, 

og gjennom de alternative historiene som oppstår kritiserer han den tradisjonelle utstillingen 

for å ikke engasjere nok med de formidlende grepene de har valgt. I og med at hans 

gjenstander er plukket opp fra dynger, gater og loppemarkeder, tar også han opp 

verdispørsmålet når han plasserer dem i et museum. Ikke bare blir de tilført en ekstra verdi i 

kraft av den museale konteksten, de har også blitt gitt en kunstverdi i form av å ha blitt 

estetisert gjennom løsrivelsen fra historiske kontekster. 
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Figur 6: Jernlungen, beskrevet av Korneev som «juvelen» i samlingen. (Foto: Margrete Molid Kvæl) 

 

 
Figur 7: En thermohygrograf, vanligvis plassert så lite synlig som mulig for museumsbesøkende, men er i 
Designpanoptikum plassert i øyenhøyde som en del av utstillingen. (Foto: Margrete Molid Kvæl) 
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8 Konklusjon – Nysgjerrighet tilbake i museet 
 
Nysgjerrighet og det kuriøse har vært et nøkkeltema i denne oppgaven, hvor vi har sett at selv 

noe så ordinært som et dørhåndtak kan bli forvandlet til noe nytt og spennende når vi får 

presentert det på en alternativ måte. I en verden der informasjon alltid er tilgjengelig, når som 

helst og hvor som helst, gjennom et kjapt søk på mobilen, har det moderne mennesket 

muligens mistet noe av evnen til å la seg forundre. Etter hvert som vi blir eldre blir denne 

tendensen tydeligere, og våre opplevelser blir mer og mer bundet til det vi alt har lært, vi 

utforsker derfor mindre aktivt våre mentale miljøer.149 Nysgjerrighet er en grunnleggende 

egenskap, som opp gjennom tiden har blitt verdsatt ulikt, ofte har den til og med blitt sett på 

som noe barnslig og umodent, i stedet har det rasjonelle og fornuftige hatt en høyere sosial 

status.150 Men den er og blir essensiell for menneskehetens fremdrift – for hvor hadde vi vært 

uten at noen våget å smake på et nytt bær, var nysgjerrig på kontinentet på andre siden, eller 

turte å utfordre og prøve ut nye kunstneriske uttrykk? Vi hadde stått på stedet hvil.  

   Ved å aktivt ta i bruk samlingene på nye måter, reorganisere dem, slippe til nye stemmer og 

ta i bruk konsepter knyttet til det underlige og vidunderlige med tanker og filosofier som 

strekker seg tilbake til kuriositetskabinettene – mener Endt-Jones at vi innen samtidskunsten 

og museologien har trådt inn i det hun kaller for en «new age of curiosity». Med dette 

henviser hun til et sitat av Foucault hvor han i et intervju har uttalt «I dream of a new age of 

curiosity».151 I boken The Return of Curiosity: What Museums are Good for in the 21st 

Century (2016) av Nicholas Thomas argumenterer han for følgende: «This book argues that 

the revitalization of museums reflects not only planners’ and politicians’ ambitions and 

interests, among other social and economic trends, but a return to curiosity».152 Han 

konkluderer også med at nysgjerrighet henger sammen med sosiale forhold, i en verden som 

blir mer og mer kosmopolitisk og konfliktfylt. I en slik verden kan museene bidra til en økt 

interesse i det som er annerledes, singulært og egenartet, mener ham. En økt interesse i dette 

argumenterer han for at bidrar til å øke empati og forståelse, som igjen gjør at man lettere 

anerkjenner annerledeshet, oppsøker den og blir kjent med den.153 Dermed kan museene bidra 

til å berike samfunnet.  

 
149 Leslie, Curious, 19. (Merk: sidetall regnet ut fra PDF, da det ikke var oppført spesifikke sidetall).  
150 Thomas, The Return of Curiosity, 12. 
151 Endt, Reopening the Cabinet of Curiosities, 7. 
152 Thomas, The Return of Curiosity, 15-16. 
153 Thomas, The Return of Curiosity, 143. 
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   Å kunne stille de rette spørsmålene i møte med en museumsgjenstand, som «hva er dette?», 

«hva brukes den til?», «hvorfor er den her?» og «burde den være her?», er en ferdighet ifølge 

Thomas.154 Det vil si at det er noe du må læres opp til. Korneevs museum kan ha en 

opplærende effekt i dette, ikke bare når det gjelder i møte med andre museumsgjenstander, 

men også i det daglige. Vi har alt sett hvordan han forbereder sine besøkende til å nettopp 

stille disse spørsmålene gjennom sin introduksjon hvor han former sitt publikum til å ta 

stilling til det som er utstilt. Opplevelsen av å se ting med nye øyne kan man ta med seg ut 

etterpå, kanskje man kan verdsette tingene på en litt annen måte enn det man gjorde før man 

gikk inn døra på Designpanoptikum. Designpanoptikum er en bevisstgjøring og en feiring av 

de gjenstandene som befinner seg i mellomrommene, de gjenstandene vi ikke legger merke 

til, eller til og med ikke forstår. Det å vekke nysgjerrigheten gjennom å gjøre tilsynelatende 

dagligdagse bruksgjenstander ekstraordinære, er noe Korneev må ha lykkes med – for han har 

med sitt kuriøse, lille museum klart å rangere som nr. 8 av museer verdt å besøke i Berlin på 

Tripadvisor – og med det havner han rett bak de tunge museumsinstitusjonene som befinner 

seg like over elva Spree, Museuminsel.155  

 
I denne oppgaven har jeg gjort et forsøk på å nærme meg et fenomen i samtidskunsten – det 

moderne kuriositetskabinettet. Med utgangspunkt i forskningsspørsmålet: «Hvordan kan man 

gjenkjenne en kuriøs estetikk i en kunstners utstilling/verk, og hvordan brukes denne 

estetikken til å reflektere over og kommentere dagens museumspraksiser?», har jeg sett på 

hvordan dette fenomenet, med røtter i de opprinnelige kabinettene, brukes til å belyse og 

reflektere over museale temaer og praksiser. Gjennom å definere begrepet kuriøs estetikk har 

jeg kunnet henvise til et spesifikt uttrykk som både er kuriøst i form av at den vekker 

nysgjerrigheten hos betrakteren, men også fordi den bygger på ideer og filosofier fra de 

førmuseale samlingene, og surrealistenes tolkninger av dem. Når samtidskunstnere tar i bruk 

en slik estetikk kan de, i rollen som kunstnerkurator, uavhengig om det er med utgangspunkt i 

egne innsamlede gjenstander eller en museumsinstitusjons samling, utfordre tradisjonelle 

utstillingspraksiser. Enten det er i form av et installasjonsverk eller en hel utstilling anvender 

disse samtidskunstnerne et museologisk tema på sine kunstneriske virksomheter. Særlig 

brukes den til å undersøke prosessen rundt innsamling og det som oppstår i krysningen av det 

 
154 Thomas, The Return of Curiosity, 145. 
155 https://no.tripadvisor.com/Attractions-g187323-Activities-c49-Berlin.html, siden ble besøkt 02.05.2020. 
Dette er basert på rangeringer fra publikum.  
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interdisiplinære, det kan være i møtet mellom naturalia og arteficialia – eller som vi har sett i 

Designpanoptikum, i møtet mellom kunst og gjenstand med kulturhistorisk verdi.  

   Gjennom analyser av kunstneren Vlad Korneevs museum Designpanoptikum har vi sett at 

estetikken kan fungere som en måte å løsrive seg fra en museal utstillingskanon. Til tross for 

at hans museum og utstilling på mange måter ikke ligner noen tradisjonell utstilling har 

utstillingsanalyse som innfallsvinkel muliggjort en sammenligning med de profesjonaliserte 

museene. Ved å applisere Solhjells utarbeidede metoder om kunstformidling til 

utstillingsanalysen har jeg kunnet analysere kunstnerkurators formidlingsstrategier gjennom 

utvalgte interne peritekster. Etter å ha analysert peritekster som befant seg i utstillingsrommet, 

som lys, lyd, arkitektur, tekstbruk og sammenstilling av gjenstandene, kunne jeg konkludere 

med at det var en rekke faktorer i kombinasjon med hverandre som gjorde at det utstilte 

mediet opplevdes som underlig og kuriøst.  

   Den komparative tilnærmingen til case-studiet har vist at Korneevs museum skiller seg fra 

de andre eksemplene løftet frem i oppgaven. Spesielt gjennom museets manglende bruk av 

naturalier og innordning i kabinetter, som kanskje er de elementene de fleste forbinder med 

kuriositetskabinettene. Dette er også noe av årsaken til at jeg ønsket å utforske fenomenet 

«kuriøs estetikk» i dette lille museet, nettopp for å vise at det er en estetikk som kan vises 

gjennom et mangfold av uttrykk, og basere seg på ulike typer samlinger. Likevel forholder 

han seg, gjennom surrealismen, til noen av kjerneideene til de opprinnelige kabinettene. Vi 

har sett dette gjennom hans forhold til det monstrøse, bisarre og det underlige. Og ikke minst i 

løsrivelsen fra vitenskapelige kategoriseringer og sammenstillingen av gjenstander som vi 

normalt sett ikke tenker hører sammen.  

   Løsrivelsen bruker han bevisst for å fortelle historier på en alternativ måte, en måte som 

skaper assosiasjoner og setter i gang tankerekker hos betrakteren. Denne måten å formidle 

gjenstander på benytter han som et middel til å kritisere det tradisjonelle museet og den 

tradisjonelle utstillingen. Likevel har jeg avdekket i mine analyser at hans alternative historier 

ikke alltid når fram til betrakteren, ettersom den besøkende ikke alltid klarer å finne frem til 

gjenstandenes opprinnelige funksjon. Den besøkende blir da stående igjen med den estetiske 

opplevelsen, snarere enn en dypere historisk og kulturell forståelse av gjenstanden, 

formidlingen av den alternative historien er derfor ikke alltid like vellykket.  

   Jeg stilte meg tidlig i oppgaven spørsmålet om hvilken funksjon Korneevs museum hadde – 

om han brukte den kuriøse estetikken som et avbrekk fra de tradisjonelle museene. Svaret er 

på mange måter ja, for jeg har argumentert for at han bruker estetikken med et ønske om å 

bidra til nye innsikter. Samtidig som at han, med å bryte med den klassiske utstillingen, også 
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bevisstgjør den besøkende om forskjellene, og dermed peker direkte på museale aktiviteter, 

som i eksempelet med de tekstlige elementene. Han trer selv inn i rollen som museolog og 

utforsker hva et museum kan være og tilby. Gjennom å benytte en museologisk vinkling på 

hans kunstneriske virksomheter, har denne oppgaven vært et bidrag innen 

museumsforskningen til å gi en bredere forståelse for hvordan førmuseale utstillings- og 

samlingspraksiser brukes i samtiden. Den har vist til at det kuriøse ikke bare er å gjenkjenne 

fra innordning i kabinetter og utstillingen av naturlige avvik, som en sammenvokst hestekjeve 

i en trerot, det kan også gjenkjennes i noe så ordinært som et dørhåndtak.  
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