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En ny edruelighet
“Kunstakademiet i Oslos avgangsutstilling, som åpner på
Stenersenmuseet den 25. mai, vitner om en stor tematisk og kunstspråklig
variasjon. Felles for studentene er imidlertid en tilbakevending til et mer
personlig og oppriktig uttrykk, uten den ironien eller kynismen som lenge
preget den offentlige kunstscenen. “

For ti år siden hevdet den amerikanske kunstneren Joseph Kosuth at
kunsten befant seg i en krise som hadde spist seg inn til margen av
selve dens vesen. Han mente at kunsten ikke lenger kunne eksistere
som et eget autonomt område, men kun gjennom sine relasjoner til
andre fag eller arenaer. Når det kommer til Kunstakademiets
avgangsstudenter er det imidlertid ganske åpenbart at de i liten grad
reflekterer hans påstander. Per Gunnar Tverbakk, som har fungert
som ekstern kurator for utstillingen på Stenersenmuseet, sier at hos
den kommende generasjonen står den individuelle verkskapelsen
langt mer i fokus enn bare for noen få år siden:

– Man ser en tydelig tendens til større entusiasme og mer
umiddelbare uttrykk for egne interesser. Sirkulasjonen av
selvrefererende kunstteoretiske koder er i stor grad erstattet av et
ønske om individuell utforskning. Samtidig er det påtakelig hvor
liten interesse det er for den såkalt sosiale kunsten. Mens man på 90-
tallet nærmest demonterte de institusjonelle rommene i et forsøk på
å finne frem til nye modeller for dialog, har den neste generasjonen
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trukket seg tilbake til atelieret og inntatt en nærmest klassisk
auteurrolle.

Det har altså skjedd en dreining fra en forholdsvis kunstintern og
teoretisk fundert kunst til et mer personlig og alvorlig uttrykk.

– Men den type alvor studentene gir uttrykk for er ikke et
eksistensielt alvor – det er ikke slik at man dør med kunsten. Ting er
ikke lenger så dramatiske eller patosfylte. Det har snarere oppstått
en ny form for edruelighet, der det ironiske er borte, men der det
like fullt opereres med en innebygd distanse.

– Modernismens genredyrking er også over. En kunst som ikke
reflekterer annet enn seg selv, og som ikke evner å trekke inn andre
problemstillinger, er heller ikke interessant. Det moderne maleriets
utesking av sine egne betingelser endte jo nettopp med et temporært
sammenbrudd.Kunstakademiets koordinator, professor Jan Sæther,
tolker situasjonen i en litt mer tvetydig retning.

– Jeg ser konturene av en ny type polarisering. På den ene siden har
man en dreining mot de store spørsmålene, som fremføres med en
blanding av kjølighet og frisk enkelhet, og som kanskje innebærer et
opprør mot romantikkens infiltrering av postmodernismen. På den
andre siden skjer det en konsumering av de store spørsmålene og en
frivillig overgivelse til samtiden for uten alibi å sette alt på spill. Og
kanskje er det nettopp det som skal til; at man selger spillet for en
lek. Et spill er i utgangspunktet noe man deltar i etter visse
retningslinjer. Men i den regelløse leken er spillets alvor utelatt.
Leken foregår i et kulturelt isolat, frakoplet alt annet.

– Med andre ord betyr det at de oppgir den tidligere
kunstforståelsen til fordel for en utforskning av et eget verdensbilde.
De er ikke interessert i kunsten slik den har blitt forstått gjennom
tidene, de vil ikke være i noen dialog vedrørende kunstbegrepet for å
kunne gi det en ny gangbarhet – de synes det hele er et uinteressant
spørsmål. Den store diskusjonen er over. De har avlyst det hele, de
holder på med sitt, de gjør det de har lyst til. De utviser en utpreget
postapokalyptisk holdning, der apokalypsen er godkjent. Men jeg er
ikke negativ til dette. Kanskje er det å slippe hele den europeiske



tyngden nødvendig – at leken kan rekonstruere en ny dimensjon i et
nytt spill som vi ennå ikke ser konturene av.

– Som en motsats til dette har man altså dem som på mer
tradisjonelt vis beskjeftiger seg med de store spørsmålene, og som
diskuterer hva kunst er, hva kultur er, hvilke problemer vi står
overfor og hvordan de skal plassere seg selv innenfor dette. De spør
med andre ord hvordan man kan få kunsten til å bli en betydelig
aktør i et sosialt, politisk, eksistensielt – eller til og med åndelig –
perspektiv. Den polariseringen som Sæther observerer har
imidlertid ikke medført noen form for motsetningsfylt polemikk. De
nådeløse ideologiske debattene som bare for noen få år siden
dominerte den offentlige kunstscenen, og som understreket det
uforsonlige i de ulike kunstneriske posisjonene, ser nå ut til å være
avløst av en mer forståelsesfull og ikke-problematiserende aksept av
kunstens mangeartede intensjoner og uttrykk. Tverbakk påpeker at
det nettopp er denne diffusjonen av ulike retninger og språk som
kjennetegner årets kull.

– Både tematisk og holdningsmessig er det en stor spredning: Noen
fører etablerte tradisjoner videre, noen blander personlige og private
interesser med en kunstnerisk strategi, noen er opptatt av beslektede
felt som lyd og musikk, og noen beveger seg inn i en kulturell
topografi der de leker med referanser enten til populærkulturen
eller til ulike subkulturer. Både interesseområdene og de
kunstspråklige virkemidlene er altså svært varierte.

Tverbakk påpeker at årets avgangstudenter også er svært lite opptatt
av kunstpolitiske standpunkter, til tross for at de er blant de første
som har studert med et sterkt redusert kunstfagsstipend. I så
henseende skiller de seg fra andre kull som har vært sterkt orientert
mot en type rettighetsproblematikk.

– Det er som om de fornemmer at kunstscenen er oppdelt i veldig
mange sektorer, og at det vil være plass til alle. Så i stedet for å ta
bekymringene på forskudd, hengir de seg til kunstproduksjonen. De
utviser en konseptbasert og verkorientert interesse, konsentrert om
formale og idémessige problemstillinger.



– Dette henger sammen med en ny tiltro til kunsten, og til kunstens
berettigelse. Det finnes ingen overordnet tvil. Det virker som om det
er en følelse man har, at postmodernismen er realisert, at det ikke er
noe poeng i å påpeke det mer. Og dermed kan man igjen begynne å
lage kunst. Denne tendensen står i sterk motsetning til det tidlige
90-tallets teoretisk funderte negasjonsdebatt, som stilte alt i tvil, og
som nærmest ødela en hel generasjon kunstnere. 90-tallets
teoretiseringstendenser til tross; gjennom de siste tiårene har man i
stor grad prøvd å oppheve skillet mellom kunst og hverdag. Den
unge filosofen Lars Svendsen har i så henseende foreslått en
avvikling av begrepet om den store kunsten. Han sier at den kunsten
vi har nå, og som vi vil ha fremover, er en mindre kunst. Når kunsten
har oppgitt distinksjonen mellom seg selv og alt annet, og alt annet
har åpnet seg for kunsten, blir vår livsverden ikke lenger radikalt
forskjellig fra kunsten, hevder han.

Tverbakk er imidlertid ikke enig i dette. Han mener at kunsten stadig
beholder sitt eget grep, at den gjennomgår en form for stilisering og
subjektiv transformasjon som gjør at man gjenkjenner den som
kunst, og ikke som alt annet. Om kunsten lenge har konsentrert seg
om en mer direkte og uforedlet fremvisning av fenomener eller
gjenstander, mener Tverbakk at det på Kunstakademiet skjer en ny
orientering mot en håndverksmessig bearbeiding der man i nærmest
tradisjonell forstand skaper noe fra et utgangspunkt – men nå som
en uren blanding av alt fra readymades til ting som er bygget opp fra
grunnen av.

– Når Svendsen sier det han gjør, er det i kraft av en idé om at den
store kunsten likevel eksisterer. Han går i rette mot et kunstsyn som
ikke lenger er aktuelt, uten å ta inn over seg at det faktisk finnes en
annen type kunst tilpasset samtidens modus. På den måten slåss han
mot skygger.

Til tross for trivialitetenes innpass, har kunsten stadig et elitistisk
preg. Den insisterer på sin kompleksitet, og verner om sin egen
status som avansert og sofistikert meningsproduksjon. Også
forestillingen om kunstnerens ideale status er intakt. Men i stedet



for å stå i kontakt med et besjelet kosmos, har han eller hun trådt inn
i massekulturen og ervervet seg popstjernens aura.

– Hvis man ser bort fra dem som har nedbygging av kunstnermyten
som strategi, har dagens kunstnere en helt klar mytologi knyttet opp
mot seg. Man ser stadig på kunstneren som et slags tidsorakel, eller
som en som kan ta pulsen på sin samtid. Kunstnermyten eksisterer i
høyeste grad – men den forskyver seg, og antar nye betydninger. Om
kunstnerne i stadig større omfang adopterer populærkulturens
koder, er det også en omvendt tendens, der ikke bare det estetiske,
men også det problematiserende og selvrefleksive begrepsapparatet
overtas av reklamen og næringslivet. Den amerikanske
kunstprofessoren Donald Kuspit sier i så henseende at den ny-
avantgardistiske kunsten er blitt en del av det kapitalistiske systemet
– at den holder det kapitalistiske forbrukssamfunnet gående, og til
og med legitimerer det.

Tverbakk tror imidlertid at slike problemstillinger i liten grad
påvirker studentene.

– Hvis de samarbeider med næringslivet gjør de det fordi det gir
dem muligheten til å realisere sine verk, og ikke fordi det kan tilføre
noe på et meningsnivå. Men generelt har de nok et ganske liberalt
syn på sponsing.

Sæther mener imidlertid at det er kunsten selv som har besørget
avmytologiseringen av investeringsobjektet.

– Når man endelig har frigjort seg fra kunstens makthavere, eller fra
dem som har satt betingelsene for hvordan kunsten skal se ut, fanges
man i neste øyeblikk opp av kapitalen, enten gjennom sponsing eller
behov for mediaeksponering. Kunsten ligger ikke lenger i objektet.
Men når objektet er borte, blir man desto mer avhengig av en
personlig synlighetsstrategi, der den enkelte kunstners
mediekarisma blir kilden til finansiering av nye prosjekter. Så selv
om objektverdien er borte, må vi likevel tilbake til den samme
makten som vi prøvde å kople oss fra i forrige århundre.

– Forøvrig er jeg er uenig med Kuspit, jeg tror ikke det er så enkelt.
Jeg tror ikke det er næringslivet eller kapitalen som suger til seg alle



ideologier – det er snarere moderniteten selv. Det var
avantgardebevegelsene som kansellerte sine forløpere, ikke noen
andre. Å bruke kunsten som et løsemiddel i forhold til alle etablerte
verdier, å stille alt i tvil, har antakelig vært et helt nødvendig
prosjekt. Men det er også en problematisk posisjon, fordi outsiderne
uvergelig er forbundet med dem de er i opprør mot. Det eksisterer
en gjensidig avhengighet, man inngår i en form for symbiose. Så
outsiderne kan aldri få innfridd det de ønsker seg

– Men når noe er oppløst, må det også bindes sammen igjen. Jeg tror
at både den uforpliktende leken og de større anlagte
problemstillingene kan fungere som et slags bindemiddel, der man
prøver å bygge nye kulturelle strukturer ved å sammenføye de
elementene som nå flyter rundt i de ulike sosiale skiktene.Det synes
imidlertid ganske opplagt at dagens kunst ikke er farlig på samme
måte som den eksempelvis var for dadaistene eller futuristene – og
at den av den grunn heller ikke kan utøves med den samme utøylede
lidenskap eller villskap. Tverbakk påpeker at de kommende
kunstnerne har alle tenkelige virkemidler og strategier til
disposisjon – men uten at de nødvendigvis bruker dem.

– Det kan virke som om det har oppstått en slags tretthet overfor
genre som har med sjokk- eller ekstremeffekter å gjøre. Fremfor å
uteske eller sprenge de grensene kunsten befinner seg innenfor,
aksepterer man dem. På den måten blir kunstrommet et mer
stillfarent rom – det blir et rom for refleksjon og fordypelse, som
unndrar seg instrumentelle hensikter.

Tverbakk er heller ikke helt på linje med dem som mener at teorien
er kunstens siste skanse overfor kommersialiseringen.

– At det bare er teorien som gjenstår er riktig dersom man betrakter
kunsten som et slags strategisk verktøy som skal tjene en kritisk
posisjon. Men det er ikke sikkert at kunsten skal ha en slik funksjon.
Kunsten kan like gjerne være helt formålsløs. I Morgenbladet neste
uke trykker vi arbeider fra samt intervjuer med avgangsstudentene.

Kunstakademiets Avgangsutstilling på Stenersenmuseet åpner
klokken 12.00 lørdag 25. mai og varer frem til 23. juni. Per Gunnar



Tverbakk, ekstern kuratorPer Gunnar Tverbakk, ekstern
kuratorProfessor Jan Sæther, Kunstakademiets koordinator
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