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IDEEN VIKTIGST: 

Rembrøndta •Bit
byggeren og høna 
hustru• fra 1633. 

Mesterens konsept 
hør blltt aømmen-
1/gnet med Merc•
dH•konseptet: Det 
viktigste er kvøl/te
len og Ideen bøk -
Ikke h•em som ul• 
forer aehle hlndver
ket. Oga,1 Odd Nerd
rum hør f,ltt en stor 

gruppe dyktige mø
lere Ill I produsere 
Nerdrum-malerier. 

Menneskesyn og kunstsyn 
I møtet med en elev hjelper 
det ikke hvor stor kunstner 
læreren er, hvis det ikke er 
elevens beste som skal 
utvikles. 
Flere lrmen del tlguraUve maler
ml\lø ønsker ganske enkelt den 
beste kandidaten som professor 
ved Statens Kunstakademi, og 
kan argumentere for delte, Del er 
sørgelig at Per Ungs analytiske ni
vå er så Ute fremtredende I denne 
sak nt han Ikke kan nnne andre ar• 

_ gumenLer enn mistanke om mis
unnelse og ynkelighet. 

Jeg tror det er en myte at det er
= så viktig å gå I lære hos en betyde
;:.llg kunsLner, Så vidt Jeg kan se av 
-kunsthistorien, er deL rå Ulfeller 
::hvor betydelige kunstnere avlet 
:::::))etydellge elever, Heller Ikke 
-Nerdrum har hatt noen betydelig 

ærer, Plere viktige kunstnere som 
:'Rembrandt, Rarael og Rubens 
:hadde sine skoler som snarere be• 
-festet deres egeu posisjon som 
:Jcunstnere og bare unnta.ksvls 
:skapte selvstendige kunstnere. En
""'
�

dog tar nok N rrclrum med seg hele 
erdrum-skolen til New York og 
empeutstllllng Det vU skape fu-

1!'-.rore og endog Ikke bare ltjelpe 
Cham selv vlderc, men også nere av 
Chans dyktigste elever vil kunne bU 
::Velstående. 
= 
::Mercedes-kons_ep,__te_t __ _
- Det Nerdrum hor skapt, er Ikke 
ebare et personlig verk. Hun har og
r=å gjentatt for eksempel Rem
_brandts suksess ved at han har 

fått en stor gruppe dyktige malere
til å produsere Nerdrum-malerier. 
Noen av dem er så dyktige at det 
kan være vanskelig å se forskjell på
mester eller skole, slik del også er 
med Rembrandt-skolen, En ame
rikansk kunstteoretiker (S. Al
pers) har sammenlignet Rem
brandts konsept med Mercedes
konseptet: Det viktigste er kvall· 
teten og Ideen bak - ikke hvem 
som utfører selve håndverket, 
Nerdrum har gjeninnført et slags 
Mercedes-konsept I kunsthistori
en og er således enestående I mo
derne Internasjonal kunsthistorie, 
DetLe vil skape stur Interesse når 
det blir mer kjent ute og blir pre
sentert på den rette måten. Her 
reises blant annet en rekke spørs
mål omkring det etnblerte rnmnn• 
tiske syn på kunstneren som unik -
og de kommersielle mullghetene I 
dette. 

Problemet I vår sammenheng er 
at i en slik atelier-atmosfære hers• 
ker det en hoy grad av intolernnse 
og mangel på åpenhet. Nerdrums 
totalitære kunstsyn passer bra I 
hans private skole og som et privat 
prosjekt. Men I et statlig kunsta• 
kademt hvor der må være ptn.�s for 
et mangfold av søkende sjeler som
hver for seg prøver å tinne sine eg
ne slrenged l spille på, vil Nerd
rum-skolen virke !'remmedgjøren
de, blokkerende og direkte ødeleg
gende på selvstendige studenter. 
Hvor ble det av han som malte 
•Mannen med gullltjelmen-, som 
man lenge trodde vnr et av Rem
brandts hovpdverker? Snnnsyullg• 
vis bie han odelagt som setvslcn
dlg kunstner I mesterens domine
rende nærvær. 

Det er Ikke riktig at stolen skal 
betale ror eL slikt privat prosjekt, 
som for det rørste h111· vist seg leve
dyktig på egen hånd. men som og
så vil fortrenge andre prosjekter. 
Hvis staten skal bidra med noe. 
bør den heller sørge for større Inn
kjøp av Nerdrums og hans elevers 
arbeider, for I det minste å doku
mentere dette fenomen. 

Bort fra Nerdrum 
Kunststudenter som vil utvikle 

andre livsperspektiver enn de 
Nerdrum står for. bor sna.rcst kom
me seg vekk l'ra hans lammende 
dominans og onske seg Jon Sæ
ther som professor. For professor
valget er lkke bare et Ja eller nei til
Nerdrum. Det er vel så meget et 
vnlg nv personen Jan Sruther, som
står for livskvaliteter sum er langt 
mer Inkluderende, åpne og utfors
kende enn det man finner i Nerd• 
nuns noe gmmsete skygge Del er 
mye letlcre li være mPr sine uferdl• 
ge. ubearbeidede Impulser gjen
nom Sæthers velledning. Man kan 
lettere diskutere åpent og Mtt på 
rr,11e premisser, hvilket t'r avgjo
rende i en tæresltual\)on. Olulogn1 
mellom ens eget Indre og læreren 
der ule er noe Nerdrum aldri hnr 
fått til. Nerdrum fø1·er usammen
hengende monologer og er Ikke 
åpen for en utprøvende dialog slik 
Sæther er. Di't ltjelpcr Ikke hvor 
stor kunstner mun er I nwte med 
en elev hvis det ikke er elevens 
beste sum skal utvikles. Med 
Nerdrum blir alt snutid på hod�L.
Dette er ikk� ba1·e tom pedago
gikk, men dreier seg om mennes• 
kesyn og kunstsyn, Diskusjonen 

om ngurasJ011 kontra modcrnismr 
er I clcnne sammenhrng bure en 
parentes og! p1insippct passe. 

Kunstneren spiller så altfor ofte 
klovnen I vårt saml\mn, slik Nerd
rum legger opp til gang på gang ! 
mediene. Det kan være Mskt. for
underlig og av og til viktig, Den rol
len vil han helt sikkert klnrc å fort
sette med, Men I møte med unge 
kunstnere er del viktig å kunne gt 
1·om for eteres eget nlvor. eieres eg
ne spø1·småt, usikkerhet og håp. 
Den dlnlogen er svært Ille til slede
I norsk kunstliv I dag. Nerdrum og
hans mlUo vil heit sikkert bidra til 
å avstenge den - mens derlmoL Jan
Sæther ikke bare or ruglig dyktig 
og høyst kompeten1, Lil pl'ofessor
sUlllngen: Hans kunst- or. livssyn 
gjør ham til nettopp rlkUg mann 
på 11ktlg sted. Mer rnn noen unncn
kan hun bldrn t il å fordype debat• 
Len om hva kunst cgenllig er fri 
som han er fra Nerdrum-skole og 
lavmOJs modm1ismedcbntl, Han
har fordypet seg I deL klus�iske 
male11 vel så grundig som Nerd• 
rum, men på helt anch'e pn,m1sser 

Alkymistisk perspekt� 
Iler er vi ved noe vesentlig og 

enestående ved Jan Sæthers kvall
Okasjoner: Han har I store delcr ov 
sin karriere vært npptaLt nv PL al· 
kymlstlsk perspektiv på kunsten, 
Alkymlstrnes mål var A furdype 
seg t llvsprnscsscne og rorva11clll11
geus lover gjennom blulll annet 
rorsuk mrd kJemlske ron111drin�e1. 
Dt•t er clrtle ltlllJO S\llll ligger Ill 
grunn for moderne fnr111asl og Ill<'·
1111, 111�n også for utvlklh1geu av 
granske iek1 1lkker og malcrteknlk· 

ker. Det hnr vært en betydelig 
strømning I kulturen (kinesisk, 
arabisk. europeisk) l'ra før år O tU
del syttende, attende århundre. 
Rembranclt forsket selv uL fra sllke 
pe1·spektlver gjennom sin graftkk 
og sitt maleri. Den sorte oije som I 
så mange llr vnr så avgjørende for 
Nerdrum og andre Oguratlve ma
leres teknlkk, var det Sæther som 
gjenoppdaget og Introduserte, 

Mecl dette prøver Jeg å antyde at 
Sæther har et forhold til malertek
nikken som er langt mer teoretisk 
historisk fundert enn Nerdrums 
mer J)ersonUg Intuitive. Jeg t ror aL 
de som gi\r Inn I samtaler med Sæ
ther. vil oppleve et større historisk 
og utprøvende rom rundt det man
bedriver enn det mer impuls- og 
personavhengige som Nerdrum 
st6r for. SæLher er langt mer aka
demisk. a.nnlylisk og reOektert om
kring sitt prosJekL og kan i større 
grad åpne elevens egne lntultlve 
rom, DeL er dette det nguratlve 
maleri egentlig dreier seg om, 
langt mer enn om mon tegner en 
hånd, A kunne f01•mulere seg om
kring de prosesser som skJer I mø
t PL mellom kunstneren og objek
tet, bMc mentalt og teknisk- vil 
kunne åpne opp for helt nye di
mensjoner ved rorståelsen av det
Ogurattve maleri. 

01 Nerdrum St. Olavs-ordenen 
og en stor sal på Samtidsmuseet. 
l ll•L vil være et passende plaster på 
sitret etLer 30 års trakassering. 
Men gi Jan SæLher professoratet 
hvi. mon ønsker det ngurutlve mll-
10 l'll RCTlUS frem I id her I landet. 

DAG HOL 

lodd Nerdrum som kunstprofessor ! 
De formelle lnnstllllngsln
slanser har gått Inn for 
Nerdrum. De md oppfattes 
som uuvhengtge Det kun 
derimot Ikke Akademiets 
styre unses ror a være. efter 
den motvtUe de har utvist 
fra begynnelsen 

Arvid Pettersen m,•nn 
departementets tnn11rlpen t 
forhold Ul opplak�L er dum 
skap Tvert Imot• departe
mentet har lest den be 
grensning smn nnnes ved 
Akauemlet mPd hensyn til 
mangel på forståelse for og
kunnskap om det tradisJO· 
ne Ile europeiskP malen De 
har rett og slett ikke kom1w 
lanse Delte mfl viere på deL 

rene, etter at de år etter år 
avviser begavelser Innen det 
Ogurntlve miUøet, og I sær
deleshet Innen Nerdrum• 
mtUrieL. Også I år har alle 
med unntak av en rru Nertl
rum•ml\løet fått avskJed på 
grått poptr; malere som hos 
en rekke utcnlorstllende 
kunstkJennere allerede ny
ter stur ancrkjem1else 

Jeg velger derror å Lro at 
dette Ikke er ondskap l'ra 
opptakskomiteens side, 
men mnnglendP Innsikt Det 
er derfor es.,enslelt Ilt Nerd
rum blir med l opptakspro
sessen om han blir valgt. 

Videre vl!Jeg hevcle at de 
Innlegg som har fremkom• 

met I debatten den siste 
uken, i stor grad har vært 
mollvert av personlige ne 
gutlvt• følelser overfor Odd 
Nerdrum l >eL er ingen tvU
om aL Jan Sæther er en per
son med en mengde gode 
egenskuper og kval1l1kasjo 
ner. Men. Odd Nerdrum <'r 
t>ll kunstner I verdensklusse, 
med en original og vart�rt 
motlvvnden og en teknisk 
kompetanse mgen amir<' 
kommn I n1r-rht-Len uv 1 1 1  
ternulljonalt betviles delle
Ikke Ville det ikke være ri. 
mellg 11t norske ngurntlve 
kunstnere får anledning !li 6 
tilegne seg noe uv d1•nne 
kunnskupen I en orns1ell sel•

tln11 sum del 1101 ske kunslO 
kud,·ml? Je11 VII hevde llL elet 
er uettopp dette en kuust• 
ner med Lutent vil ouske, 0 
lu•rc uv en p�rson som siu1•1· 
inue med en helt spesiell 
rugltg kompetanse. Onsker 
lllllll Ikke Ot NorgPS huyeste 
kuns1l11sw11, skul i111whu en
slik kumprtunse, slik vuullg 
e,· pd undr1• akademiske u111 
roder som 1 11edisln t>ller b10-
tek11ologi•1 

Om cl1•1111e p1•rso11cu hur 
pedUl!Ob'1Sk utdm11 1else filer
spe�teUe pedagogiske evner, 
er mindre Viktig, Innen den
ne rormen ror moler! furegar 
mye av lterlngcn ved O ku 
pl!•re tekuikk, og & tlcctus1•n• 

ku1 111,kap fl O upplallelsPn 
av et mulrrt. elle1 n ubservc 
,.,, en brgnvrlsc .som nrnler 
l >l'l't'llf'I' lllil' del sclvlolgellg
vlkll� (\ 0111 11· sin c111•11 V!'I, 
utPn dt'mW lprsLe fusen e1 
uvurderlig og heil 111,dv1•n 
dig. Slik tært,• kunstm•nw 
pt\ l llOO og 1700 wll,•t. 

Og lil drm SOil\ !'l' reticlc 
tor ut all<' �kul bil Nerdrum 
kopier ise VcbJorn Sand, 
Thorvald Lund l lun�en. Ulf
NIISl'II og Te1jt• MIil' i Dug 
bladet lO 6 �61 lnK�ll har 
v,•I klaget uvcr slektskapet 
111�1lom n111lcre som Leunur
du, llllcheiungeto Ul! Rufaet, 
m�llum HemlJrundL. Drobl 
og �'u brltlus ••Uer mellom 

Munch og Ludvik l<arsten. 
Dessuten ser en på de 
l'la/1/ert<' Nerdrum-elevene,
son1 for ekSempel Even Ri
c·11urdso11, nnner mon at han 
e1 mer l>eslekteL med det 
engelske maleri og blanl an-
1wt Reynotds, Trine Fohnoe 
llll'd DottlN•UI eller Jon B, 
P-.iulsen med rotoreattsmen. 
Men cten tekniske lnnrørtn
gon som har rørt dem dit de 
er idag, og grunnlaget for 
egenutvlkllng, har de fått nv 
Ni'ldruml 

EIRIK LUTKEN, 
llguratlv meler 

Tlrsdag 1 8. Juni 1996 JlftenpO"ffl
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Klukk fra 

en klikk 
Med stadig større 

øyne har Jeg stir
ret på det som 

skal være sommerens lit·
ternturdebatt I Dagbla
det. Den handler om en 
mann som har villet dis
kutere klikkdannelser i 
et yngre litterært mlijØ. 
Del er en debatt som hlt
tll har vært rørt over fem
seks helsider l avlsen, 
men som allikevel har ro
regAtt I det stille. Man 
skulle Ikke tro nt slikt 
var mulig. For det første 
skulle mon tro at en 
dagsavls, in casu en tab
loid, nødig bragte lange 
oppslagsartikler I en de
batt som nesten Ikke an
går noen, Ikke avlsens le
sere. og knapt nok lan
dets forfattere. For del 
annet skulle man tro at 
en sUk debatt, når den 
først var kommet på 
trykk. I det minste ville 
ha fremkalt noe som 
kunne Ugne en Interesse, 
enslags leste-du-Dagbla
deL,tgår-effekt. som opp
står ut av svært så lite, 
hvis en avls bare er hel
dig nok med måten den 
setter sln dagsorden pA.

Noe slikt har Ikke 
sirjedd I dette tilfellet, 
Det kunne Ikke skJe. Det 
som skJedde. var der
Imot at Terje Holtet Lar
sen. en forfatter I start
fasen. som har vært en• 
gasjert som kritiker og 
kommentator I Dagbla
det. efter først å ha gjort 
en vlss Ogur lrmenfor 
mlijøet rundt tldsskrlf
tet Vagant, nå hadde fått 
lyst LU å utfordre en 
kllkkdnnnelse han selv 
må stes A ha vært en del 
av. Med utgangspunkt I 
eL ellers Ikke videre be
rømt nummer av Den 
norske Lyrikklubbens 
blad holdt han semtnar
lnnlednlng på Lilleham
mer om to forlagsredak
tører, etpar kritikere og 
noen poeter som elter 
hans menlng hadde be
drevet lltteraturpolltisk 
kokkelimonke med hver
andre. Samrøre heter 
det vlsst. Det lyder alvor
lig, SA alvorlig ut Dagbla
det trykker deler av Inn
legget, hvorpå Linn Ull• 
mann. også tidligere Va
gant-medarbeider, følger 
opp med Intervjuer un
der overskrlften • Kllkk I 
egne rekker•. Avlsen er 
kanskje Inne på noe der. 
Men fremdeles venter 
man pil. alvoret I sa.ken. 
Hittil omfatter den for
lagsredaktørene Johann
Grip og Geir Gulliksen, 
kritikerne Torunn Bor
ge, Alf van der Hagen og
Henning Hagerup, poe
tene Kristine Næss, 
Niels Fredrlk Dahl og 
Rune Christiansen, for
uten Linn Ullmann og 
Terje Holtet Larsen selv, 
samL Tiden Norsk For
lag, Klassekampen, va
gant og Lyrlkkmngast
net. Det er altså disse 

personene og In• 
stltusjonene som

hor gjort seg ronJent til
mange dagers helsider 
om litterært klikkevesen 
I kulturavisen Dngbla
det. 

Er det Ikke et forun
derlig fenomen? 

!qendtsjournallsLikk 
kan man ikke nettopp 
kolle det. Men er det -se 
rius• kulturjournalistikk 
av den grunn? Å åpne 
spaltene for et ytterst In
ternt oppgjør mellom IIL• 
terater som færre enn få 
rorholder seg LU, om 
spørsmål som neppe kun 
gjøre lnntrykk på a.ndre 
enn de lmpllsene, på et 

samtalenivå som b6de 
virker uviktig som makt
utøvelse og historieløst 
som debntt? 

Terje Holtet Larsen 
utfordrer til debatt på 
vegne av Ingen. Det bør 
hverken en forfatter eller 
Journalist tillate seg å ha 
overskudd til. Dessuten 
bør han vite at litterære 
klikker har eksistert t al
le land tll alle tider, at et
hvert fag har sine sosiale 
arbeidsbetingelser, at 
•kameraderi- for mange 
Ikke er det samme som 
korrupsjon, hare deL 
motsatte av Isolasjon, al 
hete kulturllvet I et Ille 
land kan fortone seg som 
en eneste klikk, sett 
utenl'ra, og at skjulte 
maktkonsentrasjoner er 
noe som må avsløres på 
et høyere nivå enn dette 
lyriske småtteriet rekker 
opp til. dersom det skat 
gl mening. 

Det slste bør særllg en 
nvlsredaksjon kunne for
stå. 

Hvilket behov Dagbia• 
det har hatt for å over
dimensjonere en nær
mest privat barkranget I 
slne spalter, om noe som 
knapt er ror mer enn 
nettopp en halv klikk å 
regne, er Jeg Ikke I stand 
tU li Ylte. Dagbladet var 
en gang avlsen som had
de s.ltt eget litterære mU
Jø, hvis skribenter var to
neangivende I kraft av 
seg selv og sine lesere. I 
kvalitativ forstand ut
gjorde de en klan, men
neppe en klikk. Nå ser 
det ut som om avisen 
ønsker å assosiere seg 
med en klikk som kan 
st.lmulere til avlsdebatt, 
uten at avisen forstår at 
det dermed er kllkken 
som får bruke Dagbladet 
til li leke betydelig på 
avisens bekostning, 

Helledussen. en 
klikk mA da rd tov 
tU å være klikk. 

Det er Ikke noe galt med
klikker I betydningen 
,marginale ml\løer,. Sl· 
ne ,konspiratoriske, tys
ter må de rå ha I fred, 
som ethvert menneske 
som takker Ja lU ltjelp. 
Det er opp tit den enkel•
te d Lakke nei. Kllkken 
som Holtet Larsen h11r 
polemisert mot. sier 
selvsagt takk ror "ltjel
pen• han har skJenket 
dem. ror i likl1et med 
Dagbladet tror kllkken 
at dette var en marke
rlngssak. Hva avlsen har 
å tak.ke seg selv eller 
andre fur, bllr mer uklart, 
eftersom saken bure har 
•ma.l'kerL• UL Dngbiadet 
ønsket å gjøre seg til ta
lerpr ror en klikk som så 
viste seg å være mineire 
betydelig selv qull klikk 
- enn Holtet Larsen be
æret den med Insinua
sjoner om. Og sd var alle 
like langt. 

Ender det ikke ofte 
slik? 

Full av digresjoner 
og overraskelser 

Ceea Nooteboom: 
FØLGENDE HISTORIE 

Over.att fra nederlandsk av Egil 
Raamuaaen 
Roman, Oytdendat 
En fo11eu,ng !,()rn !.dmt.11<:r rne<J ,eg sclll. 

Ct�S NuOll'bUOJll t'r en forfaller liOlll 
6tlUer sture krav til tihW leserl' l �\>I 

l!Cllde h1oume våkner ,•1 1  furhenvæ
rend,• hlslorlelter1•r opp pl\ ,•t hotell 
rom I Llbboa Oil' tvinges tit å minnes 
silt liv for å fun,ld hvorfor han havnet 
her Or s.l begynner livet d spilles Ilk 
en IUm. tl,•r nålld ug dullcl 1 mlnnet 1 
v1·v,•s 11111 t hverundro vlu lurteller Je 
Kei� ui;susluswner der de lu btl!"rt'pe 
m• •Jelens og ,·1te11skapcns ttd spiller 
en 11vK)11re11de rolle som puler I Noote
boums kuntrapunkuskt• prosu 

�·1irteiler11n llern1un M Ubbl'rt, ullllb 

reisebokforfatteren Dr BLrabo, er en 
på overOuten ll'llnske grå, ror Ikke å sl 
anonym ngur. nærmest en antihelt. 
Han leser bøker som andre ser på Tv; 
helst T'dcilus Teknikk sier hem Ikke 
stort, det er en konstant utvidelse av 
kroppen med uante konsekvenser 
Hw1 er en rorhenværeude historielæ
rer som heller spiller greske dramaer 
for elevene I limene. Og n.år hWl om et 
6r fAr su1 alderspensjon. ska.I hWl vie 
seg til oversettellle uv Ovlds • Mela 

morfoser• For det er bare kunsten 
som kan skape en egent Ill! bt•vegelse I 
mennesket 

Nooteboom skriver en bilde kum
primen og lettlest prosa, en fortelling 
som .sumlaler med sc11 oelv• en tekst 
som hele !Iden stre1•er fremuver men 
som swntldt11 er spekkn me,t ct111re 
sjoner og overruskeiser Han er gani;
ke enkelt sprenglærd 

JAN VERNER-CARLSSON




