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Takk til mine fantastiske veiledere; Trude Schjelderup Iversen, Kristin Bergaust og
Boel Christensen-Scheel. You rock!
Takk til Morten Traavik og Bård Larsen for velvillig å la seg intervjue av en
masterstudent. Oppgaven hadde ikke blitt det samme uten dere!
En stor takk til Arne Flaaten i F-Forsvarets forum, Trøndelag Senter for Samtidskunst og
Morten Traavik for tillatelse til bruk av fotografier.
Sist men ikke minst, takk til min tålmodige kjæreste, som nå kan mer enn han ønsker
om Nord-Koreaprosjektene. Takk til mine snille søstre, Katrine og Anette.
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Morten Traavik gjør kunstprosjekter om og i et av verdens mest lukkede land; NordKorea. Gjør han det på regimets premisser? Dette er det ulik oppfatning om, noe som
fører til en heftig debatt i media. Prosjektene kan oppfattes som tvetydige, og beveger
seg i mange sfærer. Dette gjør at debatten foregår i nyhetsdelen i ulike medier, og ikke i
kulturdelen som kunst ofte gjør. Skal verk som (mange) mener beveger seg utenfor
kunstdiskursen beskyttes av kunstens autonomi? Oppgaven inneholder to intervjuer, et
med kunstneren Morten Traavik, og et med samfunnsdebattanten Bård Larsen. Begge
intervjuene beveger seg inn på temaene kunst, etikk og autonomi, politisk kunst og
medias rolle i Nord-Koreaprosjektene. Den «andres» deltakelse i kunstverkene til
Traavik blir også drøftet.

The inhabitants of North Korea lives under one of the worlds most feared and horrifying
regimes. The Norwegian artist Morten Traavik does artwork in North Korea, with North
Koreans. Is the artwork propaganda in favor of, or against the regime? You are either
with us, or against us….or? The artworks does feed debates in newspapers and other
media, but the debate is in the main section of the paper- not in the culture news, as art
usually are. This means that the artist reaches a broader audience. This thesis include
two interviews, one with the artist Morten Traavik, and one with Bård Larsen who has
been highly critical of Traaviks endeavors and has given the artist negative feedback and
critique in the media. Both of the interviews debate art and autonomy, political art and
medias part in these artworks. Participation of “the other” in Traaviks artworks is
discussed in the context of Orientalism.
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Innledning
Politisk kunst tenkes gjerne som et fenomen normalt begrenset til et ikkeekspanderende rom. Trygt spilles det ut innenfor institusjonens vegger, og betraktes av
den på forhånd overbeviste menigheten. Langs en noe begrenset politiske akse man kan
kalle «venstreliberal» er det ikke egentlig en akse i det hele tatt. Blir dette spillerommet
forsøkt utvidet med vanskelige etiske problemstillinger, hvor menigheten får
kontrasterende spørsmål å vurdere, inntreffer ofte en forvirret indignasjon. Denne
forvirringen er utgangspunktet for min oppgave. Da jeg bestemte meg for å skrive om
Morten Traaviks prosjekt trodde jeg, eller ønsket, at jeg skulle falle ned på noen
konklusjoner og faste ståsteder. Det har ikke helt blitt som tenkt, men jeg har forsøkt å
utvide dette rommet jeg ikke får helt tak på.
Prosjektene til Traavik er vanskelige. Nord-Koreaprosjektene hans er merkelig
uhåndgripelige til å være så bastante, så brautende. Bare det at et kunstprosjekt avføder
hissige kronikker og leserinnlegg som ikke handler om at «anstendighetens grenser» er
trådt over, er sjeldent. Når kunsten vekker medias og menigmanns interesse i særlig
grad handler det normalt om sex. Og Nord-Korea er mye, men det er ikke særlig sexy.
Tilsynelatende tar ikke prosjektene stilling for eller imot Nord Korea og deres styresett,
og totale mangel på etikk og moral. Det foreviser heller noe annet, noe løsrevet.
Høsten 2013 leste jeg en kronikk i Aftenposten.1 Den hadde en skarp tone, og høy
temperatur. Civitas Bård Larsen fyrte løs med krass kritikk av Morten Traavik og
Kulturrådet.2 Dette fordi Traavik gjør kunstprosjekter i Nord-Korea og Norge med
nordkoreanere.

1

Larsen, Bård. Underholdning av tragedie. Aftenposten 16. 08. 2013.
Civita er en norsk tankesmie, bygget på liberale verdier. Kronikkforfatter Bård Larsen er historiker og jobber i
Civita. www.civita.no/om-civita (oppsøkt 3.11. 2014)
2
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Traavik virker fanget av sitt eget spill: Dekonstruksjon av statspropaganda
og institusjonalisert polemikk i den globale arena. Underveis mister
Traavik fullstendig overblikk og glemmer at Nord-Korea er et politisk
system hvor volden ikke bare er strukturell og skjult - à la Foucault - men
også ekte vare. Traavik mottar massiv støtte fra Kulturrådet. Spørsmålet
man bør stille, er om ikke nordkoreanske myndigheter bør ta seg av denne
finansieringen.3
I etterkant dukket det opp mange spørsmål knyttet til det som ble omtalt og debattert.
Det skal nevnes at jeg jobber i Utenriksdepartementet, samtidig som jeg er kunststudent,
og Nord-Koreaprosjektene avføder en debatt som favner begge områder. Det er både et
friskt innslag i en utenrikspolitisk debatt og en kunstdebatt. Kan politikk gjøres på
denne måten? Kan kunst gjøres på denne måten? Hva er det som gjør at Traavik kan
gjøre nettopp dette? Finnes det noen etiske grenser som er et minste felles multiplum?

Jeg vil forsøke å belyse Nord-Koreaprosjektene til Morten Traavik ved å se på etikk og
autonomi, medias rolle i kunstverket og det politiske i prosjektene.
Først i denne oppgaven vil et utvalg av Traaviks kunstprosjekter bli kort presentert.

3

Larsen, Underholdning av tragedie. Aftenposten.
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Morten Traavik er 44 år og utdannet regissør/ kunstner fra Dramatiska Institutet i
Stockholm og fra GITIS i Moskva. Han fikk mye oppmerksomhet mellom 2007 og 2009,
da han arrangerte Miss Landmine i Angola, og i Kambodsja. En del av
oppmerksomheten var moralsk kritikk, som gikk ut på at det ikke var etisk riktig å
«bruke» mennesker,
kvinner, skadet av
landminer i et slikt
prosjekt. I prosjektet
deltok ofre for landminer
i de to respektive
landene, i en tradisjonell
skjønnhetskonkurranse.
Traavik gav i forbindelse
med prosjektet ut boken
Miss Landmine var et kunstnerisk prosjekt som pågikk fra 2005-2009.
«Missekonkurranse» er en ladet aktivitet, sett i et kjønnsperspektiv. Foto: Traavik.info
Gjengitt etter tillatelse fra kunstneren.

Djevelen er en fallen
Engel. Historien om Miss

Landmine (2013). Samfunnsdebattant Nazneen Khan-Østrem, mener Traavik med Miss
Landmine river i filler norsk bistands paternalistiske holdninger mot afrikanerne de
forsøker å hjelpe.4 Traavik sier selv at hans kritiske holdning til bistand startet med
dette prosjektet.5 Senere tok han opp arbeidet med bistand i prosjektet Pimp My Aid
Worker. Et prosjekt som omhandlet kompleksiteten i det å jobbe med bistand, ved hjelp
av «bistandsestetikk.» Ved å laste ned en sang fra en nettside ble penger donert blant
annet til et «bistandsarbeider-moteshow» i Nairobi, Kenya.
Huskunstner. I 2010 blir Morten Traavik engasjert som Forsvarsmuseets faste
huskunstner/ Artist in Residence. Traavik måtte fjerne sitt aller først verk i dette

4
5

Khan-Østrem, Nazneen. Kongolandsbyen-en mental tilstand. Verdens Gang, 22.03 2014
Ringheim, Trude. Tar oppgjør med bistand og gode hensikter. Dagbladet 24.10.2013
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engasjementet en måned etter avdukingen.
#Hærwerk 1: Honest John-let’s be honest.
Verket, som besto av en åtte meter høy
utrangert rakett ikledd et kinesisk
gigantkondom, sto utstilt utenfor
Forsvarsmuseet i Oslo. Falstadsenteret, som
jobbet med menneskerettigheter, støttet av
Fritt ord og Kulturrådet, var de som satte
foten ned og fikk verket fjernet. Dette
skjedde før statsbesøk fra Russland. Traavik
og utstillingsleder på Forsvarsmuseet synes
det var kritikkverdig at et senter som ble
støttet av Fritt Ord og jobbet med
menneskerettigheter, var de som kneblet
kunstprosjektet.6
Bildet viser kunstverket Honest John-let’s be honest bli oppført
foran forsvarsmuseet I 2010. Her fikk det ikke stå lenge. Foto: Arne
Flaaten F-Forsvarets forum. Gjengitt med tillatelse fra fotografen.

Nord-Koreaprosjektene til Traavik startet i 2008. Prosjektene er omfattende, og består
av mange ulike verk. Fellesnevneren er at de på en eller annen måte omhandler, eller
jobber i/med Nord-Korea og nordkoreanere. Under følger et utvalg hendelser:
1. Morten Traavik poserer under en militærparade i Nord-Korea med en discokule, i
september 2008. Dette skulle symbolisere selve toppen av vestlig dekadens ifølge
Traavik. Disco Pyongyang var en to ukers tur organisert av Korean Friendship
Association.
Jeg har alltid vært fascinert av de hvite flekkene på kartet, av steder som ikke
er for enhver. Jeg hadde lyst til å oppleve et samfunn som har et så ekstremt
negativt image, som oppleves som så bisart og skummelt. Jeg tenkte at når jeg

6

Aursland, Tonje, Ripegutu, Halvor og Ursin, Lars Holger. Forsvarets første og eneste. Bergens Tidene, 19. 06.
2012.
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første skulle til Nord-Korea måtte
jeg gjøre et eller annet
kunstnerisk ut av det, så jeg tok
med meg en gammel discokule.
Jeg ville se om jeg fikk den med
meg inn i landet og teste ut om
det gikk an å gjøre noe med litt
«tenner». Da jeg kom til NordKorea, forklarte jeg at discokulen
symboliserte vennskap, glede og
respekt.7
Morten Traavik poserer med en discokule under en parade i byen
Pyongyang. Dette ble gjort under kunstnerens første reise til NordKorea. Foto: Traavik.info Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

2. Rock Steady North Korea. Arbeidene i og med Nord-Korea fortsatte, og i 2010 lagde
Traavik prosjektet Rock Steady North Korea. Her reiser Traavik rundt på grensen mellom
Nord- og Sør-Korea med en gitar, og iscenesetter seg selv som en vestlig rockestjerne. På
grunn av askeskyen over Island ble Morten Traavik værende i Nord-Korea i to uker. Den
tiden brukte han på å pleie sine forbindelser til Komiteen for kulturelle forbindelser med
utlandet.
Jeg sa jeg kunne hjelpe dem hvis
de ville ha kulturelle forbindelser
med Norge. Uten å høres for
selvgod ut, kunne jeg med hånden
på hjertet si at jeg var en
kunstner som hadde mye
publisitet og kontakter både i det
politiske og kulturelle livet i
Norge. De sa ikke «yes, let's do it»
med en gang, men jeg mottar bra
med støtte fra Norsk kulturråd, så
jeg hadde midler til å reise tilbake
igjen.8
3. The promised land prosjektene

Morten Traavik som rockestjerne i Nord-Korea. Foto: Traavik.info
gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

inkluderer arbeid hvor 256 personer, hvor de fleste var norske soldater fra garnisonen i
Sør-Varanger, lar seg instruere av to nordkoreanske massegymnastikk-instruktører. De
7

8

Engdal, Eskild. From Pyongyang With Love. DN Magasinet, 11.02.2012.
Ibid.
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viser blant annet bilde av Traaviks sønn. Dette foregår i Kirkenes. Daværende
forsvarsminister Espen Barth Eide gikk etter hvert ut og tok avstand fra dette i media, i
forbindelse med kritikk rettet mot at norske soldater deltok i et kontroversielt prosjekt.
Soldatene deltok i prosjektet på
fritiden, men i uniform. Prosjektet
var en del av festivalen
Barentsspektakel, som den lokale
kurator/prosjektgruppen Pikene
på Broen kuraterte.
4.Yes we love this country. På
På en høyde overfor Kirkenes var det bygget en ti meter høy snøtribune,
hvor Traavik hadde samlet 256 soldater som dannet pikslene i levende
bilder. En isbjørn, en russisk tråler, og et samisk motiv. Foto: traavik.info
gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Norges nasjonaldag 17. mai, i
2012, holdt Traavik og andre
norske kunstnere, musikere og

skuespillere et norsk festspill i Nord-Korea. Nordkoreanske musikere spiller den norske
nasjonalsangen Ja vi elsker. Dette prosjektet kalte han Yes, we love this country.
5. Work in progress: Nordkoreanske barn/ungdom har også kommet til Norge, hvor de
har samarbeidet med 8. klasse fra Steinerskolen i Trondheim. Der jobbet de med
landenes politikk og
samfunnssystem. De norske
ungdommene fremstiller etter tur
representanter fra de politiske
partiene i Norge. I Trondheim
spilte nordkoreanerne inn
debutalbumet til A-ha på
trekkspill, dette ble kalt Take on
U.S. 9
Forestillingene hvor barn fra Nord-Korea og Norge deltok, foregikk
på Trøndelag Senter for Samtidskunst. Foto: Trøndelag Senter for
Samtidskunst/Flickr gjengitt med tillatelse fra museet.

9

Christiansen, Ann og Ørstavik, Maren. Millioner til Nord-Korea kunst. Aftenposten 17.08.2013.
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6. Kardemomyang/ Festspillene i Bergen. 11 barn fra en nordkoreansk musikkskole
på en bergensk scene under festspillene 2014. De
fremførte blant annet Papegøyen fra Amerika, Kamomilla
og Bergenssangen for et fullsatt Logen. Sangene ble
illustrert med glansede bilder på storskjerm av
nordkoreansk landskap og arkitektur, sosialrealistiske
malerier av glade nordkoreanske arbeidere, samt bilder
fra norske fjorder og fjell, glade barn i 17-mai tog og
buekorpsgutter. Skribent i Scenekunst.no, Anna B.
Watson sier at Traavik ikke har lagt noe direkte politisk
budskap i konsertforestillingen. «Det er ingen prolog
eller taler fra scenekanten som viser Traaviks egne
Denne illustrasjonen ble brukt i forbindelse med
oppsetningen av Kardemomyang under
Festspillene 2014. Illustrasjon: Valnoir/ Morten
Traavik, gjengitt med tillatelse fra kunstneren

meninger med oppsetningen.»10

7.DMZ Academy. Oppstart av kunstakademi i Nord-Korea. Morten Traavik og Henrik
Placht planlegger å starte kunstakademi i Nord-Korea. DMZ Academy, foreløpig som en
to uker lang workshop og en gruppeutstilling med inntil åtte nordkoreanske kunstnere
og like mange internasjonale deltakere, i forbindelse med markeringen av 70-årsjubileet
for Japans kapitulasjon i 2015. «Målet for DMZ Academy er å skape nytt arbeid i et
kunstnerisk fellesskap, og at gruppeutstillingen og
kunstnerne etter hvert skal besøke land utenfor
Nord-Korea, finansiert av et internasjonalt
spleiselag av respektive ambassader» sier Morten
Traavik.11 Det er debatt om hvorvidt dette er en god
idé, og hvordan prosjektet skal finansieres. Traavik
har uttalt «Kanskje Utenriksdepartementet endelig
kjenner sin besøkelsestid nå?»12 Den 18. mars 2015
vedtok Kulturrådet i sitt rådsmøte å tildele Morten

Morten Traavik og Henrik Placht starter kunstakademi i NordKorea. Planen er oppstart tidlig høst 2015. Foto: Traavik.info
gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Traavik støtte over ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Traavik får 3,5
millioner kroner per år i tre år til sin kunstneriske virksomhet.
10

Watson, Anna B. Et forsøk på å definere”politisk teater”. Scenekunst.no (publisert 27.06.2014, oppsøkt
28.12.2014)
11
Liven, Torunn. Starter pop up-akademi i Nord-Korea. Kunstkritikk.no (publisert og oppsøkt 24.09.2014)
12 Groseth, Olav. «Planlegger kunstakademi i Nord-Korea.» Bergens Tidene 5. september 2014
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«Hvis du vil forstå mennesker og livene deres, hvorfor ikke bare snakke med dem?»13
Det høres enkelt og fornuftig ut, eller enkelt er det nok ikke alltid, men i hvert fall
fornuftig.
Kjernen i min oppgave er to intervjuer. På gresk betyr metode veien til et mål - dette
målet er for meg i denne oppgaven mer innsikt i Traaviks arbeider.
Min interesse for Nord-Koreaprosjektene startet ved at jeg leste en kronikk i en
landsdekkende avis. Kronikken gikk ikke direkte inn i en kunstdiskurs eller debatt, men
artet seg mer som en nyhetsdebatt, bare med noen uvanlige elementer. Etter
oppdagelsen av prosjektene ble det naturlig for meg å lese meg opp på kunstneren og
debatten. Hva var blitt sagt og gjort? Hva vil skje videre? Det viste seg at både Traavik
og Nord-Korea-prosjektene hadde blitt mye debattert. Siden debatten for det meste har
foregått, og foregår, i aviser, både på nett og papir, ble digitale nyhetsarkiv en god kilde.
Etter å ha fulgt debatten en stund, og mange intervjuer kom det frem et ønske om å selv
møte og intervjue kunstneren, Morten Traavik, og samfunnsdebattant Bård Larsen.
Hovedaktørene i kronikkene som først vekket min interesse for prosjektene.
INTERVJUENE
Det kvalitative forskningsintervjuet forsøker å forstå verden fra intervjuobjektets
ståsted.14 Kunnskap dannes i interaksjonen mellom intervjuer og intervjuobjektet. Bruk
av intervju som forskningsmetode er en samtale med en struktur og et formål.15 Før
selve intervjuet utføres må det gjøres mye og grundig forberedelse. «Hvem som helst
kan gjøre et intervju, men uten forberedelse er det lite sannsynlig at det vil bringe ny
kunnskap om et område. Da heller forsterke gjeldende holdninger og fordommer. Med
kunnskap på et felt, og forberedelse kan et intervju gi innsikt og ny kunnskap.»16 I

13

Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend. InterViews, Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, 2009.
Dette sier de i innledningen.
14
Ibid, s.2
15
Ibid, s.2
16
Ibid, s.15
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forbindelse med min interesse for Nord-Korea-prosjektene, og debatten rundt disse,
leste jeg meg opp på området.
Det er få fastsatte regler på et kvalitativt intervju. Svend Brinkmann og Steinar Kvale
peker på at et intervju er nærmere et håndverk enn en metode. De holder ikke bare å
følge et bestemt sett med regler, det er også mange andre ting som er avgjørende, blant
annet personlige egenskaper.17 Jeg tok utfordringen.
Morten Traavik og Bård Larsen er begge kjente personer, og jeg vil påstå at de er
eksperter på sitt område. Traavik fordi han er selve kunstneren bak NordKoreaprosjektene, og Larsen fordi han er ansatt som en ekspert på et område i en
ledende tenketank i Norge. Det er andre hensyn og ta ved intervju av en ekspert.18 I
intervjuer som ikke er av dette slaget, er det ofte en asymmetri i forholdet mellom
intervjuer og intervjuobjekt. Intervjuer har ofte mest kunnskap på området, i hvert fall
på forskningen på området, og intervjuer bestemmer spørsmålene. I intervju med en
ekspert, kan dette forholdet bli mer symmetrisk eller asymmetrien kan bli snudd andre
veien. Intervjuobjektet besitter mest kunnskap på området. Det er derfor ekstra viktig å
være godt forberedt og ha kunnskap på feltet. I intervju med en ekspert kan også «talk
tracks» oppstå.19 Intervjuobjektet er vant med å bli intervjuet, og kan ofte si det samme
som i intervjuet før. Dette fører ikke til at ny kunnskap skapes under intervjuet. Min
måte å prøve å løse dette på er å ikke bare stille spørsmål innenfor intervjuobjektets
ekspertområde, men også på andre områder som jeg finner interessante, og som jeg
også mener kan være relevant, både direkte og indirekte i forhold til NordKoreaprosjektene. Det utføres både med hell og uhell. Jeg spurte for eksempel Morten
Traavik om hva han syntes om det svenske valget (det hadde nettopp vært valg i Sverige,
som er Traaviks bosted), og Bård Larsen om hva han mener om budsjettforhandlingene
(som foregikk på det tidspunktet). I svaret fra Traavik fikk jeg mye informasjon som
viste seg å bli veldig relevant. Larsen hadde ingen synspunkter på
budsjettforhandlingene.

17

Ibid, s.84
Begrepet ekspert er i denne sammenhengen litt utvidet og inkluderer medie-vant.
19
Ibid, s.147
18
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I intervju er det viktig å tenke på etikk. Kan det komme frem noe som kan skade eller
virke destruktivt på intervjuobjektet? Blir intervjuobjektet beskyttet hvis personen
ønsker å være anonym osv. I intervju med en ekspert vil også noe av dette stille seg
annerledes, selv om det selvfølgelig er viktig å ta mange etiske hensyn her også. Som på
andre områder stilles det større krav til eksperter på et område. Morten Traavik og Bård
Larsen har begge vært mye i media, og de blir ofte intervjuet. Dette vil ikke si at alt er
lov, men de kjenner en intervjusituasjon godt. Det skal sies at de begge fikk full
sitatsjekk og mulighet til å påpeke feil og mangler ved intervjuene/ transkriberingen i
etterkant.
Det bringer meg over på fasen ved et intervju som foregår etter selve intervjuet.
Transkribering betyr å transformere, og det er det som skjer i denne fasen. Intervjuet
bytter form, fra muntlig til skriftlig. Utrykket «lost in translation» kan her brukes med
rette. Mye forsvinner når intervjuet tar en ny form. Ironi, tonefall og kroppsspråk er bare
noe av dette. Jeg ville hele tiden at intervjuene skulle fungere i kraft av seg selv, og ikke
bare som bakgrunnsinformasjon. Det at spørsmålene gjøres korte og konkrete, og
beveger seg bort fra en komplisert fagterminologi, er et grep som benyttes for å få i gang
en samtale. I forskningsintervjuer må ofte spørsmålene omformuleres for å få til dette.20
Forskere kan lære mye av journalister når det kommer til å formulere gode spørsmål
som får intervjuobjektet til å snakke mer fritt.
Intervjuet står, som alt annet, i en kontekst og en samtid. Problematisering av allmenn
sannhet og kunnskap, et syn som postmodernismen har gitt oss. «Det eksisterer ikke
lenger et unikt og suverent ego som bruker språk til å beskrive en objektiv verden; det
er derimot språkstrukturer som snakker gjennom personen.»21 Språk er intervjuerens
verktøy, og et intervju er del av en diskurs. Det at intervjuer og intervjuobjekt snakker
samme «språk,» eller befinner seg i samme diskurs, kan ha betydning for intervjuet og
tolkningen av det. Her følte jeg at jeg sto faglig nærmere Morten Traavik enn Bård
Larsen. Dette kom frem i noen grad, men jeg synes ikke det preget store deler av

20
21

Ibid, s.132
Ibid, s.63
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intervjuet. Traavik og Larsen befinner seg ofte og i samme debatter, dermed også
innenfor samme diskurs.
Et intervju kan brukes og analyseres på mange måter. Jeg valgte å benytte intervjuene til
å finne relevante undersøkelsesområder, som jeg bygget videre på. Etter intervjuene
foretok jeg en koding av temaer som kom frem under intervjuet. Fire områder utpekte
seg etter hvert som områder for videre undersøkelse og fordypning:
1.Etiske utfordringer ved kunstens autonomi, 2. Politisk kunst, 3. Media og makt
4.Eksotisme og «den andres» deltakelse. Teori ble knyttet til disse områdene.
Tilsammen utgjør dette min masteroppgave.
Før og etter intervjuene kom det også opp en rekke temaer og spørsmål som jeg ikke
fikk behandlet i den skriftlige delen av oppgaven. Siden studiet også har en praktisk del,
blir disse områdene undersøkt videre der. Dette i form av en artist book. Det visuelle kan
peke på andre sider ved en problemstilling enn det skriftlige. Et av områdene jeg var
nysgjerrig på, og ikke fikk undersøkt i den skriftlige delen (denne) var maskuliniteten/
det maskuline i Nord-Koreaprosjektene. Den praktisk-estetiske delen vil omhandle
dette, samt videre undersøkelse av eksotisme og estetikk.
Intervjuene vil bli presentert i sin helhet, fordi jeg mener dette er viktig for oppgaven, og
at de beskriver noe som ellers ikke ville kommet frem. Intervjuene er også laget for å
kunne leses i sin helhet. I følge den hollandske professoren i kunstteori, Henk Borgdorff,
er kunstnerisk forskning, metode og etnografisk forskning tett knyttet sammen, og et
skille mellom dette kan oppfattes som unaturlig.22

22

Borgdorff, Henk. The production of knowledge in artistic research, 2010. s.12

15

Intervjuene
Morten Traavik. 3. Oktober 2014
Jeg møter Morten Traavik på en trendy kafé på Södermalm i Stockholm. Det er en grå
høstdag i oktober. Jeg er smånervøs for om spørsmålene mine er godt nok forberedt. Vel,
det får stå sin prøve. Kaféen er full av sølvgrå laptoper, men ingen Morten. Telefonen ringer,
han er på vei. Godt. Det viser seg at kunstneren bor like rundt hjørnet, så ikke lenge etter er
vi i gang
Morten=Sort Ragna=Rød
preskribert svar på. Men derfor pleier jeg
Jeg noterer litt også.

ofte, for det er jo ganske ofte at jeg blir

-Kjør på. Du må gjerne stille kritiske

intervjuet i veldig ulike sammenhenger om

spørsmål også.

Nord-Korea, så jeg pleier å være ganske
nøye på fakta, og derfor er det viktig å

Det skal jeg gjøre vet du. Jeg
har akkurat snakket med
Torunn Liven, som nettopp
har intervjuet deg. Hun sa
«Han er lett å snakke med,
det blir så bra. Ikke noe

holde tungen rett i munnen. Det

”Jeg tror ikke de
fikk en
øyeåpner, for de
fortsetter å
knipe øynene
godt igjen. ”

gjør det i hvert fall ikke enklere
enn nødvendig for de jeg vet
som sitter klare til å misforstå
meg.

problem.»

Ok, så på intervjuet til Torunn

-Ja, det der ble bra. Det som

fikk du kjøre full sitatsjekk og

ble bra, til Torunn sin fortjeneste, er at

lese igjennom før det ble publisert? -Ja,

hun var veldig grundig. Jeg er også veldig

men det gjør jeg alltid. Vi gjorde selve

grundig. Om noe, så synes jeg det er

intervjuet, også hadde hun en del

interessant med intervjuer som ikke skal

tilleggsspørsmål, som hun kom tilbake til

være ren reklame. Grunnen til at jeg

etterpå. Det får du gjerne gjøre også- Det

holder på med Nord-Korea, er at jeg

er helt supert. -Så merket jeg at hun ikke

mener det finnes mange interessante

bare var ute etter å sette sunne

problemstillinger som har godt av å bli

spørsmålstegn ved det jeg holder på med,

anskueliggjort, og som ikke det finnes noe

men også reflektere over de narrativene
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hun bar med seg. Så da synes jeg det bar

«Nei, jeg mener jo egentlig ikke det.» Men

karakter av en samtale. Og det synes jeg

i hvert fall; valget. Jeg mener jo at det var

også det ferdige resultatet bar preg av. Jeg

et bra valg for Sverige. Jeg tror ikke de fikk

tror hun gikk en liten vei fra når hun

en øyeåpner, for de fortsetter å knipe

begynte til når hun var ferdig. Hun sa det,

øynene godt igjen. Jeg har lurt mye på det

og at det ble et veldig godt intervju. Hva

der, og lurer. Og synes det er

synes du om det svenske valget? For å

kjempeinteressant. For det er jo den

begynne med noe helt annet. -Hvor skal

politiske korrekthetens Nord-Korea. Og en

jeg begynne. Det er alltid gøy å høre hva

enorm sjølvpiskende, nærmest

nordmenn mener om det. -Altså, nå har

masochistisk sjølvpisking, som hvite og

jeg et ganske langt forhold til Sverige. Jeg

rike osv. osv. En del av de landene som

bodde jo her fra midten til slutten av nitti-

Sverige gjerne vil hjelpe, om de hadde fått

tallet, når jeg utdannet meg som

det til, sånn som Sverige har fått det til,

teaterregissør på Dramatiske Institutet.

altså de fleste andre land hadde virkelig

Også var det jo et langt opphold til jeg

skrytt av hvor godt man har fått det til.

traff hun som nå er min kone, og som ble

Men å gjøre det i Sverige er helt utenkelig.

gravid og, jeg ble lurt opp i stry. Det tok en

Jeg, i likhet med de fleste andre

del tid sist gang jeg bodde her, men nå

nordmenn, rister litt på hodet og sier; hva

merker jeg at de samme frustrasjonene

er det dere skjems sånn over? Når

med svenskhet kommer for fullt. Jeg har

invaderte Sverige noen sist? Det var Norge

heldigvis en del likesinnede nordmenn i

det i så fall. Hvorfor skal dere ta hele

Sverige, så vi sitter og godter oss litt over

verdens urettferdighet på deres skulder.

hvor ufattelig politisk korrekte de er. De er

Er det noe sånt Survivors guilt syndrome,

jo et merkelig halv-asiatisk, tysk, halvt

eller? Det er mange faktorer, men i hvert

japansk folkeslag, som egentlig er mye

fall. Nå skjønner du hvorfor det er lurt at

mer forskjellige fra oss enn det

du tar intervjuet opp? Ja. -Når du

språkforskjellene tyder på. Det er mitt

intervjuer en bergenser, så må du ta opp.

inntrykk. Det var så morsomt. Jeg var jo i

Eller så får du senebetennelse. Men det

middag hos et norsk par på fredag, og det

var et bra valg. Dels fordi om ikke det et

begynte samtalen litt prøvende med at

etablissement nå, og mediemajoriteten

«svensker og nordmenn er jo så like,» og

har blitt klar over det, så er det i hvert fall

så sa jeg; «mener du virkelig det?» Og de:

blitt klart for ganske store deler av
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omverdenen. At denne her «stikke hodet i

Hva synes du om Feministisk Initiativ (FI)?

sanden» og stigmatiseringstaktikken ikke

-Jeg hater det. Alt de er for er jeg, altså

fungerer. Også er det jo et samfunn som

ikke imot, men, helt forferdelig.

har vært veldig forutsigbart. Altså du har

Grusomme, selvgode. Selvrettferdige,

den folkhemmet klisjeen. Men som faktisk

kjempetotalitære, intolerante,

er sann.
Omhendertagning av
folket fra vugge til grav,
ikke sant. Sosial høy
beskatning, sosiale høye

” Grusomme, selvgode.
Selvrettferdige,
kjempetotalitære,
intolerante,
krenkethetsgrossister. ”

krav, sikkerhetsnett,

krenkethetsgrossister.

Jeg er litt interessert i de,
som fenomen. De klarte jo
å samle mye oppslutning,
tross små ressurser. -Nei

velferdstilbud osv. osv., som jo er helt

huff. That´s because all swedish men are

fantastisk. Det har jo også ført til at

homosexuals, som min finske kompis sa en

svensker har tatt dette for gitt, men det

gang. Nei, men tilbake til FI, de er som

har jo også ført til at integreringsproblem

Sverige Demokratene, bare med motsatt

ikke er noe den jevne svenske tenker på. I

fortegn. Og jeg vet da faen. Klart nå er jo

København og Oslo har vi i hvert fall en

jeg mann, hvit og heteroseksuell, alle de

etnisk diversifisert bydel i indre by. Her i

feile tingene i forhold til det FI

Stockholm er det kritt hvitt. I
forstedene er det helt Beirut. I
Rinkeby, for eksempel, er det slik
at Schenker (transportselskapet

” Er det noe
sånt Survivors
guilt syndrome,
eller?”

red anm.) ikke vil kjøre transport

perspektivet. Men jeg vet ikke
om ting blir så mye bedre (for
kvinner) enn i Skandinavia.
Også er det et markant
konsensus om at likestilling er

fordi sjåførene føler seg, og har blitt, truet.

bra. Så blir det ikke alltid sånn, men jeg

Allikevel fortsetter fornektelsen. Men nå

tror ikke svaret på at kjønnene ikke er like

har det jo blitt et sunnere politisk

er en hvit maskulin

landskap. Nå er det plutselig en mye mer

undertrykkingsmekanisme. Jeg tror det

fragmentert og usikker situasjon, noe jeg

finnes måter i kjønnets ulike måter å

ikke synes er gøy, men kan være sunt.

interagere på. Som gjør at enkelte
yrkesplattformer og miljøer gjør at kvinner
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vil ha det vanskeligere for å hevde seg. Og

fascinasjon for Nord-Korea, eller ble du

lettere i andre miljøer. Det tror jeg på. Jeg

fascinert etter denne reisen?

er helt imot et system der hele den der

-Nei, jeg har aldri hatt noen spesifikk

venstreliberale debatten med å skylde på

fascinasjon for Nord-Korea, annet enn min

et system, eller på en
systemisk
undertrykkelse når du
ikke får det til i livet. Og
det gjelder også i

fascinasjon for steder som er

” Som oftest er det en
postmann og hans
hund i Düsseldorf,
liksom.”

vanskelig å reise til. Altså et
oppdager-gen. Eventyrgenet.
Som jo ligger bak mye av det
jeg gjør, og mye av det mange

forhold til såkalte ikke integrerte

gjør. Ikke minst i UD. Så det var på en

innvandrere. Eller selve begrepet

måte bakgrunnsteppet. Også fikk jeg

integrering er jo helt feilslått. Du kan ikke

gjennom en felles bekjent kontakt med en

forvente at folk skal føle seg hjemme i et

norsk fyr, som da på det tidspunktet var

annet land. Se på meg, jeg kommer aldri til

medlem i en vennskapsforening. Hvis ikke

å føle meg integrert i Sverige. Jeg har

du har sett en film som heter Friends of

svensk kone og svenske barn, og vi

Kim, så burde du gjøre det. Den er

(nordmenn og svensker) er lissom this

underholdende i seg selv. Hele filmen

close (kulturelt sett). I forhold til somaliere

ligger ute på youtube, han er med der. Det

eller folk som kommer hit fra mye mer

er en dokumentar om en sånn

forskjellige kulturer.

vennskapsforening, såkalt vennskapstur,

Men da får vi gå videre. -He he, ja, dette

som arrangeres av Korean Friendship

her var bare oppvarmingen. Ja, det var

Assosiation (KFA). Det finnes en hel

det.

underskog av sånne vennskapsforeninger
til Nord-Korea. Som oftest er det en

Dette har du sikkert forklart ved tidligere

postmann og hans hund i Düsseldorf,

intervjuer, men hvorfor Nord-Korea? Du

liksom. Disse her vennskapsforeningen

forklarte jo det litt i intervjuet i

kan jo brukes internt av regimet. De er

Kunstkritikk; du har jo en fascinasjon for

viktige elementer i Nord-Koreas

totalitære samfunn og estetikken der. Og

iscenesettelse av seg selv. Det er jo Juche

du fikk et to ukers opphold der, gjennom

ideologien. Alle totalitære systemer må ha

venneforeningen? Jeg tenker i retningen;

en ideologi. Gjerne hjemmelaget. For å

hva kom først. Har du alltid hatt en

rettferdiggjøre seg selv. Nord-Korea har da
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laget seg Juche, som du sikkert har hørt

Kim, da får du en slags type oppfatning.

om. Som regel oversettes det til

Det er litt sånne folk som samler på

sjølberging eller å klare seg selv. Og som

nummerskilt på biler, det er litt sånn

en del i den store iscenesettelse, så kan

frimerkesamlings nerde alert. Men i hvert

Nord-Koreanskemyndigheter bruke dette

fall kom jeg i kontakt med han Bjørnar,

som en del av grunnlaget. Så er da denne

som nå ikke er medlem lenger. Han har

Juche ideologien, og at folk
kommer fra fjern og nær,
for å pay their respect til
Kim Il -Sung, oppfinneren
av Juche, og studerer
denne i programmet. Så

”Det er litt sånne
folk som samler på
nummerskilt på
biler, det er litt sånn
frimerkesamlings
nerde alert. ”

denne ideen eller

hatt en sånn «hoppe av fra
scientologi opplevelse» han
har kommet seg ut. Jeg var
involvert. Lederen fra KFA,
Alejandro, han er jo også
hovedperson i filmen. Jeg ble
kjent med ham via Bjørnar,

påstanden rundt om i verden så finnes det

som arrangerte vennskapsturer til Nord-

massevis av progressive krefter som da

Korea i samarbeide med noen som kaller

digger Juche og Kim Il-Sung. Som passer

seg Komiteen for Kulturelle Forbindelser.

dette narrativet. Jeg kommer til å snakke
masse om fortellinger. Som jeg regner

Det er de som har støttet deg? -Ja, det er

med at du er innforstått med. Den

de jeg har samarbeidet med videre. De er

fortellingen passer sånne

jo på mange måter tilsvarende

vennskapsforeninger inn i. Spiller ingen

Utenriksdepartementets avdelingen for

rolle om det er Bjørnar i 40 kvm på

norgespromotering. De er nok på mange

Holmlia. Han har allikevel International

måter mer hands on. Så de tar seg både av

Counsellor of The Korean Friendship

den formelle prosessen- men også det

Assosiation, som tittel.

praktiske. Statlig virksomhet i Nord Korea
jobber på et ideologisk nivå. All kontakt

Er det noen flere medlemmer i Norge, enn

faller derfor innenfor dette.

deg? For du er medlem? -Nei nei. Jeg har
alltid holdt armlengdes avstand til den

KFA betaler alt eller? -Nei, du må kjøpe alt

gjengen der. Nettopp fordi jeg, som du jo

selv. Det er som et vanlig turistbyrå, men

vet, blir beskyldt for å være en nyttig idiot

de markedsfører seg helt uriktig. Alle tror

for regimets propaganda. Se Friends of

Alejandro har spesielle kontakter, som kan
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gi spesielle privileger på hva man kan se

det engang, kan være en stor trussel mot

og ikke se. Det stemmer ikke. Når man

verdensfreden. Det stemmer bare ikke.

drar dit første gang, har de fleste nok med

Det er mer et vanlig tredje-verdenland.

å bare se og oppleve. Og de fleste reiser

Som med en til dels ganske imponerende

dit bare en gang. Det er det som er

ovenfra påført konstant offentlig dugnad

forskjellen på meg og andre, bortsett fra

holder seg flytende på et vis. Men når du

de som jobber på ambassaden i Beijing

ser et land der damene sitter og vasker

eller Seoul, eller Røde Kors og WFP. Det er

klær i bekken et kvarters kjøretur ut fra

i hvert fall få som har vært der like mange

hovedgatene, og det de velger å vise frem

ganger som meg.

på militærparadene, er hardware fra 1970,
uansett hvor flinke de er til å marsjere i

Hvor mange ganger har du vært der igjen?

takt. Så tenker man det dette her

-Jeg telte opp nå i August, og har vært der

stemmer ikke. Det var det ene. For det

10 ganger siden 2008. Det er mye. -Så da

andre så har man hørt om hvor strengt det

dro jeg med de, KFA, som vanlig turist, på

er. Klart at det er strengt, men likevel,

det som egentlig er en sightseeing tur. Det

med alt dette her i bakhodet, så synes jeg

var jo egentlig mest av alt fordi jeg visste

at det var noe som, det virket ikke som det

lite, jeg dro dit med samme hensikt som

jeg hadde hørt. En annen ting. Jeg er jo

alle andre, og det var jo noe av det som er

alltid på jobb. Så når jeg dro dit tenker jeg

sexy med Nord-Korea, som turist. Klare

at jeg må ta med ett eller annet så jeg kan

elementer av dark tourism, folk som drar

teste ut, så jeg rasket bare med meg en

dit gjør det for å føle the evil empire. Men

discokule, som jeg hadde stående fra Miss

så tenkte jeg at, altså en ting var jo at jeg

Landmine prosjektet. Det var helt tilfeldig?

var der i september, og 9. September er

- Ja, det var veldig tilfeldig. Selvfølgelig

jubileet for grunnleggelse av republikken

også fordi jeg skulle teste ut ideen om at

Nord-Korea, i 1948, det feirer de med

alle tegn på vestlig dekadens var forbudt.

mange militærparader og sterkt

Så tok jeg den med meg der vi dro rundt,

koreograferte masseopptredener osv. Så

til og med da vi var på nasjonaldags-

det var jeg med å se, samtidig som vi

militærparaden for å feire Kim Jong Il, som

kjørte en del rundt. Og da tenkte jeg at det

forøvrig var syk med slag det året. Og det

er noe som ikke stemmer her, at dette

gikk helt fint. Da forsto jeg at her finnes

landet umulig, ikke om de hadde ønsket

det et interessant rom å utforske. Så ble
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jeg sugen på å se om jeg kunne dra det

bevissthet om iscenesettelse og om

videre. Så det var litt tilfeldig, men ikke

rollespill og om koreografi, som jeg tar

helt tilfeldig allikevel? -Altså et av mine

med meg selvfølgelig. Og som for meg har

favoritt sitater er fra Hollywood, og

blitt et viktig verktøy for å tolke sosiale og

produsenten Bob Evans, som sier: «luck is

politiske situasjoner. Pluss at jeg tror det

when chance meets preparation.» – Det er

er stimulerende for meg som kunstner å

sant. Så jeg tror ikke på
uventet flaks. Det er en
kombinasjon av interesser,
anlegg, evner, for jeg tror ikke
det er til å stikke under en stol
at, en ting er interessen, en
annen ting er at jeg har trent
opp visse ferdigheter i å jobbe
med kunstneriske strategier i

”Jeg har trent
opp visse
ferdigheter i å
jobbe med
kunstneriske
strategier i et
politisk og
diplomatisk
rom.”

måtte forklare mine hensikter,
også innholdet i det, til de som
ikke har noe kunstspråk. For det
blir også en trening i å forklare,
og verbalisere. Det blir litt som å
skrive søknad til Kulturrådet. Det
er et spesielt språk, det er visse
begreper som skal med.
«Eierskap» og det er trender i

et politisk og diplomatisk rom, som ikke så

forhold til begrepsgrupper. Det er

mange andre har. Verken i Norge, eller

kjempeinteressant. Bevisstheten om det,

andre steder. Som igjen gjør at jeg får

og nettopp erfaringen rundt det i praksis,

trent opp å være i debatt. Å diskutere, i

gjør at jeg i en sånn situasjon, for å ta det

ikke-kunstneriske rom. For det er liksom

tilbake til Nord-Korea; Der er det så

ikke det ene eller andre. Det har litt å

mange mennesker som ikke har noen ting

gjøre med hvem jeg er, hvilken miljøer jeg

med kunstprosjektet å gjøre, eller det vil

trives i. Jeg har aldri følt meg hjemme på

si, de har alt med det å gjøre. Men

den rene kunstscenen. Jeg synes den blir

innholdet, gjør jo at jeg har trening i å

både engstelig og navlebeskuende. Og ute

snakke med maktpersoner også.

av kontakt med omverdenen. Akkurat som
diplomatiet. Bare det å kunne dra den

Skal vi se. Ja, jeg liker Nord-

typer paralleller, og at du nikker

Koreaprosjektene dine veldig godt, men

gjenkjennende til det, jeg skal ikke si det til

forstår også kritikerne av prosjektene.

noen altså, men akkurat det beviser at jeg

Synes du at argumentene som brukes mot

har beveget meg i miljøer utenfor

prosjektene er gode? Hva forstår du best?

kunstverden. Men hele tiden med en
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-Jeg forstår helt og holdent kritikken..Så

egen sjanger. F.eks. at Nord-Koreas TV

vidt meg bekjent har ingen av de sterkeste

påstår at de har vunnet VM i fotball, eller

kritikerne, og det er først og fremst i

at de påstår at de har landet en rakett på

Norge kritikken har kommet, og disse

solen. Og dette blir tatt for god fisk i

prosjektene får masse mediedekning i

verdensmedia. Og det er lett å gjøre det.

andre land også. Og da inkluderer det Sør-

For det (propaganda)språket som Nord-

Korea og USA. Sverige og? -I
Sverige har det ikke vært så
mye. Kanskje noen mindre
oppslag. Jeg sparer det til
senere.Ingen av kritikerne har
vært i Nord-Korea. Først og
fremst Bård Larsen. Det for meg
forblir en fundamental svakhet.

”Jovisst blir folk
behandlet
dårlig. Det er jo
hvordan man
skal forholde
seg til dette,
diskusjonen må
gå. ”

Også skal han ha så sterke

Korea bruker, er jo nesten like
far out. De utaler seg på et
veldig sviktende grunnlag. Og
det får Civita-gjengen, og
Andres Heger til å peke på hva
slags propaganda er det de
mener forestillingene mine kan
tas til inntekt for. Og de har ikke
sett forestillingene, og vil ikke

meninger. I forhold til folk som har vært

se (dem). Jeg blir jo selvfølgelig med på

mye i et land, så har du faktisk mindre

leken, for den iscenesettelsen, som jo også

kunnskap. Det er ren logikk, da har kanskje

vi i våre samfunn er en del av, så er det en

den som arbeider i det landet noe mer

debatt jeg gjerne tar, og det blir publisitet

kunnskap om landet. Jeg har aldri bestridt

av det, som er akkurat det jeg jobber med.

rapporter osv. Tvert imot. Og det er dette

Men jeg har aldri jobbet ut ifra at Nord-

som gjør at det blir en diskusjon tilslutt.

Korea er verdens beste land, som Kristin

Det er jo et Jovisst. Jovisst er det et

Clemet har hevdet.

totalitært regime. Jovisst blir folk
behandlet dårlig. Det er jo hvordan man
skal forholde seg til dette, diskusjonen må

Du har jo lenge hatt en krangel med Civita

gå. Og den diskusjonen har Civita aldri

og Bård Larsen. Mener du at Høyresiden i

villet ta. Og når du bygger informasjonen

norsk politikk lettere kritiserer prosjektene

din på annenhåndskilder og informasjon,

dine enn venstresiden? -Nei, altså Anders

for det er FN-rapportene og all annen

Heger er en gammel kulturradikaler. Så

mediedekning; annenhånds informasjon.

tror jeg jo det er personlig også. Altså Bård

Ofte med helt bisarre nyheter. Det er jo en

Larsen er jo helt besatt av meg. Jeg lurer
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på hva jeg har gjort. Har jeg feid over han i

nå sist på invitasjon fra Universitetet i

fylla, og glemt å ringe han? For å få den

Oslo. Og festspillene i Bergen. Og

gløden og intensiteten så…

interessant nok, med begrunnelsen, de
ønsker ikke å være en del av min

Har du møtt han? -Ja, altså første gang var

iscenesettelse. Og større kompliment

i Bergen nå i vår (2014), når de skulle ha

kunne jeg ikke fått til kunstens potensiale,

menneskerettighetsarrangementet sitt.

da trenger ikke jeg mer.

Uten å invitere meg. Da snakket vi
sammen.

Du har tidligere uttalt at du ikke vil lage
ballonger for Burma, hva mener du med

Fikk dere en god tone? -Kan

det? -Jeg har skrevet det også.

ikke kalle det god. Vi slåss

” større

ikke. Han er ganske liten og

kompliment

spinkel altså. Dette er bare
spekulasjoner, hva er det

Men hva mener du? At du ikke vil

kunne jeg ikke

hjelpe? Ikke lage prosjekter med
fokus på det estetiske? -Jo det vil

som gjør at han over år har

fått til kunstens

jeg også, men ballonger for Burma

kritisert meg? Jeg sier ikke at

potensiale, da

er en diagnose jeg stilte i en

han ikke vil møte meg til
debatt altså, han kommer jo
løpende med en gang

trenger ikke jeg
mer.”

sjansen byr seg, for

artikkel i Morgenbladet. Det var
en kunstner som hadde fylt en
glassmonter med ballonger. Ikke
noe stygt om det i seg selv. Men

selvprofilering. Akkurat som jeg profilerer

det var et fint bilde på hvor oppblåst og

meg selv på Dagsnytt 18. Men du vet sånn

tom mye politisk kunst og ytringer ofte er.

er jo, det blir jo bare underholdning. Hver

Så derfor så spant jeg videre på det. Det

side får akkurat tid til å presentere sine

kunne like gjerne handlet om internasjonal

argumenter, og skrike litt til hverandre. Og

bistand eller sanksjoner. Eller utrykket;

det er helt greit. For det er det formatet er

«utrykker dyp bekymring.»

til for. Men om man skal gå dypere. Så må
man jo ha i hvert fall en time. En mediert
samtale eller debatt i et forum, som åpner
opp for dypere presentasjon og diskusjon.
Og det har de (Civita) konstant sagt nei til,
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I din Ted talk så snakker du om Suspense,
og forholdet mellom ja og nei. Det synes

Er det noen rom du helst vil bevege deg i?

jeg beskriver Nord-Koreaprosjektene. Gjør

Vil du heller være innenfor samtidskunst

du? -Ja, du har jo i Nord—Korea et annet

feltet, eller? -Nei, nei. Det spiller liten

utrykk for det: Nord-Korea
/Sør–Korea.

Er det noe et mål for deg at
flest mulig skal finne
prosjektene dine interessante?

rolle. Det jeg vil frem til er at

”Prosjektene
mine foregår
ute i en sosial
og politisk
virkelighet.”

-Ja, absolutt.

apropos det du sa om å nå ut. Så
er det jo mange flere vanlig folk
som leser nyhetene enn
kultursiden. Men det sier også
noe om at ikke heller store deler
av kunstmiljøet er helt trygg på

hvor de skal plassere meg. Hvordan skal vi
Er det noen som er viktigere at liker de

klassifiserer det her. Hvordan skal vi

enn andre? – Er det allmennheten,

definere der? Og det er jo nettopp der jeg

politikere, eller visse grupper? -Ehh. ja,

nødvendigvis må være. For å være i linje

takk begge deler. En vil jo bli sett av så

med det jeg synes er, ja, det er det

mange som mulig. Men et poenget jeg av

terrenget jeg vil være i. Så er det ikke slik

og til gjør er at, det er vel få andre

at jeg sitter og tenker en bevisst strategi,

kunstnere, i hvert fall i norsk

men det har med å gjøre at store deler av

sammenheng, som har vært såpass ofte i

prosjektene mine foregår ute i en sosial og

media. Mye oftere i nyhetsseksjonen enn i

politisk virkelighet. Og avføder

kulturseksjonen. – Ja, det har jeg lest at du

problemstillinger og debatter, og

har uttalt. -Husker ikke helt. Jeg gjentar

departementer, og ministre, som ikke

meg selv.

vanligvis er en del av kunstdiskursen. Så
det skillet er nesten utvisket.

-Når det gjelder det med plassering. Jeg er
jo en totalt outsider i kunstscenen.

Så det er bevisst? -Det er nok både bevisst

Sceneprosjektene mine blir anmeldt av

og ønskelig.

teateranmeldere. Samtidig som det jeg
gjøre har like store elementer av visuell

Så du har en veldig bevisst medie-strategi?

kunst, installasjon. Som det mange som

Eller er det ja og nei der og? -Igjen så tror

kaller seg samtidskunstnere gjør.

jeg det er en vekselvirkning. Der jeg velger
25

prosjekter med tema som interesserer
meg personlig. Altså, Nord-Korea, jeg

Har du noen formening om det totalitære

hadde ikke orket å holde på med det i så

regimet i Nord-Korea vil falle i vår tid? -

lang tid, og i den målestokken jeg gjør,

Nei, det tror jeg ikke. Ikke når det ikke har

hvis det ikke hadde interessert meg. Eller

skjedd ennå. Det jeg tror vil skje er en

at jeg ikke hadde følt at det hele tiden var

langsom overgang til autoritær

noe mer der. Noe som holder prosjektet

statskapitalisme alla Kina. Det er ingen

rikt. Så, det er klart at jeg som regissør er

som egentlig er interessert i en

bevisst på å legge frem en innpakning, en

gjenforening av Nord og Sør-Korea. Det vil

presentasjon som vil kunne være

fortsette som nå, og mykes gradvis opp.

interessant for media.

Bare på de siste årene har det skjedd mye.
Det er min prognose.

Så det tenker du på ved hvert prosjekt?
Ringer du aviser selv? -Nei, der går

Hvordan setter du etiske grenser? Er du

grensen. Altså, jeg har nyhetsbrev, som

veldig bevisst på det? Eller faller det seg

man kan sette seg opp på nettsiden min.

naturlig på magefølelsen? Eller har du en

Men det genererer ikke så mye media. Vil

klar grense her? -Jeg ville jo ikke bli med i

jeg tro.

en vennskapsforening som har dom

Bruker du sosiale medier? -Jeg har en

formål å fremme ideologien til det

Facebook-konto, men har 50 venner. Men

nordkoreanske statsapparatet. Jeg har

jeg ser jo at andre bruker Facebook aktivt i

sagt veldig tydelig ifra om dette til

markedsføring. Der har jeg faktisk gått en

nordkoreanerne. Jeg kommer ikke til å bli

annen vei. Og Twitter rører jeg ikke.

med i noen vennskapsforening. Eller gå
med plakater eller liknende. Og det har de

Det er jo også en strategi og ikke være på

ingen problemer med. Noe som også er

sosiale medier. -En ofte brukt metode for

litt contrary to belief. Eller så vil jeg ikke

å devaluere en man vil kritisere er jo; ”

gjøre noen hvor det er overhengende

han gjør dette bare for å skaffe

sjanse for at det setter personer i fysisk

oppmerksomhet om seg sjøl. ” Det kunne

fare. Da snakker vi både om de jeg har

blitt for mye, og kritikken kunne blitt mer

med meg utenfra, og de jeg samarbeider

berettiget hvis jeg i tillegg skulle være

med, altså nordkoreanere.

aktiv på sosiale medier.
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-Prosjektene dine er jo veldig maskuline.

Så du liker ikke estetikken i OL? Kan ikke

Er det noe du er bevisst? Kunne en dame

det sammenliknes med parader i Nord-

gjort de samme prosjektene? -Definer litt

Korea? -Nei, jeg gjør ikke det.

mer. Det er grandiose prosjekter, det er i

Massegymnastikk i Nord-Korea er bedre

utlandet, militærestetikk osv. -Jeg har

enn en åpningsseremoni. Men det er

absolutt tenkt på det, og er helt enig. Og

kanskje mer dobbeltmoralen som ligger

det er også noe jeg syns er med å gjøre

bak. En av grunnen til at jeg finner det å

prosjektene flertydige. Og kanskje også

jobbe med Nord-Korea så interessant er at

problematiske, blant annet i kunstverden.

det er et speil. Vi er ikke så veldig

At jeg såpass skamløst, ublygt, og uten å

forskjellige. En av de store fortellingen om

be om unnskyldning både i måten

Nord-Korea er at de lever på en annen

prosjektene gjennomføres på, men også i

planet. Det er verdens mest lukkede land,

estetikken jeg leker med i prosjektene,

som ikke stemmer, de hadde for eksempel

bruker mye av det tradisjonelt maskuline

237 000 kinesiske turister der i 2013. Så

kraftfulle, ekspansive formspråket.

kan man, om man vil og har fått rengjort
sitt tredje øye se masse paralleller. Som

Synes du det er bra at Norge ikke skal

ikke er én til én paralleller. Det er jo

arrangerer OL i 2022? -Åh,
ja. Det har bare vært å
holde for ørene å se hvem
som er for, og hvem som er
imot, og stole på det.
Akkurat som med
Feministisk Initiativ.

undertrykkende der. Men poenget

”Det har bare
vært å holde for
ørene å se hvem
som er for, og
hvem som er
imot.”

Morten Strøksnes, som er

er at det finnes nok av
fellesnevnere. Hvorfor skal vi sitte
på vår høye hest og si at NordKorea ikke kan bruke penger på
parader osv. Dette har jeg sagt
mange ganger før, men prosjektene
mine handler ikke bare om Nord-

en god venn av meg, journalist, har

Korea. Hvordan vi fordøyer fortellinger om

beskrevet Gerhard Heiberg som Norges

omverden. At vi to er objektive. Men

slemmeste mann. Jeg synes nesten litt

egentlig er vi alt annet enn det. Og jeg sier

synd på han. -Nei, sånn må du ikke tenke.

ikke at det er galt, vi må bare være klar

Apropos IOC, og hvor lederne lever i

over det. Det er egentlig bare en

luksus.

bevisstgjøring. En anskueliggjøring. Eller at
det nødvendigvis er en systemkritikk. Selv
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om jeg personlig irriterer meg over FI og

ferdigløsninger. Og da spiller det jo mindre

den venstreliberale offentligheten.

roller hva disse løsningene er. Det sa jeg

Høyreliberale er i hvert fall ærlige om

også om FRP når de tok opp prosjektene

hensiktene sine, mens venstresiden skal

mine i Stortinget. De ligner mest på

pakke det inn, at det er til

konservative nordkoreanske generaler. Så

menneskehetens bedre.

jeg er på mange måter en militant sentrist.

Så du og Bård Larsen er enige der? -Ja, om

Du er litt i alle leire? -Ja, en joker. Og det

hva? Om venstresiden, at de pakker

tror jeg, skal man på ordentlig stimulere til

hensikter inn? Har du lest den siste boken

ekte debatt og ekte problematisering, for

til Bård Larsen? -Nei. Jeg kan tenke meg

å beholde det overblikket. Den åpenheten.

han sier mye om det. Han har
jo i sin ungdom vært medlem i
NKP. -Og det er ganske logisk.
For nå har pendelen snudd. Jeg
synes jo det er interessant å
være et sted hvor du kan tenke
de to tankene samtidig. Mens
for han er det liksom NKP, alt
der er bra, og nå er det
motsatt. Han driver på med et
kontinuerlig botsøvelse. Det er
kanskje der han er fanget i

Så tror jeg det viktigste er å motstå

”Det som gjør
at såpass
mye kunst og
diplomati
bare forblir
en
resirkulering
av seg selv, er
jo nettopp de
taktiske
hensyn man
må ta.”

dette krigsnarrativet om Nord-

fristelsen til å bli del av et eller
annet miljø. Nå har jeg vært heldig/
dyktig å etablere den plattformen
sånn som den gjør. Det som gjør at
såpass mye kunst og diplomati bare
forblir en resirkulering av seg selv,
er jo nettopp de taktiske hensyn
man må ta. Der har kunstneriske
strategier en hensikt. Som kunstner
kan du alltid være ambivalent. Når
du slutter å være ambivalent og å
være flertydig, så kan du like gjerne

Korea. For på 60 og 70 tallet, så var også

jobbe med holdningskampanjer eller

Nord-Korea fanget i denne krigspakken,

propaganda.

om du kan si det sånn. Men det begynner
å bli ganske lenge siden. Så det kan hende

Føler du det som en plikt å jobbe med

vi deler noen oppfatninger, men jeg

Nord-Korea? Du jobber for the greater

mener han har gått lenger i en retning. Jeg

good? For samfunnet? -Nei, eller min

mener at min posisjon er mer

måte å jobbe med kunstneriske prosjekter

fritenkerens, men han har gått inn i en

på, kan åpne opp for muligheten for økt

ferdigpakke. Og det et typisk. Trang til

innsikt. Åpne opp for det rommet hvor
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folk blir litt forvirret. Det er ofte der i
friksjonen at noen interessant oppstår.
-----

Bård Larsen 11.november 2014
Den 11. november har jeg og Bård Larsen en avtale. Det er min bursdag. Den skal ikke
markeres på noen annen måte enn dette intervjuet. Denne gangen er det jeg som er sent
ute. Ikke mye, men nok til at jeg må løpe nedover Karl-Johan. Tenketanken, eller tankesmien
som det visst heter, Civita, holder til ved Stortinget. Det at jeg er kunststudent, vil jo ikke si
at jeg automatisk tar Traavik sin «side» i debatten her. Helt ærlig, jeg kan sette meg inn i
begges argumenter. Det er litt av det som gjør dette så interessant. Vel, vi får komme i gang.
Jeg får kaffe og vi begynner.

Bård=Sort Ragna=Rød

-Da har du forberedt noen spørsmål? Det

Nei, da går vi videre. Mitt andre spørsmål;

har jeg gjort.

er du selv partipolitisk aktiv, men da faller
det bort også. Men du jobber jo i Minerva,

For å begynne med noe annet, hva mener

eller i Civita mener jeg. -Minerva og Civita

du om budsjettforhandlingene? ---

er to forskjellige ting. Ja, jeg vet det, jeg

Budsjettforhandlingene? Ja. -Ja, er det

bare blanda det, siden du snakket litt om

apropos dette? Nei, det er bare for å

det med en gang jeg kom. -Minerva er et

starte samtalen. -Åja.

tidsskrift og Civita er en tenketank. Men
jeg kan jo fortelle deg litt om hva en

Det er en intervjuteknikk jeg har. -Vet du

tenketank er. Bare sånn at du har, det er

hva, jeg driver ikke med økonomi. Okei. -

veldig mange som tror, ingen tenketanker

Jeg er ikke partipolitisk opptatt heller. Jeg

er like. Sånn som vi jobber, så er enhver

er ikke spesielt opptatt av regjeringen, for

som jobber her ansvarlig for det vi driver

å si det mildt.

med. Altså vi, for så vidt ikke juridisk kan
du si, men det er veldig mange ulike
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oppfatninger, om veldig mange saker. Og

Vi har en annen sosialdemokratisk

det er et bredt spekter av politiske

tenketank som heter Res Publica. De ser

holdninger. Vi har en liberal

man veldig lite til da.

formålsparagraf, som det heter, men den
er jo veldig bred. Det er så enkelt at man

Ja, jeg har vært på både Civita og Agenda

går inn i rettsstat maktfordeling,

frokoster. Interessant.

eiendomsrett osv. ikke sant, men det er jo

Morten Traavik sier at det er bedre at

en ganske bred tolkning av politikk. Vi har

mennesker møtes og får en dialog, for

jo alt fra sosialdemokrater til Frp som er

eksempel at Nordkoreanere får komme til

innom og jobber i Civita. Det er viktig å

Norge, og delta i kunstprosjekter. Kan du

vite.

forstå argumentet? -Ja, selvfølgelig. Joda.

Ja, er det tre store tenketanker i Norge,

Har du noen gang vurdert å reise til Nord-

eller er det flere? -Det er flere, men det er

Korea? -Jeg har aldri vurdert å reise til

vel tre som gjør seg bemerket. Det er oss,

Nord-Korea, men jeg kunne godt tenke

som er liberale. Også har du Agenda, som

meg å reise til Nord-Korea. Ja. -Men jeg er

er ganske nystartet. Marte Gerhardsen,

vel litt i tvil om jeg kommer inn. Haha. Tror

det er en venstre, ja venstre sentrum

du ikke det? -Jeg vet ikke. Jeg ser ikke noe

orientert da, kan du si. Det er en

galt i å reise til Nord-Korea. På ingen som

sosialdemokratisk tenketank som også

helst måte. Jeg har jo vært på en del

prøver å appellere til sentrum.
Kanskje mer enn å appellere til
SV. Også har du Manifest, som
er en venstreradikal tenketank,
som hun Cathrine Sandnes er
nyvalgt leder for. Hun som var
redaktør i Samtiden før. Og de

konferanser etter hvert om

”Det hjelper
ikke å prate
med
Nordkoreanere,
som er
utkommandert
av partiet.”

Nord-Korea, møtt mange
Nordkoreanere, og det er helt
åpenbart at det å møtes som
mennesker i den grad det er
mulig, og det er jo et problem i
Nord-Korea, for du får ikke

sokner nok mer til SV, og Rødt

prate ordentlig med

tenker jeg, men også kanskje

innbyggerne. Du blir jo fotfulgt

noe til en viss grad til venstresiden i

av overvåkningspolitiet. Og det er strenge

Arbeiderpartiet. Også har vi også en

regler på at Nordkoreanere får ikke lov å

kristen tenketank som heter Skaperkraft.

snakke med fremmede. Med utlendinger.
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Med mindre det er avtalt på forhånd da.
Men det gjennomgående med det jeg har

Tror du det vil skje gradvis hvis det skjer,

pratet med nordkoreanere om, som driver

eller ved revolusjon? -Ja, jeg tror vel at det

med politikk, sier at i den grad det er

nordkoreanske systemet er såpass

mulig, så er det viktig at nordkoreanere får

kriminelt, at jeg ser vanskelig for meg at

kontakt med omverdenen. Og det er vel

man vil forhandle seg frem til liberale

det Morten Traavik sier også. -Men så har

løsninger, fordi at det er så mange som vil

det visse begrensninger selvfølgelig. Og

måtte stilles for retten, for forbrytelser

det at man ikke skal gå inn i det som er det

mot menneskeretten. Det er et så voldelig

propagandistiske nettverket da. Det

system, det er ikke sånn som DDR, eller

hjelper ikke å prate med nordkoreanere,

andre mindre intensive totalitære regimer.

som er utkommandert av partiet. Og det

Men det er også helt umulig å forutse.

er de man stort sett møter. Så det man

Men du vet det som skjer i Nord-Korea nå,

legger vekt på, er at man skal heller prøve

og har skjedd en stund, det er jo at det

å, det er jo en ganske stor nordkoreansk

nordkoreanske samfunnet råtner

diaspora etter hvert, som lever i

innenifra. Gjennom den svarte

utlendighet, særlig i Sør-Korea, men også

økonomien, gjennom informasjonsstrøm

rundt omkring i Europa. Og de er språklig

osv. Det vil ikke være mulig å kontrollere

veldig svake, faglig veldig svake, lav

lenger. Du har et embetsverk i Nord-Korea

utdanning, de klarer seg dårlig. Og det

som er gjennomkorrupt. De får jo ikke

som er viktig er å ha kontakt med disse

lønn av staten omtrent. De deler jo ut

miljøene. For at Nord-Korea en gang i

privilegier for dollar. Og nordkoreanske

fremtiden kan bli et normalt samfunn, så

ungdommer sitter jo nå og ser på

må det være noen som vet noe om verden

sørkoreanske såpeoperaer på tv, som de

utenfor, og har kunnskaper. Det er kanskje

får smuglet inn på USB-pinner, som er

den aller viktigste kanalen.

massivt. Det er ikke lenger slik at
nordkoreanske ungdommer ikke vet noe

Ja. Tror du det totalitære regime i Nord-

omverdenen.

Korea vil falle i vår tid? -Det er ulike
meninger om det. Jeg tror det. Men det er

Men da vil det jo kanskje skje noe snart? -

vanskelig å spå som det heter, særlig om

Du vet, det som skjedde i 1994, når Kim Il-

framtida.

sung døde, var det at, da trodde man også
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regimet ville falle. At Kim Jong –il ikke ville

folkemordet. Aha. -Ideologien bak det

være moden for oppgaven. At alt hvilte på

armenske folkemordet.

personkulten til Kim Il-sung, osv. Men man
hadde nok ikke nok informasjon om hva

Men du er ekspert på totalitære regimer?

Kim Jong-il faktisk var. Han hadde jo lenge

Jeg har også tatt ett semesteremne,

regjert, vært en defakto leder for Nord-

selvvalgt, i Nord-Korea. Så jeg er kanskje

Korea. Mens Kim Il-sung var gammel. Han

en av de få i Norge som har en konkret

hadde bygget opp et nettverk. Han var

karakter i emnet Nord-Korea.

utdannet i Pyongyang, og hadde et
kjempestort nettverk i militæret, i partiet.

Er det derfor du har engasjert deg så

Og hadde bygget makt gjennom flere år

sterkt i akkurat denne debatten? Jeg har

systematisk. Han var hele tiden tiltenkt

vært veldig engasjert i totalitarisme som

rollen som sin fars arvtager, så sånn sett

fenomen. Det er kanskje det jeg er mest

gikk det knirkefritt for han. Men det er en

opptatt av. Og det er klart at da er jo

annen situasjon ved Kim Jong-un som er

Nord-Korea naturlig å være opptatt av,

en fremmed fugl. Som ikke har et stort

som kanskje det eneste, i hvert fall

nettverk. Verken i militære eller partiet.

gjennom-totalitære regimet som finnes i

Som tok sin utdannelse, bandt annet, i

dag.

Sveits. Og kanskje ikke har den støtte som
man får inntrykk av, utad. Så her
kan det ligge en betydelig svakhet i
systemet. Det kombinert med at det
er andre som sitter på den reelle

"Det er jo
småpoteter i
forhold til
Nord-Korea.”

Ja. Ville du reagert på samme
måte mot Morten Traavik hvis
han lagde et kunstprosjekt i
for eksempel Cuba, eller

makten i Nord-Korea, er ikke

Venezuela, eller andre land?

umulig. Den innerste kretsen fra

Hvis det hadde vært Cuba,

Kim Jong-il tiden faktisk, men det

hadde det ikke vært veldig,

kombinert med oppløsning av økonomien,

det er jo mange som driver og lefler med

korrupsjon, informasjonsstrøm osv. Det er

Cuba. Men forskjellen er jo at, du kan si

en helt annen situasjon nå enn i 1994.

mye om Cuba, og jeg er jo veldig kritisk
det det Cubanske regime, det er jo et

Du har en master i totalitære regimer? Jeg

ettpartistat. Men det er jo ikke totalitært,

har en master i det armenske

lenger. Det er et samfunn, de har et aktivt
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sivilsamfunn. Og dette er ikke et ekstremt

ikke får komme inn i landet igjen. -Det

voldelig regime. Selvfølgelig finnes det

første han kunne gjort, var å ikke

forfølgelse, og det finnes politiske fanger

samarbeide direkte med nordkoreanske

på Cuba og sånn, men det er jo

kulturmyndigheter. Og det gjør jo at

småpoteter i forhold til Nord-Korea. Og

prosjektet han kanskje er litt umulig. Jeg

Cuba finnes det en rekke andre land i

mener jo, dypest sett, at det har gått galt

verden som. Det som Traavik gjerne vil gi

av sted, ganske tidlig. Det er noen ting

inntrykk av er at jeg er imot kontakt med

som er vanskelig å få til. Og her bommer

disse regimene. Men jeg er overhode ikke

han.

tilhenger av noen form for boikott av, i
hvert fall ikke av det sivile samfunnet. Jeg

Kan han gjøre det rett igjen? Nei, jeg tror

synes boikotten av Cuba, blokaden, er et

ikke han kan gjøre dette rett igjen nå.

veldig dumt trekk av USA. Ikke minst for at

Fordi da må han avslutte prosjektet. Men

det gir regimet en legitimitet, til å

jeg tror at, et annet moment er at, nå har

fortsette som de gjør. De kan bare si det

jo han bygget opp et nettverk, med mange

er på grunn av blokaden. Men jeg har ikke

ungdommer i Nord-Korea. Så hvis han

noe problem med kontakt med Cuba, reise

skulle gå ut kritisere Nord-Korea

til Cuba. Men det er når du begynner å

beinhardt, så tror jeg han kan sette noen i

lefle med den politiske ideologien, å si at

fare i Nord-Korea. Så der har han nok malt

de har et godt helsevesen, så det er ikke

seg litt opp i et hjørne.

så farlig med politisk undertrykkelse og
sånne ting, det er da jeg steiler. Men

Ja, de skal jo nå starte kunstakademi,

Nord-Korea er jo et, kanskje det mest

Traavik og Henrik Placht. Ja, så han

voldelige, sentralvoldelige landet, i og med

fortsetter med full fres. Kjenner du til det

at den volden som foregår utelukkende er

prosjektet Henrik Placht hadde i Ramallah,

statskontrollert, statsinitiert.

med akademiet der? -Nei, jeg har bare
hørt om det. For der fungert det visstnok

Er det noe Morten Traavik kunne gjort i

veldig godt, som en døråpner for

Nord-Korea, som du synes var ok? Synes

palestinere og israelere. -Det er noe med

du han støtter regimet? -Nei, han støtter

at Nord-Korea er et veldig spesielt

jo ikke regimet. Nei, han vil ikke uttale seg

samfunn.

så mye om det, fordi da vet han at han
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Ja, så det er det som gjør det vanskelig.

kritikken, gjør du deg selv irrelevant. Du vil

Har du engasjert deg i noen andre

gjerne ut av boblen, for å kommunisere.

samtidskunst, politisk kunst debatter? -Ja,

Hvis du får kritikk, vil du gjerne inn i

i aller høyeste grad. Peter Handke saken,

boblen igjen. Å være der. Da gjør du deg

for eksempel. Åja, det er jo

selv irrelevant. Det går på en måte begge

kjempeinteressant. -Og jeg har også

veier. Og det er også den måten jeg har

skrevet ganske mye om Brecht. Som

vært i forhold til Brecht, ikke sant. Jeg satt

politisk menneske. Du vet jeg, prøver så

og skrev på det nå, det sto noe i

godt jeg kan å holde meg borte fra det

Klassekampen i dag. Altså det har foregått

kunstneriske. For det er ikke mitt
felt. Jeg kan veldig lite om det. Jeg
går rett på det politiske.

Synes du det er bra at kunsten og
kunstnere går inn i det politiske? Er

”Hvis ikke du
tåler den
politiske
kritikken, gjør
du deg selv
irrelevant. ”

det naturlig, eller mener du det

i flere år. Og jeg, kritiserte
Agnethe Haaland, som er
teatersjef ved Den Nationale
Scene i Bergen, når de satte
opp Brecht, så skrev hun en
omtale om Brecht, om en
mann som forstod den

burde være et klart skille? -Nei, absolutt

totalitære fare. En veldig ensidig

ikke. De bør gjøre det, men da må de også

beskrivelse av Brecht. Også skrev jeg at jeg

tåle å bli møtt med politiske

synes det er en merkelig måte å tolke

motargumenter. For det som ofte går

Brecht på, når man ikke tar med

igjen er jo at, det synes jeg er viktig, at

stalinisten Brecht. Altså en mann som

man vil gjerne være betydningsfull,

samarbeidet med de østtyske

politisk. En kunstner har liksom noe å

myndighetene, og skrev stykker hvor han

tilføre det politiske ved å kontekstualisere

oppfordret til drap på politiske

det på en annen måte, gå inn i språk og

meningsmotstandere. Så dette er også en

estetiske ytringer osv. Men når en møter

del av Brecht, hvor han er en sammensatt

kritikk, blir man ofte møtt med; men du

person, som i sin tid, som mange andre

kan jo ikke det kunstneriske. De vil ikke

gjorde, valgte, som var så imot nazismen,

delta i debatten, eller blir sinte, eller

at han valgte en annen styggedom. Som

sånne ting. Eller politianmelder. Men da

var minst like jævlig. Og det hører med. Og

sier du på en måte at du også er

på den tiden var det ikke slik at alle valgte

irrelevant. Hvis ikke du tåler den politiske

Stalin, fordi om de var imot Hitler. De aller
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fleste valgte jo ikke Stalin i frie samfunn.

måte vist hva du egentlig har å tilføre den

Sånn som George Orwell, osv. De så jo

konflikten.

også at Stalin var en ulykke. Det gjorde
ikke Brecht. Og dette blir jo ikke

”Det er et
musepiss i
havet.”

problematisert. For man vil
gjerne ha en idyllisert person.

Kjenner du til en svensk kunstner
som heter Dan Park? -Ja.

Har du noen formening om det
Fikk du svar på dette? -Nei, da blir det jo

han gjør? -Altså, jeg kjenner ikke veldig

mye at jeg ikke skjønner Brecht sine

godt til hva han gjør, men sånn som jeg ser

stykker osv. Da kan jeg jo bare si at; jeg

det, så er han, over streken? -Jeg skal

tror ikke man behøver å gjøre det. Altså

være litt forsiktig her nå, men det han gjør

kunstnerne er ikke hevet over samfunnet

er noe av det samme som Traavik, bare at

og den politiske debatten. Det er ikke slik

han er langt mer uspiselig enn Morten

at du i det ene øyeblikket kan velge

Traavik. Langt mer uspiselig. Det virker jo

politikken, og i det andre øyeblikket kan

også som han høyreradikale sympatier.

fraskrive deg ansvar fordi du er kunstner.

Jeg går jo ikke rundt og tror at Morten

Er det det du har gått inn med i
Peter Handke debatten? Litt imot
Knausgård på en måte, eller? -Ja,
jeg var ganske tidlig inne, og skrev
en kronikk i Vårt Land. Jeg var aldri

”Altså
kunstnerne er
ikke hevet over
samfunnet og
den politiske
debatten.”

sentral i den debatten, og det var

Traavik har kommunistiske
eller sympatier i totalitær
retning.

Nei, det tror jeg ikke i det
hele tatt han har. -Så der
er det en stor forskjell.

vel like greit, det at det var andre, som var

Men det provokative grepet, det tror både

dyktigere enn meg, som også hadde lest

Dan Park og Morten Traavik har til felles,

Peter Handke, og kunne stoffet gikk inn i

men på helt andre måter.

debatten. Vel først og fremst var det det
at han talte i begravelsen til Milosevic.

Men synes du at det grepet trengs? For å

Som jeg mener at du kan ikke
tolke det i hel. Altså han var
der, da har du gått over
streken? -Ja, da har du på en

riste litt i folk. Det blir

”Ofte overvurderer
man kunstenes
betydning. ”

jo en bra debatt ut av
det. -Det spørs litt, fordi
at det er noe med hvem
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som er målgruppen. Ofte overvurderer

Universitetet i Oslo. Hvor han ville stille,

man kunstenes betydning. Når det

men ikke du. Da var vi i en prosess hvor vi

kommer til stykket så er 90-95 prosent av

ville- jeg har jo vært i debatt med Morten

befolkningen, som er det avgjørende

Traavik flere ganger, på et tidligere

momentet, i hvert fall i demokratisk

tidspunkt hadde jeg sagt ja til det, men nå

politikk, som går til stemmeurnene. De

hadde vi bestemt oss for at nå skulle ta litt

blåser jo i sånt som dette her. Når alt

av regien selv, vi hadde bestemt oss for at

kommer til stykket, så tror jeg at

vi skulle ha et møte i Bergen parallelt med

inntrykket av Nord-Korea, bortsett fra oss

festspillene, hvor det var kun en ting som

som driver med the chattering classes, så

skulle diskuteres, og det var Nord-Korea.

står det inntrykket fast altså. Den store

Hva er det som skjer i Nord-Korea.

allmuen lar seg ikke påvirke av verken

Erfaringen var at debatter handler kun om

Morten Traavik eller andre. Det som er

en ting, og det er Morten Traavik. Så da

helt sikkert, er at Morten Traaviks

bestemte vi oss (Civita red. anm) at det

prosjekt, har ingen betydning for Nord-

ville vi ikke gjøre.

Korea. Det er et musepiss i havet. Det er å
gjøre seg veldig store tanker om, eller

Men det kan tenkes at du vil møte Morten

først og fremst legitimering av eget

Traavik til debatt i fremtiden, eller? Nå har

prosjekt. Det er først og fremst Morten

jo Morten Traavik politianmeldt oss, i

Traaviks prosjekt. Det har ingen effekt på

praksis meg. Og det betyr at det er ikke

Nord-Korea overhode.

noe mer debatt mellom Morten Traavik og
meg. Den døren er stengt for lenge siden.

Men da ikke en negativ effekt heller? Jo,
jeg tror det har en slags negativ effekt i

For det er en ren fornærmelse, eller over

debatten om Nord-Korea, og setter fokus

streken? Man kan ikke diskutere med folk

et helt annet sted. Men sånn som jeg ser

som politianmelder deg. Det er en

det så er Morten Traaviks prosjekt etisk

trusselsituasjon. Det er en gisselsituasjon.

moralsk. Jeg tror ikke han er til stor skade

Det tror jeg alle skjønner. Men jeg har jo

for Nord-Koreas befolkning.

ikke tenkt å trekke meg fra den offentlige
debatten om Morten Traavik. Men det lille

Når jeg møtte Morten Traavik, nevnte han

sporet som måtte være av dialog mellom

at du ble invitert til en debatt i regi av

oss, det er borte i lys av den
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politianmeldelsen. Da har han sagt fra at

konseptkunstner i dag? Han må jo finne

han oppfatter det du driver med som

noe som røsker litt- eller hun…

injuriene og kriminelt. Det er jo litt
påfallende, at Morten Traavik som jobber

Kjenner du til kvinnelige kunstnere som

med Nord-Korea, velger å bruke politi og

gjøre noe av det samme? Jeg tenkte jeg

rettsvesen for å stanse kritikerne sine. Det

kanskje skulle ta med en bit om at

er oppsiktsvekkende.

prosjektene hans er veldig maskuline. Har
du tenkt på det? -Ja, i hvert fall i forhold til

Tror du Morten Traavik bruker media

dette Nord-Korea. Han spiller veldig på

veldig bevisst? -Han sa jo at han i

propaganda utrykket, og det er unektelig

forbindelse med politianmeldelsen ikke

veldig maskulint. Militæret. Ja, også er det

trodde dette ville bære noen vei.

en form for mannlig erobrer, utenriks osv.
Mye som symboliserer det maskuline.

Kjenner du til noen av Traaviks andre

Kunne en kvinne gjort det samme? -Det

kunstprosjekter, som for eksempel Miss

vet jeg ikke noe om. Kan jo spekulere

Landmine? -Ja. Synes du det var ok? -Jeg

selvfølgelig. Kvinner er jo mer opptatt av

kjenner ikke så godt til Miss Landmine.

de nære ting, ofte. Du har jo hun, hva

Men Jeg husker jo det før det igjen, Pimp

heter hun som skulle utsmykke de 22.

my aid worker.

Juli... Vanessa Baird? Det er jo maleri på
en vegg. -Det er jo ganske kraftfulle

Jeg har en følelse at dere har like

utrykk. Men det er jo på den «hjemmelige

meninger om norsk bistandspolitikk. Kan

scenen.» -Men kvinnelig konseptkunst går

det stemme? -Det kan helt sikkert

jo mye på kjønn? Gjør det ikke det? Jo, det

stemme. Det er nok ikke grunnleggende

kan kanskje stemme. -Dette er ikke mitt

slik at jeg og Morten Traavik er så forbaska

felt. Nei, det er ikke mitt felt heller. Jeg

uenige om ting. Det har jo ikke noe med

kan ikke nok om det.

det å gjøre. Altså jeg tror jo Morten
Traavik har valgt Nord-Korea fordi han så

Morten Traavik mener Nord-Korea er som

på det som utfordrende og provokativt.

et hvilket som helst annet tredje verden

For å fremme sitt eget kunstnerskap? -Ja,

land. Dette har du jo også sagt litt om før.

her fant han- altså hva gjør en

Har du noen kommentar til det? -Ja, det er
jo både verre og annerledes.
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Gjennomkontrollert samfunn. Så et typisk
Han sier også at, han har vel vært der 10

tredje verdensland er det ikke.

ganger eller noe sånt siden 2008, at han
har merket en forandring, at det har blitt

Ja, men det er hva jeg har av spørsmål, for

mer åpent. -Men det har det jo. Sikkert

denne gang. Men jeg tar gjerne imot tips

fordi et totalitært regime er helt avhengig

til andre intervjuobjekter. -Ja, jeg kan

av at samfunnet i alle ledd henger

sende deg en mail på det. Altså du må få

sammen. Når man mister kontroll over

frem at det som er bra med kontakt over

avgjørende ledd som økonomi, økonomi

landegrenser, i regimer som er jævlige, de

er et sentralt element i en
totalitær stat. Det bør du
kanskje, når du skal skrive om
dette, ta med en teoretisk bit

”Nord-Korea i dag er
aggressivt, og har
rasistisk
herrefolksmentalitet.”

bør vi absolutt gjøre.
Men det er altså slik,
det sier
nordkoreanere selv

om hva en totalitær stat er.

også, at man skal ikke

For det er jo sjelden at det

gå inn på regimets

holder i lengden, det gjør det

premisser. Da blir du

aldri, fordi det røskes opp i mange ledd.

altså en brikke, og de vet akkurat hva dere

Tretthetstegnene i Nord-Korea er mange.

gjør.

Men den totalitære kontroll instansen er
jo absolutt tilstede. Det er jo ikke rom for

Men man kommer vel nesten ikke inn på

pluralisme eller ulikhet. Sånn sett er Nord-

andre premisser? -Nei. Så hvis Morten

Korea veldig, altså du har jo noen land, for

Traavik sier han prater med vanlige

eksempel Eritrea har jo en veldig totalitær

nordkoreanere, så er ikke det riktig altså.

statsform. Men den er heller ikke like

Det er ikke det? -Nei. Han prater ikke med

voldelig som i Nord-Korea. Men den totale

folk som ikke er godkjent på forhånd. Sånn

kontrollen er jo veldig ulik alle tredje

fungerer det bare ikke. Og derfor er det

verdensland, som er preget av kaos og

kanskje viktig for deg å sette deg inn i litt

mangel på kontroll. Nepotisme, ikke sant.

hvordan det totalitære statsformen er. Og

Tribalisme, stammekultur,

det er jo, det er slik at mennesker blir

stammementalitet. Så Nord-Korea er mer

henrettet. Tusenvis hvert år. Så det er det

likt Kina før kulturrevolusjonen, eller

vi snakker om her. Og dette er ikke folk

under kulturrevolusjonen.

som blir borte fordi de blir kidnappet for
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en løsesum, dette er sentraldirigert. De

Så jeg vil si at Nord-Korea er at

blir sendt til massive fangeleirer som

nasjonalsosialistisk regime, det er ikke et

finnes i Nord-Korea. Og en annen sak er at

kommunistisk regime. Og da tatt i

jeg mener. Det har jo Traavik vært veldig

betraktning at de har fangeleirer, de

fornærmet over, i og med at Nord-Korea

utrydder folk, dreper dem.

er så ekstremt brutalt og jævlig, så har han

Hundretusenvis. Massive sultkatastrofer,

blitt fornærmet over at jeg har spurt om

som er et resultat av regjeringens politikk.

sånne ting. Altså hva ville du gjøre, eller

Så er det fult sammenliknbart med nazi

bruke Hitlerjugend i en sånn kontekst.

Tyskland. Og Stalin tiden også, kanskje.

Samarbeid med Hitlerjugend, vise de frem

Det er ikke sammenliknbart med DDR,

på Den Nationale Scene i Bergen og leke

som tross alt var ganske lite voldelig. Altså

med symbolene deres. Traavik synes det

psykisk veldig voldelig. Men det var ikke

er grovt fornærmende. Men jeg mener det

mange mennesker som ble drept i DDR, i

er en helt saklig sammenlikning. Når det

hvert fall ikke etter 1953.

gjelder råskap og elendighet så er NordKorea der. Og det er jo mange som mener,

Burde jeg lese hele boka di, om

at når du skal si noe om hvor den

venstresiden- hva heter den igjen? -Den

nordkoreanske ideologien er, så står den

heter Idealistene, den ligger der, du kan

mye nærmere nasjonalsosialismen. Det

godt få med et eksemplar hvis du vil.

nazistiske tankegodset, særlig før 1933.
For det at nazismen er jo egentlig en

Ja, jeg har begynt på den, jeg leste bare

veldig løs ideologi, som var i forandring

ikke hele. Lånte den på biblioteket. -Det er

hele tiden. Hitler gjorde den jo om til et,

litt om Nord-Korea der. Jeg har skrevet en

hvor det også var en form for innslag av

annen bok, hvor jeg har skrevet litt om

marked. Den tidlige fasen av

Nord-Korea. Ja, den kan du også få.

nasjonalsosialismen, var jo egentlig en
hypernasjonalistiskm, antisemittisk,

Men hva tror du skjedde når de

rasistisk sosialisme. Derav begrepet

amerikanerne, som ble løslatt i Nord-

nasjonalsosialisme. Så ble det til noe

Korea nå, hva tror du CIA lederen måtte

annet. Og Nord-Korea i dag er aggressivt,

gjøre for å få de løslatt, han reiste jo dit. -

og har rasistisk herrefolksmentalitet.

Gjorde lederen for CIA det? Ja. -Nei, det

Innenfor en sånn sosialistisk planøkonomi.

gjorde han vel ikke.
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være at de skal vise at de- viser litt vilje da.
Jo, det mener jeg ganske bestemt. Kanskje

Dette er ikke noen viktige personer. Han

jeg har hørt feil. -Det høres veldig spesielt

ene var jo bare en tenåring, ikke sant.

ut. Det kan hende jeg har hørt feil altså. -

Dette er uviktig for dem. Og ikke noe som

Ja, det tror jeg nesten. Jo det er mulig han

nordkoreanere får vite om uansett. De

gjorde det.

taper jo ikke ansikt for egen befolkning
uansett. Kan være hva som helst. Det er i

Hva kan ha vært byttehandelen for å få

hvert fall slik at amerikanerne og

dem fri? -Amerikanerne betaler ikke

engelskmennene, de betaler ikke ut

løsepenger.

løsepenger. Det er opplest og vedtatt.
Mens franskmennene, og tyskerne, de gjør

Hva kan de da ha lokket med? Nord-Korea

det. Sies det da. Det er derfor man

er ganske uforutsigbare, push and pull er

beholder de amerikanske og engelske

det noe som heter. De er aggressive i et

gislene og hogger hue av dem i Midtøsten,

øyeblikk, også milde en stund. Også vet de

i Syria.

å balansere dette. Så det kan like gjerne

----
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Store deler av
prosjektene mine
foregår ute i en
sosial og politisk
virkelighet.
-Morten Traavik
Det er ikke slik at du i
det ene øyeblikket kan
velge politikken, og i det
andre øyeblikket kan
fraskrive deg ansvar
fordi du er kunstner.
-Bård Larsen
-
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å

Morten Traavik jobber i grenseland for hva som blir oppfattet som kunst, noe det blir
problemer ut av. Kunstneren sier selv at store deler av det han gjør foregår ute i en
sosial og politisk virkelighet, og at skillet nesten er visket ut. Bård Larsen påpeker at det
ikke er slik at kunstneren i det ene øyeblikket kan velge politikken, og i neste øyeblikk
fraskrive deg alt ansvar fordi du er kunstner. Det er her mye av problematikken rundt
Nord-Koreaprosjektene ligger.
Det at kunst vurderes utfra sin moralske ethos er ikke noe nytt. Anne Beathe Mauseth,
skiver i etterordet til Jacques Rancières Sanselighetens Politikk at antikkens Platon
forviste kunstnere fra bystaten. Dette fordi han mente de forkludret den rådende orden,
og fordi de «tilranet» seg en plass han mente de ikke hadde fått.23
La oss ta et hopp frem i tid, fra oldtidens filosofer, til debatten i dag. Filosof og fotograf
Susan Sontag (1933-2004) har skrevet mye og godt om etikk og dens rolle i forhold til og
i kunsten. Sontag stoler på det estetiske objektet i seg selv- uavhengig i hva det
fremstiller.24 Bernhard Ellefsen (1984-), litteraturkritiker i b.la Morgenbladet, kritiserer
Susan Sontag for å isolere de estetiske erfaringene som hun beskriver i On Style. Ellefsen
hevder at «et kunstverk er på ulike måter alltid bærer av et verdisyn.» 25 Han kritiserer
henne videre ved å understreke at hun isolerer i for stor grad kunstverket fra
virkeligheten det utgår fra. Ellefsen mener kunstens moral ikke kan unndras det enkelte
verkets forbindelser til vår historiske og trivielle verden. Et sublimt, men antisemittisk
verk vil for eksempel alltid være moralsk problematisk. Ellefsen peker i den samme
teksten på at det alternativ kan være en markør i verket som peker på at dette er
problematisk. Kaja Schjerven Mollerin (1980-), redaksjonsmedlem i Agora, skriver i
samme tidsskrift i essayet Ordet i hjørnet om kunst og moral i Susan Sontags
forfatterskap, at Sontag tilskriver kunsten både en helende kraft, og en opplærende
23

Maurseth, Anne Beate. Oversettelse/etterord i Sannslighetens Politikk av Jacques Rancière. 2012. s.80.
Her siktes det spesielt til essayet On Style. Susan Sontag, 1965.
25
Ellefsen, Bernhard. Medaljens forside. Om Susan Sontags In America. Agora. Journal for metafysiske
Spekulasjoner. Nr. 2/3 2011. s. 161-162.
24
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funksjon.26 Sontag refererer ofte til den tyske filosofen Friedrich Schiller (1759-1805)
når hun tar opp kunst og moral. Han hevder at kunsten kan brukes som et redskap som
kan foredle menneskets karakter og dermed også forbedre det politiske liv. Med
forutsetning at kunsten er fri, og ikke gitt til oss av staten, og at den henter sin
inspirasjon fra forbilder som har holdt seg rene og klare til tross for politisk fordervelse.
En liten digresjon; Susan Sontag bruker etikk og moral om hverandre. Det gjør også den
norsk filosofen Arne Johan Vetlesen, som sier; «Jeg forkaster distinksjonen og bruker
etikk og moral om hverandre.»27 Sontag mente også at et kunstverk ikke trengte å
diskutere moralspørsmål for å virke moralsk på oss.

Dan Park er en svensk kunstner som har fått mye omtale i media. Dette i forbindelse
med det mange oppfatter som overskridelser av hva som burde være tillatt. Biografien
hans omfatter også det svenske rettsvesenet som ga, etter anke, Park en fengselsdom på
fem måneder. Dette på grunn av rasistiske og nazistiske motiv. I et foredrag på
Deichmanske bibliotek i Oslo blir dette debattert, hvor blant annet dette eksempelet
brukes: «Hvis du henger Zyklon B-bokser og tegner hakekors ved en synagoge, så er det
greit så lenge det kan settes i en kunstnerisk kontekst.»28 Videre påpekes det at dette
ville være uakseptabelt hvis noen ikke-kunstnere gjorde det samme. Forfatter og
forlegger Anders Heger (1956-) kommenterer på dette i Morgenbladet, hvor han sier: «I
Norge har vi lang tradisjon for at ytringsfrihetsbegrepet endrer seg når det kommer til
kunst.»29 Videre sier Heger at den beste fremgangsmåten, og løsningen vil være å ha én
standard for hvordan ytringsfriheten tolkes.
Den tyske filosofen Theodor Adorno (1903-1969), har skrevet om den estetiske
erfaringen og kunstens forhold til den empiriske verden. Adorno mente at hvis kunsten
forsømte sin autonomi ville den bli slukt av samfunnsmaskineriet, men om den derimot
forble «strikt for seg» så ville den bli ufarliggjort, og integrert som et av mange harmløse
områder. Dette skriver kunsthistoriker og kurator Kari J. Brandtzæg (1966-) om Adorno
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i sin bok Krigens Skygge. Politisk Kunst i Norge 1914-2014.30 Hun vektlegger i samme
tekst også blant annet dette: «Med jevne mellomrom nedtones et krav om estetisk
autonomi, til fordel for en kunst som trekker inn i virkeligheten og forsøker å påvirke
politisk. Det skjer spesielt i krig og konflikt, når viktige kollektive verdier knyttet til
demokrati står på spill.»31
Kunstteoretiker Claire Bishop mener Jacques Rancière var inne på noe viktig når han
sier at vi også må tillegge vår opplevelse av kunsten som autonom. Ikke bare det fysiske
verket, men alle opplevelser i forbindelse med kunstnerisk produksjon. Når estetikk skal
vurderes, trumfer det autonome regler som gjelder i andre disipliner. Rancière knytter
politikk tett opp til kunsten, da han mener den etterstreber det samme: å gjøre verden til
et bedre sted. Med denne rammen er det umulig å ikke gjøre en estetisk bedømmelse
som ikke på en og samme tid også er politisk.32
I intervjuet jeg gjorde med Bård Larsen nevner han Peter Handke som et eksempel.
Handke fikk Ibsenprisen 20. mars 2014. Det kontroversielle ved prismottakeren er blant
annet at han var venn med Slobodan Milosevic, og talte i hans begravelse. Det har vært
rettet kritikk mot tildelingen av prisen, men også støtteerklæringer for tildelingen.
Forfatter Karl-Ove Knausgård har ledet an i å forsvare tildelingen. Kanskje ikke så rart,
ettersom han er Handkes forlegger i Norge. I litteraturtidsskriftet Vinduet blir en rekke
forfattere intervjuet, og spurt hva de mener om tildelingen.33 Forfatter Jon Fosse sier
han er imot en estetisering av politikken, og mot en politisering av estetikken. Han
støtter tildelingen med hovedvekt på at (politiske) ytringer må skilles fra kunstnerisk
produksjon, og at dette bør være problemfritt. Han trekker også inn et mye brukt
eksempel, Knut Hamsun: «En kan likevel ikke hevde at forfatteren av På gjengrodde stier
ikke fortjente sin nobelpris.»34 Når det gjelder Hamsun, så oppfatter jeg at det er stor
konsensus om at han fortjente Nobelprisen, og at vi må se bort fra hans nazistsympatier
under andre verdenskrig selv om det stadig problematiseres. Det er kanskje ikke mulig
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å sammenlikne de to, men en naturlig tanke er at avstand i tid kan lege mange sår.
Massakren i Srebrenica har en viss avstand i tid, og geografisk avstand. (Kulturelt sett vil
USA være nærmere enn Øst-Europa for mange i Norge).

Kvaliteten på kunsten er et av mange spørsmål som nevnes rundt temaet kunst og
ytringsfrihet. På lederplass i Morgenbladet, skrives det: «Hva skjer når kunsten er god?
Det er ikke noe problem å ta avstand fra Dan Parks collager, som er så svake at det bare
blir rasismen som står igjen.»35 I samme ledertekst sies det at det trolig er slik at «sterke»
kunstnere går lettere fri moralsk sett, at kvaliteten på ytringen spiller inn. Enten vi liker
det eller ikke. «Her ligger det åpenbart et svakt punkt i vår dømmekraft, for talent fritar jo
ingen fra moral. Grunnen til at vi likevel frikjenner sterke kunstnere, er fordi de tilfører
innholdet flere lag, dybder og nivåer.»36 Bjarne Melgaard brukes i lederen som et
eksempel på god (sterk) kunst, som derfor går lettere fri fra moralske anklager. Nå har
Melgaard blitt diskutert en del og fått mye pepper, for eksempel på reproduksjon og
gjenbruk av bilder hentet fra et magasin for pedofile. Det lederen i Morgenbladet mener
med «lettere går fri», er nok at populariteten til kunstneren er voksende, og prisen på
kunstverkene hans bare øker. Jeg mener «flere lag, dybder og nivåer» er essensielt i
spørsmålet om kvalitet. Har Nord-Koreaprosjektene til Morten Traavik dette? Det vil,
forhåpentligvis, denne oppgaven belyse, og gi noen svar på.

Øyvind Berg, lyriker og skribent i litteraturtidsskriftet Vinduet, tester ut hva geografisk
nærhet gjør med toleransen vår, når han sammenlikner massakren i Srebrenica og
massakren på Utøya.37 De færreste ville bejuble en forfatter som sympatiserte med
Anders Behring Brevik. Nå skal det også nevnes at dette er nærmere i tid, ikke bare
geografi.
Den amerikanske kunstneren Martha Rosler lager fotomontasjer hvor hun spiller på å
bringe det fjerne inn i det nære, for å sette fokus på hendelser langt unna. Bringing the
35
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War Home: House Beautiful er en serie fotomontasjer fra 1967-72, hvor vietnamesiske
soldater ble plassert i kjøkken til amerikanske hjem.38 Rossler gjentok dette i 2004, med
liknende montasjer fra Irak-krigen. Det kan sies at Morten Traavik benytter noe av det
samme grepet, når han tar med nordkoreanske barn til Norge, og plasserer dem i et
stykke av Torbjørn Egner. Nord-Korea blir plutselig nært, og vi blir tvunget til å ha et
forhold til situasjonen, som ellers er langt borte. Susan Sontag hevdet at krigens minner
og hendelser forblir lokalt.
Et annet eksempel, her fra billedkunsten, er Pablo Picasso. Picasso var en venn og
beundrer av Joseph Stalin. Picasso sendte blant annet Stalin bursdagshilsen på 70 års
dagen hans, og malte en rekke portrett av diktatoren.39 Picasso fikk også Stalins
fredspris i 1950. I en periode på slutten av førti tallet var Picasso under etterforskning
av FBI. Hans kommunistiske sympatier var tydeligvis ikke populært i USA. Picasso
beholdt sin popularitet som kunstner, selv om det var diverse problemer med
utstillinger som ble av avlyst og utsatt osv. Selv om dette er kjent, er det ikke det første
som nevnes når Picasso omtales i dag. Hans kunst har en særegen posisjon, hevet over
dette. En av grunnen kan være, at det nesten har vært tradisjon og svært akseptert blant
kunstnere å ha kommunistiske sympatier. Dette må sies å være greit, men Picasso gikk
lenger ved å «hylle» Stalin. Allikevel henger ikke dette ved Picasso, som det gjør ved
Hamsun. Nå skal det også nevnes at Picasso er «større» enn Hamsun. På den andre siden,
som nevnt i paragrafen over, skal størrelsen på kunstnerskapet bestemme dette? Dette
er mulig et evig dilemma, og sånn må det kanskje være. En ting som også skal legges til i
historien om Picasso og Stalin er et portrett Picasso laget av diktatoren rett etter hans
død i 1953.40 Stalin er portrettert med bart og feminine trekk. Dette var ikke noe
kommunistpartiet så med blide øyne på, og Picasso fikk seg en ripe i lakken fra de
kanter. Kanskje akkurat den politiske ambivalensen han trengte for å beholde
populariteten i alle leire.
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Så hva kan denne argumentasjonen tilføre debatten rundt Nord-Koreaprosjektene til
Traavik? Det etiske er uten tvil noe av brodden i Nord-Korea prosjektene til Morten
Traavik, og mye av debatten som har versert i media debatterer det etiske i prosjektene,
om det er riktig av kunstneren å jobbe med nordkoreanere osv.
Nord-Korea er langt fra Norge, geografisk og kulturelt sett. Det er imidlertid rimelig stor
konsensus om at styresettet i landet er forkastelig, og befolkningen lider. En FN rapport
fra 2014 bekrefter de elendige forholdene for menneskerettigheter i landet.41 Denne
konsensusen omfatter også kunstneren selv, og andre som stiller seg positive til
prosjektene. Der enigheten stopper, er hvorvidt det er riktig å samarbeide med
nordkoreanere, på Nord-Koreas premisser. Når jeg intervjuet Morten Traavik og Bård
Larsen, var en del av spørsmålene knyttet opp mot etikk. Traavik svarer på dette at han
ikke vil gjøre noe som setter personer i fysisk fare. Han vil heller ikke knytte seg opp til
f.eks. en vennskapsforening som støtter styresettet i Nord-Korea. Larsen mener nok at
disse grensene er tråkket over. Han sier i intervjuet jeg gjorde med han at han har «malt
seg litt opp i et hjørne.» Larsen mener at Traavik må trå svært varsomt, for å ikke sette
noen i fysisk fare «nå har jo han bygget opp et nettverk, med mange ungdommer i NordKorea. Så hvis han skulle gå ut kritisere Nord-Korea beinhard, så tror jeg han kan sette
noen i fare i Nord-Korea.» Larsen mener også at det å samarbeide med
kulturmyndighetene i landet, sidestilles med det som Traavik omtaler som «det å bli
med i en vennskapsforening som støtter styresettet.» Det skal også sies at FN rapporten
peker på kultur som en del av løsningen for å bedre forholdene I Nord Korea:

Kommisjonen anbefaler at stater og sivilsamfunnsorganisasjoner bygger opp
under og åpner opp for folk - til-folk- dialog og samarbeid på slike områder som
kultur, vitenskap, sport, styresett og økonomisk utvikling som gir borgere av
Den demokratiske folkerepublikken Korea muligheter til utveksle informasjon
og opplevelser utenfor hjemlandet.42
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Det viser seg at det er ulik forståelse av hva som faktisk gjøres og er gjort i forbindelse
med prosjektene. Traavik sier at grensen går ved å samarbeide med
vennskapsforeninger o.l. som støtter styresettet i landet. Larsen mener at Traavik gjør
nettopp det. Det er ikke første gang propaganda vs. en dokumentarisk fremstilling har
vært gjenstand for debatt. Leni Riefenstahl, som blant annet har regissert Triumph of the
Will og Olympia, måtte etter andre verdenskrig forsvare seg mot beskyldninger om at
hun laget propaganda for Hitler.43 Selv hevdet hun at hun kun var en observatør, og at
filmene var rene dokumentariske verk. Det at hun var en nær venn av Hitler, og laget
filmene på bestilling fra han, gjorde ikke forsvaret noe enklere. Riefenstahl ble imidlertid
en anerkjent regissør, og fortsatte å produsere filmer.
Festspillene i Bergen hyret Morten Traavik til deres program i 2014. Erik Ulfsby, som er
teatersjef ved Det Norske Teateret, kommenterte i den forbindelse Traaviks prosjekt:
«Jeg har ikke noe imot Traavik, men jeg ville aldri innledet et samarbeid med regimet i
Nord-Korea.»44 Ulfsby viser til holdningen til Sør-Afrika under apartheidregimet.
«Traaviks prosjekt blir et samarbeid med et terrorregime, uansett hvordan man snur og
vender på det. Kulturlivet var flinke til å boikotte Sør-Afrika på åttitallet, og de fleste er
vel enige om at dette var riktig. På slike premisser hadde ikke Kardemomyang vært
aktuelt på Det Norske Teateret.»45 Festspilldirektør Anders Beyer avviser at
samarbeidet med nordkoreanere er støtte til regimet. Anders Heger mener at «det er
ikke galt i å drive kultur i et diktatur, men jeg er mildt oppgitt over at Traavik i lengre tid
har benyttet seg av diktaturets egne institusjoner for å fremme sin egen kunst.»46 Det
skal sies at familien til Torbjørn Egner ga Traavik tillatelse til å sette opp stykket. «Vi
vurderte det slik at dette er i politimester Bastians ånd. Å la unge musikere fra NordKorea komme til Norge på kulturell utveksling er positivt.»47 Traavik får også støtte og
skryt av gallerist Malin Barth: «Han løfter blikket ut av Norge over på andre regioner. Og
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han er veldig ofte aktuell. Traavik har lyktes med det mange andre kunstnere bare
drømmer om; å nå ut av kunstverdenen.»48
Bård Larsen på sin side sier dette i et debattinnlegg; «Sletteholm har selvfølgelig helt rett
i at kunsten skal være fri, men den må ikke nødvendigvis være statsfinansiert.»49 Videre
betviler Larsen at det er mulig å vurdere kunst uten politiske briller. Larsen sier også
dette:
… fordi det er et politisk prosjekt, og fordi kultur også er makt. Når store
kulturinstitusjoner gir penger til Traaviks samarbeid med nordkoreanske
myndigheter får saken en ekstra dimensjon. Adressaten for kritikken vår
(Civita, red anm.) har altså ikke vært Traavik alene, men også offentligheten
og de store kulturinstitusjonene.50
Morten Traavik har selv ofte besvart kritikken i media. Yngve Slettholm, leder av Norsk
Kulturråd har også vært ute og forsvart tildelingen av midler til Traavik og hans NordKorea-prosjekter. Slettholm får støtte fra Per Ananiassen, teatersjef ved Avant Garden i
Trondheim, som mener Morten Traavik tør det ingen andre tør.51 Amund Grimsrud i
Scenkunst.no sier også at det
ikke er ofte at et kunstnerisk
prosjekt river og sliter i ham
i den grad som Work in
progress gjør: «I ei perfekt
setting der vi i strålande
sommarvær sat vagla opp
utanfor Trondheim Senter
for Samtidskunst, fekk vi sjå
eit kulturklæsj og ein
Amund Grimsrud beskriver opplevelsen av Work in Progress med «et
kunstnerisk prosjekt som river og sliter i tilskuerne.» Her ser vi et
klappende publikum etter forestilling. Foto: Trøndelag senter for
Samtidskunst/Flickr gjengitt med tillatelse fra museet.

happening som det er vanskeleg
å sette ord på, men som gjorde
noko med dei fleste av oss. Og
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slik er det vel god kunst skal vere?» 52 «Det er viktig å bygge bro mellom kunsten og det
som skjer i samfunnet,» sier Katinka Rydin Berge og Hege Aga Edelsteen i
scenekunstgruppa Kompani Camping.53
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Ballonger for Burma er en
diagnose jeg stilte i en
artikkel i Morgenbladet.
Det var en kunstner som
hadde fylt en glassmonter
med ballonger.
-Morten Traavik

Det som er helt sikkert, er at
Morten Traaviks prosjekt,
har ingen betydning for
Nord-Korea. Det er et
musepiss i havet.
-Bård Larsen

51

I kronikken «Hvor farlig er den farlige kunsten? Morten Traavik snakker ut om livet med
diagnosen BfB,» tar Traavik et oppgjør med det han mener er pompøse, oppblåste og
tomme kunstneriske handlinger.54 Samtidig fungerer kronikken også som et argument
for prosjekter som Miss Landmine. Prosjekter som beveger seg utenfor glassmontere og
hvite vegger, og ikke minst er politisk ukorrekte. Bård Larsen uttalte i intervjuet jeg
gjorde med han at Morten Traaviks Nord-Koreaprosjekter er uten betydning for
nordkoreanere og forholdene der, og at det er å gjøre seg store tanker om egent
prosjekt. «Det er et musepiss i havet.» I denne delen vil jeg se på ulike former for politisk
kunst, blant annet ved å belyse historiske og samtidige eksempler.
I en debatt rundt hva politisk teater er, og ikke er, brukes Traaviks Kardemomyang som
eksempel på et dagsaktuelt teater.55 Er det politisk? Morten Traavik skaper definitivt
debatt og refleksjon rundt et politisk tema, men hevder selv han ikke aktivt velger side.
Debatten beveger seg rundt om det å skape denne refleksjonen er «nok» til å kalles
politisk teater. Det nevnes også at Traavik selv ikke definerer det som politisk teater. Jeg
stilte Morten Traavik et oppfølgingsspørsmål på intervjuet jeg gjorde: Vil du definere
dine prosjekter som politisk kunst? Traavik svarer dette: «Politisk kunst er et begrep som
er blitt så mye misbrukt siden i hvert fall 1970 tallet at jeg ikke gjerne identifiserer meg
med det, men samtidig mener jeg disse prosjektene oppfyller kriteriene for hva som har
rett til å kalle seg EKTE politisk kunst.» Traavik har også uttalt dette:
For meg personlig lager såkalt «politisk kunst» stort sett mer
indifference så lenge den er variasjoner over de samme tre gamle
hovedtemaene a) USA er fælt, b) skinnhellig moralisering over vårt
påstått overfladiske media/konsument/pornosamfunn, og/eller c) vilegentlig-helst-være-rockestjerne selv-diggende popkulturdekonstruksjons-smartass.56

54

Traavik, Morten. Hvor farlig er den farlige kunsten? Morten Traavik snakker ut om livet med diagnosen BfB.
Morgenbladet 27. mars-2.april 2009. BfB er en forkortelse for Ballonger for Burma. Dette er hentet fra et
kunstprosjekt utenfor Nationaltheatret. Traavik bruker dette som en metafor. BfB vil bli beskrevet mer detaljert
senere i oppgaven.
55
Denne debatten foregikk (blant annet) på Scenkunst.no sommer/høst 2014. De deltakende parter var Chris
Eriksen. Kall det politisk. Eller ikke. Eller noe annet. 19.08.2014 og Avskaff begrepet politisk teater. 15.05. 2014
og Anna B. Watson Et forsøk på å definere politisk teater. 27.06.2014
56
Nydal, Maria Therese og Bäckström, Heidi Den Farlige kunsten. Norwegian Arts Council 2008. PDF fra intervju
på www.traavik.info oppsøkt 29.mars 2015

52

Så er det politisk teater? Uvisst, og det beror på definisjon. Hvis definisjonen innebærer
refleksjon rundt politikk og politiske temaer, så befinner det meste av Traaviks
produksjon seg innenfor dette. For noen er propagandakunst, eller politisk kunst to
motsetninger- andre vil hevde at politikk og kunst naturlig hører sammen. I Berlinbiennalens invitasjon til å sende inn bidrag i 2012, ble kunstnerne bedt om å svare på
spørsmål om hvorvidt de betraktet seg som politiske.57
Kari J. Brandtzæg skriver at det siste tiåret observeres en ny vekket interesse for en
sosialt motivert kunst i en rekke internasjonale utstillinger og antologier.58
Utgangspunktet har ofte vært at hvis ikke kunsten kan forandre verden, bør man i det
minste utforske kunstenes relasjon til denne. Derfor vises også fortidens revolusjonære
og sosiale kunstpraksiser ny oppmerksomhet, med tanke på hvilken mulighet dagens
kunst har til å gjøre en forskjell i en polarisert verden med økonomiske nedgangstider,
terror, revolusjoner, kriger og flyktninger. Jeg vil si at Morten Traavik går rett inn i dette
problemområdet, og utforsker kunstens mulighet i et av verdens fattigste land (NordKorea) og rikeste (Norge) land.
På 30 tallet fikk flere norske kunstnere tilnavnet tendenskunstnere. Tendenskunst vil
forstyrre og avbryte. Sjokkere, som den tyske filosofen Walter Benjamin hevdet.
«Tendenskunst er kjent som alltid breial og høylytt.»59 Tendenskunst bryr seg ikke om
form for formens skyld, og eksisterer ikke for sin egen del. Den skulle få oss til å tenke og
handle. Denne kunstformen ville koble det estetiske med det etiske. Norske
tendenskunstnere som Henrik Sørensen, Per Krohg og Reidar Aulie eksemplifiserer
dette. De er alle malere. Parallellen som kan trekkes til Traavik er engasjementet, og, jeg
vil påstå, at formen er annenrangs budskapet og handlingen som skal formidles. Den
hollandske kunstneren Theo van Doesburg kritiserte i 1923 tendenskunsten og
tendenskunstnerne med en artikler i noen av datidens ledende magasiner og
tidsskrifter.60 Kritikken gikk ut på at kunsten må følge sine egne regler og kan ikke være
underlagt utenforliggende objektiver, være seg kommunister, religiøse eller
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nasjonalistiske. «Hvert eneste proletarisk kunstverk er når det kommer til stykket ingen
ting annet enn en plakat for fremtidens borgerskap.»61 I og for seg så hadde van
Doesburg også handling og forandring som målet med den kunsten han fremmet, «ren
kunst» (her: uten politisk budskap) kunne og vil oppnå sitt utopiske mål, og skape en
bedre verden for menneskeheten. Samme mål, ulik fremgangsmåte med andre ord.
Rett etter annen verdenskrig var politisk kunst som oftest billedkunst.62 Den sovjetiske
byråkraten Andrei Zhdanov etablerte en kunstform nært til staten Sovjet. Sosialrealisme
ble dette kalt. Utrykket beskrev det revolusjonære fremskrittet og seieren til
arbeiderklassen. I følge Zhdanov var dette kunstens plikt. Ettersom så godt som alle
vestlige land hadde nokså store kommunistpartier under den kalde krigen, ble dette
karakteristiske utrykket benyttet av kunstnere i flere land enn Sovjet. Det hevedes også
at motpolen USA, fra statens side, benyttet kunsten til å markere og utrykke seg. Den
abstrakte ekspresjonismen, som delvis oppstod i USA, er motpolen til det stramme og
realistiske utrykket til sosialrealismen i Sovjet. Abstrakte malerier skulle utrykke den
frie og moderne verden, hvor de kunstneriske grensene til en viss grad var oppløst.
Abstrakt kunst ble i dens spede start av tyskere kalt ungegenstätliche Kunst. Som betyr
noe sånt som kunst uten objekt eller subjekt, og det var ikke rom for noe politisk
budskap.63 Som beskrevet ble formen allikevel tatt til inntekt for et politisk tenke og
styresett. Jackson Pollocks malerier skulle assosieres med demokrati. Abstrakt kunst
eksisterer ikke i den nordkoreanske realismen. Morten Traavik og Henrik Placht skal
forsøke å inkludere retningen i deres DMZ Academy.64 Den første Documenta, i 1959, i
daværende Vest-Tyskland, hadde også abstrakt maleri i fokus. Etter hvert beveger det
estetiske utrykket seg mot foto og objekter i forbindelse med Korea og Vietnam krigen.
Claes Oldenburg lager i 1969 en enorm leppestift, plassert på en tanks. Det myke på det
harde, det feminine på det maskuline. Morten Traavik, som nevnt før i teksten, hvor jeg
kort beskriver hans kunstnerskap, lagde en liknende skulptur med en kjempekondom
plassert på en atomrakett. Også dette spiller på estetiske motpoler og objekter, som
normalt ikke hører sammen.
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Under og etter Korea og Vietnamkrigen, oppstår en kulturell og politisk kamp i den
vestlige verden. Performancekunst gjør sitt inntog. Denne kunstformen må sees som en
utvikling og forlengelse av den historiske avant-garden, først og fremst Dada og
Futurisme. Disse to ismene forandret tradisjonelle kunstakademier, og tvang kunsten
inn i konfrontasjon med resten av samfunnet.65 En stor utstilling av Dada-kunst i
Düsseldorf i 1958, var med å definere retningen til en ny kunstbevegelse kalt Fluxus.66
Joseph Beuys, som var aktiv innenfor Fluxus, så på kunst som et verktøy til åndelig og
politisk oppvåkning. Performance inneholder nesten alltid, i hvert fall frem til 90- tallet,
et politisk budskap. Være seg storpolitikk, utført i en metafor/ speiling av samfunnet
eller inn i den private sfære, med syn på kropp og kjønn.
Traavik tar det fjerne inn i en lokal setting når nordkoreanske barn kommer til Norge. Vi
må forholde oss til noe som vanligvis er langt borte, både geografisk og kulturelt. Under
Venezia biennalen i 2001, utførte Santiago Sierra en kunstnerisk handling, for å
kommentere på immigrantproblemet i biennalebyen, i Italia og i resten av Europa.
Sierra betalte immigranter og gateselgere for å bleke håret. Deretter fikk de tilgang til
hans plass i den spanske paviljongen. Dette skapte en slags ubalanse i biennalebyen, og
røsket opp i bildet hvor immigranter selger uekte vesker, solbriller o.l. på gata. Nå var de
blonde, og «synlige,» på kunstbiennalen. Prosjektene til Sierra er ofte utført i den
«virkelige verden,» og her utført av ekte immigranter, men satt inn i en paviljong på
biennalen. Dette skaper en motsetning, og en uro hos tilskueren.67 Morten Traavik gjør
noe av det samme når han får nordkoreanske musikkskoleelever til å spille Take on me
på trekkspill. Betrakteren kan kanskje synes musikken er vakker, men vet samtidig noe
om hvordan forholdene er i Nord-Korea. Dette gjør det vanskelig å bare nyte synet av
flinke barn og musikken. Noe «skurrer» i bakgrunnen.
Den norske kunstnerduoen Goksøyr og Martens lager også kunst som er kritisk og
kommenterer media. It would be nice to do something political, ble blant annet vist under
Venezia-Biennalen i 2007. En stor glossy reklameplakat ble montert opp, hvor duoen er
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avbildet med kommentarene «It would be nice to do something important. Something
political?» verket er ikke bare en kommentar på reklame, og dens «falskhet,» men også
at det er veldig korrekt å gjøre noe politisk som kunstner. Denne korrektheten, og det
som av mange oppfattes som misbruk av politisk kunst, har Traavik tatt sterk avstand
fra i en rekke intervjuer og kronikker. I en kronikk i Morgenbladet definerer og
beskriver kunstneren en diagnose, Ballonger for Burma, for å beskrive denne type
politisk kunst. Diagnosen innebærer blant annet dette:
BfB kjennetegnes ved en ekstatisk-visjonær tro på kunstneriske handlinger
(f.eks. teaterforestillinger, visuelle kunstutrykk, performanceinstallasjoner et
cetera) kan og skal avstedkomme momentane og strukturelle sosiale
endringer i den generelle befolkningens adferdsmønster.68
Traavik vil helst ikke bruke begrepet politisk kunst, som han mener er misbrukt og
utnyttet mye siden 70-tallet, han mener også at hans kunst kan defineres som ekte
politisk kunst. Goksøyr og Martens lagde i 2009 verket Palestinian Embassy. Dette var
en luftballong som skulle fungere som møteplass og en mulighet til å diskutere Palestina,
og konflikten rundt det ikke-eksisterende landet. Palestinske og norske politikere var
med på ballongtur. Kunsten går ikke rundt grøten, men vil ha ekte samtaler og diskusjon
med beslutningstakere.

Ballonger med ulik funksjon? Morten Traavik bruker kunstverket «Røde ballonger for Burma» som
eksempel på kunst han synes er «oppblåst og navlebeskuende.» 1001 ballonger ble sluppet i et
glasspaviljong foran Nationaltheatret i Oslo. Dette for å symboliserer folkets kamp i Burma. Kunstnerduoen
Goksøyr og Martens bruke en luftballong som møteplass for politikere som ville diskutere Palestina. Foto fra
venstre: Darwin Bell/Flickr og Kevin Anderson/Flickr. Begge Creative Commons.
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Rancière mener at kunstens måte å være politisk på, ikke har noe med å gjøre hvordan
den tematisk tar opp politiske saker, men heller hvordan den tilveiebringer nye
sansemåter.69 Således kan det sies at ballongene i glasspaviljongen foran
Nationaltheatret potensielt kan gjøre dette (tilveiebringer nye sanseområder). Rancière
sier også at han vektlegger det nyskapende i kunsten, når det gjelder å bedømme hva
som fungerer i kunsten. Det at kunsten er innovativ og går nye veier har en verdi i seg
selv, og står det mellom to kunstnere, vil den som er nyskapende «vinne.» Her bruker
han forfatterne Virginia Woolf og Emile Zola som eksempler, hvor han vil foretrekke
Woolf for hennes nyskapenhet. Så, kan Traavik plasseres i kategorien nyskapende?
Selvfølgelig er det andre som har gjort liknende ting før, men det er også mange faktorer
i prosjektene som gjør at det er innovativt, og at de representerer noe som ikke har blitt
gjort før.

Traavik beskriver til dels utholdelige forhold i landet, samtidig som det er noe som
trekker han dit. Nordkoreanere kommer til Trondheim, Kirkenes og Bergen. En ideell
tilstand, der såpass forskjellige land som Nord-Korea og Norge samarbeider. Elever fra
Steinerskolen i Trondheim opptrer med elever på samme alder fra Nord-Korea. Dette
samarbeidet fremstår (for noen) som en ideell tilstand, der samarbeid og kunst
overvinner alt. På 30-tallet reise norske kunstnere som Willi Midelfart, Karen Holtsmark
og Henrik Sørensen, for å studere hvordan utopiet, Sovjet, var blitt virkelighet.70 Utopia
er et sted å strekke seg etter, og en ønsket tilstand.71 Utrykket ble benyttet allerede i
oldtidens Hellas, med betydning Ingen steds. Kari Brandtzæg peker på en interessant
observasjon om at utopier, både kollektive og individuelle, virker inn på kunsten og dens
forhold til politikken både i mellomkrigstiden og på 1970-tallet.72
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Hva er dagens utopi? Vanskelig å si. Det kan ha noe med økologi, grønne byer, ingen
forurensning, mindre forbruk å gjøre. Occupy Wall Street bevegelsen, som oppsto i
kjølvannet av finanskrisen i USA, lengtet/lengter etter et samfunn som ikke er bygget på
kapitalistiske systemer. Mange
brukte sosialdemokratiet som
eksempel på sin utopiske
styringsform. Hvis utopia er et land,
slik som Sovjet ble oppfattet som
perfekt på 30-tallet, utmerker
kanskje Norden seg. Vi er nokså
likestilte, demokratiske og
sosialistiske. Bor vi i nåtidens utopia?
Kanskje det er derfor det ikke
produseres mye utopisk kunst i

Grønne byer, bærekraftigutvikling og mindre materialisme,
dagens utopi? Her fra Herligheten parsellhage i Bjørvika, Oslo.
Foto: Privat/Ragna Marie Fjeld

Norge i dag, fordi vi er i utopia. Det er kanskje en drøy påstand, og vi som bor her, vil nok
langt fra hevde at alt er perfekt. Det er mye å ta tak i. Og som Traavik, har vi et
internasjonalt engasjement. Traavik selv vil mulig hevde det er et falske ballonger for
Burma engasjement, men allikevel. «Til forskjell fra tidligere generasjoner er kunsten i
mindre grad realpolitisk og partipolitisk orientert.»73 Dette sier Kari J.Brandtzæg om
norsk politisk kunst. Morten Traavik går inn i realpolitiske problemstillinger og
områder, og det er her hans politiske kunst skiller seg fra mye av den politiske kunsten i
dag. Det er nok dette som fascinerer meg med prosjektene. Den viljen og mulighetene
prosjektene har til handling.
Drømmen om utopia har vel alltid vært verdensfred og likhet. På dette området kan det
sies at Traavik jobber for at nordkoreanere skal få det bedre. Nord-Korea er for de fleste
så lang unna en ønsket tilstand, utopia, som det går an å komme. De fleste er enige om at
dette landet ikke er en idealstat. Noen vil også hevde at landet ikke eksisterer, ved at
verdenssamfunnet har begrenset kontakt med landet. Motstandere av å opprettholde
sanksjoner mot landet, hevder at «de later som problemene og landet ikke eksisterer».
Traavik innrømmer på lang vei landets eksistens, og mange vil si at han omfavner det.
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Dette kan være det utopiske i hans prosjekt, omfavnelsen og intensjonen om at alle skal
samarbeide, og at ting skal bli bedre.
Det hevdes at det utopiske er mer eller mindre tilstede i all kunst. I hvert fall der det
hevdes at kunsten gjør verden til et bedre sted på et eller annet nivå.74
En av innvendingen mot dette er at utopi ofte assosieres og oppfattes som noe naivt. Noe
som ikke er mulig, og som derfor bare forsterker status quo.
Cuba er mystifisert både fra venstre og høyresiden, og av noen sett på som et
eksisterende Utopia. Blant noen er Cuba og cubanske kunstnere sett på med utopisk
lengsel. En lengsel etter det som ikke finnes.75 Dette er en digresjon, men en kan også
spørre seg om alle utopier i kunsten bygger på venstresidens (i politikken) drømmer.
Kåre Bulie anmeldte utstillingen Krigens Skygge- Politisk kunst i Norge 1914-2014, og
pekte på dette: «Påfallende både i denne utstillingen og lignende prosjekter er at politisk
kunst i Norge later til å være synonymt med varianter av venstreradikal kunst.»76 Bård
Larsen har tidligere skrevet dette i forbindelse med at Traavik fikk sette opp forestilling
under Festspillene 2014:
Den dagen Festspillene viser kunstprosjekter som nyanserer bildet av
det høyreekstreme Jobbik i Ungarn eller Gyldent Daggry i Hellas - i
nært samarbeid med disse partiene - da kan vi tro på at dette bare
handler om kunst. Men vil vi det? Det er svært sannsynlig at
kulturlivet ville sprekke av sinne den dagen et slikt prosjekt fikk
offentlig støtte. Hvis svaret til Festspillene er nei til slike samarbeider hva er det da ved nordkoreanske kulturmyndigheter som gjør dette
annerledes? 77

Fra motstanderen til Traavik, ligner prosjektene mer på et dystopi. At Nord-Korea er et
dystopi, altså det motsatte av en utopi og en uønsket samfunnsform, kan det være
enighet rundt. Der enigheten stopper er ved prosjektene til Traavik. Kritikerne mener at
han er en nyttig tjener for dystopiet Nord-Korea, mens tilhengerne mener kunstnerne,
her Traavik, kan tjene til å oppløse eller i hvert fall utfordre dystopiet
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De ønsker ikke å være en del av
min iscenesettelse. Og større
kompliment kunne jeg ikke fått
til kunstens potensiale, da
trenger ikke jeg mer.
- Morten Traavik

Det er jo litt påfallende, at
Morten Traavik som jobber
med Nord-Korea, velger å
bruke politi og rettsvesen for å
stanse kritikerne sine. Det er
oppsiktsvekkende.
–Bård Larsen
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I innledningen på oppgaven sier jeg at min interesse for Nord-Koreaprosjektene kom
etter en kronikk i den landsdekkende avisen Aftenposten, skrevet av Bård Larsen.
I forbindelse med fredsbevegelsen oppsto, for første gang, verk hvor media spilte en
sentral rolle. Amsterdam Bed-In av Yoko One og John Lennon, ble spredd og kjent
gjennom oppmerksomhet i media. Verket var selve handlingen, men media hjelper det
frem. Jeg vil si at det som skjer i media er helt essensielt for Nord-Koreaprosjektene.
Estetikken og selve prosjektene er i og for seg interessante, men debatten som foregår i
media gjør det ekstra interessant. Morten Traavik nevner i intervjuet jeg har gjort med
han at han vil heller være i nyhetsdelen av avisene, enn i kulturdelen. Der har han
lykkes. I intervjuet spør jeg også om hans bevissthet rundt media. Slik jeg tolker svaret,
så er Traavik delvis bevisst, men han ringer ikke mediene selv for å få oppmerksomhet
og spalteplass. Sosiale medier er heller ikke brukt i prosjektene. I hvert fall ikke av
Traavik selv. Debatten i media foregår der den bør foregå, i kronikker og omtalelse i
seriøs presse. Det skal nevnes at Traavik er regissør, så iscenesettelse er et grep han er
ekspert på, og han vet nok godt hva media vil ha og trenger for at det skal bli publisitet.
På 90-tallet begynte mange kunstnere å bruke media for å kritisere deres
representasjon av sannhet.78 Kunstnerduoen bak The Yes Men er et godt eksempel på
dette. De har gjort en rekke tv og internett-opptredener under falskt flagg. Duoen skyter
først og fremst mot store korporative selskaper, hvor de får de får sitt moralske pass
påskrevet. I 2004 gikk de ut på BBC World som en talsperson fra Dow Chemical, som var
eier av selskapet ansvarlig for en større miljøulykke i Bhopal i India i 1984. Det ble
ramaskrik fra selskapet, men også mye fokus på saken som skjedde for 20 år siden. Om
The Yes Men hadde noen innvirkning på erstatningsutbetalinger forblir uvisst. Aksjene i
selskapet Dow Chemical falt 4,24 % på 23 minutter, etter at de avkreftet uttalelsen om at
de tok på seg all skyld for ulykken. Dette tilsvarte 2 milliarder amerikanske dollar i
markedsverdi.79 Jeg vil tro The Yes Men var svært upopulære hos selskapets aksjonærer
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og ledergruppe. Dette sier også noe om medias kraft i kroner og øre (eller dollar og
cent).
Lene Berg laget i 2008 et forslag til et
kunstverk, som jeg mener er et utmerket
eksempel på verk som lever sitt eget liv i
media, og media blir kanskje den arenaen
hvor verket funger best, i hvert fall når ut til
de mange (ikke det at det er noen parallell
mellom de to). Bergs verk er nevnt tidligere i
oppgaven. Media-delen av verket er derimot
ikke nevnt. Partisekretær Martin Kolberg
går imot at prosjektet kan realiseres på
Folketeaterbygningen i Oslo. Selv sier
kunstneren:

Lene Bergs verk “Stalin by Picasso or Portrait of
Woman With Mustache” her på Cooper Union
Foundations’s building I New York. Foto:
Moacirpdsp/flickr. Creative Commons.

Jeg synes det er spennende når et prosjekt kan eksistere i flere
sammenhenger. Når media tar tak i tingene styrer man ikke diskusjonene
som oppstår. For meg handlet verket Stalin by Picasso or Portrait of Woman
with Mustache, om Picassos portrett og om kunst i en politisk saks tjeneste.
Diskusjonen i media kom til å handle om Martin Kolbergs rolle i
Arbeiderpartiet.80
Det kan her trekkes paralleller til debatten som har versert i media om NordKoreaprosjektene, hvor debatten flyttes mellom ulike diskurser.
TRAAVIK SOM SITUASJONIST OG (PROPAGAND)AD-BUSTER
Rockestjerne i Pyongyang og soldater i Kirkenes som holder opp et bilde av Traaviks
nyfødte sønn. Détournement, en teknikk som ble tatt i bruk av situasjonistenene på 60tallet. Kjente bilder og objekter får en liten twist, nok til at (riktig)publikum forstår at
dette er en kritikk. The Yes Men har elementer av détournement når de går ut i nyhetene
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under falsk flagg og gir ut falske aviser.81
Man kan si at møtet med Traaviks prosjekter har en destabiliserende effekt, hvor gitte
og selvsagte oppfatninger blir utfordret med alternative bilder. Idéen vår om Nord Korea
er «case closed,» det er et diktatur, folket lever under forferdelige forhold hvor frie
kreative uttrykk er utelukket. All kreativ utfoldelse er nøye regissert og intenst
overvåket fra de laveste til de høyeste hold. Inn i dette maskineriet kaster så Traavik
sand i tannhjulene. Maskinen stopper ikke, det er ikke en skiftenøkkel der som
blokkerer tannhjulene fra å nådeløst spinne videre. Men noe skurrer, både fra vårt
perspektiv, og, jeg vil tro, deres perspektiv. Som hoffnarren vet man ikke helt hvem
vitsen er rettet mot, eller om det er noen vitsing i det hele tatt. Narrativet oppløses uten
noe uttalt mål om å falle tilbake til vanlig gjenge. Kanskje kunstneren har en tanke om å
sette i gang en kjedereaksjon, ved å sabotere ett og ett av de små tannhjulene kan man
kanskje håpe på at hele drivverket etterhvert stanser. Nei så ambisiøst er det nok ikke.
Men allikevel, å tilføre noe dissonans i bare noen små bestanddeler kan i det minste føre
til forandringer på mikronivå. De inviterte performerne og deres påpassere får kanskje
utvidet sitt perspektiv og mulighetsrom, og det er da noe. Motivasjonen og ambisjonen
til Traavik er vanskelig å få helt grep på. Er det et prosjekt som dypest sett handler om
hans behov for å bli sett? Eller om deres behov for å bli sett, bli forstått som individ, om
nødvendigheten av å røske de utav vår fastlåste sjablong? Vi kan vel trygt fastslå at ingen
kunstner av den sjenerte og tilbakeholdne typen ville gått i gang med noe så voldsomt.
Bakteppet er på måter helt i forgrunnen. Konteksten er selve skulpturen. En sosial
skulptur uten hverken hode eller hale, ja kanskje uten mål og mening av særlig konkret
betydning. It is what it’s not.
I intervjuet jeg gjør med Morten Traavik snakker han en del om iscenesettelse for media.
Det kan virke som dette ikke er ukjent, snarere tvert imot ønsket og bevisst. Det sier han
også: «Så, det er klart at jeg som regissør er bevisst på å legge frem en innpakning, en
presentasjon som vil kunne være interessante for media.» Politianmeldelsen av Civita vil
nok av mange tolkes som et regissert gavepakke for media. Selv sier Larsen dette i
intervjuet jeg gjorde med han: «Det er jo litt påfallende, at Morten Traavik som jobber
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med Nord-Korea, velger å bruke politi og rettsvesen for å stanse kritikerne sine. Det er
oppsiktsvekkende.» Dette vil nok mange være enig i og tenke at politianmeldelse er siste
utvei, og ikke noe som gjøres når to (ganske) likeverdige parter diskuterer i media.
Saken mot Civita ble da også henlagt av Oslo Politikammer.
The Yes Men bruker media for å skape publisitet og resultater i saker de synes er viktige.
Kan det være etisk problematisk? Selvfølgelig. Her vil det ofte være et stort dilemma.
Hva med aksjonærene som taper penger, som var avhengig av disse pengene for å
fullføre investeringen i et annet selskap som jobber for å bedre verden i en eller annen
form? Jeg vil tro at majoriteten har liten medfølelse med selskapet som var skyld i
ulykken i India, men det vil nesten alltid være mange hensyn å ta. The Yes Men viser her
kunstens og medias makt. Bård Larsen gir prosjektene til Traavik lite makt. Han mener
prosjektene til Traavik er et «musepiss i havet,» og at «ofte overvurderer man kunstenes
betydning. Når det kommer til stykket så er 90-95 prosent av befolkningen, som er det
avgjørende momentet, i hvert fall i demokratisk politikk, som går til stemmeurnene.»
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»

Prosjektene mine
handler ikke bare om
Nord-Korea.
Hvordan vi fordøyer
fortellinger om
omverden.
- Morten Traavik

Det hjelper ikke å
prate med
Nordkoreanere,
som er
utkommandert av
partiet.
-Bård Larsen
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Det er ikke enkelt å behandle problemstillinger som omhandler «den andre.» Her i
betydning Orienten og Oksidenten, definert og beskrevet av Edward Said på midten av
70-tallet. Said var noe så sjeldent (i hvert fall i på den tiden, og sett med Oksidentens
øyne) som en intellektuell palestiner, araber. Han tilhørte samtidig en kristen minoritet.
Med andre ord; en skikkelig outsider, i hvert fall når han etter hvert fikk jobb i akademia
på toppuniversiteter i USA som Columbia og Stanford. Said har beskrevet at han alltid
følte at han var «feil,» på feil tid til feil sted osv. Dette kan ha vært det som inspirerte han
til å skrive boken Orientalismen, som er en kritisk studie av vestlige oppfatninger om
Orienten.82 Hvilket geografisk område som inngår i Orienten er litt uklart, og Said
påpeker selv at det viktigste trekket ved hva som kan kalles Orienten er at det ikke er i
Europa, men utenfor- og i negativ forstand annerledes.83 Historien og botsgjørelsen for
den, gjør det å jobbe med «den andre» komplisert. På en og samme tid eksisterer dårlig
samvittighet for
imperialismen, viljen til å
hjelpe, sosial samvittighet og
«vi vet best» holdninger. En
god dose av skyld, og da både
skyld for historiens erobringer
og kolonialiseringer, men også
ettervirkningene av Saids teks.
Det at Said i Orientalismen
peker på at Orienten ikke kan
representere seg selv, men må
representeres eller hjelpes av
andre; Oksidenten vet best hva

En reddende engel eller overformynder? Her poserer Morten Traavik
«utkledd» som en bistandsarbeider, i forbindelse med prosjektet «Pimp My
Aid Worker.» Foto: Traavik.info gjengitt med tillatelse fra kunstneren

Orienten trenger. Dette stiller spørsmål ved vestens inngrep i form av for eksempel
bistand til Orienten. Hjelper vi da, eller er vi overformyndere?
I forbindelse med prosjektet «Pimp My Aid Worker» uttalte Traavik dette: «Pimp My Aid
Worker er et forsøk på å skape likeverd, og å motvirke den ulikheten i selvoppfattelse
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som gjør det vanskelig for sånne som meg og deg og ha en en-til-en samtale, på
ordentlig… Medlidenhet er også en form for nedlatenhet.»84 Det er myE ambivalens i det
«å hjelpe.» Dette gjør at det blir komplisert å gjøre noe, langt mindre gjøre det riktig.
Mye av denne ambivalensen fikk nok Morten Traavik (også) smake på da han jobbet
med Miss Landmine i Angola og Kambodsja. Lokalbefolkningen hyllet og tok godt imot
prosjektene, mens vestens problemer med seg selv og redsel for å virke imperialistiske,
og gjøre noe feil utenfor den korrekte boblen, førte til en fordømmelse av prosjektene.
Mulig det er mer komplisert enn som så, og en annen siden av saken, som noe av
kritikken rettet seg mot var maktforholdet mellom mann og kvinne. Er det rett at
kvinnekroppen skal fungere som et materiale for kunstneren, gjennom en
missekonkurranse? Det er mange hensyn å ta, noe som igjen gjør det vanskelig å handle
riktig. Traavik ymter selv frempå en løsning i sin artikkel om diagnosen Ballonger for
Burma: « Kraften i BfB-viruset er stor og sterk og kan nå langt. I hendene på den
uhelbredelige: en ballong, men i hendene på den innforståtte et sverd. Tveegget, slik
gode sverd skal være.»85 Erkjennelse er løsningen på mye.
Jeg skal nå se videre på noen av de kunstneriske grepene som benyttes i Nord-Korea
prosjektene.
Traavik er utdannet regissør. Han sier selv han jobber i grenselandet mellom mye
forskjellig. Teater, kunst og politikk er begreper som oftest brukes av andre, og av
Traavik selv. Politisk kunst er en velkjent begrep, og Traavik beveger seg absolutt over i
den politiske sfære. Politikere og departementer må ta stilling til prosjektene hans, noe
de stort sett ellers slipper å styre med når det kommer til kunst. Og som han sier selv;
prosjektene omtales i nyhetsseksjonen i avisene, ikke bare i kulturseksjonen. Mye kan
defineres som politisk kunst. Tidlig på 2000-tallet sto relasjonell estetikk sterkt. Ytringer
ble fremmet politisk ved hjelp av performance, installasjon eller annet, oftest i et lukket
rom- «the white cube.» Det politiske ble ytret, men i et begrenset rom, og avskilt fra det
virkelige liv. Traavik bryter på mange områder med dette fordi han gjør prosjektene sine
med ekte mennesker, der konflikten/ eller det som tas opp foregår. I dette tilfellet NordKorea. I den form han utfører noe ”kunstig,” må det være når nordkoreanske barn
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kommer til Norge for å delta i kultursamarbeid med norske barn. Som for eksempel
under festspillene i Bergen våren 2014. Her kom barn og ungdom fra Nord-Korea for å
sette opp Folk og Røvere i Kardemommeby av Thorbjørn Egner. Den nordkoreanske
versjonen ble kalt Kardemomyang.
Kardemomyang spilles av (barne) artister fra Nord-Korea. Ikke-Skuespillere er Claire
Bishops begrep på skuespillere / performere, som er valgt på grunn av utseende eller
kvaliteter som ikke er knyttet til skuespillerferdigheter. I dette tilfellet fordi de er
nordkoreanere. Begrepet ikke-skuespillere blir likevel relevant fordi det framhever
poenget om at disse personene opptrer på scenen ikke først og fremst på grunn av sitt
skuespillertalent. Det blir feil å si at de ikke er flinke, eller ikke har talent, for det har de.
Det som menes er at poenget med oppsetningen er å sette fokus på situasjonen i NordKorea, og vårt forhold til den. Det er lite viktig om det er person x eller y som kommer
for å opptre. Bishop hevder benyttelse av ikke-skuespillere alltid vil være i bevisstheten
til tilskuerne. «Bruken» av noe(n) som ikke hører hjemme i en setting, kan føre til en
følelse av avsky og vemmelse. Claire Bishop kaller det «uvelhet.» Det at publikum vet
hvordan barn/folk i Nord-Korea har det, kan føre til at det blir litt vondt å se på en
opptreden med disse. Bishop mener også at vi til en viss grad må unngå en tradisjonell
moralsk vurdering, og heller vurdere prosjektene på bakgrunn av dets kunstneriske
valg. «Heller enn å evaluere kunsten for hva den oppnår med dets sosiale engasjement,
bygget på fastsatte rammer på hva som er rett og galt moralsk, vil det være mer
produktivt å bedømme konseptualiseringen av kunsten som kunstneriske valg.»86
Bishop mener ikke å si at kunstnere er uinteressert i etikk, men at etikk rett og slett er
«ground zero» for kunstnere. Hvordan de velger å «angripe» en problemstilling må være
et kunstnerisk valg og sees i en større sammenheng.

Etter å ha lest mange anmeldelser, kronikker osv. om Morten Traaviks oppsetning, kom
det et ønske om å selv snakke med noen som hadde vært publikum.
Siri Meyer er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere
skrevet om Traavik, og omtalt Miss Landmine i boken Visuell Makt, Bilder blikk og

86 Bishop, Claire Artificial Hells,

238-239

68

betrakter.87 Siri Meyer var publikum under oppsetningen Kardemomyang under
Festspillene-2014.
Meyer forteller at hun opplevde et begeistret publikum. ”Fra sceneteppet gikk opp, til
forestillingen var ferdig var publikum i salen begeistret.” Meyer forteller videre at hun
opplevde at Traaviks ønske med forestillingen var å vise at nordmenn og
nordkoreanere, norsk og nordkoreansk kultur, er ganske like. Dette gjør han ved å vise
elementer fra begge lands nasjonale selvbilder. De nordkoreanske barna spiller og
synger i sine nasjonal drakter. I bakgrunnen vises et lerret med bilder fra Torbjørn
Egners Kardemomme by og idylliske bilder fra Nord-Korea og Norge. Barna synger på
norsk, hvor hvert nummer blir introdusert av en norsk dame i bunad. Meyer mener noe
av denne sammenblandingen er det som skaper begeistring. «Vi nordmenn er glade i å
se vår egen kultur og «det norske,» eksponert og tatt opp av andre. Det skal også sies at
barna er flinke, de kommer tross alt fra den beste musikkskolen i Nord-Korea.» Meyer
mener også at dette har elementer av eksotisme.88 På spørsmål om hun tenkte at det er
forskjell på forholdene i Norge og Nord-Korea, under forestillingen, svarte hun at dette
egentlig ikke var noe tema før etter forestillingen. «Først senere, i snakk med venner og
bekjente som hadde sett andre forestillinger, ble dette et tema.»
Dette er veldig interessant, og går litt imot Bishops teori om at benyttelse av ikkeskuespillere alltid vil være i bevisstheten til publikum. Nå skal det sies at en person ikke
kan motbevise dette, men det er allikevel interessant. Har det noe å gjøre med at vi
nordmenn er så glade i at vår kultur blir tatt opp av andre, at vi glemmer helt «tid og
sted?» En morsom tanke, ikke så lett å bevise. Nå skal det jo også sies at dette vil skje i
større og mindre grad fra person til person, og fra forestilling til forestilling. De
nordkoreanske barna faller også, mulig, litt utenfor kategorien «ikke skuespillere.» De
går på en av landets beste musikkskoler, og må kalles profesjonelle i det de gjør.
Grunnen til at jeg mener de kan passe inn i denne kategorien, er fordi det er ikke noen
logikk i at nordkoreanske barn skal sette opp dette stykket, og synge på norsk. Hadde en
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norsk barneteatergruppe satt opp stykket, hadde det vært noe annet. Det er i hvert fall
interessant at forestillingen først i ettertid får et annet perspektiv og dimensjon. Denne
dimensjonen mener jeg også media er en del av. De bringer dilemmaet «opp og frem,» og
det blir naturlig å snakke om det, for eksempel etter (eller) før å ha sett en forestilling.

Flinke barn? Uten tvil. Vil publikum se dette for barnas prestasjoner eller fordi de representerer «barn av the evil empire?»
Vanskelig å si, det er sikkert litt begge deler. Foto: Morten Traavik. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren

Siri Meyer tar også opp faktoren eksotisme. Meyer har tidligere skrevet om Morten
Traaviks Miss Landmine.89 Traavik har uttalt at han med dette prosjektet ville utfordre
betrakterens rolle og våre egne holdninger. Meyer peker på at «i kunstens fiktive
univers kan man uten videre tro på ideale virkeligheter. Men kan de normer som råder
overskrides også i samfunnet?»90 Igjen et prosjekt som bedømmes av personer, og i en
diskurs utenfor kunstverden. Mange vil mene at dette prosjektet var galt, og det var i
hvert fall politisk ukorrekt. Blant «våre egne.» Her kommer det opp en interessant link
og hint til Orientalisme, For hvem er det som ikke liker disse prosjektene? Det er «oss i
vesten.» Prosjektene blir som nevnt godt tatt imot både i Angola og Kambodsja (i
Kambodsja snudde dette etter hvert). Landmineofrene selv støttet også prosjektet hele
veien. I Nord-koreaprosjektene kan noe av det samme sies, da prosjektene er støttet av
Nord-Korea, «den andre», men ikke fullt og helt «av oss.» Satt på spissen kan dette tyde
på at vi setter våre blikk og vår moral foran «den andres.» Dette blir imidlertid feil å si
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når det kommer til Nord-Korea, da landet er såpass ufritt og udemokratisk, at det vil så å
si være umulig å finne ut hva «vanlige» nordkoreanere mener om prosjektene. Lite tyder
vel på at dette er noe de prioriterer, og har mulighet til å mene noe om. Det er kampen
for overlevelse som gjelder.
På 30-tallet oppsto det to motpoler innenfor den Marxistiske teatertradisjonen. George
Lukács ville følge i filosofen Friedrich Engels tradisjon, og ville gjennom teateret
beskrive livet så realistisk som mulig, som i en speiling av samfunnet. Bertolt Brecht på
den andre side, argumenterte for nye teknikker for å involvere og engasjere publikum så
mye som mulig.91 Kunsten kunne ikke late som å være en speiling, men det skulle tydelig
fremgå at dette var teater og skuespill. Dette for å skape et kritisk blikk på den virkelige
verden. Publikum må få rom til å tenke og reflektere rundt dette. Når det gjelder Traavik
sine oppsetninger, f.eks. Kardemomyang, synes jeg det er noe Brechtansk over det. Det
kan også skyldes den Nord-koreanske estetikken, som er veldig uvirkelig for oss- og
ligner mer på en fantasi, enn en speiling. Den estetiske motsetningen mellom Lukács og
Brecht, fant også sted senere på, på 50-60 tallet. Kritikeren André Bazin ville at film
skulle være så realistisk som mulig, og etterstrebe denne etterlikningen av livet. Jean
Luc Godard var bekymret for at dette pasifiserte publikum, og mente at dette var noe
typiske Hollywoodfilmer gjorde. Godard, som selv var filmskaper, brukte effekter og
virkemidler som
minnet publikum
på at dette var film.
Godard sine filmer
nådde ikke et bredt
publikum, og Toby
Clark mener dette
stiller spørsmål ved
Ja og Nei. Morten Traavik laget som «forsvarskunstner» verket Yes/No. To hvite millitær tanks
ble plassert utenfor operaen i Oslo. De bar ordene Yes og No. Det norske forsvaret ville ikke stille
stridsvogner til disposisjon, så de ble hentet inn fra Sverige. Her vises kunstverket med Morten
Traavik i forgrunnen. Foto: Arne Flaaten F-Forsvarets forum. Gjengitt med tillatelse fra
fotografen

om filmskapere
kan jobbe utenfor
Hollywoods

konvensjoner og fortsatt klare å fange interessen til det brede publikum.92
91
92

Clark, Art and Propaganda, 24-25.
Ibid

71

Claire Bishop hevder at overdrevent fokus på deltakelse kan skyldes en fordom mot at
publikum ikke er i stand til å reflektere på egen hånd, og må aktiveres fysisk for at de
skal kunne delta.93 Et annet problem med deltagelse som målestokk er at slike
prosjekter kan være vanskelig å skille fra sosiale prosjekter som ikke er knyttet til
kunsten. Hvis målet kun er å opprette gode relasjoner, hvorfor gjør man det da i en
kunstsammenheng? Dette kommenterer Morten Traavik i intervjuet jeg gjorde med han.
«Der har kunstneriske strategier en hensikt. Som kunstner kan du alltid være
ambivalent. Når du slutter å være ambivalent å være flertydig, så kan du like gjerne
jobbe med holdningskampanjer eller propaganda.» Her sier Traavik at det er
ambivalensen som gjør at han plasseres innenfor kunsten, og ikke en annet sosialt
prosjekt. Bishop argumenterer for at deltagende kunst ikke er der hvor tilskueren kan
oppleve full kontroll, men hvor virkeligheten og kunsten settes i forhold til hverandre.

Morten Traavik har også i andre kunstneriske prosjekt brukt ikke-profesjonelle
skuespillere, som ikke har gått på musikkskole i Nord-Korea. I Bergen våren 2014
betalte han sigøynere i byen 100 kr timen for å gå rundt med en plakat med teksten
«ukunst.» Dette for å reklamere for en utstilling han skulle ha med samme navn. Den
norsk/danske kunstnerduoen Elmgreen & Dragseth betalte i 1997 homofile menn som
var tilfeldig utvalgt, og takket ja, til å gå rundt i galleriet deres å høre på musikk med
hodetelefoner. Bishop understreker at på sitt verste, så kan bruken av ikke-skuespillere
bare virke kunstig og direkte produsert for å skape oppmerksomhet i media. Når
mennesker brukes som medium vil det etiske alltid være et spørsmål. På sitt beste,
derimot, er bruken av ikke-skuespillere et genialt grep for å skape en «forstyrrende»
forestilling. Grepet skaper en delt virkelighet mellom skuespiller og tilskuer.94 Grant
Kester er kritisk til å bruke et grep som skal sjokkere tilskueren. Han bruker dada og
surrealismen som eksempel, og mener at de posisjonen de tok gjør kunstneren til en
bærer av en «ovenfra ned» holdning «jeg skal vise dere hvordan ting virkelig er.» Han
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kritiserer også post-strukturalismen for å det er bra nok for kunst og avdekke sosiale
forhold, heller enn å gjøre en reell forandring. Kester mener denne holdningen hos
kunstneren opprettholder og øker et klasseskille, hvor den utdannende kunstneren
snakker til de mindre privilegerte.95 Lene Berg bruker i Kopfkino nettopp «ikkeskuespillere.» Her brukes kvinner som til daglig jobber som ulike former for
prostituerte.
På 90-tallet ble outsourcing et begrep i bedrifter. Produksjon ble satt ut av bedriften for
å øke lønnsomheten. Ofte ut av landet, for å kunne betale en lavere lønn til de ansatte.
Bishop skriver om hvordan dette også selvfølgelig måtte nå kunstverden.96 Sentrale
deler av en kunstproduksjon blir satt ut til andre enn kunstneren. Dette kan ikke sies å
være det som skjer i f.eks Kardemomyang. Det er riktignok Nord-Koreanske skuespillere
som spiller et norsk teaterstykke, på norsk, men det dette er jo selve poenget.
Produksjonene er riktignok satt ut, og Traavik betaler den Nord-koreanske troppen. Om
det er mer eller mindre enn en norsk teatertropp ville tatt for oppdraget vites ikke.
La oss si at hensikten til Traavik er å skape oppmerksomhet rundt det glemte landet;
Nord-Korea. Hvorfor velger han så ofte å sette opp akkurat teaterforestillinger? Susan
Sontag sier noe om dette. Hun mener ikke nødvendigvis at rystende fotografier helt har
mistet sin evne til å sjokkere og påvirke oss, men at de ikke er til stor hjelp. Dersom
målet å få oss til å virkelig forstå noe har et narrativ (her les:«kultur-kræsj») større
påvirkningskraft enn et bilde. Dette fordi betrakter og publikum er tvunget til å bruke
lenger tid til å se og føle.97

Traaviks produksjon, her Nord-Koreaprosjektene, befinner seg i grenserommet mellom
autonomi og heteronomi. Det vil ha kunstens spilleregler og frihet, men opererer så godt
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som helt i den virkelige verden. Prosjektene debatteres i media. Siden prosjektene
befinner seg i dette grenselandet mellom kunstnerisk autonomi og «det virkelige» livets
heteronomi blir debatten ofte plassert på nyhetssidene i ulike medier, og ikke i
kulturdelen. Dette gjør at Traavik når ut til et mye større, og bredere publikum enn han
ellers ville gjort. Dette gjør også at han av mange ikke bedømmes etter autonomiens
regler. Bør han det?
Jeg tror det er her mye av problemet ligger. En enkel løsning vil jo være å operere mer i
«kunstland,» men da går han glipp av mulig handling og påvirkningskraft. Prosjektene
vil heller ikke nå så bredt ut. Mange av teoretikeren jeg har brukt før i oppgaven
etterlyser ekte handling i kunsten. I begynnelsen av dette århundre blomstret relasjonell
estetikk. Symbolske handlinger, ofte i et kunstig rom, et galleri eller annen institusjon.
Disse handlingen skulle føre til en bedre verden, skape innsikt, gi en opplevelse, eller alt
dette på en gang. Traaviks prosjekter gjør opprør mot dette, ved at det er ekte handling i
et problemfylt område. Noe risikeres. Det er også et opprør mot den politikk som føres.
Det er et grandiost prosjekt, og på mange måter innovativt. Ranciére mener at et kunst
også må bedømmes ut fra sin innovativitet.
I artikkelen Ballonger for Burma tar Traavik et skikkelig oppgjør med det han kaller BfB
syndromet. Kunst for kunstens skyld. «Tafatte» handlinger, som i hvert fall ikke vil gjøre
en forskjell i et problemfylt område, eller hva det måtte være. Nå kan jo ikke alle
kunstnere har prosjekter i Nord-Korea eller andre diktaturer. Men litt flere bør kanskje
gjøre det?
Når jeg intervjuet Bård Larsen synes han jeg burde sette meg ordentlig inn i totalitære
styresett og regimer, da spesielt regimet i Nord-Korea. Jeg synes selv det kan være
vanskelig å forholde meg til kunstens autonomi, og dens rett til å ikke følge spilleregler
som ellers følges. Samtidig kan jeg ikke annet enn å synes det er bra, og mulig veldig
viktig at det er sånn. Jeg vet at forholdene er helt forferdelig for befolkningen i NordKorea, men bortsett fra det har ikke denne oppgaven fokusert på det. I god Traavik stil
burde jeg ha satt meg bedre inn i den heteronome delen av prosjektene. Denne gangen
ble det den autonome, kunsten, jeg valgte å undersøke.
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Det kan være at de begge bruker denne småkranglingen i media til å promotere seg selv,
det kan passe de begge å ha den andre som «fiende.» Dette får vi uansett ikke noe svar
på. I å anmelde Bård Larsen for å trakassere Morten Traavik var en merkelig avgjørelse,
og passer ikke helt inn i dette bildet.
Det er vanskelig å behandle problemstillinger som omhandler «den andre.» «Vi i vesten»
har det stort sett bedre materielt sett enn de andre i verden. Vår historie som
koloniherrer og «overlegne» siden opplysningstiden gjør det ikke enklere. «Survivers
guilt syndrome» er et Traavik brukte når jeg intervjuet han. Riktignok for å beskrive
Sverige, og deres problem med å ta en innvandringsdebatt. Mange ulike hensyn gjør det
derfor vanskelig å behandle problemstillinger om den andre, noe som kan føre til
handlingslammelse, og at det beste (enkleste) er å avstå fra handling eller samarbeid.

Noe av det som først interesserte meg ved Nord-Korea prosjektene var ambivalensen, og
at de til dels var ubegripelige. Debatten foregikk i avisenes nyhetsdel, ikke i kulturdelen.
Her ligger prosjektenes svakhet, men også styrke. Prosjektene blir ikke bedømt etter
kunstens autonomi, og dens beskyttelse og muligheter. Kunstneren selv påpeker at det
er i dette grenselandet han må være, det er her det er interessant, og virkelige resultater
kan oppnås. Resultater med kraft fra kunstens og politikkens verden. Hvis man skal
befinne seg i dette grenselandet, er det viktig å kunne balansere og holde tunga rett i
munnen. Fallhøyden er stor, og risikoen ved å være en joker i alle leire, er at man blir
utestengt fra alle leire. Det er sikkert både befriende og tøft å befinne seg i
ingenmannsland. Belønningen innkasseres forhåpentligvis i form av norske barn som får
innsikt i verdens mest lukkede land, og omvendt. Beundring fra kunstnere dypt inne i
bobla, og meningmann som leser nyhetene og kommer over disse litt rare uplasserbare
prosjektene bør også være i sikte.
Kvalitet på kunstverket blir i oppgaven nevnt som et kriterie for å kunne «behandle» noe
som av mange blir sett på som etisk uriktig eller etisk galt. Kvalitet defineres med noe
som inneholder «flere lag, dybder og nivåer.» Jeg vil påstå at Nord-Korea prosjektene
har elementer av nettopp flere lag, dybder og nivåer. I hvert fall deler av prosjektene.
75

Det er vanskelig å putte prosjektene i «bås,» og mye av innholdet går det rett og slett
ikke an å være imot. For eksempel at nordkoreanske barn får reise ut i verden. Det er
selvfølgelig flere meninger og synspunkter her. Bård Larsen, en av Traaviks krasseste
kritikere mener dette har gått galt av sted fra begynnelsen, ved at Traavik opprettholder
et godt og vennlig forhold til maktpersoner i et av verdens verste regimer.
Før jeg startet på denne oppgaven, hadde jeg håpet å kunne lande sikkert på om jeg var
«for eller imot» disse prosjektene. Jeg klarer fortsatt ikke helt å bestemme meg, men
synes det er fint at noe ikke bare er ja eller nei.
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