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– Konkurranse og 
sjalusi ligger på lur, 
men også gjensidig 
beundring, sier 
tegneseriekunstner 
Steffen Kverneland 
om sitt tiårige sam-
arbeid med kollega 
Lars Fiske.

KUNST
Av Oda Bhar (tekst) og 
Anniken C. Mohr (foto)

To rufsete og drikkfeldige 
kompiser diskuterer livet, dø-
den og kunsten. Steffen Kver-
neland og Lars Fiske har si-
den 2006 utgitt fi re tegneseri-
ealbum under tittelen «Ka-
non», hvor de to kompisene i 
seriens rammefortelling er 
karikaturer av dem selv. På 
denne måten forteller tegne-
serieskaperne om favoritt-
kunstnerne sine. I sentrum 
står de to gamle mestrene Ed-
vard Munch og den tyske av-
antgardistkunstneren Kurt 
Schwitters.

Ny inspirasjon
– Hva fascinerer deg ved Kurt 
Schwitters, Lars Fiske?

– Jeg hadde sett fotografi er 
av Schwitters installasjoner, 
som han kalte «Merzbau». Da 
jeg hørte ham omtalt som en 
landskapsmaler som dro til 
Norge, ble jeg nysgjerrig. Var 
det samme mann? Jeg begyn-
te å undersøke, og fi kk snart 
lyst til å visualisere det jeg 
fant. Schwitters hjalp meg å 
forlate rutesystemet i tradisjo-
nelle tegneserier. Både de løse 
kollasjene og det strengere 
designuttrykket hans inspi-
rerte meg til å variere selv, for-
teller Fiske. 

Livet til Kurt Schwitters 
var fullt av ytre dramatikk. 
Han var en sentral fi gur 
innenfor modernismen, før 
nazistene stemplet verkene 
hans som «Entartete Kunst» 
(«degenerert kunst», red.
anm.). Han fl yktet til Norge, 
og videre til England da kri-
gen kom. Men få i Norge var 
interessert i avantgarde-
kunst.

– Schwitters burde heller 
dratt til USA, hvor han hadde 
støttespillere og folk som 
kjøpte kunsten hans. Kanskje 
kunne han fått penger til å 
bygge et Merzbau, så vi hadde 
noe igjen etter ham? I stedet 

måtte han livnære seg på å 
male landskapsbilder, og den 
mest spennende kunsten 
hans gikk tapt.

Da Munch møtte Schwitters
– Lengter du selv etter å være 
bohem, som Edvard Munch, 
Steffen Kvernland?

– Jeg levde ganske bo-
hemsk i ungdommen, så jeg 
kjenner meg igjen. Men nei, 
jeg valgte dette materialet på 
grunn av de gode historiene. 
Kjærlighetsintriger, krang-
ling og fyllerør er godt stoff, 
og morsomt å tegne.

Mot slutten av livet ble 

Munch litt av en eremitt. En 
gang skal han ha avvist Kurt 
Schwitters ved døra, da den-
ne tok mot til seg og dro på 
besøk. Sannsynligvis var det-
te eneste gangen de to møt-
tes.

– Munch var ikke mennes-
kesky, men han var arbeids-
narkoman. Han ville ikke ha 
folk rennende på døra. Det 
stemmer at han ikke ville slip-
pe inn Kurt Schwitters, det 
har sønnen til Schwitters for-
talt, sier Steffen Kverneland.

Et fl erstemt kor
Særegent for Kanon-prosjek-

tet er at teksten består av au-
tentiske sitater fra kunstner-
ne og deres samtidige, bort-
sett fra i rammefortellingen 
om tegnerne selv.

– Vi velger ut, klipper og li-
mer i stoffet, men skriver in-
genting om til vårt eget språk. 
Heller enn å høre biografen 
snakke, vil vi ha et fl erstemt 
kor av autentiske stemmer, 
sier Steffen Kverneland.

– I bildeleggingen tolker vi 
mest, for det fi nnes knapt vi-
suelle kilder. Vi vet ikke hva 
de hadde på seg eller hvordan 
de satt på kafeen, sier Lars 
Fiske.

– Hytter de med neven, el-
ler sitter de rolig? Vi har i bes-
te fall replikkene som falt, og 
selv dette gjerne andrehånds, 
påpeker Kverneland.

Metoden hindret dem fra å 
søke støtte hos Faglitterær 
forfatterforening.

– De har et tellesystem på 
hvor mange ord som er dine 
egne. Sitater gjaldt ikke, så vi 
falt utenom. Tegningene ble 
ikke regnet som eget språk. 
På en måte forstår jeg dem. 
Reglene er ikke lagd for teg-
neseriestøtte, sier Fiske.

«Kanonutstilling!», som åp-
net denne uka i Tegnerfor-

Tegneseriekunstnerne Kverneland og Fiske med dobbel Kan

Kanonbra venn

STILLER UT: – Folk fl est oppfatter tegneserier som en enkel kunstart. På Grafi ll får vi vist hvor komplisert prosessen kan være, sier Lars Fiske, her sam
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bundet i Oslo, er den første 
som bare viser originaler fra 
Kanon-prosjektet. I dag åpner 
også en utstilling på Grafi ll, 
med skisser og bakgrunnsma-
teriale.

– Folk fl est oppfatter tegne-
serier som en enkel kunstart. 
På Grafi ll får vi vist hvor kom-
plisert prosessen kan være, 
sier Fiske.

Fruktbart samarbeid
Tegnerne har ingen planer om 
å gi seg med Kanon-prosjek-
tet, selv om de i «Kanon 4» har 
latt viktige personer dø og in-
kludert halvferdige skisser. 

Mens «Kanon 3» var stramt og 
perfekt komponert, er «Ka-
non 4» blitt et dobbelt så tykt 
overfl ødighetshorn.

– Helt fra starten hadde vi 
planlagt «Kanon» som ei leke-
grind og et laboratorium, men 
det ble til at vi strammet for 
mye inn. Å tillate seg selv mer 
rom ga en frihetsfølelse vi vil 
beholde, sier Kverneland.

Etter ti år er samarbeidet 
fortsatt fruktbart.

– Vi gir hverandre ideer, og 
pusher hverandre til å bli be-
dre, sier Lars Fiske.

– Konkurranse og sjalusi 
ligger på lur, men også gjensi-
dig beundring. Det er luksus 
for en tegner å få øyeblikkelig 
respons på arbeidet. Straks 
jeg har lagd en tegning, skan-
ner jeg den inn og mailer den 
til Lars, sier Kverneland.

Følelser og understate-
ments

I det nyeste albumet er em-
net døden.

– Jeg valgte temaet fordi 
Munch selv var opptatt av dø-
den. Men jeg merket at jeg 
identifi serte meg mye med 
Munchs sorg. Det var tungt å 
jobbe med, fordi det ble per-
sonlig. Men jeg tror det er bra 
for kunsten når følelseslivet 
blir med, sier Kverneland.

På dette punktet går han 
lenger enn makkeren Fiske.

– Jeg fokuserer på følelser, 
enten det er humor, kjærlig-
het eller sorg. Jeg vil ha dem 
helt ut, mens Lars jobber mer 
med understatements. Han 
har nok ikke lyst til å stille ut 
følelsene slik jeg gjør.

– Det følger nok personlig-
hetene våre, sier Fiske. Du går 
veldig langt.

– Jeg kunne gått mye len-
ger! sier Kverneland. 

kultur@klassekampen.no

non-utstilling:

nskap

men med  Steffen Kvernland.

FAKTA

Fiske og Kverneland:
■ Tegneseriekunstnerne 
Steffen Kverneland (f. 1963) og 
Lars Fiske (f. 1966) har 
samarbeidet i ti år.
■ Deres første, prisbelønte 
fellesprosjekt var en tegnese-
riebiografi  om den norske 
mestertegneren Olaf Gulbrans-
son, «Olaf G.» (2004).
■ Kverneland har dessuten 
gjort seg bemerket med 
«Amputerte klassikere» – en 
satirisk lek med kjente 
litterære verk, gjengitt i 
tegneserie-format.
■ Siden 2006 har de gitt ut fi re 
album under tittelen «Kanon», 
med biografi ske historier om 
kunstnere som Edvard Munch 
og Kurt Schwitters.
■ Fiske og Kverneland er 
aktuelle med utstillinger fra 
Kanon-prosjektet på Tegnerfor-
bundet og Grafi ll i Oslo.

TEATER

«Mannen som ler»
Hamar Teater
Etter en roman av Victor Hugo
Regi: Thomas Holtermann Østgaard
Scenografi  og kostymer: Marianne 
Stranger
Med Solveig Laland Mohn, Anders 
Kippersund, Inga-Live Kippersund, 
Lydia Popkema og Torleif Kippersund 
(høytleser)

Med sin originale scene-
versjon av «Mannen 
som ler» skaper Artille-
riet Produksjoner aktu-
elt politiske teater.

ANMELDELSE
Scenekunsten blomstrer. På 
Hamar var det for eksempel 
nylig mulig å se Molières 
komedie «Den gjerrige», 
mens Artilleriet Produksjo-
ner fredag hadde premiere 
på sin spennende og eksperi-
mentelle «dramatisering» av 
«Mannen som ler», den 
fi losofi ske og samfunnskri-
tiske romanen Victor Hugo 
ga ut i 1868.

I motsetning til «De elendige 
» og «Notre-Dame de Paris» 
ble romanen aldri noen 
suksess, og fortellingen om 

gjøgleren Gwynplaine, 
gutten som menneskehand-
lere har vansiret slik at 
ansiktet hans er stivnet i et 
evig glis, er nesten glemt i 
dag. Men Victor Hugos 
sterke angrep på det kapita-
listiske system og på en 
verden der klassetilhørighe-
ten er avgjørende for men-
neskeverdet, er dessverre 
like aktuelt i vår tid som den 

gangen.
Artilleriet Produksjoners 

sceneversjon er ikke bare 
slagkraftig politisk teater, 
ikke minst i vår globaliserte 
verden. Den originale 
dramatiseringen gjør den 
også til innovativ og annerle-
des scenekunst.

Når dørene åpnes, får 
tilskuerne beskjed om å gå 
helt opp på scenen, der de 
fl este får plass rundt et 
massivt langbord, mens 
noen sitter på en stol rad 
bakenfor. En kvinne tar 
ordet. Det er skuespiller 
Solveig Laland Mohn, som 
sammen med kveldens 
scenograf og kostymetegner 
Marianne Stranger, også 
driver Artilleriet Produksjo-
ner. 

Hun forteller om deres 
første møte med «Mannen 
som ler», den gangen de som 
unge gikk på Kippersund-
familiens teaterskole på 
Stensli, og satt samlet rundt 
bordet mens romanen ble 
lest høyt for dem. 

Nærmest uten å merke det 
blir vi trukket inn i samme 
virkelighet: Torleif Kipper-
sund begynner å lese fra 
boken, om de skumle 
comprachicos, som kjøpte 
barn og solgte dem igjen 
etter å ha misdannet og 
vansiret dem. For på den 
tiden, og det er ikke så lenge 
siden, syntes folk det var 

både morsomt og spennende 
å se mennesker med misdan-
nelser, det var «de lykkeliges 
utnyttelse av de ulykkelige». 
Så stiger Anders Kippersund 
opp på bordet, som brått 
forandrer seg til å bli scenen 
der en rekke dramatiske 
opptrinn i løpet av to og en 
halv time driver handlingen 
fram mot klimaks og etter-
følgende tragisk slutt.

Solveig Laland Moen gir 
en sterk og bærende tolk-
ning av Gwynplaine fra han 
som tiåring blir stående 
alene i verden til han som 
voksen blir gjenkjent som 
rik adelsmann, og får sete i 
House of Lords, men etter en 
kort stund å ha blitt fristet av 
tittel og rikdom, velger å 
vende tilbake til sitt opprin-
nelige opprørske jeg. 

Anders Kippersund utmerker 
seg både som elegant 
engelsk lord og som den 
halvstuderte gjøgleren og 
vandringsmannen Ursus, 
mannen som tar til seg både 
tiårige Gwynplaine og 
spedbarnet Gwynplaine har 
reddet fra å fryse i hjel, mens 
Lydia Popkema er en 
inntagende blind ungjente. 
Et høydepunkt er de tre gjøg-
lernes suksessforestilling 
«Det beseirede kaos».  

Det spesielle ved Artilleriets 
sceneversjon er den fi nstem-
te vekslingen mellom 
høytlesing, gjenfortelling, 
velspilte teatralske opptrinn 
og de medvirkendes egne 
refl eksjoner over teksten de 
tolker. Samtidig som dette 
grepet skaper en viss 
nødvendig distanse til en 
roman som i sine ytre 
virkemidler er svært typisk 
for sin tid, fremhever og 
aktualiserer det også det 
allmenngyldige og langt fra 
gammeldagse politiske 
budskapet i «Mannen som 
ler». Med Gwynplaines egne 
ord: «Mellom dem som 
undertrykker og de under-
trykte er det ikke noe annen 
forskjell enn den stilling de 
inntar i samfunnet». 

Klassiske teatereffekter 
som lyd og lys utnyttes 
maksimalt, og styrker 
teaterillusjonen effektivt når 
det er nødvendig. Regissør 
Thomas Holtermann 
Østgaard er et nytt navn, og 
etter denne både underhol-
dende og tankevekkende 
sceneversjonen av «Mannen 
som ler» blir det spennende 
å følge ham videre. 

IdaLou Larsen
kultur@klassekampen.no

PRESIST: Det spesielle ved Artilleriets sceneversjon er den fi nstemte vekslingen mellom høytlesing, 
gjenfortelling, velspilte teatralske opptrinn og de medvirkendes egne refl eksjoner over teksten de 
tolker.  FOTO: JONAS JEREMIASSEN TOMTER, TURNEKOMPANIET

«Victor Hugos sterke angrep på en 
verden der klassetilhørigheten er 
avgjørende for menneskeverdet, er 
dessverre like aktuelt i vår tid»

Samfunnets elendige




