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KUNST
Marina Abramovic
«With Eyes Closed I See Hap-
piness»
Galleri Brandstrup
Utstillingen står til 28. oktober 2012

«The Marina Abramovic Institute 
and The Future of Performance 
Art»
Folketeatret
Forelesning 26. september 2012

Den siste uka har Marina 
Abramovic truffet Oslo i alle 
kanaler. Vi har lest og hørt 
utallige intervjuer, sist onsdag 
løste 1400 personer billett for å 
se henne forelese i Folketea-
tret, og på fredag åpnet Galleri 
Brandstrup en separatutstil-
ling. Den serbiske kunstneren 
har i 40 år vært en av perfor-
mancekunstens mest markante 
skikkelser, men den varme 
anerkjennelsen hun møter nå er 
relativt ny. Hun ble kjent på 
1970-tallet for flere sjokkopp-
tredener, mange med elementer 
av selvskading, både alene og 
med sin daværende partner 
Ulay. I Folketeatret viser hun 
oss flere eksempler på stort 
lerret. Det er vondt å se en ung 
Marina skjære inn ei blodig 
kommuniststjerne i mage-
skinnet, eller kjenne på risi-
koen når bueskytteren Ulay 
retter ei pil direkte mot hjertet 
hennes. Hun sier: «Hvis han 
hadde mistet taket kunne jeg 

ha dødd. Men det gjorde jeg jo 
ikke. Så la oss ikke bli senti-
mentale.»

Kombinasjonen av tørr humor 
og glødende engasjement preger 
forelesningen hennes. 
Abramovic er en sympatisk 
taler med stø stemme og åpent 
blikk som får oss til å le, begripe 
og tenke oss om. Likevel er jeg 
litt skuffa. Selv i en «lecture» 
hadde jeg håpet på noe mer 
uvanlig. Jeg leter i meg selv 
etter noe overskridende, en bit 
av dette nærværet som i 2010 
fikk museumsgjester på MoMA 
til å gråte, rømme, bli opprørt, 
beveget og beroliget, bare av å 
sitte rett overfor henne på en 
stol. Selv merker jeg ikke noe 
lignende. Forklaringen kan 
være at folk på MoMA møtte 
henne én og én, ikke én og tusen 
som oss. Abramovic forteller at 
hun planlegger et senter for per-
formancekunst utenfor New 
York, «mitt legacy til verden». 
Hun medgir at det finnes mye 
dårlig performancekunst. «Folk 
merker alt i en performance. Din 
angst, dine problemer, all mot-
stand i deg. En dårlig perfor-
mance får folk til å gå. Men en 
god performance kan endre ditt 
liv.»

Utstillingen på Galleri Brand-
strup bærer den meditative eller 
ekstatiske tittelen «With Eyes 
Closed I See Happiness». En 

sakral, opphøyd stemning slår 
mot oss fra store fotografier 
hvor en svartkledd Marina med 
lukkede øynene løfter hendene i 
symboltunge gester. Flere 
objekter leder tankene mot 
nyåndelighet. Fra et hode i 
svart voks stikker lange staver 
av bergkrystall og svart tur-
malin. På to langkoster er 
busten erstattet av istapplik-
nende krystaller. En eikestol er 
pyntet med en kvarts på stør-
relse med et menneskehode. Det 
makabre videoverket «Cleaning 
the Mirror #2» viser en naken, 
liggende Marina med et men-
neskeskjelett oppå kroppen. 
Kontrasten er stor mellom bein-
piper og hud, dødningsmil og 
myke kinn, og for hvert pust 
rører skjelettet seg, som om hun 
puster liv i det.

Den mystiske spanske hel-
genen Sankt Teresa av Avila 
skal en gang ha levitert på kjøk-
kenet. I et usedvanlig vakkert 
videoverk gjør vår egen Sankt 
Marina Abramovic noe lig-
nende. Vi ser henne sveve to 
meter over gulvet i blendende 
motlys foran et kirkeaktig 
vindu, kledd i svart kjole og med 
armer og bein strukket ut. 
Bevegelsene er så små at jeg 
først tror det er et stillbilde, før 
en ørliten blafring i skjørtet 

avslører henne. På arbeidsben-
kene i det gamle klosterkjøk-
kenet ligger kjeler og øser, som 
om personalet bare tok en liten 
pause og gikk glipp av miraklet. 
«The Levitation of Saint 
Teresa» (2009) er filmet i et 
nedlagt kloster hvor tause 
nonner (fra en orden som avga 
taushetsløfte) i glansdagene 
forsynte 4000 foreldreløse barn 
med mat.

Fra scenen i Folketeatret 
avslutter Marina Abramovic 
med råd til den som vil leve 
kunstnerens liv. Det er korte 
slagord, men de viktigste 
hamrer hun inn i oss to-tre 
ganger. «En kunstner skal være 
lidenskapelig. En kunstner skal 
gi og ta på en gang. En kunstner 
skal ikke gjenta seg selv.» Det 
lyder som et personlig program 
fra en moden kunstner med 
langt mindre enn før å risikere. 
Der hun som ung provokatør tok 
på seg vår smerte lik en selv-
korsfestende Kristus, går 
Marina Abramovic sent i kar-
rieren over i en moderlig til-
stand. Nå framstår hun mer som 
madonna enn martyr – en trøs-
tende, formanende, forklaret 
Pietà.

oda bHar

Fra martyr til madonna
En moden Marina Abramovic har forlatt 
smerte og provokasjon til fordel for 
 refleksjon og trøst. 

marina abramovic ble kjent på 1970-tallet for flere sjokkopptredener, mange med elementer av selvskading. den serbiske performancekunstneren er norgesaktuell med en 
utstilling på galleri brandstrup.  Foto: arne oVe bergo

«En dårlig performance får folk til å gå. 
Men en god performance kan endre 
ditt liv.»
marina abramovic

Marina 
aBraMovic (65)

 ■ Jugoslaviskfødt performance-
kunstner.

 ■ regnet som en av de mest 
betydelige kunstnerne de siste 
50 årene.

 ■ gjorde en rekke legendariske 
performances på 60- og 
70-tallet, hvor hun ofte skadet 
seg selv eller lot seg skade av 
publikum.

 ■ Fra 1976 gjorde hun flere av 
sine mest kjente performances 
med samboer og kunstner 
ulay.

 ■ ble berømt for sin retrospek-
tive «the artist Is Present» på 
museum of modern art i 2010. 
Hver dag i tre måneder satt 
hun stille på en stol og tok 
imot publikum.

 ■ utstillingen «With eyes Closed 
You See Happiness» åpnet på 
galleri brandstrup fredag.

Mode Steinkjer, kulturredaktør
22 99 81 42
mode. steinkjer@dagsavisen.no
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– NRK brøt
god presseskikk
nrk brøt god presseskikk da kanalen holdt 
hemmelig at deres journalist avdekket 
uenigheten i den rettsmedisinske kommi-
sjon ved å lytte til et møte, fastslår pressens 
Faglige utvalg (pFu). – nrk har brutt Vær 
varsom-plakaten så det suser, fastslo norsk 
presseforbunds generalsekretær per edgar 
kokkvold under diskusjonen i pFu i går 
formiddag. utvalget var enstemmig i at nrk 
burde ha vært åpen om hva som skjedde da 
dagsrevyen før jul rapporterte at det hadde 
vært stor uenighet i møtet der den 
rettsmedisinske kommisjon (drk) 
behandlet den første rettspsykiatriske 
rapporten om nå terrordømte anders 
behring breivik. avsløringen bidro til 
sterkere trykk i debatten som allerede var i 
gang, og som endte med at oslo tingrett 
oppnevnte ytterligere to rettspsykiatriske 
eksperter. (ntb)

Asbjørn Brekke  
er populær
tredje episode av asbjørn brekke-show ble 
sett av 481.000 seere på tVnorge mandag 
kveld. det utgjør et stort hopp fra forrige 
uke, da 395.000 fikk med seg den forsøksvis 
godlynte talkshowverten. andelene var på 
43,6 prosent i kanalens egen målgruppe, 
personer fra 12 til 44 år. – Vi går opp med 
nesten 100.000 fra forrige uke. det viser at 
espen eckbo har klart å skape en tV-snakkis 
denne høsten, og at Asbjørn Brekke (bildet) 
er en figur som har bred appell, sier Svein 
tore bergestuen, kommunikasjonsdirektør i 
tVnorge. (ntb) 

kunststjerne vil hylle Munch

– Så, hva er problemet med Munch-
museet? Hvorfor blir det ikke bygget 
her? Jeg skjønner ikke helt..., sier 
Marina Abramovic (65). 

Hun har nettopp møtt et fulltallig 
pressekorps i nye Galleri Brandstrup 
på Tjuvholmen, der hun fredag åpner 
utstillingen «With Eyes Closed I See 
Happiness». Dette er trolig første gang 
en performance-kunster har blitt 
omfattet med så stor oppmerksomhet 
i Norge. I kveld har hun forelesning på 
Folketeatret, og de 1400 billettene er 
bortimot utsolgt. Mens hun har vært i 
Oslo, har hun hatt omvisning med gal-
lerist Kim Brandstrup og represen-
tanter for Christian Ringnes‘ skulptur-
park på Ekeberg, og har tatt initiativ 
til et samarbeid:  

– Jeg har foreslått å lage et verk 
basert på Munch til skulpturparken 
deres, forteller Marina Abramovic. 

– Jeg vet ikke hvor mye mer jeg kan 
si nå før det er blitt konkretisert, men 
jeg vil lage noe som ikke er en tradisjo-
nell skulptur, noe som er interaktivt og 
tilgjengelig for alle, og som er dedisert 
til Munch. Jeg ønsker å få det til i 2013, 
til åpningen av parken, så jeg kommer 
nok tilbake til Oslo flere ganger fram-
over. Jeg har bare vært her en gang før, 
for 17 år siden. Da var det første jeg 
gjorde å dra på Munch-museet. Det var 
rene pilegrimsreisen for meg, sier 
Abramovic. 

Ekko av Munch
Sist hun var her, var da Museet for 
samtidskunst i 1995 viste en serie 
videoer fra hennes «Cleaning The 
Mirror»-performance (også represen-

tert på Brandstrup-utstillingen), hvor 
hun blant annet renser et skjelett. 
Videoen inngikk også i Munch-
museets utstilling «Ekkoer av 
Munch». Nå vil hun igjen ta opp 
tråden etter Munch. 

– Et godt kunstverk får deg til å føle 
at noen ser på deg. Munch har den 
evnen. Det er noe med energien og inte-
griteten i verkene hans. Picasso har 
aldri grepet meg. Men Munch berører. 
Han er der oppe med Van Gogh for meg, 
sier Marina Abramovic. 

Siden sist hun var i byen, har hennes 
status i den internasjonale kunstverden 
vokst eksplosivt, og hun omtales nå 
som «performance-kunstens pop-
stjerne». Lady Gaga er bare en av dem 
som har uttrykt sin beundring for 
Abramovic og tatt til seg hennes ideer 
om livet som et kunstverk. I 2010 kom 
over 750.000 på Abramovics legenda-
riske performance «The Artist Is Pre-
sent» på Museum Of Modern Art i New 
York. 

– Jeg har kommet dit jeg ville. Jeg 
har hele tida jobbet for at performan-
cekunst skulle bli mainstream. Det har 
tatt 40 år. Det var på tide nå, sier 

En av samtidskunstens største navn er i Oslo. Her vil 
Marina Abramovic lage Munch-installasjon til Chris-
tian Ringnes‘ skulpturpark. 

n bernt erik pederSen 
n arne oVe bergo (foto)
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Tajik hadde med seg en bud-
sjettlekkasje på sitt første offi-
sielle besøk: Regjeringen øker 
midlene til den kulturelle skole-
sekken med 14 millioner kroner 
neste år.

– Barn er blant de viktigste 
publikummerne vi har. De har 
et åpent øre, de har ikke tatt 
stilling til hva de liker og ikke 
liker. Derfor er det så viktig at 
vi satser på den kulturelle sko-
lesekken, sier Tajik.

Åtteåringene på Kampen 
skole i Oslo var svært nysgjer-
rige i møtet med den nyutnevnte 
statsråden, men strevde litt med 
det abstrakte begrepet. De ville 
gjerne se skolesekken. Hvor stor 
er den egentlig? Er musikerne og 
skuespillerne inni sekken? Er 
det mye penger i den? Og er den 
så stor at verdens største mann 
kan ha den på ryggen?

– Man kan si at i skolesekken 
er det både penger og opple-
velser. Det betyr at barn på 
skoler over hele landet får 
muligheten til å se forestillinger 
og oppleve kultur, forklarte 
Tajik.

Fikk se Fersk Forestilling
Både elevene og statsråden 
koste seg med skoleforestil-
lingen «Superiopera – og mys-
teriet med den magiske musik-

keliksiren», som er et 
bestillingsverk fra Rikskonser-
tene laget av komponist Knut 
Sævik.

Superiopera hadde verdens-
premiere på Lakkegata skole i 
forrige uke og turnerer skoler i 
Oslo denne måneden. Tema for 
produksjonen er hvordan vi 
møter det fremmede.

– Skolen er en arena som 
gjør det mulig å nå bredt ut til 
alle unger med ulike bakgrunner 
og ulik kulturell bagasje. På den 
måten klarer vi å gi barn et 
tilbud av høy kvalitet, sier 
Tajik.

Møtte Forgjenger
Hun vil gjøre kulturopplevelser 
for barn og unge til et prioritert 
område framover.

– Nå øker vi summen med 14 
millioner kroner, så totalt øker 
spillemidlene med 36 millioner 
kroner. Det er en ganske 
vesentlig økning. Det er viktig 
for oss å rendyrke spillemidlene. 
Før var det slik at deler av dette 
gikk via statsbudsjettet, men 
det kommer det ikke til å gjøre 
lenger. Nå kommer alt til å gå til 
kultur, frivillighet og idrett, sier 
hun.

Tajik ble tatt imot av Turid 
Birkeland, direktør for Riks-
konsertene, og også tidligere 
kulturminister. Birkeland er 
godt fornøyd med valget av den 
ferske sjefen. – Hun var raskt 
ute med å presisere at Kultur-
departementet er mer enn en 
kulturinstitusjon, blant annet 
en forvalter av ytringsfrihet, det 
er viktig for det flerkulturelle 
Norge, sier Birkeland.

– Og så kan hun politikk. 
Det er alltid en fordel, sier hun.
 (NTB)

kulturminister Hadia tajik i samtale med elevene som tok imot 
henne på kampen skole i går, f.v.: Hamse (8), Inger (8), marielle (8), 
niamh (8), kulturministeren, diren (7) og kai (8). Foto: ntb sCanpIX

Tajik fyller på den  
kulturelle skolesekken
Hadia Tajik (Ap) ble 
grundig utspurt av en 
gjeng åtteåringer om hva 
«den kulturelle skole-
sekken» egentlig betyr, da 
hun var på sitt første 
oppdrag som kulturmin-
ister i går.

n anne m. gøystdal

Abramovic, som vokste opp i Titos Jugo-
slavia. 

Nå har hun fått overrakt en gigantisk 
fabrikkhall i Montenegro som Tito i sin tid 
åpnet. Dit drar hun etter hun har vært i Oslo, 
for å planlegge kunstsenter – «det blir en 
fabrikk for utvikling av nye typer kunst». 
Samtidig drar hun verden 
rundt for å samle midler til å 
realisere sitt institutt for per-
formativ kunst utenfor New 
York. Overalt hvor hun 
kommer, blir hun hyllet og 
feiret. 

– Det er først nå jeg kan 
leve av dette. Det syns jeg at 
jeg har fortjent. Hvis unge 
kunstnere kommer til meg og 
sier de vil bli rike og berømte, 
ber jeg dem finne på noe 
annet. Penger og berømmelse 
er en sideeffekt. Poenget er 
kunsten, sier Abramovic. 

Mange av hennes verker har vært ekspli-
sitt politisk ladet, samtidig sier hun ofte at 
hun ikke er en politisk kunstner. 

respons på krig 
– Kunst må være mer enn bare politisk. Kunst 

må ha flere lag – sosialt, spirituelt, eksisten-
sielt – kunst som bare er politisk blir som 
gårsdagens avis. «Cleaning The Mirror» 
lagde jeg som respons på krigen i Jugoslavia, 
det var politisk, men dette er bilder som også 
kan angå alle andre kriger. Det hander om å 
finne noe personlig og gjøre allment. 

«Vi lever i det 21. 
århundre, kunstneren har en 
plikt til å engasjere seg i sam-
funnet», uttalte Abramovic 
under presentasjonen av 
utstillingen i Galleri Brand-
strup. 

– Kunst for kunstens egen 
skyld er noe tull. Kunsten må 
ha et mål. Kunsten har alltid 
tjent et formål – enten det har 
vært for konger, prester eller 
regjeringer: Som kunstnere 
trenger vi mål og mening. Vi 
lever i dette samfunnet, her 
og nå, midt i en pøl av dritt, 

sult, nød, arbeidsløshet. Hva skal man gjøre, 
sitte i et atelier og føle seg viktig? Man må ut, 
snakke med folk, spre kunsten sin. Det er det 
jeg gjør hele tida, fastslår Abramovic. 
 bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

kunststjerne vil hylle munch

Vil lage munch-installasjon til skulptur-
parken på ekeberg: Verdensberømte 
marina abramovic, som nå skal stille ut 
i nye galleri brandstrup.  

«Kunst for 
kunstens egen 
skyld er noe tull. 
Kunsten må ha et 
mål.»
marina abramovic, 
performancekunstner

Fra «Cleaning 
the mirror #2», marina abramovic. 

Marina abraMovic (65)
 n Jugoslaviskfødt performancekunstner. 
 n regnet som en av de mest betydelige 

kunstnerne de siste 50 årene. 
 n gjorde en rekke legendariske perfor-

mances på 60- og 70-tallet, hvor hun ofte 
skadet seg selv eller lot seg skade av 
publikum.

 n Fra 1976 gjorde hun flere av sine mest 
kjente performances med samboer og 
kunstner ulay.  

 n ble berømt for sin retrospektive «the artist 
Is present» på museum of modern art i 
2010. Hver dag i tre måneder satt hun stille 
på en stol og tok imot publikum.  

 n utstillingen «With eyes Closed you see 
Happiness» åpner på galleri brandstrup 
fredag.

Redaktør slutter i Aftenposten
kjersti løken stavrum (bildet) 
slutter som redaktør i aftenpostens 
aften, a-magasinet og osloby.
no. Hun starter senest 1. 
januar i ny stilling i nHo, 
der hun blir avdelings-
direktør for kommuni-
kasjon og egne 
kanaler. – Jeg ser fram 
til å lære en ny organi-
sasjon å kjenne og er klar 
til å ta fatt på nye utfor-
dringer. Jeg gleder meg til å 
jobbe i nHo, ikke minst i en fase der 

organisasjonen står foran nye 
endringer med kristin skogen lund i 

ledelsen, sier stavrum (43). 
Hun startet sin karriere 

som journalist i sarps-
borg arbeiderblad. 
senere begynte hun i 
aftenposten, før hun 
ble sjefredaktør i kk. 

deretter var hun tilbake 
i aftenposten igjen. 

stavrum er utdannet stats-
viter innen internasjonal politikk. 

 (ntb)
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