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Kapittel 1: Innledning 

 

 
When racism & sexism are no longer fashionable what will your art collection be worth?  

Guerrilla Girls 

 

I Norge er det politisk enighet om å arbeide for likestilling mellom kjønnene. Denne enighet 

ble lovfestet i 1979, og pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og 

planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle felt i samfunnet. Utad fremstår Norge som 

en likestillingsnasjon.1 Ønske om, og kamp for likestilling er det likevel ikke enighet om 

innenfor alle samfunnets felt. Når det gjelder det kunstneriske felt vekker politisk innblanding 

misnøye blant forkjemperne for kunstinstitusjonell autonomi. Man kan tenke med kjønn som 

faktor når det kommer til opptak til kunstutdanning og ansettelse ved akademiene, men ikke 

når det gjelder innkjøp og utstilling av kunst. Da handler det hele tilsynelatende om 

evaluering av kunstnerisk kvalitet.  

 

1.1 Valg av tema 

Det har slått meg i mine vandringer rundt på museer og galleri at kvinnelige kunstnere er 

betraktelig mindre representert enn mannlige kunstnere. Dette har ledet til og en følelse av å 

bli frarøvet et bredt spekter av ulike kvinners erfaringer, uttrykk, holdninger og standpunkt 

som uttrykkes i kunsten. Liten representasjon av kvinnelige kunstnere har også ført til en ivrig 

søken etter forklaringer og en nysgjerrighet på hvilke bakenforliggende element som ligger til 

grunn for den skjeve kjønnsrepresentasjonen. I samtale med andre mennesker uten 

kunsthistorisk eller kunstnerisk udannelse, men med relativt stor kulturinteresse, oppdaget jeg 

at flere ikke kunne nevne navnet på en eneste norsk kvinnelig samtidskunstner, mens de 

derimot kunne navnet på flere mannlige. Selv hadde jeg før arbeidet med denne oppgaven 

kjennskap til langt færre kvinnelige samtidskunstnere enn mannlige, spesielt innenfor 

billedkunsten. Dette mener jeg har en sammenheng med den oppmerksomheten kunstnerne 

får av museene, galleriene og media. 

                                                 
1 Statistikk viser at andelen studenter ved norske høyskoler og universitet i alderen 19-24 år i 1998 ligger på 32 
% kvinner og 26 % menn. Samme år viser 76 % kvinner og 87 % menn i yrkesaktivitet. Kvinnene som tjener 
mest (35-54 år) tjener tre fjerdedeler av gjennomsnittet for alle menn. Innenfor det politiske systemet var det i 
1999 42 % kvinnelig representasjon, på stortinget 36 % og i kommunestyrene 36 % kvinner. Dette viser at selv 
om det ikke er 100 % likelønn og likestilling, markerer Norge seg likevel som en likestillingsnasjon. Tall er 
hentet fra artikkelen ”Kvinner og menn i Norge 2000” (18. april 2001), fra www.ssb.no.  
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Når spørsmålet stilles om hvorfor det er mindre representasjon av kvinnelige kunstnere på 

kunstscenen i dag, er svaret fra flere direktører, gallerister og kritikere at kvinnelige kunstnere 

er dårligere til å promotere seg selv og sin kunst. Kvinnelige kunstnere hevdes å være for 

beskjedne, for tilbakeholdne, de er for lite ”stormannsgale”, for lite aggressive, de er færre 

enn de mannlige kunstnerne, de får barn, og andre lignende ”forklaringer” er gjengangere.2 

Kvinnene oppfordres til å ta større ansvar selv, men samtidig får initiativ til egne utstillinger 

med kvinnelige kunstneres verk, og forsøk på å skaffe oppmerksomhet rundt kvinners kunst 

lite oppmerksomhet. For meg blir de såkalte forklaringene på den marginale representasjon av 

kvinnelige kunstnere en passivisering av kvinner, og beskyldninger om at kvinnene som ikke 

tas opp i kunstverden har seg selv å takke, fordi de ikke har reklamert godt nok for seg selv.  

 

Et ønske med denne oppgaven er å gå forbi slike påstander, og i stedet gjøre et forsøk på å 

forklare kvinners lave representasjon i det offentlige kunstneriske rom institusjonelt, ikke 

individuelt. Dette innebærer at jeg vil gå vekk fra fokus på det kunstnerlige individet og over 

til fokus på det sosiale og kulturelle system av aktører som utgjør kunstinstitusjonen. 

Kunstinstitusjon forstås som det rammeverk som instituerer, altså dirigerer vår omgang med, 

og opplevelse av, kunsten. Dette innebærer både de kunstteorier og kunsthistorier som 

kontinuerlig er i omløp, samt kunstakademi, museer, galleri og fagpersoner, altså det vi kaller 

den kunstkritiske offentlighet.3 Oppgaven vil konsentrere seg om de ulike aktørene som utgjør 

kunstinstitusjonen, og deres roller i posisjoneringen av kvinnelige og mannlige kunstnere på 

det kunstneriske felt.  

 

1.2 K vinner står utenfor galleriene 

Studentene ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT) har de siste tre årene arrangert 

kunstfestivalen ”Feminism Now?!” i forbindelse med Kvinnedagen 8. mars. Festivalens fokus 

er kvinners og feminismens stilling i samtidskunsten. Et mål for festivalen er å bli kvitt 

begrepet  “kvinnelig  kunst”,  og  benytte  et  nøytralt  ”kunst”,  som  verken  er  mannlig  eller 

kvinnelig, for når studentene selv lager kunst er det uten tanke på sitt eget kjønn. Et forslag 

som kom opp under årets festival var at studentene skulle skifte til kjønnsnøytrale navn ved 

endt utdannelse, for å se om det hadde effekt på innkjøp. Å være kvinnelig kunstner vises 

dermed å bli oppfattet som en belastning av de blivende kunstnerne selv. Festivalen er et tiltak 

                                                 
2 Allis Helleland hevder for eksempel at kvinner må bli flinkere til å promotere seg selv i Kunstmagasinet i 
dansk P2 (2004). Brit Bildøen etterlyser ”Meir kvinneleg stormannsgalskap!” i Morgenbladet (06.mars 2009). 
3 Sveen, Dag: ”Kunstforståelse og kunstinstitusjon – Et historisk perspektiv”, 1995, s 9.  
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som aktualiserer og påpeker marginaliseringen av kvinnelige kunstnere ved norske galleri og 

museer.  

 

Statistikk over studenter ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1970 til 2000, viser at det i snitt 

på disse årene er like mange (50 %) kvinnelige studenter som mannlige, likevel er kvinnene 

mindre synlige i kunstoffentligheten.4 KiT-studentene har gjort en undersøkelse om antall 

kvinnelige og mannlige kunstnere som befinner seg i stallen til noen ledende galleri i Oslo og 

Trondheim per 2007. Tallene viser at Galleri Standard har 8 menn og 3 kvinner, Galleri Erik 

Steen har 7 menn og ingen kvinner, Galleri Riis har 17 menn og 3 kvinner og Galleri K har 38 

menn og 11 kvinner.5 På hjemmesiden til Galleri Ismene6 vises det at av de 28 kunstnerne i 

deres stall, er 23 av dem menn og 5 av dem kvinner. Totalt utgjør dette et antall på 93 

mannlige og 22 kvinnelige kunstnere. Oppsummert utgjør tallene til sammen 20,5 % 

kvinnelig representasjon, og det illustrerer kvinnelige kunstneres lave tilhørighet til nettverk 

innen kunstinstitusjonen per dags dato. 

 

Kunstnere er i dag avhengige av å tilhøre et nettverk som inkluderer kontakter som bidrar til å 

distribuere kunstnerens produksjon til et publikum. Å stå uten et nettverk kan sette 

begrensninger for kunstneren som avhenger av at kunsten kjøpes inn til utstillinger, 

presenteres for et publikum og omtales i media. Tallene viser at galleriene har flere menn i sin 

stall, og det kan dermed tyde på at det er færre kvinnelige kunstnere, enn mannlige, som står 

innenfor institusjonaliserte nettverk, som for eksempel anerkjente galleri. Et positivt unntak er 

Galleri MGM i Oslo, som utmerker seg ved at kvinnelige og mannlige kunstnere er ganske 

jevnt representert.7 Deres kunstnerstall består av 7 kvinner og 9 menn. Gallerist Marina 

Gerner-Mathisen hevder i intervju med Klassekampen at kjønn likevel ikke spiller en rolle når 

galleriet velger ut kunst for utstillingene.8 Hun fokuserer på kvalitet og talent alene når hun 

vurderer kunsten, og tenker aldri på kjønn. Hun kan derimot ikke utelukke at hun har ”et 

annet blikk” enn sine mannlige gallerist- kollegaer. Videre påpeker Gerner-Mathisen at det er 

flest menn som samler kunst, spesielt i de øvre prisklasser. Kunstsamlerne har sterk 

innvirkning på hvem som innkjøpes av galleriene, for samlerne underbygger hverandres 

                                                 
4 Heggem, Lin Marte: Kvinnelige billedkunstneres status i norsk kunstliv – Mannsstyre eller likestilling? 
Hovedfagsoppgave i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, 2003 (statistikk s 22-25). 
5 http://feminismnow.wordpress.com, (13.mars 2007).  
6 Disse tall har jeg funnet selv gjennom å telle antallet kunstnere i følge informasjon på Galleri Ismenes 
hjemmeside:  www.ismene.no (06.april 2009). 
7 Se Galleri MGMs hjemmeside: www.gallerimgm.com. 
8 ”Ser etter talent” artikkel i Klassekampen, 28. april 2007.  
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innkjøp, og satser oftere på innkjøp av menn enn kvinner. Det lønner seg altså økonomisk for 

galleriene å kjøpe inn menn, da dette gir en sterkere garanti for salg videre.  

 

1.3 Geril jak rig mot kunstverdenen 

Guerrilla Girls er en gruppe anonyme aktivister bestående av kunstnere og teoretikere som 

kjemper mot diskriminering av kvinnelige og fargede kunstnere. Aksjonsgruppen kaller seg 

kunstverdenens dårlige samvittighet og kjemper for å slå hull på myten om at talent alltid 

fører til toppen. I 1985 holdt Museum of Modern Art i  New  York  en  utstilling  kalt  ”An 

International  Survey  of  Painting  and  Sculpture”,  som  skulle  oppsummere  den  mest 

betydningsfulle samtidskunsten i verden. Av de 136 kunstnerne som ble representert var 13 

kvinner. På bakgrunn av dette satte Guerrilla Girls i gang sine undersøkelser og protester. Et 

eksempel er en av deres satiriske plakater:  

 

When racism & sexism are no longer fashionable, what will your art collection be worth? The art 

market won’t bestow mega buck prices on the work of a few white males forever. For the 17,7 

million you just spent on a single Jasper Johns painting, you could have bought at least one work 

by all of these women and artists of color.9  

 

Påfølgende liste viser navn på 67 kvinnelige kunstnere. Det påpeker de enorme summene 

brukt for å investere i en enkelt mannlig kunstners verk, for det eksisterer ikke et tilsvarende 

innkjøp i samme priskategori av en kvinnelig kunstner. Kunst av kvinner befinner seg i en 

annen økonomisk kategori enn kunst av menn, og selv om kunst av kvinner står i en lagt 

lavere prisklasse (og kanskje nettopp fordi den gjør det) prioriteres kunst av menn.  

 

Guerrilla Girls setter pekefingeren på at problemer med å slå igjennom som kunstner ikke er 

et individualistisk problem, men et institusjonelt problem. Deres blanding av 

kjønnsbevissthet, provokasjon, dokumentasjon og ikke minst humor har ført til en viss 

oppmerksomhet rundt marginaliseringen av kvinnelige og fargede kunstnere i Amerika. Deres 

provoserende plakater og postkort kjemper for å endre diskriminerende holdninger, og de har 

opplyst og provosert kunstverdenen i New York gjennom foredrag, happenings, plakater og 

postkort (se Figur 2 og 3). Guerrilla Girls aktualiserer slik de sentrale aspekt ved 

kunstinstitusjonen som danner grunnlaget for min problemstilling. 

 
                                                 
9 Guerrilla Girls: Plakat vist i Confessions of the Guerrilla Girls, 1995, s 58. Videre opplysninger om 
aksjonsgruppen er hentet fra denne boken.  
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1.4 Problemstillingen 

Feministiske kunstnere og kunsthistorikere har i de siste 40 årene stilt spørsmål om hvorfor 

det ikke har vært flere store kvinnelige kunstnere gjennom vestlig kunsthistorie. Jeg ønsker å 

fremsette spørsmålet på nytt, men med en litt annen vri: hvorfor har ikke flere kvinnelige 

kunstnere blitt anerkjent som store kunstnere gjennom vestlig kunsthistorie, og hvorfor 

anerkjennes de fremdeles ikke på lik linje med mannlige kunstnere i dag? Hva impliserer 

betegnelsen storhet? Hvorfor kjøpes det ikke inn og representeres verk av kvinnelige 

kunstnere ved norske museer og galleri i samme grad som av mannlige kunstnere? Hvorfor 

betegnes kunstnere med den tilleggsegenskap å være kvinner for ”kvinnelige kunstnere” når 

kunstnere med tilleggsegenskapen å være menn ikke betegnes som ”mannlige  kunstnere”, 

men ”kunstnere”? Min hovedproblemstilling lyder som følgende:  

 

Hvorfor anerkjennes ikke kvinnelige kunstnere, gjennom innkjøp av og representasjon hos 

de norske eksklusive museer og galleri, i samme grad som mannlige kunstnere? 

 

Betegnelsen eksklusiv benyttes her i forbindelse med museer og galleri som definerer seg selv 

gjennom avgrensning og ekskludering. Kriteriene for at de eksklusive institusjonene skal 

konsekrere, eller helliggjøre, kunsten er kunstnerisk kvalitet og kunsthistorisk relevans. De 

beskjeftiger seg med den  ”høyverdige”  kunst,  der  få  har  tilgang, i motsetning til de 

kommersielle institusjoner som baserer seg på videresalg og økonomisk fortjeneste (altså 

kunstnerisk verdi versus markedsverdi). 

 

1.5 Oppgavens forløp  

Kapittel 2 vil fokusere på faktaopplysninger om innkjøp av kvinnelige kunstneres verker i 

løpet av de siste 30 årene. Konferansen Før usynligheden– om ligestilling i kunstverdenen er 

viet en del plass for å aktualisere sentrale spørsmål og problemstillinger som jeg mener krever 

oppmerksomhet. Konferansens tematikk og problemstillinger danner diskusjonsrunnlag for 

oppgaven som helhet. 

 

I kapittel 3 vil jeg undersøke hvordan anerkjennelse tilkjennes, eller tildeles, kunstnere 

innenfor kunstinstitusjonen. Dette vil danne et bilde på hvordan kunstinstitusjonen som sosialt 

system virker i praksis og hvordan kunst som kulturelt produkt skapes av flere enn kunstneren 

selv. Institusjonsteoriens forklaring på hvordan kunst produseres innenfor institusjonen vil 

danne argumentasjon for hvordan jeg oppfatter kunstinstitusjonen som ideologisk system. Jeg 
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vil gå gjennom hvordan en essensialistisk ide om kunsten særpreget Modernismen og førte til 

at kvinnelige kunstnere ble nektet legitimitet og representasjon. I dette kapittel forsøker jeg 

altså å forklare kvinners marginalisering i kunstlivet institusjonelt. Fokus vil da ligge på 

undersøkelser av museer og galleri innenfor det eksklusive kretsløp og deres innkjøpspolitikk.  

 

I Kapittel 4 vil jeg besvare problemstillingen historisk ved å knytte begrepet om kunstneren til 

borgerskapets historiske fremvekst. Jeg vil her gå gjennom to ulike retninger innen den 

feministiske kritikk av kunstinstitusjonen, som jeg velger å betegne som 

rekonstruksjonsfeminisme og dekonstruksjonsfeminisme. Hovedtema er hvordan 

kunsthistorien som akademisk disiplin lar seg plassere som aktør på det kunstneriske felt, og 

hvilken betydning den tillegger begrepene ”kunstner” og ”kunst”. Mange kvinnelige 

kunstnere posisjoneres gjennom en ”feminin stereotypi” på det kunstneriske felt, og det setter 

begrensninger for muligheten til akkumulasjon, eller ervervelse, av symbolsk verdi. Dette 

eksemplifiseres gjennom en case-study av Nasjonalmuseets innkjøp av billedkunstner Unni 

Askelands verk i fjor.  

 

I Kapittel 5 oppsummes hovedmomentene og sentrale poeng gjennom oppgaven. Her foreslår 

jeg også hva som kan være aktuelle strategier aktørene innen institusjonen kan påvirkes av for 

å tilkjenne kvinnelige kunstnere like høy anerkjennelse som mannlige kunstnere. Strategiene 

bærer et optimistisk preg om at innkjøp og formidling av kvinnelige kunstneres produksjon 

har potensial til å økes gjennom bevisstgjøring og offentlig debatt.  

 

1.6 T eoretisk og metodisk tilnærming 

Jeg har basert min forskning på tekstanalyse, diskursanalyse og dekonstruksjon, og oppgaven 

er hovedsaklig teoretisk-analytisk forankret. Jeg har basert meg på kritisk teori om 

kunstinstitusjonen og gjort et forsøk på å forene denne med egen analyse av den norske 

kunstinstitusjonen. Jeg har analysert diskursene (forstått i denne sammenheng som tekstlig 

drøfting mellom fagpersoner) i den samtidige kunstoffentligheten, og gjennom 

dekonstruksjon forsøkt å kartlegge spillet som utgjør denne. Den franske sosiolog Pierre 

Bourdieus analyse av feltet for kulturell produksjon som det fremgår i hans verk The field of 

cultural production (1993) har dannet grunnlaget for oppgavens forståelsesramme og egen 

teoretisering. Når jeg hevder oppgaven er analytisk er det ikke i tradisjonell kunsthistorisk 

forstand gjennom billedanalyse, men konkret en analyse av den norske kunstinstitusjonens 
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praksis. Mine argument understøttes av begrep og statistiske undersøkelser fra blant andre 

økonomen Dag Solhjell.  

 

Kunsthistoriker Griselda Pollocks radikale kritikk av kunsthistoriens diskursive praksis er en 

viktig forutsetning for min forståelse av kunstinstitusjonens spilleregler. Gjennom 

dekonstruksjon av begreper benyttet av aktørene vises kunstinstitusjonen å bygge på et 

patriarkalsk fundament. Jeg har basert meg på to av hennes sentrale tidlige tekster Old 

Mistresses – Women, Art and Ideology (1981) og Vision & Difference – F emininity, F eminism 

and the Histories of Art (1988). I likhet med Bourdieu settes fokus på kunstens sosiale 

produksjon og praksis gjennom et klasseperspektiv, men hos Pollock er det eksplisitte målet 

en kunstens historie som skal romme kvinnelige kunstnere. 

 

Bourdieu og Pollock har, så vidt det er meg kjent, ikke blitt knyttet sammen tidligere. Noe 

teori finnes om Bourdieu og hans sosiologis tilknytning til feminismen, men jeg har ikke 

funnet noen konkret tilknytning gjeldende Bourdieu og feministisk kritikk av estetikken og 

kunsthistorien. Det finner jeg bemerkelsesverdig, siden jeg selv ser klare paralleller mellom 

deres teori om forholdet mellom Kunstneren og Institusjonen. Til tross for at de befinner seg i 

ulike fagtradisjoner (henholdsvis sosiologi og kunsthistorie) kan de settes i sammenheng og 

belyse hverandres poeng. Bourdieus modell over kunstfeltet forklarer institusjonelt hvordan 

kunstnere tas opp i kunstverdenen, og hvordan dette system strukturelt fungerer. Når dette 

kombineres med Pollocks dekonstruksjon av kunsthistorien som viser en historisk betinget 

utelatelse av kvinnelige kunstnere, dannes en matrise som kan kartlegge årsaker til vår 

samtids kjønnsskjevhet i anerkjennelsen av kunstnere på det kunstneriske felt. Bourdieu 

betrakter ikke kjønn eksplisitt som en faktor i sin analyse i The field of cultural production, 

likevel eksiterer det mange moment i hans tenkning som lar seg forbinde med Pollocks 

feministiske tenkning. Begge er influert av de franske filosofene Michel Foucault (1926-

1984) og Jaques Derrida (1930-2004). 

 

En annen relasjon mellom Bourdieu og Pollock er tilknytningen til det marxistiske 

produksjonsbegrep. Begge baserer seg på Louis Althussers (1918-1990) strukturalistiske 

marxisme. Althussers tenkning krever at produksjon og akkumulasjon må forklares gjennom 

måten de oppstår. Skillet mellom base og superstruktur smelter vekk, og fokus legges på 

maktstrukturenes dialektiske forhold. Økonomisk, ideologisk og politisk praksis kan ikke 

skilles fra hverandre, men påvirker hverandre gjensidig.  Kulturen sees dermed av Bourdieu 
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og Pollock i sammenheng med sin større samfunnsmessige kontekst der politikk og økonomi 

regulerer makt og posisjonering av aktørene på kunstfeltet. Kamp om posisjoner på det 

kunstneriske felt må settes i sammenheng med både klassekamp og kjønnskamp. Teoretikerne 

kan også leses som særlig postmodernistiske i sin avstand fra det modernistiske 

kunstparadigmet, som knyttes til en borgerlig ideologi, eller falsk bevissthet.10 Tekstene 

dekonstruerer denne falske bevissthet og mystiske forståelse som dominerer kunstfeltet. Flere 

teoretikere i den senere tid går vekk fra evaluering av kunstnerisk verdi og 

kvalitetsspørsmålet, og retter fokuset mot det som har blitt undertrykt av modernismen som 

paradigme.  

 

1.7 Avgrensning 

Jeg har valgt å ikke vektlegge innsamling av egen statistikk, da jeg vurderer den statistikken 

jeg har funnet å være tilstrekkelig til å underbygge mine poeng. Mitt fokus ligger på det 

teoretiske oppgjøret mot marginaliseringen av kvinnelige kunstnere, ikke kunstnernes egne 

opprør. Det eksisterer mange gode eksempler fra kunsten på feministisk institusjonskritikk fra 

de siste 40 årene som synliggjør aspekter rundt kvinnelig og mannlig identitet, og 

plasseringen av mann som kunstnerisk subjekt og kvinne som objekt. Eksempel på dette er de 

amerikanske kunstnerne Judy Chicago, Miriam Schapiro, Cindy Sherman, Barbara Kruger og 

Mary Kelly, for å nevne noen, som tar et radikalt oppgjør med kunstinstitusjonens 

patriarkalske tradisjon. Oppgavens format og form har ikke tillatt noen nærlesninger eller 

analyser av enkelte kunstverk eller kunstneres strategier for å endre kvinnelige kunstners 

marginaliserte posisjon. Fokus er lagt på de teoretiske forutsetningene for å betrakte kunst, 

ikke betraktning av kunst i seg selv. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Kunsthistoriker Eric Fernie beskriver ideologi som en samling av tro, forestillinger og verdier som utgjør vår 
forståelse av verden i Art History and its methods, 2005, s 346. Begrepet brukes nå nesten utelukkende i 
marxistisk forstand der verdensbildet sees som et system av falsk bevissthet som reproduserer bevisstheten i en 
sosial klasse, men utgir seg for å være i hele samfunnets interesse. Ideologikritikken er interessert i hvordan 
ideologi manipulerer individer til å akseptere samtidige sosiale forhold, og hvordan historisk konstruerte forhold 
presenteres som naturlig og som allmenn fornuft.  
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Kapittel 2: Representasjon av kvinnelige billedkunstneres verker i den 

norske kunstinstitusjonen 
 

Det eksisterer en tro på at kvinnelige kunstneres status og situasjon har endret seg drastisk de 

siste 30- 40 årene, og at deres kunst i dag vurderes på lik linje med de mannlige kunstneres. 

Men er dette egentlig tilfellet? Museene er kunstinstitusjonens mest synlige organ og spiller 

en vital rolle i kulturformidlingen. Kunstmuseets grunnleggende oppgave er å ivareta vår 

kulturarv, og gi publikum innblikk i vår kunsthistorie. Statistikk viser at det er en tydelig 

kjønnsskjevhet i representasjon og innkjøp av kunstnere i samtiden hos museene, og 

spørsmålet blir da om vi gis et representativt innblikk i kunsthistorien? Hva kan være årsaker 

til at det i dag eksiterer er en tydelig kjønnsskjevhet i vårt tilsynelatende kjønnsbeviste Norge? 

Kapitlet har som hensikt å diskutere hvilke strukturer som vedlikeholder den skjeve 

kjønnsrepresentasjonen i kunsten ved norske museer og galleri. 

 

2.1 Statistisk dokumentert situasjon 

I 2003 skrev Lin Marte Heggem en hovedoppgave i kunsthistorie som inneholder statistikk 

over norske institusjoners innkjøp av billedkunst.11  En statistikk over studenter ved Statens 

Kunstakademi i Oslo fra 1970 til 2000, viser i snitt en jevn kjønnsrepresentasjon (50 %). Hvis 

det utdannes like mange kvinnelige kunstnere som mannlige, er det ikke logisk at innkjøp og 

presentasjon av kunstnere er i samsvar med at det eksisterer like mange kvinnelige kunstnere 

som mannlige kunstnere? Heggems statistikk viser imidlertid at antallet kvinnelige kunstnere 

som utstilles og innkjøpes ved de sentrale kunstinstitusjonene i Oslo er vesentlig lavere enn av 

mannlige kunstnere i samme periode. Statistikken er basert på tall fra Museet for 

Samtidskunst, Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet, Galleri Dobloug, Galleri Riis og Galleri 

Haaken. 

 

Representasjonen av kvinnelige kunstnere ved Museet for Samtidskunst i perioden 1990-2000 

ligger på 21,3 % ved utstillinger, og 18,3 % (derav 24,1 % norske) ved innkjøp. Andelen 

separatutstillinger av kvinner i denne perioden er på 8,6 %. Ved Kunstnernes Hus har 24 % 

kvinnelige kunstnere holdt separatutstillinger i perioden 1970-1997. Kunstnerforbundets 

statistikk viser 41,5 % i perioden 1970-2000. Galleri Dobloug viser 30,6 % (1975-2000), 

                                                 
11 Heggem, 2003, statistikk s 22-25. 
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Galleri Riis viser 21,1 % (1990-2000) og Galleri Haaken viser 6,25 % (1970-2000) kvinnelige 

kunstnere med separatutstillinger.  

 

Statistikken viser en tydelig skjevhet i kjønnsrepresentasjonen ved våre mest innflytelsesrike 

kunstmuseer og galleri i Oslo. Det kjøpes inn og utstilles verker av en betraktelig mindre 

andel kvinnelige billedkunstnere. Under en fjerdedel av kunstnerne som representeres er 

kvinner, til tross for at det utdannes like mange kunstnere av begge kjønn ved akademiene, og 

har gjort det siden 1970.  

 

Det kan være vanskelig å få hele sannheten ut av tall. Et problem med statistikken kan være at 

det er begrenset hvor mange innkjøp det er snakk om, særlig i forbindelse med de mindre 

galleriene. Norske kunstneres separatutstillinger ved Kunstnernes Hus fra 1990-1997, viser 

for eksempel 15 separatutstillinger, derav én kvinnelig kunstner. Denne ene kvinnelige 

kunstneren utgjør da 6,6 % av innkjøpene. Samlet statistikk over separatutstillinger fra 1970-

1997 viser en kvinnelig andel på 24 % (norske, kvinnelige av disse er 30,3 %), og det gir et 

mer nyansert bilde over representasjoner ved Kunstnernes Hus. Det er likevel 

bemerkelsesverdig at kun en enkelt kvinnelig kunstner har hatt separatutstilling ved 

Kunstnernes Hus i løpet av perioden 1990-1997. En annen innvending ved statistikken er at 

den ikke viser tall fra de siste 9 årene, og at situasjonen kan ha endret seg siden 2000. Tanken 

om endring avfeies av den gjennomgåtte KiT-studentenes galleriundersøkelse. Statistikk fra 

Kultur og kirkedepartementet anno 2007 understreker også at den nåværende situasjon ikke 

har endret seg blant de institusjoner som får tilskudd. Statistikken viser 22 % kvinnelige 

kunstnere representert ved faste utstillinger, 36 % ved temporære utstillinger og 34 % verk av 

kvinner innkjøpt eller gitt i gave.12  

 

2.2 Før usynligheten – om likestilling i kunstverdenen 

Prioritering av mannlige kunstnere ved innkjøp viser seg også i Danmark. Tidligere 

kulturminister i Danmark, Elsebeth Gerner Nielsen, iverksatte for noen år tilbake en 

undersøkelse som viste at andelen billedkunst produsert av kvinnelige kunstnere innkjøpt av 

de ledende danske museer i perioden 1989 til 1998, lå på 6,5 % (!). Det var altså kun 6,5 % av 

all billedkunst som ble innkjøpt av de danske museer i denne tiårsperioden som var produsert 

                                                 
12 http://www.regjeringen.no Kultur og kirkedepartementet stp.prp. nr. 1 (2008-2009), publisert 19.september 
2008. Tallene er rapportert av institusjonene til KKD for 2007.  
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av kvinnelige kunstnere.13 I 2003 ble derfor konferansen Før usynligheden – om ligestilling i 

kunstverdenen holdt som en reaksjon på undersøkelsens resultater. Kunstnere, direktører og 

annet fagpersonell innenfor det danske kunstliv stilte til debatt. Konferansens overordnede 

spørsmål var hvorfor likestillingen i kunstverdenen fortsatt er et problem som ikke har blitt 

løst, verken på faglig eller kunstnerisk tilfredsstillende måte? Hvorfor er kvinnelige 

kunstneres produksjon for alvor ikke innskrevet i kunsthistorien? Og hva kan gjøres for å 

fremme likestillingen i kunstverden?  

 

Initiativtakere for konferansen er ni danske, kvinnelige billedkunstnere på tvers av 

generasjoner og kunstsyn, som har gått sammen for å sette likestillingsspørsmålene på 

dagsorden igjen. Det fremlegges at det aldri tidligere har vært så mange kvinnelige 

billedkunstnere som har markert seg så sterkt og vist seg gjeldene på gallerier, kunsthaller og 

museer både i Danmark og internasjonalt, derfor kom resultatet fra undersøkelsen som en 

overraskelse på mange. Konferansen ser på en avgrenset del av kunstsystemet; de offentlige 

museer anerkjent av staten, og deres samlings- og innkjøpspolitikk. Innkjøpskomiteenes 

begrunnelse for innkjøp kritiseres av flere deltakere. Det påpekes at innkjøpskomiteer og 

kuratorer ofte baserer seg på en oppfattning om kunstnerisk kvalitet, og at flere hevder at 

kjønn ikke er en faktor i denne sammenheng. Når langt færre verk av kvinnelige kunstnere 

prioriteres innkjøpt, og kriteriet er kvalitet, er da den logiske slutningen at langt færre 

kvinnelige kunstnere besitter evnen til å produsere kunst med høy kunstnerisk kvalitet enn 

mannlige kunstnere? Er kvinner dårligere kunstnere enn menn? Hvis kvinner er like gode 

kunstnere som menn, hvorfor innkjøpes deres verk ikke i samme grad som mennenes?  

 

Jeg vil med utgangspunkt i konferansen Før usynligheden påpeke at den lave representasjonen 

av kvinnelige kunstnere ved utstillinger og innkjøp hos museer ikke er et norsk fenomen, men 

et internasjonalt problem. Det er ikke gjort en tilsvarende norsk undersøkelse av museenes 

innkjøpspolitikk, eller så vidt det er meg bekjent, gjort initiativ til lignende konferanser i 

Norge. Det får stå som en oppfordring til vår kulturminister Trond Giske. Konferansen danner 

derfor et viktig diskusjonsgrunnlag for min oppgave. Året etter konferansen ble det gjort en 

reportasje i Kunstmagasinet på dansk P2 som tar opp tråden fra konferansen, med intervju av 

noen av konferansens deltakerne, og nye aktører som diskuterer problemstillingen videre.  

                                                 
13 Det kommer frem av en reportasje i Kunstmagasinet i dansk P2 i 2004 at prosentandelen er utregnet fra totalt 
antall innkjøp av maleri hos landets toneangivende museer i perioden 1989 til 1998, der 1249 av maleriene er av 
mannlige kunstnere, og 86 av maleriene er av kvinnelige kunstnere (totalt 1338 innkjøpte maleri). 
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2.3 K unstnerisk kvalitet 

Noe av svaret på den skjeve kjønnsrepresentasjonen kan ligge i hvordan kunst bedømmes 

innen institusjonen. Kunstnerisk dømmekraft er så implisert i billedkunstens diskurser og 

praksiser at det er vanskelig å tenke seg en kunstopplevelse uten å gjøre en (smaks)dom, 

tiltross for at det meste av samtidskunsten ikke forutsetter en subjektiv, eller kvalitetsbasert 

opplevelse. Den modernistiske estetikk baserer seg ofte på ideen om kunstens autonomi, og 

ser estetisk verdi og kunstverkets mening som egenskaper ved selve kunstobjektet. I vår 

kunstoffentlighet forekommer det også en holdning om at ved endt kunsthistorisk eller 

kunstnerisk utdannelse skal man være i besittelse av de redskap som gjør det mulig å gi en 

bedømmelse av hvilke verk som har kvalitet, og hvilke som ikke har det. Å gjenkjenne 

”kunstnerisk kvalitet” har i stadig økende grad blitt et kriterium ved fordeling av kunstlivets 

ressurser, og det er derfor viktig å påpeke begrepets implikasjoner. 

 

Ved analyse av uttalelser i kunstoffentligheten, vises det at innkjøpskomiteer og kuratorer ofte 

baserer seg på en oppfattning om at det eksisterer en ”kunstnerisk kvalitet”  immanent, eller 

iboende, i  et  ”godt”  kunstverk. Kunstnerisk kvalitet behandles på den måten som noe 

universelt, en essens i verket som objektivt kan vurderes. Kvalitet blir slik en statisk og 

ahistorisk faktor, og ikke noe organisk og forandelig. Det jeg finner bemerkelsesverdig er 

hvordan kunstmuseer kan hevde at det først og fremst innkjøpes etter kvalitet, når klare 

premisser for nettopp dette mangler. Det en bekreftelse på kvalitet i seg selv når et verk 

utstilles eller kjøpes av høyt anerkjente institusjoner. Dermed stilles det ingen krav om 

redegjørelse for disse subjektive vurderingene. Slik naturaliseres kvalitetsbegrepet gjennom 

unnlatelse av definisjon.  

 

Kunstekspertisen benytter seg av ulike strategier for å legitimere sin egen posisjon som 

dommere i evaluering av kunst. Det henvises ofte til kvalitetsforståelser i lukkede, 

internasjonale nettverk som ingen utenforstående kan kontrollere. En av deltakerne ved Før 

usynligheden, filosof og billedkunstner Dorte Jelstrup, hevder at museenes forsvar om at de 

kjøper  ”den  beste  kunst”  er  en  indirekte  uttalelse  om  at  kvinnelige  kunstnere  ikke  er  like 

dyktige som sine mannlige kollegaer: 

 
”kunstverk av høy kunstnerisk kvalitet,  som har den tilfeldige tileggsegenskap at den er  laget av 

mannlige kunstnere, innkjøpes i overensstemmelse med regelen om at den beste kunst skal kjøpes 
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inn. Kunstverk av høy kunstnerisk kvalitet, som derimot har den tilfeldige tilleggsegenskap at den 

er lagd av kvinnelige kunstnere, innkjøpes sjelden.14  

 

Museenes tilsynelatende enkle innkjøpsregel gjelder dermed kun for de mannlige kunstnere. 

Utbredt blant museumsdirektører og innkjøpsansvarlige er uttalelsen om at  ”vi  kjøper  aldri 

etter kjønn, men kun etter kvalitet”.  Jelstrup stiller derfor spørsmål om hvilke forestillinger 

om kunstnerisk kvalitet som ligger til grunn for de museale innkjøp. Når museene påstår at 

det er den beste kunst som kjøpes inn, har de da en oppfattelse om at man objektivt kan 

vurdere hvilken kunst som er best, og verdig til dette formål? Troen på at kunstnerisk kvalitet 

er en objektiv egenskap ved kunstverket, som alle som engasjerer seg profesjonelt med kunst 

vil se med det blotte øye, er en naiv tanke i følge Jelstrup. Vurderinger av kunst er ikke 

universelt gyldige for enhver, de er ikke objektive eller eviggyldige, men relative i forhold til 

de kunst- og kvalitetsbegreper som er sentrale i kunstverdenen som helhet. Den kulturelle og 

tidsmessige kontekst er også avgjørende for hvordan vi oppfatter kunst. Kunstmuseene kjøper 

inn etter noen få og snevre forestillinger om hva som er god kunst, og innkjøpene speiler ikke 

alle de kvalitetskriteriene som eksisterer. Dermed må begrepene om kunst og kunstnerisk 

kvalitet i følge Jelstrup gjennomgås og re-evalueres, slik at man i fremtiden får museale 

innkjøp og en kunstverden som avspeiler en større grad av likhet mellom kjønnene, og med 

flere muligheter for å gi rikere og mer varierte kunstopplevelser.   

 

Med utgangspunkt i at talent ikke er kjønnet, står likevel kvalitetsbegrepet som kjønnet da 

flest verk av menn bedømmes som verk av kvalitet. Direktør ved Esbjerg kunstmuseum, Inger 

Merete Killgård, påpeker i Kunstmagasinet i dansk P2 at en mulig forklaring på sammenfallet 

mellom kvalitet og mannlig kunstner, er at de innkjøpsansvarlige handler intuitivt ut fra et 

mannlig blikk, et blikk som er innleiret i oss gjennom hele vårt utdanningssystem. Estetisk 

bedømmelse, og teoretiseringen rundt denne er grunnlagt av menn, og vi sitter alle med et 

nøytralisert maskulinisert blikk. Estetikken er fundert på mannlige teoretikeres lære om det 

vakre og det skjønne i kunsten, og den kulturelle smak stammer nødvendigvis derfor fra et 

mannlig erfaringsmessig ståsted. 

 

I Modernismen ligger kunstverkets autoritet i dets krav på å representere et autentisk kunstsyn 

på verden.  Autoriteten er basert på den universalitet som den moderne estetikk tillegger 

                                                 
14 Jelstrup, Dorte: ”Kunstnerisk kvalitet og de museale indkøb” i Hansen, Lone Høyer et al.: Før usynligheden – 
om likestilling i kunstverdenen, 2005, s 34.  
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formen i den visuelle fremstilling, og som skjuler at verkene er produsert under konkrete 

historiske betingelser, som for eksempel Kants krav om smaksdommens universalitet. 

Kunstkritiker Craig Owens hevder det postmodernistiske verk ikke bare avstår fra kravet om 

en slik autoritet, men at det går aktivt inn for å underminere alle slike krav, derfor har det en 

generell dekonstruktiv tendens. Han fremsetter det modernistiske krav på universalitet som et 

krav om det maskuline:  

 
Som  nylige  analyser  af  den  visuelle  represæntations  ”udsigelsesstruktur”  – dets afsender og 

modtagerpoler – bekræfter, tillader Vestens representasjonssystemer kun en synsvinkel – nemlig 

det konstituerende mandlige subjekts – eller rettere de fremstiller subjektet for repræsentationen 

som absolut centreret, sammenhængende og maskulint.15  

 

Kvinnelige kunstnere utelukkes fra representasjonen og nektes legitimitet. Dette gjelder 

representasjonen av kvinnen som subjekt, og ikke som objekt, for i kunsthistoriens antologier 

er det ingen mangel på bilder av kvinner. Kunst av menn har historisk blitt fremsatt som verk 

med universelle verdier og allmenngyldighet. Kunst av kvinner har til motsetning ofte blitt 

plassert i en kategori karakterisert som intim, privat og særskilt kvinnelig. Her får den 

mannlige kunstner stå som det universelle mennesket, mens de kvinnelige kunstnerne blir ”det 

annet”  til  kunstneren. Kunst av menn kan på den måten sies å ha blitt framsatt som en 

distinksjon til kunst av kvinner, som illustreres av begrepene ”kunst” og ”kvinnelig kunst”, 

eller ”kunstner” og ”kvinnelig kunstner”. 

 

Kurator og soussjef ved Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Lene Burkard, påpeker at 

utstillinger med anerkjente unge mannlige kunstnere får ofte forsidene i avisenes 

kulturseksjoner, mens like anerkjente unge kvinnelige kunstnere ikke mottar like stor 

publisitet. Avisomtaler er viktig i og med at de skaper nysgjerrighet rundt kunstnernes verker. 

Utstillinger med et overtall av menn får oppmerksomhet rundt verkenes utrykk i følge 

Burkard, mens at utstillinger med et overtall av kvinner legges fokus på det kjønnsmessige. 

Det blir fort ”kvinnekunst” eller ”kvinneutstilling”, i negativ forstand.  

 

2.3.1 Direktørenes svar på tiltale 

Direktør ved Århus kunstmuseum, Jens Erik Sørensen, hevder i Kunstmagasinet at det ikke 

forekommer en bevisst prioritering av mannlige kunstnere. Statistikken fra kulturministerens 

                                                 
15 Owens, Craig: ”Andres diskurs – feminister og postmodernisme” (1983) i Svane, Marie-Louise og Tania 
Ørum (red.) 1991, s 121. 
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undersøkelse viser i følge ham bare et generelt bilde på de danske museer. Sørensen hevder 

museene ikke kan gjøre noe aktivt for å endre dagens situasjon, men den vil endre seg av seg 

selv når danske kvinnelige kunstnere finner andre tema, som i langt høyere grad utrykker et 

mer universelt språk: 

 
Jeg mener de kvinnelige kunstnere skal i langt høyere grad prøve å utrykke seg i et mer universelt 

språk, og det er også det jeg ser ute i verden. Vi har her i de senere år på Århus Kunstmuseum 

kjøpt en hel del kvinnelige kunstnere som arbeider med universelle problemstillinger. Jeg syns 

kanskje opp igjennom 80- og 90-tallet i Danmark har det vært mye intimsfære og personlige 

feministiske problemstillinger som har blitt lansert, og det er ikke noe som er holdbart i lengden, 

eller man syns passer i den danske museumsverden…[kvinnene] må heve sitt kunstsyn opp på et 

internasjonalt, eller universelt nivå. Det er dette som skjer i utlandet.16 

 

Sørensen fremsetter altså at danske kvinnelige kunstnere ikke innkjøpes fordi deres 

problemstillinger ikke er universelle nok. Emnene de tar opp er mer private enn hva 

kvinnelige kunstnere konsentrerer seg om i utlandet, og derfor passer de ikke inn i museets 

samling. Sørensen utdyper ikke hva han ser for seg de universelle problemstillingene skal 

romme, men svært få av de danske kvinnelige kunstnerne i perioden 1989-1998 når opp til 

dette ideal. Sørensen bekrefter slik Burkards mistanke om at kvinnelig kunst plasseres i en 

negativ feminin kategori. Sørensens uttalelse minner om en historisk oppfattelse av mannen 

som  det  universelle  mennesket  og  kvinnen  som  ”den  andre”.  Når mannlige kunstnere 

fortolker hva det vil si å være menneske sees det som et allmenngyldig emne, men når 

kvinnelige kunstnere gjør det, sees det ofte som privat. 

 

Direktør ved ARKEN Museum for moderne kunst, Chistian Gether, ble under konferansen 

konfrontert med hvilke forestillinger om kunstnerisk kvalitet som ligger til grunn for deres 

innkjøp, og hvilke kriterier som ligger til grunn når innkjøp og utstilling av et verk vurderes. 

Gether forteller at han og tre kvinnelige inspektører gjør innkjøpene ved ARKEN, og påstår at 

han er mer oppmerksom på kvinnelige kunstneres verker fordi (de kvinnelige) inspektørene 

påpeker kvaliteter han selv ikke har sett. Derfor har det blitt tilføyd verk til samlingen som 

han selv kanskje ville ha oversett.17 Gether hevder inspektørene utelukkende tar utgangspunkt 

i kriteriet for kunstnerisk kvalitet, men hva han mener med det forklarer han ikke. I 

spørsmålet om hvordan skjevheten kan unngås svarte Gether at det kan være at det er snakk 

                                                 
16 Kunstmagasinet, dansk P2: ”Kan kvinder lave kunst?”. 12.august  2004. Min oversettelse.  
17 ”Christian Gethers konferenceindlæg” i Hansen, Lone Høyer et al., 2005 s 51. 
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om vanetenkning. Man blir nødt til å være mer oppmerksom og se mer grundig etter. 

Kvalitetene ligger der altså, det er bare vanskeligere å se de hos kvinnelige kunstnere skal 

man tro Gether.  

 

I følge undersøkelsen iverksatt av den danske kulturministeren er Vejle Kunstmuseum i 

København det museum som har kjøpt inn flest maleri av kvinnelige kunstnere. Museet har 

kvinnelig direktør og de fire inspektørene er også alle kvinner. Direktør ved museet Nina 

Damsgård hevder at hun og inspektørene kun har kjøpt etter kvalitetskriterier og etter hva som 

passer samlingen. Er det da er en forbindelse mellom at museet har kvinnelig direktør og at de 

fire inspektørene er kvinner, og at museet er det som har kjøpt flest verk av kvinnelige 

kunstnere? Damsgård utelukker ikke at det kan være en forbindelse, at det kan være noe som 

fenger fra den ene kvinnen til den andre. Når Damsgård begrunner museets innkjøp med 

kunstnerisk kvalitet tilsier det at kvinnelige kunstnere har kvalitet i like stor grad som 

mannlige kunstnere. Det avhenger bare av øyet som ser. Dette øyet må da også nødvendigvis 

være kjønnet.  

 

Merete Ipsen, inspektør ved Kvindemuseet i København, hevder kvalitet er farget av 

forventninger til hvem som lager det nye. Det mannlige kjønn har fått merkelappen gode 

kunstnere. Den kommersielle verden lager en bevisst merkelapp, der man foretrekker visse 

merker, men når det kommer til kunst får man en berøringsangst, og da snakkes det ikke om 

merkevare, men om kvalitet. Den tidligere direktøren ved Nasjonalmuseet, Allis Helleland, 

var direktør ved Statens Museum for Kunst i Danmark da undersøkelsen iverksatt av den 

danske kulturministeren ble offentliggjort. Helleland ser seg enig med Ipsen i Kunstmagasinet 

om at det dreier seg om markedsføring. I følge henne handler det ikke om forskjell på kvalitet, 

eller forskjell på mannlige og kvinnelige direktører, men at det er forskjell på mannlige og 

kvinnelige kunstnere. Denne forskjellen er ikke kvalitetsmessig, men ligger i måten 

kunstnerne promoterer seg selv på. Hun hevder at mannlige kunstnere er bedre til å 

markedsføre seg og påpeker at museene også er underlagt en markedsføringsmekanisme. 

Billedkunstner Katya Sander kritiserer slike uttalelser fra direktører og kuratorer om at 

kvinnene i prinsippet er like gode kunstnere, men ikke så flinke til å kreve oppmerksomhet. 

Hun hevder det er indirekte uttalelser om at man faktisk velger det som er lettest tilgjengelig 

og umiddelbart tilrekker seg mest oppmerksomhet, vel vitende om at det er noe annet som er 

like bra.  
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2.4 De samme kunstnerne si r kulerer  

Direktør ved Louisiana Museum for Moderne kunst i Danmark, Poul Erik Tøjner, hevder det 

er en treghet i institusjonene. Det ikke handler om mannssjåvinisme, men heller om at 

internasjonale og nasjonale museer er preget av en så stor konkurranse at mange kjøper det 

samme for å ikke måtte argumentere for at de hører med i samme liga som de andre museene. 

Tregheten han snakker om består i ”en  historisk  betinget  rådvillhet  i  relasjon  til  begrepet 

kvalitet,  og  hva man  skal  samle  på”.18 Han hevder at museene ligner på hverandre, støtter 

hverandre og stagnerer hverandre. ”Museene kopierer hverandres  innkjøpsmønster… der de 

samme kunstnerne sirkulerer, og på denne måten bekrefter de at det ligger en meget 

velutviklet og meget funksjonsdyktig kapitalisme som styrer hele området.”19 Museenes 

mimetiske struktur gjør at den allerede eksisterende kjønnsdominans innenfor kunstens 

institusjoner reproduseres.  

 

Lektor ved Aalborg Universitet, Anette Borchorst mener man må synliggjøre de 

maktmekanismer som råder i kunstfeltet. Makt er forbundet med personer i avgjørende 

posisjoner, men virker også gjennom en strukturell og institusjonell dynamikk som er langt 

mer komplisert å synliggjøre. Analyser av kjønnsbarrierer i forskning har vist at vitenskapelig 

kvalitet ikke er en objektiv størrelse, upåvirket av kjønnsskjeve mekanismer. Kunstverdenen 

er som samfunnet for øvrig hevder Bochorst, og kan sees i forbindelse med dette. Forskning 

om kjønn i akademia viser at det i den lange veien fra bevilgninger til konkrete stillinger ofte 

er kvinnene som sorteres først ut, før man kommer til konkrete kvalitetsvurderninger. 

Museene velger i følge Bochorst det kjente som samsvarer med den allerede eksisterende 

kanon: 

 
”…utvelgelseskriteriene er ofte utformet slik at man ender med det som ligner én selv, eller det 

man kjenner fra før. Denne mekanismen kan sette seg i åpenlyse former via ”old boys nettverk”, 

men det kan også fungere som subtile mekanismer, som virker bak ryggen på de som har 

innflytelse på seleksjonskriteriene. Og utvelgelsesprosessene kan i seg selv ha innebygde 

kjønnsskeivheter.”20  

 

                                                 
18 ”Poul Erik Tøjners konferenceindlæg” i Hansen, Lone Høyer et al., 2005, s 56. 
19 Ibid 
20 Borchorst, Anette: ”Kunstverdenen er som andre verdener” i Hansen, Lone Høyer et al., 2005, s 78. 
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Det er karakteristisk at man som regel oppfatter disse prosessene som noe som ikke har med 

kjønn å gjøre, selv om resultatet i viser kjønnsforskjeller. Bochorst mener derfor det er viktig 

at innkjøpsansvarlige og kuratorer er kjønnsbeviste når de ”kjøper den beste kunst.” 

 

Kunstfaglig medarbeider ved Kunststyrelsens Billedkunstsenter, Sanne Kofod Olsen, hevder 

årsaken til kvinners eksklusjon ligger i de  ”strukturer  og  hierarkier  som  karakteriserer 

kunstverdenen.”21 Kofod Olsen peker på Bourdieus begrep om kunstens distribusjonssystem, 

som viser hvordan kunstinstitusjonen i sin helhet fungerer, og hvordan kunstverdi etableres. 

Systemet består av ulike aktører; kunstnere, kritikere, gallerister, museumsdirektører, 

museumsinspektører, kulturredaktører, kunstforlag, fond, råd, med flere, som alle medvirker 

til å etablere den symbolske verdi for en kunstners verker. Og her berører Kofod Olsen det jeg 

mener er kjernen i hvorfor kvinner ikke kjøpes inn på linje med menn. Kunstnerisk 

anerkjennelse vises slik å ikke kun være basert på kunstnerisk talent, talentet er i beste fall en 

forutsetning for kunstnerisk anerkjennelse. Nettverket eller distribusjonssystemet, har stor 

innflytelse på en kunstners karriere påpeker Kofod Olsen, for en meget talentfull kunstner 

høster kanskje lite anerkjennelse, mens en middelmådig kunstner mottar stor anerkjennelse, 

alt etter hvordan de opptas i systemet.  

 

Det kan dermed se ut til at kvinnelige kunstnere opptas annerledes enn mannlige kunstnere i 

distribusjonssystemet. De mangler det nødvendige nettverket som ligger til grunn for 

anerkjennelse. Kunstnerisk kvalitet produseres når et kunstverk transporteres gjennom det 

nettverket av aktører og institusjoner som definerer kunstverdenen. Kun et fåtall aktører og 

institusjoner sitter med makten over det som faktisk er en sosial produksjon av kvalitet.22 Høy 

kvalitet skapes dermed ved at et kunstverk passerer gjennom et institusjonelt nettverk av de 

mest innflytelsesrike kritikere, galleri, museer og kuratorer. Definisjon av kunstnerisk kvalitet 

blir dermed sirkulær: Portvaktene (direktører, gallerister, innkjøpsansvarlige) bestemmer hva 

som har høy kvalitet, og verk med høy kvalitet bidrar til å opprettholde portvaktenes 

kunstfaglige makt og anseelse.23   

 

Felles for Tøjner og Kofod Olsen er tanken at Museet befinner seg i en struktur der det 

baserer seg på allerede anerkjente kunstnere, eller kunst med allerede stadfestet symbolsk 

                                                 
21 Kofod Olsen, Sanne ”Mend, magt og malere i kunstens fødekæde” i Hansen, Lone Høyer et al., 2005, s 45. 
22 Lund, Mangset og Aamodt (red): Kunst, kvalitet og politikk, 2001, s 9. 
23 Ibid. 
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verdi, for å høyne eller vedlikeholde sin egen symbolske verdi. Å overleve selv har dermed 

blitt viktigere for museet, enn sitt ansvar ovenfor kunsten.  

  

2.5 Avsluttende bemerkninger 

Deltakerne ved konferansen kom med ulike perspektiv på hvorfor resultatet på undersøkelsen 

iverksatt av kulturministeren viste en andel på kun 6,5 % kvinnelige kunstnere representert 

ved de danske ledende museers innkjøp av kunst. Forestillingen om at det er mulig å objektivt 

vurdere kunstnerisk kvalitet, og at dette er noe universelt, og ikke foranderlig ble gjenstand 

for kritikk av blant andre Dorthe Jelstrup. Tradisjonelt har menn stått som smaksdommere i 

sin definisjon av estetikken. Jeg tenker da på rekken av mannlige filosofers definisjon av 

smak fra Baumgarten, Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer, og til J.S Mill, for å nevne 

noen. Her vurderes mer eller mindre eksplisitt ”maskuline”  kvaliteter  hierarkisk  overlegen 

”feminine” kvaliteter. Estetikken som vi kjenner den er et nøytralisert maskulint blikk, som 

pretenderer å være universell. Å hevde at det ikke kjøpes inn etter kjønn, men kun kvalitet, 

blir dermed en selvmotsigelse fordi tenkningen rundt kvalitet er kjønnet.  

 

Ipsen og Hellelands uttalelser om at kvinner ikke er gode nok til å promotere seg selv vil jeg i 

forlengelsen av Sander hevde er en dårlig forkledd strategi for å fjerne fokus fra at de velger 

det som er lettest tilgjengelig på markedet, og den kunst som passer inn eller bygger opp 

under den allerede eksisterende samlingen. Museene arbeider som regel opp mot en 

internasjonal profil for å øke sin anerkjennelse internasjonalt. Derfor kjøper mange det andre 

kjøper (jamfør Tøjner) for å legitimere sin egen posisjon. Da kan det ikke lengre være snakk 

om kvalitet, for i dette perspektiv avhenger kunstnerisk anerkjennelse av hvordan man opptas 

av distribusjonssystemet innen kunstinstitusjonen (jamfør Kofod Olsen). Det er bredden og 

status til kunstnerens nettverk som får konsekvenser for kunstnerens anerkjennelse, ikke 

kunstnerens albuer eller evne til å promotere seg selv. Ideen om forbindelsen mellom 

kunstnerens nettverk og kunstnerens kvalitet vil danne bakgrunn for det følgende kapittel.  

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Kapittel 3: Kunstinstitusjonen som produsent av kunstnerisk kvalitet 
 

Hensikten med dette kapittelet er å undersøke hvordan kunst som kulturelt produkt skapes av 

flere enn kunstneren selv. Med den franske sosiolog Pierre Bourdieus (1930-2002) teori om 

feltet for kulturell produksjon som teoretisk og metodisk rammeverk vil jeg gi et bilde av 

hvordan kunstinstitusjonen som sosialt system fungerer i praksis. Jeg vil fokusere på hvordan 

kunsten mottas i systemet som utgjør kunstinstitusjonen, og hvordan aktørene innenfor dette 

feltet er skapere av et verks symbolske verdi. Symbolsk verdi har mange paralleller til det 

stadig mer problematiserte begrepet om kunstnerisk kvalitet. Et formål med kapittelet er å 

undersøke hva begrepet kunstnerisk kvalitet egentlig impliserer. Det er ikke et mål å fastsette 

hva kunstnerisk kvalitet er, da det kan ende i et ahistorisk prosjekt uten hensyn til kunstens 

skiftende status i de ulike sammenhenger og tider den inngår i. 

 

Det er i den symbolske produksjonen av et kunstverk man kan si noe om hvordan 

kunstinstitusjonen som sosialt system fungerer, og hvordan et kunstverks verdi skapes, i følge 

Pierre Bourdieu. Ved å konsentrere meg om kunstverkets symbolske produksjon går jeg 

nødvendigvis vekk fra et tradisjonelt kunsthistorisk fokus på kunstverkets rent materielle 

produksjon, og forbi verkets samfunnsmessige kontekstualisering. Videre vil jeg undersøke 

hvordan museet og galleriet som aktører innen det sosiale systemet posisjonerer seg på feltet, 

og hvordan dette har en sammenheng med muligheten for å øke den feltspesifikke kapitalen, 

som det avhenger av for å beholde sin posisjon på feltet. Museets posisjonering på feltet er 

preget av konkrete rammebetingelser som får konsekvenser for innkjøp av kunst. Man får 

grupperinger av profitabel og ikke-profitabel kunst, ikke bare i snever økonomisk forstand, 

men også i utvidet symbolsk forstand. Det kan da argumenteres for at mange flere kvinnelige, 

enn mannlige kunstnere, havner i den ikke-profitable kategori.   

 

I følge den Institusjonelle kunstteorien er kunstneren kun en brikke i det større spillet som 

utgjør kunstinstitusjonen. Jeg vil gi en redegjørelse for institusjonsteoriens forklaring på 

hvordan kunst produseres innenfor institusjonen, og diskutere sentrale teoretikeres standpunkt 

i forhold til dette. Pierre Bourdieu er her tildelt størst plass fordi han gir en grundig utarbeidet 

teori om hvordan kunstverden som institusjon praktiserer. Jeg har inkludert den amerikanske 

kunstfilosofen George Dickie (født 1926) og den belgiske kunstteoretiker og kurator Tierry de 

Duve (født 1944) sine institusjonsteorier, da disse kan sees i sammenheng med Bourdieus 
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analyse av kunstfeltet. Jeg har også inkludert synspunkter fra diverse andre aktører på feltet. 

Kunstner Lars Vilks og sosiolog Svein Bjørkås synspunkter tas opp i forbindelsen med skillet 

som kan fremsettes mellom en estetisk essensialisme og Institusjonsteorien. Økonomen Dag 

Solhjells statistikk og tabeller vil videre underbygge mine argument om at kvinnelige 

kunstnere posisjoneres annerledes enn mannlige kunstnere i det kunstneriske felt.  

 

3.1 K unstinstitusjonen 

Med kunstinstitusjon menes det støtteapparat, eller rammeverk som omslutter kunstneren, 

kunstverket og betrakteren. Fremveksten av kunstinstitusjonen som særegen sosial institusjon 

beskrives ofte som en allmenn differensiering av samfunnet i løpet av siste halvdel av 1700-

tallet. Kunsthistoriker Dag Sveen fremsetter en forestilling om at kunst, moral og vitenskap 

ble adskilt som tre autonome verdisfærer som benyttet ulike og innbyrdes uavhengige 

gyldighetskriterier for erkjennelsesdommer, moralske dommer og estiske dommer. 

Kunstinstitusjonens fremvekst beskrives gjennom at det skjønne og det gode gjennom en 

differensieringsprosess ble tildelt sine egne gyldighetsområder, uavhengig av det sanne, som 

det tidligere var underordnet. Estetikken ble slik skilt fra moralen og erkjennelsen som en 

autonom verdisfære.24 Det skjer altså en differensiering i samfunnet som innebærer at 

kunstinstitusjonen blir autonom.  

 

En av den tyske idealismens filosofer, Immanuel Kant (1724-1804), sees som den første som 

systematisk teoretiserte denne differensieringsprosessen som forbindes med den tidlige 

moderniteten. Gjennom sine tre kritikker (Kritikk av den rene fornuft, Kritikk av den praktiske 

fornuft og Kritikk av dømmekraften) brøt han forbindelsen som tidligere bandt det sanne, det 

gode, og det skjønne sammen. Dermed etablerer han kunsten som en autonom verdisfære. I 

Kritikk av dømmekraften forsøkte han å etablere en sammenheng mellom subjektive 

smaksdommer og en orienteringsevne som må forutsettes ved enhver form for erkjennelse.25 

Ved å knytte den estetiske opplevelsen til dømmekraftens fortolkende dimensjon, ønsket Kant 

å begrunne en særegen form for rasjonalitet i smaksdommen. Han søkte etter generelle 

prinsipp som i hovedsak indikerer en tendens til enighet om smak. Det han kalte en 

intersubjektiv gyldighet (sensus communis), eller en felles sans, ligger til grunn for at den 

individuelle estetiske dom deles med alle andre. Den estetiske dom (å tildele en gjenstand 

                                                 
24 Christensen, Otto M: ”Bourdieus kunstsyn – en kritsk presentasjon av La distinction, med utgangspunkt i 
Bourdieus kritikk av Kant” i Sveen (red.) 1995, s 117. 
25 Kant, Immanuel: Kritikk av dømmekraften, 1995 (1790). 
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egenskapen skjønn) må felles på grunnlag av en desinteressert holdning (som innebærer at 

man er uinteressert, men likevel finner gjenstanden interessant). Kant hevder ”smak er evnen 

til å bedømme en gjenstand eller en forestillingsmåte gjennom et fullstendig interesseløst 

velbehag eller misbehag. Gjenstanden for et slikt velbehag kalles skjønn”26 Desinteressen er 

dermed i følge Kant den eneste garanti for betraktningens rent estetiske kvalitet. Den estetiske 

sans kan slik forstås som en naturlig evne til å nyte kunstens iboende skjønnhet, uten å trekke 

inn  etiske  vurderinger,  dette  definerer  han  som  en  ”ren”  smaksdom. Hvis et kunstverk 

betraktes ut fra en desinteressert holdning vil det oppleves som skjønt av alle. Slik muliggjør 

han en subjektiv allmenngyldighet gjennom desinteressen.  

 

Den estetiske dommens første moment ”Om smaksdommen med henblikk på dens kvalitet” 

avgrenser moralske dommer fra sansedommer (evnen til å dømme om det skjønne).27 

Sansedommer som tillegger en gjenstand egenskapen behagelig, vil nødvendigvis utløse et 

begjær som springer ut av kroppen, og er dermed knyttet til sansene. Slik retter subjektet sin 

vilje mot gjenstanden, og når subjektet kobler inn viljen er det i følge Kant et utrykk for 

subjektets interesse. Dermed fremstår ikke sansedommer som uten interesse. Estetiske 

dommers oppgave er ikke å avgjøre om en gjenstand er pirrende for sansene eller ikke, for et 

hvert sanselig begjær umuliggjør en vurdering utover det private.28 Derfor utelukker Kant for 

eksempel kroppslig glede som en estetisk opplevelse på grunnlag av at denne er for særegen 

og personlig til å kreve enighet, for da gjøres altså en sansedom, ikke en smaksdom.  

 

Når den etterkantianske estetikk insisterer på at den estetiske betraktningen er interesseløs, 

forutsettes det at verkets kvaliteter ligger som en essens i verket i følge kultursosiolog Svein 

Bjørkås.29 Å forholde seg estetisk sees slik som å anerkjenne objektenes indre verdi i seg selv. 

Kvaliteten sees som en avleiring av kunstnerens intensjon og teknikk, som resultat av en 

bestemt materialitet eller som en produktiv kommunikasjonsprosess mellom verk og 

betrakter. Dette er en essensialistisk ide om kunsten som kom til å særprege Modernismen, og 

denne ideen hadde nærmest enevelde frem til 1960-tallets kritiske og institusjonelt orienterte 

kunstteorier. 60-tallets humanistiske og sosiologiske teorier utfordret imidlertid den 

essensialistiske tanken ved å flytte verkets mening ut av de kunstneriske artefaktene og over 

til konteksten. Denne type institusjonsteori vises hos eksempelvis kunstfilosofene George 
                                                 
26 Kant, 1995 (1790), s 79. 
27 Kant, 1995 (1790), s 71-79.  
28 Christensen, 1995, s 121. 
29 Bjørkås, Svein: ”Kvalitetsparadokset” i Lund, Mangset og Aamot (red.) 2002, s 38. 
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Dickie og Thierry de Duve. Sosiologiske teorier av den institusjonelt orienterte 

kunstforståelsen stiller på sin side kvalitetsklassifikasjonene i sentrum for studier av moderne 

makt og klasseanalyser, slik vi for eksempel ser det hos Bourdieu. Det stilles spørsmålstegn 

fra begge hold ved de individuelle estetiske dommer som antas å deles av alle andre. For 

hvem er alle andre? De må nødvendigvis være medlemmer av det samme samfunn som det 

dømmende individ tilhører. Dermed får den estetiske bedømmelse sosiale implikasjoner. Det 

er ikke egenskaper ved verket eller den umiddelbare institusjonelle kontekst som styrer 

kvalitetsforståelsene, men snarere elitenes distinksjonspraksis.  

 

3.2 Bourdieus kor rektiv til K ant 

Siden begynnelsen av 1970- tallet har den franske sosiologen Pierre Bourdieu (1930-2002) 

markert seg som en teoretisk stemme i de kritiske studier av den kulturelle praksis. Bourdieu 

var professor i sosiologi ved Collège de France frem til sin død i 2002. Hans analytiske 

metode er subversiv til den kantianske estetikk og til den modernistiske essensielle 

kunstoppfattning. Hans teoretiske standpunkter danner grunnlag for kritiske analyser av 

konkrete samfunnsforhold.  Estetisk verdi, og forholdet mellom kulturelle praksiser og den 

større sosiale prosess og sosiale posisjon innen kulturen, er sentrale tema. The field of cultural 

production (1993) er det verket jeg i hovedsak baserer min analyse på. Her fokuserer 

Bourdieu på hvordan feltet for kulturell produksjon har blitt etablert og hvordan det er knyttet 

til andre felt. Hans sosiologiske tilnærming til kunsten og kulturen er hvordan et kunstverk 

skapes institusjonelt og han erstatter slik fokus på estetisk verdi med et fokus på sosial verdi.  

 

Bourdieus teori er inspirert av marxismen, strukturalismen og fenomenologien. Han baserer 

seg på den Althusserske marxisme med hensyn til økonomiens forhold i samfunnet, og 

utvider kapitalbegrepet i den forstand at økonomi ikke bare betraktes i snever finansiell 

forstand, men også i utvidet symbolsk forstand. Han tilfører dermed den marxistiske analysen 

noe nytt ved å gi kapitalbegrepet en sterk sosial verdi. Bourdieu bruker strukturalismen for å 

konstruere et sosialt rom, der tingen får mening ved å skille seg fra alle andre ting. Claude 

Levi-Strauss (født 1908) hevdet lydens relasjon til andre lyder skaper språkets betydning, et 

ord eller en lyds distinktive opposisjon til andre ord eller lyder bestemmer dets plass og 

betydning i språket.30 Bourdieu var elev av Levi-Strauss, og viser den strukturalistiske 

tenkemåten gjennom påvisning av strukturen som eksisterer i samfunnet der en klasses 

                                                 
30 Bourdieu, Pierre: Distinksjonen – En sosial kritikk av dømmekraften, 1995 (1979), s 221. 
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forhold til en annen klasse bestemmer deres sosiale posisjon. Høykulturen får derfor en 

mening ved at den skiller seg fra lavkulturen.  

 

I Distinksjonen - En sosiologisk kritikk av dømmekraften (La Distinction – Critiqe sociale du 

jugement), (1979) kritiserer Bourdieu det kantianske estetiske imperativ (desinteressen) for å 

være sosialt og samfunnsmessig betinget. Bokens undertittel refererer direkte til Kants 

betraktning av estetikken. Han viser at smaken har en samfunnsmessig funksjon, at den ”rene 

smak” er et middel for høykulturen til å distingvere seg fra lavkulturen. Slik blir kulturen en 

kilde til dominans, og smaken en måte å opprette og opprettholde sosiale forskjeller mellom 

en dominerende elite (estetene) og en dominert masse (barbarene). Smaksdommen er dermed 

ikke interesseløs, eller desinteressert, idet den blir et middel for å nå en personlig interesse. 

Bourdieu eksemplifiserer dette gjennom et kålhode. Der Kant vil hevde at den estetiske 

opplevelsen distanserer seg til personlig interesse, som for eksempel sultfølelse ved å se 

kålen, hevder Bourdieu at muligheten for denne distansen er sosialt betinget. Kål er et 

betydningsløst og trivielt objekt, men jo høyere utdannelse man har, jo mer tilbøyelig er man 

til å mene at det trivielle kan danne utgangspunkt som motiv for kunsten. Folket (barbarene) 

har ikke de nødvendige forutsetningene for å se kålen med et ”rent” desinteressert blikk, for 

deres smak er fundert på nødvendighet. 

 

Bourdieu forstår feltet for kultur og kunstens funksjon som et uttrykk for grupperinger i 

samfunnet. Bourdieus forståelse av kunstfeltet, eller kunstinstitusjonen er at kunsten ikke uten 

videre skiller lag med religion og vitenskap for så å spesialisere seg på sitt eget felt. 

Utskillelsen skjer snarere i kontekst av undertrykkelsen av en klasse. Utviklingen mot 

kunstnerisk autonomi settes i sammenheng med den industrielle revolusjonen og 

Romantikkens reaksjon mot denne omveltningen. Videre knyttes kunstens autonomi til  l’art 

pour l’art-bevegelsen i Frankrike på 1800-tallet og dens protest mot all samfunnsnytte. Denne 

autonomien ble senere anerkjent av de herskende klasser og det estetiske ble et særskilt 

område og anliggende innen en borgerlig livsstil.31 Kunsten forstås dermed som en sosial 

konstruksjon der makt og herskerforhold deltar i prosessen med å gjøre kunst til kunst.  

 

                                                 
31 Østerberg, Dag: ”Kunsten som sosial institusjon og sosial konstruksjon” i Sveen (red) 1995, s 156. 
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Kant naturliggjør smaken og dermed naturaliseres også distinksjonen mellom høy- og 

lavkultur. Ved å virke gjennom habitus32 fremstår de sosialt etablerte ulikheter som personlige 

og nærmest naturgitte ulikheter, på denne måten skjules det faktum at borgerskapet eller 

overklassen dominerer det kulturelle området, og den skjeve fordelingen av prestisje i forhold 

til livsstil er egentlig en form for sosial maktutøvelse som ikke oppfattes som makt, men som 

naturgitt, og dette kaller Bourdieu symbolsk makt. Det kantianske ”rene” blikket er derfor en 

myte som naturliggjør klasseforskjellene. Det er i de distingverte få sin interesse å ha en smak 

som opprettholder skillet til massen. Enten personer med høy samlet kapital velger kunst 

bevisst for å oppnå symbolsk kapital, eller velger ubevisst etter sin habitus, vil smaksdommen 

være preget av interessen av å oppnå symbolsk makt. Smaken er derfor et middel som 

naturliggjør klasseforskjellene. Hva gjør denne kritikken med forståelsen av kunst? Er kvalitet 

en konstruksjon eller er det tilknyttet kunstverket? 

 

3.3 E r kvalitet knyttet til kunstverket? 

Kvalitetsbaserte klassifikasjoner har alltid eksistert side om side med kunsten. Å klassifisere 

noe fremsettes av Bjørkås som en allmennmenneskelig aktivitet som inngår i det daglige 

symbolske arbeid med å skape system i verden.33 Vi ordner våre omgivelser og våre 

erfaringer ut fra skillemerker som er innbygd i kulturen og nedlagt som dimensjoner både i 

tanken og i språket. Vår hverdag struktureres rundt skapte binære opposisjoner som høyt/ lavt, 

godt/ dårlig, profesjonell/ amatør, kultur/ natur, mann/ kvinne, osv. Å klassifisere noe er 

enklere når det som skal klassifiseres skiller seg fra noe annet. Det å skille såkalt ”god kunst” 

fra  ”dårlig  kunst”,  eller  å  gjenkjenne  kunstnerisk kvalitet har i stadig økende grad blitt et 

kriterium ved fordeling av kunstlivets resurser. I følge Bourdieu er det også med rot i 

kunstnerisk kvalitet at de store institusjoner som museene hevder å gjøre sine innkjøp av 

kunst. Å språkfeste legitime kvalitetsdommer blir problematisk, for kan det tas utgangspunkt i 

at alle medlemmer i et samfunn sier seg enig i disse dommene? Gjennom Bourdieu har vi sett 

at det er eliten (borgerskapet) som fastsetter det legitime.  

 

Fordelen med den etterkantianske estetikken for ekspertisen er at de kan felle dommer både ut 

fra et relativt enhetlig verdigrunnlag og ut fra det faktum at anvendelse av deres autoritet 

                                                 
32 Den enkeltes habitus formes under de sosiale betingelser man er vokst opp under, og har blitt til en integrert 
del av personligheten. Habitus er slik det formidlende ledd mellom feltets strukturer og menneskenes handle- og 
tenkemåter. Habitus frembringer en bestemt livsførsel, bestemte preferanser og vurderinger som oppfattes som 
naturlige av aktørene selv (Distinksjonen, s 24). Det er habitus som danner agentens perspektiv på verden.  
33 Bjørkås, 2002.  



 30 

ansees for å være legitim. Men hva skjer når ekspertenes symbolske herredømme stilles 

spørsmål ved, slik for eksempel Bourdieu gjør? Bjørkås har registrert flere tendenser til at det 

blant kunstekspertisen kompenseres for bortfallet av enhetlige normer med ulike strategier for 

å beholde makten til å anerkjenne kvalitet: 
 

1) henvisning til kvalitetsforståelser i lukkede, internasjonale nettverk som ingen utenforstående 

kan kontrollere, 2) produksjon av kanon, som […] kan forstås som å heve kunstverk og kunstnere 

ut av feltet der kvalitet settes under debatt, 3) geniforklaringer - altså at kvalitet (som en del av 

kanoniseringen) utlegges som et naturliggjort fenomen og 4) lukking av debatter ved arrogant 

underkjenning av alternative kompetanser.34 

 

Dette er tendenser som viser seg aktuelle i dagens kunstoffentlighet. Når det hevdes at innkjøp 

skjer etter kvalitet, og det utelates å definere hva som legges i begrepet lukkes muligheten for 

en faglig debatt, og publikum må nødvendigvis godta ekspertisens dom. Ekspertisen er 

dermed fri til å nedsette en kanon over hva de definerer som ”det beste” uten at kriteriene for 

dette utfordres. Dette understreker igjen deres makt som smaksdommere. I argumentasjonen 

for hvorfor akkurat det de har valgt er det beste henvises det ofte til kvalitetsbegrepet og til 

geniforklaringer.  

 

Kunstneren Lars Vilks karakteriserer den kantianske og etterkantianske estetikk for et estetisk 

essensialistisk kunstsyn.35 Dette kunstsynet tar utgangspunkt i at kunstnerisk kvalitet er noe 

naturgitt som ligger i kunsten selv. Kants estetikk benytter seg av det kunstneriske geniet for å 

gi kunstneren en rolle han kun tilskriver naturen. Bare et fåtall, geniene, kan skape kunstverk 

med høy kvalitet, og har egenskapen til å skape noe som ikke er natur, men som likevel 

fungerer som det. Kunsten sees som maksimal storhet i den menneskelige kulturen og 

kunstnerens mulighet til å uttrykke et opphøyd åndelig liv. Dette synet på kunsten innebærer 

at kunstverket i seg selv er en kvalitet. Bekreftelsen på den kunstneriske kvaliteten ligger i at 

visse, de aller beste, allment oppfattes som mesterverk, jamfør den subjektive 

allmenngyldighet.  

 

Det estetisk essensialistiske forholdet til kunsten fremtrer i L`art pour l`art bevegelsen (kunst 

for kunstens skyld) med Baudelaire og Flaubert i fortroppen i det sene 1800-tall, og fikk sitt 

høydepunkt senere i Høymodernismen. Kunstkritiker Clement Greenberg hevder i 

                                                 
34 Bjørkås, 2002, s 48. 
35 Vilks, Lars: ”Om kvalitetsbegreppet i konsten” i Lund, Mangset og Aamot (red.) 2001  s 33.  
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”Modernistisk maleri” (1960) at modernismen er en selvkritisk tendens som har sitt opphav i 

Kant.36 Greenberg ser på Kant som den første ekte modernist, fordi han var den første som 

kritiserte selve kritikkens redskaper, som for eksempel å bruke logikk for å definere logikkens 

grenser. Kunsten måtte komme frem til det unike og ureduserbare ved seg selv, den måtte 

komme  frem  til  sin  ”renhet”, eller mediespesifitet, som ville sikre sin egen kvalitet og 

uavhengighet. Den selvkritiske utfordringen var å fjerne elementer som ikke var spesifikt for 

sitt eget medium, men lånt fra en annen kunstform. Kunsten kunne altså gjennom å søke sin 

mediespesifitet bli autonom. Formen blir dermed kunstens innhold.  

 

Institusjonsteorien går vekk fra det formalistiske og individorienterte fokus på kunstneren som 

geni som fremmes av Greenberg. Kvalitet hevdes å ligge i institusjonen, og ikke som en 

avleiring av kunstneres evner. Vilks definerer skillet nærmere: 

 
Medan det estetisk-essensiella  ståndpunkten  framhäver  existensen  av  ett  naturgivet  ”konst”  och 

därmed gör konst til en kvalitet i sig, innebär den institusjonella standpunkten att detta inte är 

fallet. Konst är det som görs till konst och kvaliteten är sålunda något som upprettäs. Även 

”konstverket”  och  ”konstnären”  är  upprettäde;  alle  delar  av  konstlivet  är  grundade  på 

överenskommelser i könstvarlden och har ingen existens utanför denna.37 

 

Den etterkantianske estetikken og institusjonsteorien vises slik som to etterfølgende og 

konkurrerende forståelsesformer av kunstens idéhistorie. Den etterkantianske estetikken er 

essensialistisk i sin tanke om kvalitet immanent i kunstverket, mens den institusjonsteoretiske 

er kontekstorientert i sin tanke om institusjonelt skapt kvalitet. Der den første underbygger 

autonomitanken i verket og institusjonen, utfordrer den siste tanken om det autonome 

kunstverk, og kunstinstitusjonen som autonom. Til tross for 60-tallets og senere tids 

institusjonskritikk, eksisterer tanken om en estetisk essensialisme fremdeles i dages 

kunstoffentlighet. Det ser vi eksempler på i direktørenes begrunnelser for innkjøp av kunst i 

Før unsynligheden, og i direktør Jan Erik Sørensens etterlysning av en mer universell kunst av 

de danske kvinnelige kunstnerne.  

 

3.4 Institusjonsteorien 

Den Historiske avantgarden (surrealistene, dadaistene, situasjonistene m.fl) ønsket i 

begynnelsen av det 19. århundret å frigjøre seg fra museets autonomiserende funksjon. For at 
                                                 
36 Greenberg, Clement: Modernistisk maleri, 1960.  
37 Vilks, 2001, s 37.  
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kunsten skulle få en funksjon i det virkelige liv, måtte skillet mellom kunst og liv brytes ned. 

Den franske dadaisten, Marcel Duchamps (1887-1968) forsøk på å fjerne kunstens autonomi 

er det mest nærliggende å referere til. Duchamp plasserte i 1917 et urinal på en sokkel på 

Armory Show i New York, under tittelen Fontene. Siden dette har det provoserende og 

problematiske spørsmålet ”kan hva som helst defineres som kunst?” vært et sentralt spørsmål 

innen kunstteorien. Ved å plassere et trivielt objekt innenfor kunstmuseets og 

kunstinstitusjonens rammer ble publikum tvunget til forholde seg til urinalet, ikke som en 

bruksgjenstand, men som et kunstverk. Men hvordan ble et masseprodusert urinal kunst?  

 

På grunn av institusjonaliseringen av kunsten i det 20. århundret er det mulig å hevde at 

kvalitet ikke er knyttet til kunstverket. Kvalitet knyttes av institusjonsteorien til 

kunstinstitusjonen som omkranser kunstverket med sine definisjoner. Den institusjonelle 

kunstteorien fremmer at det er institusjonen, ikke verket selv, som definerer hva som er kunst. 

Et objekt får først kunstnerisk mening når det blir plassert innenfor et utstillingsrom og 

defineres som kunst. Det er Duchamps handling (å plassere urinalet i utstillingsrommet) som 

skaper kunstverket, ikke objektet (urinalet) eller konteksten (utstillingsrommet) i og for seg. 

Den institusjonelle kunstteorien peker da på at det ikke finnes en kvalitet i kunsten i seg selv, 

men at kvaliteten skapes gjennom de forestillinger man har i kunstverden. På et vis blir 

kunstnerisk kvalitet noe som opprettes når et ”kunstverk” transporteres gjennom kunstverdens 

instanser  og  aktører.  Dermed  blir  ”kunstverkets”  kvalitet  i følge Vilks helt avhengig av 

kvaliteten på det nettverk det har tilgang til: 

 
När det [kunstverket] passerar genom ett högklassigt nätverk (de bästa och mest inflytelsesrika 

kritikerna, de bästa gallerierna och museerna, de mest framstående kuratorerna osv.) skapas 

verkets kvalitet.38 

 

Institusjonsteorien hevder at det ikke finnes noen særskilt kvalitet i og for seg, men skapes 

gjennom forestillinger man har i kunstverdenen. Kunstnerisk kvalitet opprettes da når et 

kunstverk transporteres gjennom kunstverdenens instanser og aktører. En estetisk 

essensialisme ville til motsetning hevdet at ideen utgjør essensen i verket, ikke objektet selv.  

 

Institusjonsteorien assosieres ofte med den amerikanske filosofen Gerorge Dickie (født 1926), 

som baserer sin definisjon på kunst for å romme objekter som Fontene. I følge Dickies 

                                                 
38 Vilks, 2001, s 38.  
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institusjonsteori blir objekter kunst i kraft av forholdet de har til komplekse institusjoner og 

deltakere. Tradisjonelle kunstteorier plasserer ofte kunstverk innen enkle nettverk av 

relasjoner. Imitasjonsteorien plasserer verket i et trepunkts nettverk av kunstner, verk og 

innhold, mens ekspresjonsteorien har et topunkts nettverk av verk og kunstner. Dickie 

forsøker gjennom sin institusjonsteori å tilføre flere punkter for å vise kunstverdenens 

kompleksitet.  I ”The institutional  theory of art” (1997) redegjør han for sine to versjoner av 

teorien. I den første versjonen hevder han at på samme måte som to personer kan oppnå en 

status som gift innen et lovsystem, kan en artefakt (objekt skapt av menneske for et videre 

formål) erverve, eller tilegne seg status som kandidat for estetisk anerkjennelse.39 Når en 

artefakt befinner seg på et kunstmuseum eller fremføres som en performance på et teater, er 

det en klar indikasjon på at status som kandidat for estetisk anerkjennelse har blitt tildelt av 

aktører innenfor kunstverdenen.  

 

Senere går han vekk fra dette og hevder at man ikke kan få tilkjent denne statusen innen 

institusjonen. I den andre versjonen av institusjonsteorien behøver kunstneren ikke 

manipulere (i fysisk forstand) et objekt for å gjøre det til en artefakt Da blir det handlingen (å 

plassere et urinal i et museum) som gjør objektet til en artefakt. Duchamp tilkjente ikke 

objektet artefaktualitet, men han lagde en minimal artefakt. Med dette mener Dickie at 

Duchamp gjorde minimale fysiske endringer på sitt objekt, det var hans handling: å plassere et 

objekt som i utgangspunktet ikke er en artefakt på et kunstmuseum, som gjorde objektet til en 

artefakt. Definisjonen av kunstverk involverer slik ikke en tilkjent status, men heller en status 

som oppnås  som  et  resultat  av  å  skape  en  artefakt  innen kunstverden:  ”Kunstverk  er  kunst 

som et resultat av posisjonen den okkuperer i en etablert praksis, kunstverdenen”.40 Dermed 

definerer Dickie hva som gjør et objekt eller en event til et kunstverk, og han danner en 

klassifiserende, heller enn evaluerende teori. Det sentrale er ikke hva som gjør et verk estetisk 

verdifullt, men hva som kvalifiserer det til å defineres som ”kunst” overhodet.  

 

Et viktig moment hos Dickie er at han hevder at kunstens mål er presentasjon for et publikum, 

og at rammeverket derfor må inkludere en rolle for publikum. Det fins to regler som sammen 

utgjør rammeverket for å skape kunst, først må det skapes en artefakt, så må artefakten 

presenteres for et publikum innen kunstverden: ”et kunstverk er en artefakt av et slag som er 

                                                 
39 “Acquire the status of candidate for appreciation within the cultural system called `the artworld.” Dickie, 
George: “The institutional theory of art” i Introduction to aesthetics: An analytic approach, 1997, s 83. 
40 Dickie, 1997, s 88. 



 34 

skapt for å presenteres for et kunstverden-publikum.41 Slik fremlegger Dickie en teori som 

vektlegger publikums anerkjennelse av objektets status som kunst, da forstått som 

kunstverden-publikum. Dickies definisjonen  av  ”kunstverk”  blir dermed sirkulær. 

Definisjonen av begrepene kunstverk, kunstner, publikum og kunstverden refererer alle til 

hverandre og utgjør et logisk sirkulært system. Det som kan gi substans til påstanden ”kunst 

er det som kunstverden kaller for kunst” er også årsaken til at kunstverden har for å kalle noe 

kunst.  

 

3.4.1 Museet og galleriets konsekrerende funksjon 

Duchamps institusjonskritikk feilet idet institusjonen transformerte urinalet til kunst, med 

Duchamps egen betegnelse: readymade. Den belgiske kunstteoretiker og kurator Thierry de 

Duve (født 1944) hevder at grunnlaget for kunstens autonomi da ligger i kunstens 

presentasjon. Når museet tar opp i seg readymaden kommer det frem at museet sanksjonerer 

autonomi hos det som benevnes som kunst, og at det blir objektenes eneste destinasjon. De 

Duve setter autonomiens fullblomstring i sammenheng med fremkomsten og utformingen av 

kunstmuseet, og kunstens funksjon blir dermed å referere til seg selv og museet. Dette viser 

kunstinstitusjonens sirkulære makt. Kunstens autonomi er i følge de Duve en ideologi 

designet til å kamuflere kunstens virkelige avhengighet og overdeterminasjon av dens 

historiske, sosiale og økonomiske betingelser for utøvelse og resepsjon. Duchamps 

readymade blottlegger sammenfaldet mellom kunstens autonomi og kunstens autonymi, dets 

evne til å benevne seg selv som kunst, siden intet tildeler en bruksgjenstand, som et urinal, 

autonomien fra et kunstverk, bortsett fra nettopp dets benevnelse som kunst.42 de Duve 

forklarer at et hvert objekt som presenteres på et museum har et usynlig skilt som forteller 

”dette  er  kunst”.  Plassering  av  setningen  i  anførselstegn  gjør  den  autonym.43 Når museet 

presenterer et verk med merkelappen dette, her, nå er kunst vil man vurdere verket som kunst, 

uansett om det er godt eller dårlig. Objektet er følgelig avhengig av sin institusjonelle ramme 

for å kunne anskues som kunst. de Duve hevder at idet et urinal ansees som kunst, løsrevet fra 

sin opprinnelse som masseprodusert bruksgjenstand, er det et bevis på at Duchamp ikke klarte 

å oppheve kunstinstitusjonens autonomiseringsprosess, men heller utvidet dens virkekraft.  

 

                                                 
41 Dickie, 1997: ”A work of art is an artifact of a kind created to be presented to an artworld public.”, s 92. 
42 De Duve, Thierry: ”Museets etik efter Duchamp”, 1995, s 11. 
43 De Duve, 1995, s 15. 



 35 

Publikums rolle tilkjennes dermed ingen makt eller relevans av de Duve. Readymaden 

utvisker alle forskjeller mellom det å skape kunst og det å bedømme kunst. Kunstneren velger 

en gjenstand og kaller den kunst og plasserer det i en kontekst der gjenstanden selv forlanger 

å bli kalt kunst. Tilskueren gjentar bare kunstnerens dom, og tilskueren trenger ingen 

kunnskap for å utsi denne dommen. Publikum har i realiteten intet valg når det gjelder å 

vurdere verk som kunst, eller som ikke-kunst, for museet og galleriet har proklamert ”dette er 

kunst”. I det vi nikker anerkjennende fjernes anførselstegnet fra det autonyme kunstverk og 

transformerer det til det autonome kunstverk, altså til dette er kunst. Kunstinstitusjonen 

hevder de trenger et publikum for å avgi denne dommen, men er egentlig uavhengig av 

publikum for å transformere kunstverket til å bli autonomt.  

 

Dickie skiller ikke mellom kunstinstitusjon og publikum i sitt begrep kunstverden-publikum, 

dermed fremgår det av Dickies teori at publikum er innehavere av makt til å anerkjenne kunst 

som kunst. de Duve gjør imidlertid et skille mellom kunstinstitusjonen som mektig og 

publikum som avmektig. Det virker dermed som teoriene kommer frem til ulike ting, men de 

konkluderer i realiteten med det samme, at det er en toveiskommunikasjon mellom verk og 

kunstinstitusjon. Bourdieu gir en nærmere gjennomgang av hvordan kunst institusjonelt 

produseres.  

  

3.5 Bourdieus felt for kulturell produksjon  

I det kunstneriske feltet er det i følge Bourdieu alltid en kamp mellom det heteronome 

prinsipp og det autonome prinsipp. Det heteronome prinsipp defineres som eksterne krav, og 

er gunstig for de som økonomisk og politisk dominerer et felt. Det autonome prinsipp er det 

heteronome prinsipps motsats, og dette prinsipp ønsker å være uavhengig fra innflytelse fra 

spesielt de eksterne determinantene økonomi og politikk, for det er særlig disse to sosiale 

feltene som reduserer det kunstneriske feltets autonomi. Maktsituasjonen i denne kampen 

avhenger av feltets generelle grad av autonomi, i den utstrekning feltet klarer å gjøre sine 

egne normer og sanksjoner gjeldene for alle aktørene.44 Denne grad av autonomi varierer 

betraktelig fra en periode til en annen og fra nasjonal tradisjon til en annen, og berører hele 

feltets struktur. Jo større grad av autonomi det kunstneriske felt innehar, jo mer komplett 

oppfyller det sin egen logikk som felt. I et skjema skisserer Bourdieu det kunstneriske felt 

innenfor feltet for makt.45 Det kunstneriske felt vises å ha en relativ autonomi i forhold til 

                                                 
44 Bourdieu, Pierre: The field of cultural production, 1993, s 40. 
45 Bourdieu,1993, s 38. 
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maktfeltet, også i forhold til politiske og økonomiske verdier og prinsipp for hierarkisering, 

eller rangorden. Kunstinstitusjonen beskrives slik som et sosialt konstruert felt som hevder å 

være autonomt, men som ikke kan være det nettopp fordi det influeres av verdier utenfra. For 

Bourdieu fortoner det seg ikke slik at kunsten skiller lag med religion og vitenskap for så å 

spesialisere seg på sitt eget felt, men denne utskillelsen skjer i kontekst av undertykkelse av 

klasser og klassekamp. Makt står som et sentralt begrep, og den symbolske makten 

rettferdiggjør de objektive sosiale maktforhold den er grunnlagt på, og danner misforhold 

mellom mennesker. 

 

Bourdieu utdyper en teori om det kulturelle feltet som plasserer kunstverket innenfor de 

sosiale forholdene for deres produksjon, sirkulasjon og forbruk. Han undersøker her hvordan 

aktørene og agentene46 innenfor de kulturelle institusjonene er involvert i skapelsen av 

produktet kunst. Bourdieu analyserer også det kulturelle feltets struktur, og dets posisjon 

innen de større sosiale maktstrukturer. Et felt, eller en institusjon, er et strukturert rom der det 

finnes fastlagte posisjoner for fordeling av det Bourdieu kaller spesifikk (eller feltspesifikk) 

kapital. Agentene handler ut fra den kapital de disponerer kombinert med ønsket om økt 

spesifikk kapital. Spesifikk kapital forstås som den kapitalen særegen for det enkelte felt, og 

som har størst verdi der. Kunstinstitusjonens spesifikke kapital er den symbolske, og dermed 

handler agentene innefor dette feltet ut fra et ønske om nettopp økt symbolsk kapital. Økt 

spesifikk kapital gir agentene en sterkere posisjon på feltet og dermed større makt til å 

definere det legitime innenfor sitt område. Kunstekspertisen har eksempelvis høy symbolsk 

kapital. Slik viser Bourdieu hvordan kunst skapes institusjonelt og ikke individuelt slik den 

karismatiske ideologi fremsetter.  

 

3.5.1 Den karismatiske ideologi  

Bourdieu hevder kunstfeltet benytter seg av en karismatisk ideologi. Dette innebærer at 

fokuset rettes mot det som fremtrer som produsenten av et kunstverks verdi ved å gå til 

førstehåndskilden, kunstneren. Dermed unngår de som skaper denne verdien oppmerksomhet 

rettet mot seg: 

 

                                                 
46 Distinksjonen mellom aktør og agent er vag, for Bourdieu gjør intet eksplisitt skille. Agentbegrepet forstås 
likevel som en mer intensjonell og strategisk posisjonering. Agenten danner forskjell. Aktøren utrykker seg mer 
ubevisst og kroppslig. Jeg har valgt å benytte agentbegrepet da jeg finner det mer i overensstemmelse Bourdieus 
teori for øvrig der agent handler intensjonelt ut fra ønske om posisjonering. 
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The ’charismatic’ ideology which is the ultimate basis of belief in the value of a work of art and 

which is therefore the basis on functioning of the field of production and circulation of cultural 

commodities, is undoubtedly the main obstacle to a rigorous science of the production of the value 

of cultural goods. It is this ideology which directs attention to the apparent producer, the painter, 

writer or composer, in short the ‘author’, suppressing the question of what authorizes the author, 

what creates the authority with witch authors authorize.47  

 

Den tilsynelatende produsent, kunstneren (og kunstneres materielle produksjon av kunsten, 

mottar derfor all oppmerksomhet). Dette kan forklare individfokuset som eksisterer i kunsten, 

der kunstneren blir merkevare eller får betegnelsen geni. Det eksisterer fortsatt en ide om 

kunstneren som genial, i det kunstneren absorberer tidsånden slik at dennes individuelle 

erfaringer blir universelle (senere skal vi se at genistatusen er forbeholdt menn). Ideologien 

viser altså gjennom verket til kunstneren, men bak kunstnerens autoritet står 

museumsdirektører, gallerister og forlag. Det er disse organene som konsekrerer verket, 

dermed blir galleristene og museumsdirektørene de egentlige skaperne av verket i følge 

Bourdieu. Dette illustrerer hvordan kunstverket gis autoritet av kunstinstitusjonen og aktørene 

innenfor, og ikke av kunstneren.48 Kunstverkene eksisterer altså som symbolske objekt bare 

hvis de er anerkjent, det vil si sosialt institusjonalisert som kunstverk og mottatt av betraktere 

som er i stand til å gjenkjenne og anerkjenne dem som det. Derfor hevder Bourdieu at vi må 

se forbi objektenes materielle produksjon, og se nærmere på deres symbolske produksjon. 

Dette innebærer en analyse av produksjon av verkenes verdi, og troen på verkenes 

(symbolske) verdi. Det som samsvarer med den Institusjonelle kunstteorien hos Dickie og de 

Duve. 

 

Dermed er det ikke bare de direkte produsentene, kunstnerne som gjennom en materiell 

produksjon bidrar i produksjon av kunst. Kritikere, forleggere, gallerister og alle agenter 

bidrar sammen til å produsere et publikum som er i stand til å vite og gjenkjenne et kunstverk 

som kunst. Gjennom sitt bidrag som produsenter deltar de i produksjonen av verkets verdi, og 

blir slik også produsenter av verket: 

  
What ‘makes reputations’ is not […] this or that  institution, review, magazine, academy, coterie, 

dealer or publisher; it is not even the whole set of what are sometimes called ‘personalities of the 

world  of  arts  and  letters’;  it  is  the  field  of  production,  understood  as  the  system  of  objective 

                                                 
47 Bourdieu, 1993, s 76. 
48 Bourdieu, 1993, s 37. 
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relations between these agents or institutions as the site of the struggles for the monopoly of the 

power to consecrate, in with the value of works of art and belief in that value are continuously 

generated.49  

 

Verkets verdi overføres til kunstneren igjennom den karismatiske ideologien, og dermed 

fjernes fokus fra institusjonenes konsekrerende kraft. Kunstverkets verdi og troen på denne 

verdien, genereres i de utallige kamper for å etablere verdi i det enkelte verk, og ikke bare i 

konkurransen mellom agentene. Denne mening og verdi som har blitt produsert skjer gjennom 

en legitimerende diskurs, eller faglig konsekrerende diskusjon (med ideologiske 

implikasjoner), rundt kunsten. Her minner Bourdieus teori om Dickies første versjon av 

Institusjonsteorien der kunst er en artefakt som har fått tildelt status som kandidat for 

anerkjennelse på vegne av en eller flere aktører innen kunstinstitusjonen. Diskusjon rundt 

kunsten innebærer en anerkjennelse av verkets verdi, og dette bidrar i produksjonen av 

kunsten. Når en positiv samtale rundt et verk oppstår har verket blitt et verdig objekt for en 

legitim diskurs. Samtidig bekrefter deltakerne av diskursen sin egen legitimitet, sin egen rett 

til å delta i samtalen om verket og til å bedømme det. På denne måten deltar også 

kunstkritikerne i en kamp for å holde monopol på den diskurs som er legitimerende rundt 

kunstverket, og som konsekvens deltar de i produksjonen av verdien kunstverket får.50 Derfor 

er avhenger kunstverk av å havne innenfor en legitim diskurs, som anerkjenner det og gir det 

verdi.  

 

Av Bourdieus teori om den legitimerende diskursen kan vi avlede at kunstnerisk kvalitet ikke 

er noe immanent i et kunstverk slik den estetisk essensialistiske teorien hevder, men at det er 

noe som skapes av kunstinstitusjonen. Dette samsvarer med Dickies formulering ”Kunstverk 

er  kunst  som  et  resultat  av  posisjonen  den  okkuperer  i  kunstverden”.  Begrepet om 

”kunstnerisk  kvalitet”  produseres dermed når et kunstverk transporteres gjennom det 

nettverket av aktører og institusjoner som definerer kunstverdenen. Høy kvalitet skapes slik 

ved at et kunstverk passerer gjennom et institusjonelt nettverk av de mest innflytelsesrike 

agentene. Kunstverkene med høy symbolsk kapital er attraktive å kjøpe inn fordi de speiler 

symbolsk kapital tilbake på innkjøperne. Definisjon av kunstnerisk kvalitet blir dermed 

sirkulær: direktører, gallerister og innkjøpsansvarlige bestemmer hva som har høy kvalitet, og 

verk med høy kvalitet bidrar til å opprettholde innkjøpernes kunstfaglige makt og anseelse.  

                                                 
49 Bourdieu, 1993, s 78. 
50 Bourdieu, 1993, s 36. 
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Autoritet gitt av kunstinstitusjonen, og den medfølgende økonomiske investeringen, er en 

garanti som bringer kunstneren inn i sirkelen for konsekrering.51 Når en kunstner ikke 

anerkjennes av kunstinstitusjonen, eller inngår i den legitimerende diskursen, for eksempel 

representert ved et ledende museum eller galleri, vil kunstneren heller ikke motta den 

symbolske kapital den er avhengig av for å innta en sterk posisjon i kunstfeltet. De fleste 

museer og galleri innenfor det eksklusive kretsløp ønsker å kjøpe verk av kunstnere som har 

sirkulert i systemet en stund, og som kan reflektere symbolsk verdi tilbake. Dermed blir et 

snevert utvalg kunstnere inkludert i det sirkulære systemet, og i den legitimerende diskursen.  

 

Dette kan bidra med å forklare hvorfor kvinnelige kunstnere ikke kjøpes inn av museer og 

galleri på lik linje med mannlige kunstnere. Kvinnelige kunstnere kan sies å være posisjonert 

annerledes enn mannlige kunstnere i feltet. De havner sjeldnere i legitimerende diskurser og 

havner oftere utenfor det sirkulære system. Dette fremtrer klarere når vi ser hvordan 

kunstnerne fordeler seg på de ulike delfelt52 innen institusjonen.  

 

3.5.2 Det eksklusive, det inklusive og det kommersielle delfelt 

Feltet for kulturell produksjon er strukturert gjennom en opposisjon mellom to ulike delfelt. 

Bourdieu gjør et skille mellom ”the field of restricted production” og ”the field of large scale 

production”, eller mellom det vi kan betegne som et eksklusivt felt og et kommersielt felt. Det 

eksklusive  felt  konsekrerer  den  ”høyverdige”  kunst,  der  få  har  tilgang,  og  det  er  i  det 

eksklusive kretsløp den symbolske kapital sirkulerer. Verdier som autonomi, selvstengighet, 

originalitet og individualitet vektlegges. For agentene i det eksklusive delfelt er det en 

konkurranse om autoriteten til å gi anerkjennelse, til å konsekrere, til å gi og motta prestisje, 

og denne autoritet (basert på konsekrering) er rent symbolsk, og kan ikke reduseres til 

økonomisk kapital, men vil i det lange løp gi muligheter for det. Det kommersielle delfelt 

består av en masse- eller populærkultur, der økonomisk kapital sirkuleres. Kunsten sees her 

som finansielle investeringsobjekt. I det eksklusive delfelt er det et ønske om å distansere seg 

fra strategier som omhandler økonomisk vinning (i rent finansiell forstand). De kunstneriske 

kvaliteter settes som idealet og man går vekk fra politiske og økonomiske faktorer, mens det i 

det kommersielle delfelt er muligheten for økonomisk profitt som styrer de valg agentene for. 
                                                 
51 Bourdieu, 1993, s 77. 
52 Det eksklusive, det inklusive og der kommersielle felt utgjør til sammen det kunstneriske felt, derfor kan de 
også betegnes som deler av feltet: delfelt. Solhjell betegner de tre delfelt også som kretsløp.  
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Det kommersielle delfelt er heteronomt, fordi de støtter seg til og utnytter verdier fra andre 

felt, særlig det politiske og det økonomiske felt, mens det eksklusive kjemper for størst mulig 

autonomi ovenfor kunsten. Dermed er det en forskjell på feltene hvordan man forholder seg 

økonomisk innad.  

 

Kunstsosiolog Dag Solhjell har boken i Kunst-Norge – En sosiologisk studie av den norske 

kunstinstitusjonen (1995) utviklet en teorietisk modell over det norske kunstfeltet som baserer 

seg på Bourdieus teori om feltet for kulturell produksjon. Han kartlegger institusjoner etter 

hvilken posisjon de holder i feltets politiske og økonomiske delfelt. Der Bourdieu beskriver 

kunstfeltet som bærer av to delfelt (det eksklusive og det kommersielle), inkluderer Solhjell et 

tredje, for å tilpasse den norske kunstinstitusjonen: det inklusive. I det inklusive kretsløp 

gjelder både kunstneriske og politiske verdikriterier. Innkjøp vurderes etter nasjonalitet, 

bosted, medlemskap, teknikk, alder osv, og de gjeldende verdier er representativitet, 

demokrati og pedagogikk. Det inklusive kretsløp er heteronomt i forhold til den politiske 

institusjon, og dermed er kretsløpets spesifikke kapital politisk. Den politiske kapital 

akkumuleres gjennom kollektivt organisert virksomhet forvaltet av interesseorganisasjoner og 

offentlige institusjoner.53 Det er hovedsaklig et fokus på kollektive verdier og et ønske om 

”kunst  for  folket” innefor dette delfelt. Fordi kunstnerisk autonomi er en overordnet verdi i 

hele det kulturelle systemet har det eksklusive kretsløpet høyere status enn det inklusive og 

det kommersielle.  

 

Med utgangspunkt i kunstinstitusjonenes tre kretsløp er det ulike verdier som gir aktørene 

status. Høy status innebærer en stor andel av den kapitalen som verdsettes høyest i agentens 

kretsløp, den spesifikke kapitalen. Innenfor det eksklusive kretsløpet er det mengden symbolsk 

kapital som bestemmer agentens status. Denne tilkjennelsen av verdi gis av de ”som ikke 

anerkjenner andre kriterier for legitimitet enn anerkjennelse fra dem de selv anerkjenner”54, 

og det dannes dermed sirkulær form for anerkjennelse. Solhjell hevder at jo mer 

ekskluderende den redaksjonelle politikk er, og jo større del av finansieringen som er offentlig 

(særlig statlig), jo høyere status vil en agent ha.  

 

Agentene posisjonerer seg gjennom sine handlinger. Kunstnere inntar sine posisjoner med den 

kunst de lager, museene med den kunst de kjøper, og gallerier med den kunst de stiller ut og 

                                                 
53 Solhjell, Dag: Kunst-Norge – En sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen. 1995, s 28-31.   
54 Bourdieu, 1993, s 38. 
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selger. Kunstnere, gallerister, publikum, kritikere, kunsthistorikere og museumsdirektører 

posisjoneres på feltet ut fra mengde feltspesifikk kapital de besitter. Tilegnelsen av den 

feltspesifikke kapital skjer i følge Bourdieu gjennom maktkamper, og den mest anstrengte 

maktkampen foregår mellom det eksklusive kretsløpets aktører. Her gjelder kampen i første 

rekke hva som er god kunst, hvem som lager den og ikke minst hvem som har størst rett til å 

uttale seg om den. Kunstnerens posisjon er derfor mest utsatt og truet i det eksklusive delfelt. 

Kunstnerne som i dag er anerkjente innenfor det eksklusive kretsløp innehar høy symbolsk 

kapital og har derfor makt til å selv konsekrere andre. De unge og ikke anerkjente kunstnerne 

må føre kamp mot de anerkjente for selv å oppnå anerkjennelse.55 Bourdieu ser dette som en 

kamp mellom de kjetterske nykommerne, eller heterodokse, og de konsekrerte ortodokse. 

Kunstfeltet er slik en arena for permanente kamper mellom de heterodokse og de ortodokse 

som ønsker å beholde sine posisjoner. Kampen artikulerer seg i hva som skal kunne 

aksepteres som kunst. Avantgarden må angripe de stillestående konsekrerte ortodokse, om de 

vinner kampen blir de selv de ortodokse, og slik blir avantgarden en del av institusjonens 

ideologi.56  

 

3.5.3 Produksjon av tro 

Bourdieu hevder at den tilsynelatende ideologien i det eksklusive kretsløpet er ikke-

økonomisk, eller anti-økonomisk, fordi kunstinstitusjonen hovedsaklig produserer symbolske 

goder, og troen på slike goder, som for eksempel kunstneriske kriterier. Det er bare i det 

kommersielle kretsløpet at kunstverk esplisitt behandles som varer, og bare der eksisterer 

dominans av markedsføring, publikum, salg og suksess målt kvantitativt.57 Kunstfeltet (det 

eksklusive) er i følge Bourdieu et økonomisk univers, men må skjule dette ved å ta avstand fra 

kommersielle interesser og profitt. Derfor må feltet fremstille seg selv som anti-økonomisk og 

                                                 
55 Bourdieus teori kan i denne sammenheng sees i forbindelse med Peter Bürgers teori om avantgarden. Bürger 
ser denne kampen som en kamp mellom den konsekrerte avantgarden (den historiske avantgarden) og den nye 
avantgarden (neoavantgarden). Bürger baserer seg på en tysk fortolkningstradisjon med hermeneutikken, og den 
hegelianske dialektikken, der en hver tid er karakterisert av konfrontasjoner. Den Historiske avantgardens 
kunstpolitiske prosjekt utgikk fra et ønske om å frigjøre seg fra modernismens doktrine om kunstens autonomi 
(jamfør Duchamps ”Fontene”). Kunstnere forstod at kunsten virket som en ideologi, og ville derfor bryte med 
den borgerlige autonomien, slik at kunsten igjen skulle få en samfunnsmessig funksjon. Neoavantgarden 
gjenopptok på 1960-tallet den Historiske avantgardens prosjekt. Neoavantgarden protester mot 
kunstinstitusjonen i følge Bürger er kun en bekreftelse av kunstinstitusjonen, for i mellomtiden har det blitt 
mulig å resipiere den Historiske avantgardens protest mot kunstinstitusjonen som kunst, og dermed er 
neoavantgardens forsøk inautensivt. Se Peter Bürger: Om Avantgarden (Theorie der Avantgarde), 1974.  
56 Et poeng i denne sammenheng er at kvinnelige kunstnere ikke har blitt betraktet som avantgarde. Det er 
problematisk å identifisere avantgarden som kvinnelig fordi den synes å stå i forbindelse med alle de diskurser 
som ekskluderer kvinner fra representasjonens orden, og i stedet forbinder dem med det presymbolske (som for 
eksempel naturen, det ubevisste, kroppen etc.).  
57 Bourdieu, 1993, s 82. 
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ivareta en synlig desinteressert opptreden (jamfør Kants estetikk). Kunsthandelen er dermed 

en praksis basert på fornektelse. De symbolske godene, eller den symbolske kapitalen er 

likevel ikke anti-økonomisk fordi den innebærer også en økonomisk verdi: 

 
Alongside the pursuit of ’economic’ profit, which treats the cultural goods business as a business 

like any other, and not the most profitable, ’economicaly’ speaking […] there is also room for the 

accumulation of symbolic capital. ‘Symbolic capital’ is to be understood as economic or political 

capital that is disavowed, misrecognized and thereby recognized, hence legitimate,  a  ‘credit’ 

which, under certain conditions, and always in the long run, guarantees ‘economic’ profits.58 

 

I kunstfeltet manifesterer denne undertrykkelsen av økonomiske interesser seg i en kamp om 

maktposisjoner mellom en økonomisk kapital og en kunstnerisk kapital. Når man i det 

eksklusive kretsløp tar avstand fra økonomisk profitt som overordnet mål, erstattes denne 

økonomi med en annen form for økonomi; nemlig den symbolske kapital. Den symbolske 

kapital må nødvendigvis akkumuleres på andre måter enn ved å investere penger. Bourdieu 

peker på at agenter som ønsker å tilhøre det eksklusive kretsløp må fornekte verdiene i de 

andre kretsløpene, det vil si politiske og økonomiske verdier, fordi de ved sine fornektende 

handlinger oppnår symbolsk kapital. Dette kan på lang sikt vise seg å gi økonomisk kapital, 

derfor uttrykker Bourdieu det slik at den tilsynelatende taperen vinner. I det eksklusive feltet 

er altså den eneste effektive kapitalen den (ikke)anerkjente, legitime kapitalen kalt ”prestisje” 

eller ”autoritet”,  altså  symbolsk  kapital.  Feltet for kulturell produksjon er dermed ikke 

autonomt, men relativt autonomt fordi det er underlagt den økonomiske og politiske 

maktstruktur. Ingen av agentene innen kunstinstitusjonen holder en desinteresse ovenfor 

kunsten, men alle har høyst personlige interesser av å øke den spesifikke kapitalen. George 

Dickies kunstverden-publikum kan derfor ikke være hvem som helst. Kun de med 

tilstrekkelig symbolsk kapital kan anerkjenne kunsten som kunst. Når de som kan anerkjenne 

kunsten som kunst har et ønske om å høyne sin symbolske kapital forsvinner desinteressen.  

 

Kunstlivet preges av en kamp mellom hva som betraktes som god, legitim eller høyverdig 

kunst. Den synlige kampen fremtrer i avisene, kritikker, kunsthistoriske utgivelser og 

offentlige debatter. Den mindre synlige kampen om hvem som har makt til å definere hva som 

er god kunst og kriterier for dette, foregår internt blant de aktørene innefor institusjonen med 

tilstrekkelig symbolsk kapital til å kunne tilkjenne kapitalen videre. Et angrep mot kriteriene 

                                                 
58 Bourdieu, 1993, s 75. Termen ’economic’ er her brukt i snever finansiell forstand.  
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for god kunst er gjerne gjort fra et ønske om å erstatte disse med egne kriterier. I følge Dag 

Solhjell viser angrepene seg å komme fra tre særinteresser: 1. kriteriene må erstattes av like 

strenge kriterier, og denne kritikk kommer fra agenter innen kunstinstitusjonen som er 

”tilhengere  av  ekskluderende,  elitære  prinsipper  for  kvalitetsbedømmelse”.  2.  krav  om 

mildere kriterier, og at flere instanser er deltakende i avgjørelsene. 3. mer folkelige kriterier, 

og vekt på markedsetterspørsel.59 Solhjell beskriver her det ekskluderende, det inkluderende 

og det kommersielle kretsløpets kritikker.  

 

3.6 K unstnere i det eksklusive k retsløp 

Solhjell har laget en liste over 34 kunstnere som han karakteriserer som kunstneriske 

nøkkelpersoner i den norske kunstoffentligheten (Tabell 1).60 Kunstnerne er inndelt i fem 

nøkkelposisjoner som angivelig skal være mest karakteristisk over norsk samtidskunst (anno 

1994) og har gyldighet for agenter i det eksklusive kretsløpet. Listen rangerer kunstnere for å 

kartlegge hvordan de norske kunstnerne er posisjonert på feltet. Hvordan er eliten fordelt 

kjønnsmessig i følge denne listen? Det viser seg at det er en betraktelig kjønnsforskjell i det 

eksklusive kretsløp. Av de 34 kunstnerne som er oppgitt er det 27 menn og 7 kvinner som 

utgjør ”eliten”. Kvinnelige kunstnere utgjør her en andel på 18, 9 %. Disse tallene samsvarer 

for øvrig prosentmessig med innkjøpsstatistikken over kvinnelige kunstnere presentert i 

kapittel 2. Å klassifiseres som elite innebærer anerkjennelse av posisjon i det eksklusive 

kretsløp. Dette peker igjen på den svake posisjonen som tilkjennes kvinnelige kunstnere i 

samtidskunsten. Når det utdannes 50 % kvinner ved kunstakademiene må det innebære at 

majoriteten av kvinnelige kunstnere posisjoneres i det inklusive eller kommersielle delfelt, 

fremfor det eksklusive.  

 

Kriteriene for å tilhøre eliten er i følge Solhjell å ha utdanning fra eksklusive kunstakademi 

som Kunstakademiet i Oslo, Trondheim eller Bergen. Deltakelse på utstilling eller 

separatutstilling ved eksklusive galleri om på Galleri Haaken og Galleri Riis i Oslo, eller 

Galleri Ismene i Trondheim. Innkjøp av eksklusive museer som Nasjonalmuseet, Nordnorsk 

Kunstmuseum eller Rogaland Kunstmuseum, og oppmerksomhet fra media, eller monografi 

av kunsthistoriker, positiv omtale eller intervju i for eksempel Aftenposten, Dagbladet eller 
                                                 
59 Solhjell: Kunstnere i det eksklusive kretsløpet 1988-1994, 1995, s 5. 
60 Solhjell: Kunst-Norge, 1995, s 61. Solhjell nevner for øvrig eliten kun med etternavn, dermed mener han 
kanskje at det burde være innlysende hvilke kunstnere han har i tankene, eventuelt kan det være en strategi for å 
unngå å måtte ta stilling til kjønnsskjevheten blant kunstnerne. I de tilfellene jeg har tvilt på hvilken kunstner 
Solhjell har i tankene, har jeg basert meg på Det store norske leksikons (http://www.snl.no/Norge/kunst) omtale 
av norske kunstnere og hentet ut fornavn etter sannsynlighet etter Solhjells karakterisering av kunstnerne. 
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NRK. Utsmykking av offentlige bygg, verv som jury ved for eksempel Høstutstillingen eller 

Professorat ved et av de nevnte Kunstakademi gir også status. 61 

 

I en tabell som viser alders- og kjønnsfordeling av kunstnere i det eksklusive kretsløpet 1988-

1994 kommer det frem at kunstnerne i det eksklusive kretsløpet er relativt unge (flest under 

50-år) og domineres av menn (Tabell 2).62 Solhjell skiller mellom anerkjente og eksklusive 

kunstnere innenfor det eksklusive kretsløp, der de eksklusive rangerer høyest. Av de 

anerkjente kunstnere med minst 3 kontakter i det eksklusive kretsløpet er antallet menn 89, og 

antallet kvinner 31. Antallet eksklusive kunstnere med minst 5 kontakter viser at 33 er menn 

og 3 er kvinner. Når kun 3 (!) av undersøkelsens totalt 515 kunstnere er kvinner som kan 

karakteriseres som eksklusive kunstnere peker det på antallet kvinner synker når nivået på 

anerkjennelse stiger. Av dette kan det avledes at kunstnerne er avhengige av flere 

nettverkskontakter for å tilhøre det eksklusive kretsløp, og at kvinnelige kunstnere mangler 

både nettverkskontaktene og anerkjennelsen. Nettverkskontakter og anerkjennelse må derfor 

sees i sammenheng, og kan sies å utgjøre kunstnerens totale symbolske kapital. Kunstverket 

får derfor ikke verdi av kunstneren selv, men av sitt delfelt, og institusjonen som helhet. Det 

er nettopp dette den karismatiske ideologi forsøker å tilsløre.  

 

Som vi ser i Solhjells statistikk har kvinnelige kunstnere et mindre nettverk enn mannlige 

kunstnere, de havner også i en annen diskurs enn mennene. Dette samsvarer med KiT-

studentenes undersøkelse i kapittel 1 og Heggems statistikk i kapittel 2. Det kommer frem at 

det er vanskelig for kvinnelige kunstnere å komme inn i det eksklusive delfelt. Disse funnene 

kan besvare min problemstilling Hvorfor anerkjennes ikke kvinnelige kunstnere, gjennom 

innkjøp av og representasjon hos de norske eksklusive museer og galleri, i samme grad som 

mannlige kunstnere? gjennom svarhypotesen: 

 

Kvinnelige kunstnere tilkjennes ikke samme grad av symbolsk kapital av kunstinstitusjonen 

som mannlige kunstnere. 

 

Kunstnerne er avhengige av å akkumulere symbolsk kapital for å posisjonere seg innenfor det 

eksklusive kretsløpet. Museer og galleri baserer sin innkjøpspolitikk på muligheten for å 

                                                 
61 Her har jeg basert meg på Solhjells ”Liste over referanser for kunstnere brukt i undersøkelse av hva som gir 
status” i Kunst-Norge, 1995, s 50-51. 
62 Solhjell: Kunstnere i det eksklusive kretsløpet 1988-1994, 1995, s 5. 



 45 

bevare eller øke sin egen symbolske kapital for å beholde sin status i feltet. Hvis kvinnelige 

kunstnere ikke bidrar til å øke museenes og gallerienes feltspesifikke kapital, mens mannlige 

kunstnere i større grad kan garantere dette, kan det være en årsak til at kvinners kunst ikke 

prioriteres innkjøpt. Uten å bli kjøpt inn mister kvinnelige kunstnere muligheten til å 

akkumulere symbolsk kapital, og da havner de utenfor det sirkulære system og den legitime 

diskurs.  

 

3.7 Oppsummerende bemerkninger 

I modernismen erstatter autonomien den tradisjonelle regelestetikken, og verket har i stedet en 

egen logikk og gir seg selv sine egne regler. Bourdieu hevder kunstinstitusjonen ikke er 

autonom, slik den utgir seg for å være, men et uttrykk for en borgerlig ideologisk estetikk og 

underlagt økonomiske og politiske verdier. Den autonome kunsten blir en myte fordi 

borgerskapets smak naturliggjøres som den høykulturelle smak. Autonomitanken fremstår 

som en anti-ideologi, men er i følge de Duve egentlig et utykk for en modernistisk ideologi.  

 

I Institusjonsteorien ligger ikke kunstnerisk kvalitet i verket selv, men skapes ved at 

kunstverket går igjennom et nettverk av de rette kontakter. I det eksklusive delfelt innebærer 

dette eksklusive nettverkskontakter. Kvalitet er et utrykk for eksklusive nettverks 

anerkjennelse, og fører dermed til symbolsk kapital. Jo flere nettverk innenfor det eksklusive 

kretsløp som gir en kunstner anerkjennelse, jo høyere kvalitet vil dennes kunst få. 

Anerkjennelsen akkumuleres av kunstneren gjennom udanning, utstilling, innkjøp og 

medieomtale innenfor det eksklusive kretsløp. Museet og galleriet akkumulerer anerkjennelse 

gjennom innkjøp av anerkjente kunstnere. Gjennom nettverk og legitim diskurs akkumuleres 

dermed den symbolsk kapital.  

 

Kunsten må ifølge institusjonsteorien gjennom et nettverk av aktører som innflytelsesrike 

kritikere, galleri, museer og kuratorer. Museet og galleriet befinner seg i en struktur som 

baserer seg på allerede anerkjente kunstnere, eller kunst med allerede stadfestet symbolsk 

verdi, for å høyne eller vedlikeholde sin egen symbolske verdi. Innkjøp som begrunnes ut fra 

det naturaliserte begrepet om kunstnerisk kvalitet, er i realiteten en legitimering av eget ønske 

om symbolsk kapital. Slik står begrepet kunstnerisk kvalitet uten reell verdi. 

Institusjonsteorien forklarer hvordan kunst blir kunst. Bourdieu forklarer hvordan kunst blir 

eksklusiv kunst, eller ”god” kunst.  
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Når det viser seg at kvinnelige kunstnere ikke utstilles, innkjøpes eller mottar samme 

medieomtale som mannlige kunstnere er det et tegn på at kunst av kvinner ikke er profitabel, 

både i utvidet symbolsk forstand, men også i det lange løp i snever økonomisk forstand. Når 

vi ser at kvinnelige kunstnere ikke innkjøpes av museer og galleri på grunnlag av mangel på 

kunstnerisk kvalitet, må det sees i sammenheng med at kvinnelige kunstnere har færre 

nettverkskontakter innenfor det eksklusive kretsløp enn de mannlige kunstnere. Det innebærer 

at kvinnelige kunstnere ikke tilkjennes den samme anerkjennelse eller symbolske kapital som 

de mannlige kunstnerne. 
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Kapittel 4: Feministisk intervensjon i kunstinstitusjonen 
 

I kapittel 3 gikk jeg gjennom hvordan de ulike aktørene kvinnelige kunstnere, mannlige 

kunstnere, museer og galleri lar seg plassere innenfor det eksklusive kretsløp. Dette kapitlets 

fokus vil være hvordan kunsthistorien som akademisk disiplin, eller fagfelt, fungerer som en 

legitimerende diskurs for kunsten, og hvorfor den er en viktig aktør på det kulturelle felt. Vi 

har sett at det er mengden tilkjent symbolsk kapital som er den faktor som posisjonerer 

kunstnerne på det kulturelle feltet, og høy akkumulasjon av symbolsk kapital posisjonerer 

kunstnerne innenfor det eksklusive delfelt. Museer, galleri, kritikere og kunstnernettverk er 

aktører som tilkjenner kunstneren den symbolske kapitalen ”her og nå”, mens kunsthistorien 

er den viktigste produsent av kunstneres historiske symbolske verdi. Kunstkritikere med høy 

symbolsk kapital regulerer hvilken diskurs kunstnerne befinner seg innenfor, og er slik 

medvirkende i posisjonering av kunstnere. Slik bidrar kunsthistorien gjennom kritikerne med 

å posisjonere kvinnelige og mannlige kunstnere forskjellig innen kunstfeltet. 

 

De mannlige kunstnere gis en større tilgang til det eksklusive delfelt gjennom sine 

nettverkskontakter, dermed tilkjennes de en betraktelig større andel symbolsk kapital enn sine 

kvinnelige kollegaer. I kapittel 3 gjennomgikk jeg den Institusjonelle kunstteorien og 

Bourdieus teori om hvordan kunstverkene mottas i det sosiale systemet som utgjør 

kunstinstitusjonen. Basert på dette i kombinasjon med en feministisk intervensjon, eller 

innblanding, vil jeg gi en historisk og institusjonell forklaring på kvinners eksklusjon fra 

kunstinstitusjonen og kunsthistorien. Innenfor feministisk kunstteorietisk forskning kan man 

dra et skille mellom to ulike tilnærminger til spørsmålet om representasjon av kvinnelige 

kunstnere. Representanter for de ulike retningene er den amerikanske kunsthistoriker Linda 

Nochlin (født 1931) og den britiske kunsthistoriker Griselda Pollock (født 1949).  

 

Min analyse vil i hovedsak basere seg på Pollocks teori og feministiske intervensjon i 

kunsthistorien slik hun fremsetter det i artikkelen “Feminist  interventions in  the Histories of 

Art”. Denne intervensjonen hevdes av Pollock å skille seg fra for eksempel ”New  Art 

Histories” fordi hun krever at man ikke skal skrive en alternativ kunsthistorie, eller forbedre 

det allerede eksisterende ved å ”krydre nåtidige intellektuelle moter.”63 Ved å stille spørsmål 

om kjønn utfordres kunsthistorien som akademisk disiplin. Feministisk teori muliggjør 
                                                 
63 Pollock, Griselda : “Feminist interventions in the Histories of Art” i Vision & Difference – Femininity, 
Feminism and the Histories of Art, 1988.  
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spørsmålet om hva som skjer med oss som sosiale subjekter knyttet til kjønn og seksualitet, 

som videre åpner for å se på kunsten på en måte som kan bringe kvinnelige kunstneres 

produksjon frem til kulturell anerkjennelse. Intervensjonen krever en dekonstruksjon av 

kunsthistorien, og dens begrep, som et felt innen kunstinstitusjonen. Pollocks intervensjon må 

sees i sammenheng med kvinnebevegelsen, og ønsket om paradigmeskifte fra det 

modernistiske til det postmodernistiske tankesett innen kunsten.  

 

Den modernistiske tradisjon for kunsthistorieskrivning har ifølge Pollock produsert en 

”feminin  stereotypi” som mange kvinnelige kunstnere har blitt plassert i. Mange kvinnelige 

kunstnere posisjoneres dermed gjennom en ”feminin stereotypi” på det kunstneriske felt, og 

det setter begrensninger for muligheten til ervervelse av symbolsk verdi. Gjennom 

dekonstruksjon av språket er det mulig å se hvordan mange på grunn av denne stereotypi 

havner utenfor en legitimerende diskurs, og jeg vil undersøke utbredelsen av denne i den 

norske kunstinstitusjonen. I likhet med Bourdieu baserer Pollock seg på en tolkning av 

kunstens sosiale produksjon og praksis, og anvendelse av marxistisk ideologiske teori. I lys av 

dette og gjennom dekonstruksjon ønsker jeg å kartlegge den strukturelle, historiske og 

symbolske bakgrunnen for kvinners utelatelse fra kunstinstitusjonen.  

 

4.1 Den modernistiske kunsthistorie 

Den vestlige kunsthistorien ønsket som tidligere nevnt å avskjære seg selv og kunsten fra det 

større sosiale og historiske felt. Siden fremveksten av kunstinstitusjonen mot slutten av 1700-

tallet hadde kunsthistorikerne forsøkt å tilkjempe seg en autonomi i forhold til andre 

institusjoner, og ved inngangen til det 20. århundret ble kunsten betraktet som en selvstendig 

verdisfære. Det ble gjort mange forsøk av teoretikerne på å relatere teorien om den visuelle 

kunsten til teorier om evolusjon, og det var et ønske om å gjøre kunsthistorien til en 

vitenskap. Tyske teoretikere ønsket å skape en objektiv og systematisk undersøkelse av 

kunsten, som de gav navnet Kunstwissenschaft. Denne tendensen finnes i europeisk akademia, 

spesielt hos den tyske kunsthistoriker Hans Sedlmayr i 1930-årene.64 Naturvitenskapen 

benyttet seg av empiri og induktiv metode (fra det enkelte til det allmenne) for å samle data 

for analyse, og kunsthistorikerne overtok denne metoden og hevdet at det var mulig å beskrive 

fortiden slik den virkelig hadde forløpt gjennom en nøyaktig innsamling av det de så som 

ubestridelige fakta.65 Det ble derfor samlet inn dokumentasjon omhandlende individer og 

                                                 
64 Kleinbauer, Eugene W: Modern perspectives in Western Art History, 2001, s 33. 
65 Fernie, Eric: Art History and its methods, 2005 (1995), s 13. 
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deres handlinger slik Giorgio Vasari (1511-1574) og Johann Joachim Winckelmann (1717-

1768) gjorde gjennom monografier. Kunstens utvikling ansås som lineær, der kunsten når et 

høydepunkt og erstattes med en ny bevegelse, eller et genialt kunstnerisk og kreativt individ. 

Vasari anså for eksempel den tidlige renessanse som barndom, høyrenessansen som manndom 

og senrenessansen som alderdom.  

 

Den italienske kunstkritikeren Giovanni Morelli (1816-1891) utviklet metoder for å kunne 

fastslå et verks autensitet gjennom å trene øyet til å gjenkjenne karakteristiske detaljer ved en 

kunstners stil. Denne induktive tilnærmingen var lånt fra naturvitenskapen og utviklet seg i 

kunsthistorien til connoisseurship (eller kjennerskap). Den amerikanske kunsthistorikeren 

Bernard Berenson (1865-1950) utviklet senere kriterier for stadfesting av detaljobservasjoner, 

for å attribuere kunstverk til ”de gamle mesterne”. Denne retningen av kunsthistorien isolerte 

slik kunsten fra sin sosiale og historiske kontekst, med sin ensrettede forskning på stil og 

kunstnerindivid. Formalistene Alois Riegl (1858-1905) og Heinrich Wölfflin (1864-1945) så 

på den stilistiske endringen av kunstens formale trekk fra Antikken til Renessansen og fra 

Renessansen til Barokken. Den vestlige kunsthistorie avskar dermed seg selv og kunsten fra 

det større sosiale og historiske felt. 

 

Denne formalistiske tilnærmingen ble senere anvendt av Clement Greenberg (som 

gjennomgått tidligere) på Modernismen. I tillegg til Greenberg forsvarer blant andre den tyske 

filosofen Theodor Adorno (1903-1969) kunstens autonomi, og dens kritiske funksjon til å 

redde en kultur i forfall. Adorno forsvarer autonomien fordi den er den eneste som ikke er 

ødelagt av massekulturen, og den har potensial til å frigjøre mennesket fordi den ikke har en 

skjult ideologi.66 I følge Greenberg vil kunsten finne sin autonomi gjennom sin 

mediespesifitet, eller renhet.67 Kunsten må komme frem til det unike og ureduserbare ved seg 

selv (mediespesifiteten), som vil sikre kunstens kvalitet og uavhengighet. Kunstens utvikling 

ble av ham, som av Kant, sett som et resultat av de individuelle kunstnernes bidrag, der geniet 

bryter med tradisjonen for å skape noe nytt. Den modernistiske kunsthistorien er slik 

organisert i forhold til kunstneren som et fritt, universelt kreativt individ, med fokus på geniet 

og tanken om kunsten som autonom. Modernismen er altså et resultat av kombinasjonen av 

formalisme og individualisme som uttrykker seg særlig anti-marxistisk. Evaluering av kunsten 

                                                 
66 Horkheimer og Adorno: Kulturindustri, 1947. Det er denne tanken om den autonome kunsten som frigjort fra 
ideologi, både Georg Dickie, Thierry de Duve, Bourdieu og Pollock alle tar et oppgjør med.   
67 Begrepet ble forklart i moment 3.3.side 31. 
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er dermed det sentrale for det modernistiske paradigme, som er basert på formalanalyse, 

biografi, attribusjon og connoiseurship. Hovedspørsmålet i den modernistiske tradisjon er om 

kunstens kvalitet. I denne sammenheng kan kvalitetskriteriene ofte forstås å være utvikling, 

invensjon, originalitet og universalitet. Denne tradisjon tas det senere ett oppgjør med 

gjennom feministisk kunsthistorie.  

 

4.1.1 F ra rekonstruksjon til dekonstruksjon 

Thalia Gouma-Peterson og Patricia Mathews tegner opp et skille mellom en første generasjon 

og en andre generasjon av feministiske teoretikere med ulike problemstillinger og perspektiv i 

artikkelen “The Feminist Critique  of  Art  History”. Skillet dras mellom amerikanske 

feminister på 70-tallet som konsentrerer seg om å skrive kvinnelige kunstnere inn i 

kunsthistorien, og britiske feminister på 80-tallet som fokuserer på kunsthistorien som 

ideologisk konstruksjon: 
 

The first position, sometimes termed essentialist, conceives of woman as a fixed category 

determined through societal and cultural institutions, and less often through the concept of an 

inherent and biological female nature. Its advocates often attempt to characterize or celebrate 

specifically female attributes […]. The second sees woman as an unfixed category, constantly in 

process, examined through her representations and ideological constructions within a male 

system.68   

 

Det dras slik et skille mellom søken etter noe spesifikt kvinnelig som enhetlig karakter, i 

sosialt konstruert (av enkelite i biologisk) forstand, som søker etter en spesifikk essensiell 

kvinnelighet - og en motsatt posisjon der det fremsettes at det ikke eksisterer en enhetlig 

kvinnelig identitet. Den første generasjonen innen den feministiske kritikk baserer i følge 

Guoma-Peterson og Mathews seg på tradisjonelle modernistiske metoder som monografi, 

biografi, ikonografi, klassifisering av stil og spørsmål om kvalitet. Det hevdes at kvinnelige 

kunstnere har gjort en sakte, men stødig progresjon i kunsten, fra et fåtall individuelle navn 

som Sofonisba Anguissola i det 16. århundret eller Artemisia Gentileschi i det tidlige 17. 

århundret, til de flere, men ikke fullstendig anerkjente i nyere tid.69 Kunsthistorien sees slik 

som en lineær bevegelse mot et samfunn med stadig flere kvinnelige kunstnere, som får bedre 

produksjonsvilkår, og man får en stadig større kunnskap om kvinner og deres situasjon. 

Fremgangsmåten hos førstegenerasjonens teoretikere vises slik å være fundert på de 

                                                 
68 Guoma-Peterson, Thalia og Patricia Mathews: “The Feminist Critique of Art History”, 1987, s 346.  
69 Ibid. 
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modernistiske kunsthistoriske metoder overført på kvinnelige kunstnere. Andre generasjon 

fremsettes som om de er et steg nærmere sannheten og derfor tenderer Guoma-Peterson og 

Mathews sin forståelse av den feministiske teori mot å bli lineær.  

 

Kunsthistorikerne Norma Broude og Mary D. Garrard stiller seg også kritsk til Guoma-

Peterson og Mathews inndeling. De hevder Guoma-Peterson og Mathews danner en 

polarisert, kunstig og splittende inndeling mellom to generasjoner.70 Den første generasjon 

blir fremstilt reduserende som kun et verdifullt grunnarbeid, begrenset til de konservative 

metoder innen kunsthistorien, mens den andre generasjonen har avansert gjennom bruk av nye 

postmoderne metoder. Denne forståelsen ignorerer i følge Broude og Garrard at den ene 

generasjon bygger på den andre.  

 

Jeg har valgt å basere meg på det angitte skillet mellom 70-tallets amerikanske feminisme, og 

80-tallets (og det tidlige 90-tallets) britiske feminisme, på bakgrunn av de ulike hovedfokus 

og metodebruk. Da jeg i likhet med Broude og Garrard finner begrepene første- og andre 

generasjon begrensende, vil jeg i det følgende benytte begrepene rekonstruksjonsfeminister 

og dekonstruksjonsfeminister. Jeg ser 70-tallets amerikanske feminister som rekonstruerende 

gjennom sitt ønske om å gjeninnsette den kvinnelige halvdelen til kunsthistorien for slik å 

oppnå rettferd og likevekt, og jeg ser 80-tallets britiske feminister som dekonstruerende i sin 

forkastelse av kunsthistorien på grunnlag av at alle verdier innenfor er mannlig definert (og 

utrykker en borgerlig ideologi), og at kvinner vanskelig vil oppnå likevekt innenfor dette 

system. Jeg hevder ikke at alle amerikanske feminister på 70-tallet er rekonstruerende, eller at 

rekonstruksjonen er begrenset til dette tid og rom, eller at alle britiske feminister på 80-tallet 

er dekonstruerende og at dekonstruksjonen er begrenset til dette tid og rom. Inndelingen er 

kun et forsøk på å karakterisere noen skiller blant noen hovedtendenser jeg ser i dette tidsrom.  

 

Rekonstruksjonsfeministene begynte å lete etter kvinnelige kunstnere, og søket startet fra en 

posisjon innenfor kunsthistorien. Kvinners posisjon i samfunnet og på kunstfeltet er i følge 

denne tradisjonen gitt av samfunnsmessige forhold. Fokus ligger i en revurdering av de roller 

og definisjoner som utgjør den eksisterende femininitet, for å oppnå bedre kår for kvinnelige 

kunstnere. Dette innebærer at man gir sosiologiske forklaringer på kvinnelige kunstneres 

posisjon. Mangel på utdanning og plassering av kvinner i hjemmet kan forklare hvorfor svært 

                                                 
70 Broude, Norma og Mary D. Garrard: ”An Exchange on the Feminist Critique of Art History”, 1989.  
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få kvinner har oppnådd samme status som menn. Stereotypien som hevder kvinners kunst 

bærer preg av en feminin hånd, forklares med at sosiale forhold har skapt forskjell i menn og 

kvinners kreativitet, og at kvinners kunst må behandles etter andre standarder for vurdering, 

eller ved hjelp av andre begreper enn menns kunst. 

 

Dekonstruksjonsfeministene vil til motsetning i liten grad forholde seg til spørsmålet om 

kvinnelige kunstnere har vært store eller ikke ettersom også kunstverkets eventuelle kvalitet 

må sees som en diskursiv konstruksjon. For eksempel avviser Griselda Pollock enhver form 

for feminisme som tar utgangspunkt i kvinners biologi for å forklare deres kunst. Det 

”kvinnelige”  er  ikke  utslag  av  noe  naturlig, men  er  sosialt  konstruert. Derfor blir et mål å 

blottlegge patriarkatets ideologisk konstruerte femininitet.71 Dette danner grunnlag for å 

betrakte kunsthistorien som en ideologisk diskurs. Den feminisme som forsøker å skape en 

felles kvinnelig essens eller en kvinnelig estetikk basert på kvinners seksualitet og biologiske 

eller sosialt konstruerte kjønn som utgangspunkt for kvinners skaperevne avvises. 

Dekonstruksjonsfeministene hevder problemet med å anvende en modernistisk metodologi er 

at  begrepene  ”kunst”  og  ”kunstner”  ikke  settes  spørsmålstegn  ved.  Pollock, blant andre, 

hevder at ved å kontinuerlig skrive biografier om kvinner avsløres kunsthistoriens ideologiske 

kraft, og man får en kanonisering av hvite kvinnelige kunstnere. Slike studier av kvinnelige 

kunstnere kan bare reprodusere den normative status hos mannlige kunstnere og deres kunst, 

fordi det ikke stilles spørsmålstegn ved modernismens begreper.72 Slik settes det et fokus på 

feminismens teoretiske fundament.  

 

4.2 Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere? 

I 1971 introduserte Linda Nochlin det feministiske perspektivet i kunsthistorisk sammenheng 

gjennom å stille det strategiske spørsmålet ”Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige 

kunstnere?”.73 Med utgangspunkt i at det ikke eksisterer noen store kvinnelige kunstnere, 

fremfor å lete etter storhet blant kvinner, går fokuset over på hvordan kjønn avslører områder 

som undertrykkes av akademisk skrivning. Nochlin utfordrer Kunsthistorien som fagdisiplin 

intellektuelt, politisk og etisk gjennom en oppfordring om å dokumentere kvinners 
                                                 
71 Pollock forstår ideologi som det som refererer til en samling av tro, men er også: “defined as a systematic 
ordering of a hierarchy of meanings and a setting in place of positions for the assimiliation of those meanings. It 
refers to material practices embodied in concrete social institutions by which the social systems, their conflicts 
and contradictions are negotiated in terms of the struggles within social formations between the dominant and 
the dominated, the exploiting and the exploited.” (I lys av Bourdieu kunne vi sakt den dominerende og den 
dominerte.) I Vision & Difference, 1988, s 7.  
72 Parker, Rozsika og Griselda Pollock: Old Mistresses – Women, Art and Ideology, 1981, s 48. 
73 Nochlin, Linda: ”Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere?”, 1971. 



 53 

tilstedeværelse, og på den måten omskrive en mannsdominert kunsthistorie. Det styrende 

perspektiv er at kunst produseres i sosiale situasjoner, er en del av sosiale strukturer, og 

bestemmes  av  sosiale  institusjoner.  ”Hvorfor  har  det  ikke  vært  noen  store  kvinnelige 

kunstnere?”  viser  hvordan kvinner systematisk siden 1500- tallet har vært utestengt og 

diskriminert fra kunstinstitusjonen, og hvordan rådende ideologier har plassert kvinnelige 

kunstnere i en ”naturlig” mindreverdig posisjon.  

 

Nochlin viser gjennom historisk analyse av forholdet mellom maskulinitet og kunsthistoriens 

romantiske genibegrep at kriteriene for storhet allerede er mannlig definert. Gjennom flere 

eksempler viser hun hvordan det institusjonelt har vært umulig for kvinner å bli store 

kunstnere. Kvinner hadde ikke adgang til kunstakademier før det sene 1800-tallet, og den 

adgang noen privilegerte kvinner fikk var kontrollert og begrenset. Kvinnene ble nektet 

tilgang på studiet av aktmodeller, og dermed muligheten for å lære korrekt anatomisk 

gjengivelse av menneskekroppen. Historiemaleriet var den sjanger som gav høyeste 

anerkjennelse, men uten forutsetninger for å kunne male i denne sjanger ble de kvinnelige 

studenter isteden henvist til stillebenet, som befant seg langt lavere i sjangerhierarkiet. Slik 

forklarer Nochlin kvinners manglende storhet institusjonelt, ikke individuelt. Til slutt advarer 

hun mot å besvare hennes spørsmål, for en søken etter dette vil kun bekrefte de negative 

implikasjonene som ligger i spørsmålet. Likevel forutsetter hun at hvis kvinner hadde hatt like 

muligheter som menn, ville de også kunne vært store.  

 

4.3 Pollocks feministiske intervensjon 

Griselda Pollock er professor i Social and Critical Histories of Art og direktør ved Centre for 

Cultural Analysis, Theory and History ved Universitetet i Leeds. Pollock markerte seg som 

sentral kjønnsteoretiker i kunsthistorisk sammenheng på 1980- og 90-tallet gjennom sitt 

oppgjør med en kanonisert kunsthistorie og essensialistiske trekk ved den tidligere 

kvinnebevegelsen på 70-tallet. Pollock sees i sammenheng med 80- og 90-tallets filosofiske 

og kritiske bemerkelser om samfunnet, klasse, kjønn og ideologi, som forstås som historiske 

prosesser, fremfor den kontekst kunstverk kan plasseres i og tolkes gjennom. Jeg har i 

hovedsak basert meg på hennes tidlige produksjon som baserer seg på en marxistisk avvisning 

av det estetiske til fordel for en understrekning av produksjon og konsumpsjon. Her er Old 

Mistresses – Women, Art & Ideology, skrevet sammen med Rozsika Parker, og Vision & 

Difference – F emininity, F eminism and the Histories of Art sentrale verk.  
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Pollock hevder den modernistiske kunsthistorien er den historie vi i ettertid har forholdt oss til 

som Kunsthistorien med stor K. Symptomer på dette er gjentakelse av historier om det ene 

geniets nødvendighet for det neste, der eksempelvis Michelangelo klarerer vei for Caravaggio, 

eller Monet for Cezanne. Denne kanon av hvite vestlige menn virker som en gitt sannhet i 

historien om kunsten, der kvinner utelukkes som historisk betydelige kunstnere. I følge 

Pollock ble kvinnelige kunstnere i det 20.århundrets høymodernisme systematisk utelatt i 

forbindelsen med etableringen av kunsthistorien som en vidt tenkt, institusjonalisert 

akademisk disiplin. Forut for det 20. århundret peker hun på at det eksisterer en del litteratur 

om kvinnelige kunstnere, selv om det ikke innebærer den samme anerkjennelse som de 

mannlige kunstnerne mottar. I Renessansen fikk noen av de kvinnelige kunstnerne 

oppmerksomhet i for eksempel Giorgio Vasaris Le Vite delle più eccellenti pittori, scultori, ed 

architettori fra 155074, mens Ernst Gombrichs Story of Art fra 1950 og H. W. Jansons History 

of Art fra 1962 er historier utelukkende om hvite vestlige menn. Slik vises en annen forståelse 

av kunsthistorieskrivningen enn hos Nochlin som hevdet at den strukturelle utelatelsen har 

eksistert siden 1500-tallet.  

 

Den modernistiske kunsthistorie overført på kvinner er dermed for Pollock ikke et 

tilstrekkelig middel for å komme til bunns i eksklusjon av kvinner. Ved å opprettholde 

mannlig definerte begreper kan kvinnelige kunstnere aldri bli mer enn unntak fra regelen så 

lenge begrepet ”kunstner” er synonymt med det mannlige kjønn. Hun kritiserer Nochlin for å 

godta begrepet storhet, og for å forutsette at kvinnelige kunstnere kan bli store hvis de har de 

samme sosiale forutsetninger som mennene. Pollock hevder at storhet i Nochlins analyse blir 

fastsatt som et mål for kvinner, og ønsker selv å være mer radikal i sin totale avvisning av 

begrepet storhet og det kunstneriske geni. Det er ikke et mål for Pollock å dokumentere at det 

faktisk har eksistert kvinnelige kunstnere, eller argumentere for at det har eksistert gode 

kvinnelige kunstnere, hun er isteden interessert i de teoretiske forutsetningene for å snakke 

om kvinnelige kunstnere og deres posisjon.  

 

I følge Pollock utfordres de eksisterende fagfelt politisk ved å kreve at kvinner tas med i 

betraktning, i kunstfeltet involverer det at man må gi avkall på kunstneren som et unikt 
                                                 
74 Parker og Pollock påpeker at Vasari skrev et kapittel om Properiza de’Rossi (1490-1530) og detaljert 
informasjon om Sofonisba Anguissola (1532-1625) og hennes fem søstre. Annet publisert stoff om kvinnelige 
kunstnere er Ernst Guhl: Die F rauen in der Kunstgeshicte (1858), Elisabeth Ellet: Women Artists in All Ages 
and Countries (1859), Ellen Clayton: English F emale Artists (1878), Marius Vachon: La Femme dans l’art 
(1893), Walter Sparrow: Women Painters of the world og Clara Clement: Women in the F ine Arts front he 7th 
century BC to the 20th Century (1904),i Parker og Pollock, 1981, s 3.  
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selvtilstrekkelig autonomt individ. Dette utfordrer den moderne estetikken etter Kant og den 

modernistiske oppfattelsen av kunstnerrollen. Den moderne estetikken hevdes å være en 

fortregning av de diskurser og praksiser som den spesifikke estetiske vurdering er et produkt 

av. Kunsthistorie, og historie for øvrig skrives i ettertid fra det tids- og steds-spesifikke rom 

forfatteren befinner seg i, og derfor kan det aldri eksistere en nøytral og objektiv gjengivelse 

av historiske fakta. Pollock kritiserer dermed de metodiske forutsetninger ved 

kunstwissenschaft og stilhistorie. 

 

Den modernistiske kunsthistorien er som tidligere gjennomgått preget av det desinteresserte 

estetiske blikk, en tro som danner grunnlaget for standpunktet om at kunst ikke kan være 

ideologi. Pollock kritiserer den modernistiske kunsthistorien for å være en konstruert historie 

tilpasset en ideologisk struktur som legitimerer et kjønnshierarki i kulturen. Ideologien er 

konstruert for å la klasser oppnå, vedlikeholde og manipulere makt i samfunnet. Vår tro om 

verden er derfor presentert for oss som naturlig og uunngåelig og ikke determinert av kultur. 

Feministiske marxister kritiserer den biologisk deterministiske kjønnsforståelse og 

kjønnsdualisme som uttrykk for borgerlig ideologi. Den sees som et produkt av den borgerlige 

families historisk spesifikke kjønnsarbeidsdeling mellom en kvinnelig, følsom, intimsfære på 

den ene siden, og en mannlig, rasjonell, offentlighetssfære på den andre siden. Som alternativ 

til den borgerlige kjønnsideologi forklarer feministiske marxister kjønn og kjønnsforskjell 

som skapt av det kapitalistiske samfunnets måte å organisere produksjon, økonomi og familie 

og reproduksjon på. Kvinnelighet og mannlighet omtolkes fra biologisk til historisk og sosialt 

bestemte kategorier.75 Pollock kan settes i sammenheng med dette når hun hevder at 

kunsthistorien mer eller mindre bevisst har reprodusert ideologiene i vårt samfunn, og formet 

et begrenset bilde av ”Kunstneren” og ”Kunst”, presentert for oss som ”Kunsthistorie”. Man 

kan derfor ikke beholde denne kunsthistorien gjennom ensrettet arbeid med å inkludere 

kvinner: 
 

Sexuality, modernism or modernity cannot function as given categories to which we add women. 

That only identifies a partial and masculine viewpoint with the norm and confirms women as other 

and subsidiary. Sexuality, modernism and modernity are organized by and organizations of sexual 

difference. To perceive women’s specificity is to analyse historically a particular configuration of 

difference.76  

 

                                                 
75 Lykke, Nina: Kønsforskning – En guide til feministisk teori, metodologi og skrift, s 67.  
76 Pollock, 1988, s 56. 



 56 

I følge Pollock er det vi lærer om verden underlagt et ideologisk mønster konformt med sosial 

orden som kunsten produseres innenfor. Kunst illustrerer slik ikke bare de institusjonelle og 

sosiale praksiser, men er også med på å skape dem. Det første skrittet fra en ideologisk 

kunsthistorie, til å skape rom for kvinner, er for Pollock å se kunst som en del av sosiale og 

økonomiske relasjoner, og ikke som noe utenfor dem. Oppmerksomheten må da rettes mot 

hvordan institusjonelle og ideologiske differensieringer avgjør hvem og hva som betraktes 

som kunst og kunstnere. Dermed utfordrer Pollock den moderne estetikkens tese der 

kunstinstitusjonen er autonom og uavhengig fra andre felt. I tilegg utfordrer hun den 

modernistiske insistering på kunsten som autonom (L’art pour l’art) ved å hevde at kunst er 

underlagt denne ideologi.   

 

Pollock påpeker at feministiske intervensjoner i kunsthistorien må sees i sammenheng med 

kvinnebevegelsen og dens kamp for likhet i samfunnet generelt. For feminismen som 

bevegelse er sosial revolusjon målet, og må knyttes til feminisme som teori med teoretisk 

revolusjon som mål. For Pollock er kulturen på lik linje med andre felt i samfunnet nok et 

middel for opprettholdelsen av et patriarkat. Den hierarkiske kjønnsmotsetningen maskulin 

kunstner og feminin muse eller objekt er en konstruksjon vokst frem i tråd med et moderne 

borgerlig samfunn. Målet for den feministiske intervensjonen er derfor ikke bare å skape en 

plass for kvinnelige kunstnere i den samtidige kunstverden, men å angripe samtidens visuelle 

system på grunn av den enorme effekten det har på sosial dannelse av kjønnsmessig forskjell.  

 

Som vi husker fra kapittel 3 søkte Kant generelle prinsipp for enighet om smak, og som skulle 

danne grunnlaget for en universell estetisk respons. Derfor utelukket han kroppslig glede, 

fordi den er for følsom og personlig til å kunne kreve enighet. Ved å se på et av 

modernismens gjenomgående objekt, kvinnekroppen, ser vi at det innebærer et heteroseksuelt 

mannlig subjekts begjærende blikk.77 Betraktningen innebærer dermed et begjær som strider 

mot det Kantianske estetiske imperativ: interesseløsheten. Dette er et lite, men viktig poeng 

fordi det viser imperativets selvmotsigelse. 

 

                                                 
77 Eksempler på verk som illustrerer dette er de mannlige Surrealistenes og Kubistenes fremstillinger av farlige, 
sensuelle kvinnekropper (for eksempel Picassos Madamoisel les D`Avignon). Gaugins tahitipiker (og de utallige 
Olympiaer, obelisker og Venuser i det forutgående århundret). Guerrilla Girls belyser dette poenget med sin 
demonstrasjonsplakat “Do women have to be naked to get into the Met. Museum? (Less than 5% of the artists in 
the Modern Art Sections are women, but 85% of the nudes are female)” flankert av Ingres berømte odalisk med 
aksjonsgruppens gorillamaske over hodet (se Figur 3). 
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Smak virker slik å være relativt i forhold til sosial posisjon, klasse og utdannelse (slik det også 

fremgår av Bourdieus distinksjon). Smak må også sees i forhold til kjønn, Kvinner ble i følge 

filosofen Carolyn Korsmeyer ansett på 1800-tallet som i stand til å utvikle en såkalt finere 

smak, men den ideelle estetiske dommer, og autoriteten til smak, var det mannlige kjønn. 

Teoretiske antakelser og sosiale normer produserte den mening at mannen faktisk hadde 

høyere mentale evner enn kvinnen, hvor hans intellekt og følsomhet var langt mer utviklet. 

Mannens større mentale ferdighet gjorde han også mer egnet til dommer av kompliserte 

subjekt i følge den filosofiske tradisjon.78 Sosialt funderte antakelser om kjønnene ble slik 

dannet,  der  for  eksempel  en  ”feminin”  smak  for  ting  som  er  vakre  og  sjarmerende  og  en 

”maskulin”  smak  for  den  høyere  kunst.  Slik  viser Korsmeyer  at menn  tradisjonelt  har  stått 

som smaksdommere  og  vurdert  ”maskuline”  kvaliteter  hierarkisk  overlegen  ”feminine” 

kvaliteter. I Kunstmagasinet i dansk P2 hevdet direktør ved Esbjerg Kunstmuseum i 

Danmark, Inger Merete Killgård, at en mulig forklaring på at det kjøpes inn langt flere 

mannlige kunstnere er at vi handler intuitivt ut fra et mannlig blikk, et blikk som er innleiret i 

oss gjennom hele vårt utdanningssystem. Den estetiske bedømmelse er grunnlagt av menn, og 

vi sitter alle med nøytralt maskulinisert blikk, som danner grunnlag for vår kunstforståelse.  

 

4.3.1 Gamle elskerinner og andre feminine stereotypier 

Sammen med kunsthistoriker Rozsika Parker avviser Pollock i Old Mistresses, Women art 

and ideology (1981) Nochlin fordi hun betrakter kunstinstitusjonen som nøytral institusjon og 

ikke som ideologisk.79 Pollock og Parker hevder at Nochlins påstand om at med lik tilgang på 

aktstudiet vil kvinner kunne male historiemaleri på lik linje med menn, utgjør en begrensende 

forståelse av kvinnelige kunstneres historiske forhold. De hevder at ved å sammenstille 

historiemaleriet med kunstnerisk storhet, reproduserer Nochlin ideen om historiemaleriet som 

synonymt med storhet, når det derimot er ideologisk. I følge dem selv er historiemaleriet kun 

et utrykk for storhet i en spesifikk periode. Kvinner var slik ikke bare ekskludert fra 

aktstudiet, men de hadde heller ingen makt til å definere hva som definerte den høyverdige 

kunsten. De var dermed ekskludert fra makten til å definere mening for seg selv og sin 

kultur.80 Pollock og Parker går dermed vekk fra ideen om en kvinnehistorie, og fokuserer 

heller på den kvinnelige kunstneren som en diskursiv konstruksjon. ”Kunst” produseres av de 

diskurser som gjør krav på begrepet, og det samme gjelder begrepet ”kvinne”. Slik analyserer 

                                                 
78 Korsmeyer, Carolyn: Gender and Aesthetics – An introduction, s 46. 
79 Parker og Pollock, 1981, s 49. 
80 Parker og Pollock, 1981, s 115.  
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Pollock og Parker kvinners historiske og ideologiske posisjon i forhold til kunstnerisk 

produksjon, og stiller spørsmål ved hvorfor den modernistiske kunsthistorie ignorerer 

kvinnelige kunstneres eksistens.  
  

Gjennom dekonstruksjon av kunsthistorien som diskurs beveger Pollock og Parker seg vekk 

fra rekonstruksjon. Deres diskursive innfallsvinkel konsentrerer seg om å undersøke hvordan 

kjønn, seksualitet og subjekt produseres som en effekt av den måten vi omtaler dem, altså 

gjennom diskursive praksiser. Begrepet  ”kvinne”  forklarer Pollock som en overfladisk 

betegnelse på det ene av de to kjønn, men blir synonymt med de sosiale og psykologiske 

strukturer  til  ”femininitet”. Konstruksjonen av femininitet er historisk, og preger kvinner 

økonomisk, sosialt og ideologisk:  
 

Women occupy a particular position within a patriarchal, bourgeois society, a relation of inequality 

to its structures of power. Power is not only a matter of coercive forces. It operates through 

exclutions from access to those institutions and practices through which dominance is ecercised. 

One of these is language, by which we mean not just speech or grammar, but the discursive 

systems through which the world we live in is represented by and to us.81  

 

Grunnlaget for denne tenkningen er den franske filosofen Michel Foucaults teoretisering om 

forholdet mellom diskurs og makt. Objektene eksisterer ikke forut for vår forståelse av dem, 

men i talen om verden blir verden til for oss. Objekter, kjønn og seksualitet får sin eksistens 

gjennom de diskurser som tilsynelatende bare omtaler dem.82 Diskursene medvirker også til å 

opprettholde, fordele og plassere subjektets posisjoner. Derfor er kunstneren avhengig av å 

befinne seg innenfor en legitim diskurs (i Bourdieus definisjon av begrepet), som stadfester 

kunstnerens verdi som kunstner. Når språket er konstruert slik det er, er det vanskelig for 

kvinnelige kunstnere å komme innenfor den legitime diskurs. Et eksempel på hvordan kvinner 

ofte havner utenfor den legitime diskurs vises i introduksjonen til utstillingen Old Mistresses: 

Women artists of the past fra 1972:  
 

The title of this exhibition alludes to the unspoken assumption in our language that art is created 

by  men.  The  reverential  term  “Old  Master”  has  no  meaningful  equivalent;  when  cast  in  its 

feminine form, “Old Mistress”, the connotation is altogether different, to say the least.83 

 

                                                 
81 Parker og Pollock, 1981, s 114. 
82 Egeland, Cathrine og Kari Jegerstedt: ”Diskursiv tilnærming” i Sampson et al., 2008, s 70.  
83 A. Gabhart og E. Broun: Walters Art gallery bulletin, 24 (7), 1972 i Parker og Pollock, 1981 s 6.  
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Det er altså en antakelse i språket vårt om at kunst er skapt av menn, og dette fremtrer i 

begrepet ”Old Master” eller ”Mester”. På norsk finnes det heller ingen meningsfull motsats, 

for direkte oversatt blir  termen ”gamle elskerinner”. Dette avslører i  følge Pollock forholdet 

mellom språk og ideologi, der selve språket er en maskulin struktur. Dette viser hvordan 

kvinner havner utenfor en legitimerende diskurs gjennom språket. Gjennom dekonstruksjon 

avdekkes de språklige strukturer og vi kan se hvordan den institusjonelle definisjon av kvinne 

bygger på en rekke motsetninger, som ”det annet”  til definisjon av mann.84 Dekonstruksjon 

knyttes til den franske filosofen Jaques Derrida som hevder at all betydning (språklig/ 

tekstlig) befinner seg i et spill av forskjell der mening stadig forskyves. Dette kan sees i 

sammenheng med den sveitsiske lingvisten Ferdinand de Saussures (1857-1913) teori om 

språket som et system av forskjeller, der det enkelte tegnet er muliggjort av dets forskjell fra 

andre tegn. All mening er dermed en effekt av språkets interne logikk og ikke en funksjon av 

tegnets referanse til noe utenfor språket.85 Pollock benytter dekonstruksjonen for å undergrave 

den binære motsetningen mann-kvinne, og godt-dårlig, og ser det feminine som noe kulturen 

har fortrengt gjennom språket.  

 

Søsterparten av de kvinnelige kunstnerne som har blitt omtalt i det 20. århundret vil jeg hevde 

plasseres innenfor en feminin stereotypi, som hevdes å uttrykke sin kvinnelighet, og ikke 

universalitet. Kunst av kvinner har av flere modernistiske teoretikere blitt knyttet til feminine 

verdier i negativ forstand, som en motpol til maskuline verdier. Pollock viser et godt 

eksempel der den mannlige kunstner assosieres med kulturell produksjon og den kvinnelige 

kunstner assosieres med reproduksjon. Reproduksjon forsås her som både kvinners 

manglende kreativitet og som biologisk determinert til å få barn. Lærer ved Slade School of 

Art og skulptør, Reg Butler, uttalte i 1962: 

 
I am quite sure that the vitality of many female students derives from frustrated maternity, and 

most of these, on finding the opportunity to settle down and produce children, will no longer 

experience the passionate discontent sufficient to drive them constantly towards the labours of 

creation in other ways. Can a woman become a vital creative artist without ceasing to be a woman 

except for the purposes of a census?86 

                                                 
84 Den franske filosof Simone de Beauvoir (1908-1986) utrykker at ”man fødes ikke som kvinne, man blir det” i 
sitt hovedverk Det annet kjønn (1949) og viser hvordan både antikkens og mer moderne tenkere produserer en 
forestilling om kvinnen som ”den andre” til mannen. Kvinnens biologiske skjebne knyttes til hjemmet, og hun 
fratas muligheten til den transcendens (eller selvrealisering) mannen tilbys.  
85 Kari Jegerstedt: ”Dekonstruktiv tilnærming” i Sampson et al., 2008, s 87. 
86 Reg Butler, 1962, trykt i New Society i 1978 i Parker og Pollock, 1981, s 7. 
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Den feminine stereotypi viser til at alt kvinner foretar seg sees som et utslag av deres 

”kvinnelighet”. Kvinners kunst skiller seg dermed fra mannlig kunst ved at den relaterer seg 

til kunstnerens kjønn. Begrepet  ”kunstner”  refererer  til  en  nøytral  og  objektiv  mannlige 

kunstner,  mens  ”kvinnelig  kunstner”  refererer  til  det  negative  ”den  annen”,  kunstnerens 

motsats. Når kvinnelige kunstnere omtales som ”kvinnelige” avviker de fra det enkle begrep 

”Kunstner”. Begrepet ”kvinnelig kunstner” spiller derfor en strukturell rolle i opprettholdelsen 

av begrepet om kunstnergeniet. Myten om fri individuell kreativitet er kjønnsbetinget, for det 

er utelukkende maskulint.  

 

Kvinner og alle deres aktiviteter karakteriseres gjennom den feminine stereotypi som 

antitesen til kulturell kreativitet, som gjør bemerkelsen ”kvinnelig kunstner” en motsigelse i 

begrep. Den kvinnelige stereotypien presenteres negativt, som manglende kreativitet, med 

intet å bidra med og ingen innflytelse på kunstens gang. Kunst av kvinner utspiller seg som 

sekundært til standarden, og i sin negative form styrker den feminine stereotypen den 

mannlige kunstneren. Pollock og Parker fokuserer derfor på kunsthistorien, dens ord, 

kategorier og diskurser, og åpner den feminine stereotypien innen kunsthistorien for å 

avdekke at den ikke er et produkt av det kvinnelige kjønn, men som et av de store element i 

konstruksjonen av hegemoni hos menn i kulturell praksis.87 Den ”kvinnelige kunstner” vises 

slik å være en diskursiv konstruksjon, dannet som motsats og det naturlige sekundære til 

”kunstner”.  Stereotypen er et produkt av en patriarkalsk kultur som konstruerer mannlig 

dominans gjennom betydningen den tillegger kjønnsmessig forskjell. 

 

4.3.2 K anonisering  

Vurdering av kunstnerisk kvalitet sees av Pollock i hennes senere tekster i relasjon til den 

feminine stereotypi.  I Differencing the canon: feminist  desire  and  the  writing  of  art’s 

histories (1999) knytter Pollock motsetningen mellom det feminine som statisk og 

reproduserende, og det maskuline som det kreative, til det modernistiske paradigme. Hun 

hevder holdepunktene i den modernistiske kunsthistorien er spørsmålet om kunstnerisk 

kvalitet, og at smakseliten fremsetter hvilke verker som bør verdsettes av publikum og hva 

som skal utgjøre kanon. Videre hevdes det at kanon skapes som en idé om en naturlig 

avdekket, universell verdi, der individuell oppnåelse rettferdiggjør sitt selektive og 

                                                 
87 Parker og Pollock, 1981, s 170. 
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privilegerte medlemskap. Slik kan kanon forstås som en retrospektiv legitimering av en 

kulturell eller politisk identitet.88 Kanonisering refererer slik til både antatt kvalitet av et 

inkludert verk, og til den status et verk krever fordi det tilhører en autoritær samling. Pollock 

hevder derfor at vi må gå forbi det mytiske nivå debatten som kvalitet, kunst og geni 

eksisterer i, og trenge igjennom det naturaliserende skjold myten holder over sosiale og 

politiske investeringer i kanon.  

 

I dannelsen av kanon fratas publikum muligheten til selv å vurdere verket, for produksjon av 

kanon hever kunsten over feltet der kvalitet vurderes. Hvis vi tar et tilbakeblikk til Thierry de 

Duves modell der et hvert objekt som presenteres på et eksklusivt eller elitært museum har et 

usynlig skilt der museet eller galleriet proklamerer ”dette er kunst”, ser vi at i denne situasjon 

kan ikke den som betrakter gjøre annet enn å nikke anerkjennende til denne dom. I denne 

anerkjennelsen av at ”ja-dette-er-kunst” fjernes anførselstegnet, og skiltet viser dette er kunst. 

Denne modell kan også forklare publikums passivitet i møte med kanon. Publikum kan ikke 

annet  enn  å  repetere  institusjonens  bedømmelse  ”dette er den beste kunst”,  slik  har 

institusjonen i sin kanonisering hevet kunsten over debatten om kvalitet, og kunstverket står 

ubetinget som et verk av kvalitet. Jeg vil dermed hevde at publikum slik tas ut av den treveis 

kommunikasjonsmodell som danner kunstverk, kunstinstitusjon og publikum, og i stedet 

danner en toveis kommunikasjonsmodell, der kunstinstitusjon og verk refererer til hverandre 

og bærer skiltet dette er den beste kunst.  

 

Et aktuelt eksempel på kanonisering på den norske kunstscene er avisen Morgenbladets 

kåring av En kanon etter Munch i 2005. Avisen valgte ut 12 kunstneres verk fra 1945-2000 

som de hevdet skulle utgjøre en kontroversiell kanon.89 Ved å danne kanon fremstiller 

Morgenbladet seg selv som smakselite og med autoritet til å fremsette hvilke verker som bør 

verdsettes av publikum. Det kan argumenteres for at avisen er innehavere av tilstrekkelig 

symbolsk kapital til å fremsi legitime smaksdommer og at den er autoritær nok å tildele 

kunstnere anerkjennelse. Riktignok vil jeg hevde at det å danne kanon i utgangspunktet 

karakterisert som det motsatte av å være kontroversiell. Kanondannelsen understreker avisens 
                                                 
88 Pollock, Griselda: “About canons and culture wars” i Differencing the canon: feminist desire and the writing 
of art's histories, 1999, s 9. 
89 En kanon etter Munch består av følgende: Jakob Weidemann: Storfuglen letter (1959), Inger Sitter: In the 
picture (1964), Kjartan Slettemark: Av rapport fra Vietnam (1965), Per Kleiva: Tre blad frå imerialismens 
dagbok (1971), Marianne Heske: Gjerdeløa (1980), Per Inge Bjørlo: Indre rom (1984-90), Leonard Rickhard: 
Trett modellflybygger (1985), Tom Sandberg: Portretter (ca. 1985), Odd Nerdrum: Skyen (1985), Olav 
Christopher Jenssen: Lack of Memory (1992), Vibeke Tandberg: Living Together (1996), Bjarne Melgaard: 
Confessions of a Recovering Minimalist (1996).  
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tilknytning til elitære modernistiske verdier og holdninger, og dette blir spesielt tydelig når 

kun 3 av de 12 utvalgte kunstnerne er kvinner. Morgenbladets jury er bevisst skjevfordelingen 

av kjønn og kommenterte selv i et innlegg at: 
 

Vi ønsket ikke å kvotere inn kvinner – la det stå som et poeng i seg selv at vi her sitter igjen med 

tre  kvinner  og  ni  menn.  […]  En  kanon  speiler  samfunnet  – og ikke nødvendigvis bare de 

flatterende sidene. For eksempel konfronterer denne kunstrangeringen oss med hvordan kvinner 

langt på vei har vært utestengt fra kunsthistorien.90  

 

Man kan forstå Morgenbladets retorikk, men å reprodusere kjønnsskjevhet fører verken noe 

nytt eller kontroversielt med seg. Alternativet er ikke kjønnskvotering slik det fremgår av 

innlegget. Når avisen hevder de ikke ønsker kjønnskvotering sies det underforstått at en 

jevnere kjønnsfordeling ville vært et uttrykk for kvotering, ikke et uttrykk for kvalitet. Videre 

hvis kanon speiler samfunnet, som det påstås, hvorfor speiler den ikke mengden dyktig arbeid 

av kvinnelige kunstnere i perioden 1945 til 2000? Dette viser at kanon ikke speiler samfunnet, 

men kunstinstitusjonen.  

 

Ved å betrakte kanon som en mytisk struktur unngår man det distraherende argument over 

hvem og hva som skal, eller ikke skal, være med i kanon hevdet Pollock. Hun baserer seg da 

på den franske semiotiker, Roland Barthes, forståelse av myten. Myten oppstår ved at den 

rene materie blir ladet med sosial konvensjon, tilpasset et formål.91 Myten eksisterer over alt 

og omformer seg til noe naturlig, gjennom en ytring, et kommunikasjonssystem, et budskap, 

eller en form, og den har slik en samfunnsmessig rolle. Den er et middel for politikken, 

litteraturen og borgerskapet, for å naturliggjøre seg selv. Barthes vil kartlegge hvordan et 

samfunns eller en kulturs manipulering og fremmedgjøring av seg selv, gjennom stereotypier 

og klisjeer gjør et kulturelt fenomen naturlig, og omvendt analysere hvordan et naturlig og 

ikke-kulturelt objekt gjøres kulturelt gjennom det han kaller en intellektualiserende 

avmytologisering.92 Myten er et middel som den borgerlige ideologi legitimerer seg selv 

gjennom. Dermed kan vi lese kanon som en myte og som en borgerlig konstruksjon for å 

distingvere seg selv. Morgenbladets kanon er derfor kun en legitimering av seg selv som 
                                                 
90 Morgenbladet, 23.09. 2005. Kanskje kontroversen i følge Morgenbladet selv gikk ut på at noen av de utvalgte 
verkene kan karakteriseres som institusjonskritiske? Det er kanskje spesielt institusjonskritiske verk som per i 
dag akkumulerer høyest symbolsk kapital. Gjennom Bürger kan det da hevdes at den institusjonskritiske kunsten 
kun er skinnradikal. Det radikale forsvinner når kunstneren får et klapp på skulderen av museet for bestilt 
institusjonskritkk. Dermed kan det å fremsette en kanon av institusjonskritiske verk ikke betegnes som særlig 
kontroversielt. 
91 Barthes, Roland: ”Myten i dag” i Mytologier, 1999 (1957), s 163. 
92 Barthes, Roland: ”Det lyse rommet”, 2001, s 157. 
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smakselite, en stadfestelse av egen posisjon på feltet, og symbolske makt til å anerkjenne 

kunstnerne.  

 

4.4 K unstinstitusjonens ideologi  

I kjølvannet av den franske revolusjon fikk borgerskapet en posisjon som den mest 

handledyktige gruppen innen borgerstanden. I Frankrike kom begrepet borgerskap, 

bourgeoisie, til å betegne den mest velstående del av byborgerne, som etter hvert ble den 

herskende klassen i det kapitalistiske samfunnet. I Norge ble adelen avskaffet i 1821, og 

deretter overtok en embetsstand som kan sees som en form for norsk borgerskap. Karl Marx 

(1818-1883) kritiserte borgerskapets enevelde over produksjonsmidlene og deres utnyttelse av 

proletariatets arbeidskraft, og han hevdet dette skapte en kapitalistisk samfunnsorden som 

dannet et enormt klasseskille. Det kapitalistiske samfunnet består i følge en marxistisk 

samfunnsanalyse av en økonomisk base som inkluderer organisering av arbeid og økonomisk 

produksjon, og en superstruktur som innbefatter de abstrakte fenomener og tro som skaper 

mening i verden93, som eksempelvis de ulike institusjoner innen religion, politikk, filosofi og 

estetikk. Basen er de underliggende økonomiske strukturer (som produksjonskrefter og 

produksjonsforhold) som forklarer den overliggende superstrukturen. Maktstrukturen som 

utgjør base og superstruktur påvirker produksjonen fordi klasserelasjonene (klasseskillet) får 

betydning for produksjonsmåten. I følge den marxistiske modellen vil de økonomiske 

strukturene føre til endringer i samfunnsstrukturen, som videre fører til endringer i individers 

oppfattelse av superstrukturen. Forholdet mellom superstrukturen og basen er dialektisk, for 

superstrukturen legitimerer og rettferdiggjør basen, mens basen bestemmer superstrukturens 

innhold og form. Kunstinstitusjonen kan i den forbindelse sees som en superstruktur til 

samfunnet som base.  

 

I det kapitalistiske samfunnet er produksjon oftest forstått som økonomisk produksjon (alt er 

reduserbart til økonomi). Samfunnets ideologi er derfor bestemt av de økonomiske strukturer 

og organisering av arbeid. Kunstinstitusjonen som superstruktur er i forlengelsen av den 

marxistiske analyse nødvendigvis underlagt basens økonomiske strukturer.94 Begrep som 

produksjon og forbruk erstatter hos Marx begrepene kreasjon og resepsjon, i omtalen av kunst 

reflekterer begrepene kunstens sosiale historie. Ved analyse av relasjonen mellom forbruk, 
                                                 
93 Williams, Raymond: “Base and superstructure in Marxist cultural theory”, 2006, s 132. 
94 Slik Bourdieu viser til når han betrakter feltet for kulturell produksjon som den økonomiske verden reversert. 
Feltet er underlagt de økonomiske regler (men ikke reduserbar til økonomi), men fremstiller seg selv som anti-
økonomisk, se moment  3.5.2 Produksjon av tro. 
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produksjon, distribusjon og utbytte brytes separasjonen av hver enkelt aktivitet ned, og det gis 

mulighet til å se den samfunnsmessige sammenheng. Marx tilnærmer seg ikke kunsten som et 

objekt, men som kulturell praksis, og avviser dermed modellen for den individuelle kunstner 

som skaper av kunstverk, som videre kunstverden aksepterer eller avviser. I stedet skapes en 

modell der kunst er resultatet av de sosiale relasjoner som former deres produktive forhold 

(det er dette Bourdieu baserer seg på i sin tese om den karismatiske ideologi). 

 

Pollock baserer seg på Marx metodiske undersøkelse Grundrisse der Kritik der Politischen 

Ökonomie (1858) som sentral ressurs for å gjenoppta en sosialanalyse av kulturen.95 I følge 

Pollock kan endring av kvinners identitet på 1800-tallet sees i sammenheng med 

borgerskapets overtakelse av produksjonsmidlene. Sammenslåingen av et borgerlig samfunn 

og dets jerngrep på kvinners sosiale og økonomiske posisjon, har manifestert seg i utbredelsen 

av  kvinners  ”naturlige  femininitet”.96 Undertrykkelsen av kvinnelige kunstnere innenfor 

kunstinstitusjonen vises slik å ha et historisk opphav i det forrige århundrets borgerlige 

samfunn: kunstneren får klassetilhørighet til borgerskapet, mens den borgerlige kvinne 

tilknyttes hjemmet. Femininitet blir dermed en underordnet identitet, med formål å 

opprettholde den borgerlige manns privilegier. Kjønn konstrueres slik sosialt i forhold til en 

gruppes interesser, og blir på den måten ideologisk.  

 

Pollock hevder at ideologiens struktur er formet i overensstemmelse med samfunnets 

materielle base, produksjon. Det er altså den samfunnsklasse som regjerer i økonomisk 

forstand som også regjerer samfunnet i kulturell forstand. Pollock kobler på den måten kjønn 

og klasse sammen, og slik ser vi at kjønnsdiskrimineringen må sees i sammenheng med den 

borgerlige klasse og denne klassens ideologi. Kulturen er på denne måten ikke et fristed fra 

det kapitalistiske samfunn, men enda et område for en klasse å distingvere seg gjennom. 

Produksjonsbegrepet er ikke nøytralt i forhold til kjønn når kvinnelige kunstneres posisjon på 

feltet  blir  som  den  ”andre”  i  sosial,  økonomisk  og  ideologisk  forstand. Den dominerende 

gruppen i det borgerlige samfunnet var den hvite vestlige mann, som kontrollerte eiendom og 

arbeidsplasser. Det marxistiske feminisme tar derfor et oppgjør med den biologiske 

determinismen og utviklingen av en historisk materialistisk konstruksjonstenkning. Et sentralt 

argument mot den universaliserende borgerlige kjønnsforståelsen er henvisningen til 

arbeiderklassens måter å praktisere kjønn på, der kvinner også var arbeidere og slik også en 

                                                 
95 Pollock, 1988, s 2-3. 
96 Parker og Pollock, 1981, s 170. 
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produsent innenfor den økonomiske strukturen.97 Den borgerlige kvinne innenfor en privat 

familiesfære vises slik som en klassespesifikk, historisk konstruksjon.  

 

Det borgerlige kvinneidealet ville sannsynligvis ikke hatt samme gjennomslagskraft hvis det 

ikke hadde passet inn i den økonomiske strukturen. Kjønnsbestemt ulikhet kan derimot ikke 

reduseres til en form for økonomisk utbytte, og forklares alene ut fra klassekampen. Hvis det 

hevdes at kjønnsdelingen ikke kan reduseres til arbeidsdelingen risikeres det en polarisering 

mellom feminisme og marxisme. Dette er en reell risiko i betraktning av at marxismen har en 

fundamentalt patriarkalsk slagside. Kunstkritikeren Craig Owens hevder marxismen 

priviligerer den maskuline produksjonsaktivitet som definitiv menneskelig aktivitet og peker 

på  Marx  påstand  om  ”menneskene  begynner  å  atskille  seg  fra  dyrene  i  det  øyeblikk  de 

begynner å produsere deres næringsmidler.”98 Owens hevder da at ”kvinnen, som historisk er 

henvist til det ikke-produktive eller reproduktive arbeidets sfære, dermed plasseres utenfor de 

mannlige produsenters samfunn,  i  en  naturtilstand.”99 Det blir dermed vanskelig å forklare 

kvinnens posisjon i det borgerlige samfunn ut fra en teori som priviligerer den mannlige 

produksjon i følge Owens, og feminismen står i fare for å redusere kjønnsperspektivet til et 

klasseperspektiv.  

 

Pollock påpeker at marxistiske teori ikke adresserer de sosiale definisjoner av maskulinitet og 

femininitet som deltakende i det ideologiske nivå av reproduksjonen av hierarkiet mellom 

kjønnene. Marxistisk og feministisk kunsthistorie står likevel i en overensstemmende 

opposisjon til en borgerlig kunsthistorie: 

 
The bourgeois revolution was in many ways a historic defeat for women and it created the special 

configuration of power and domination with which we as women now have to contend. It is the 

history of its consolidation, i.e. of bourgeois social relations and of their dominant ideological 

forms, that we need to analyse and subvert. Hence the relationship of Marxist and feminist art 

history  is  not a  ‘marriage’  (Hartman),  not a cobbling  together.  It must be  the  fruitful  reading of 

Marxism for its explanatory instruments, for its analysis of the operations of bourgeois society and 

of bourgeois ideologies in order to be able to identify the specific configurations if bourgeois 

                                                 
97 Lykke, 2008, s 68.  
98 Marx, Karl og Fredrich Engels: Die deutsche ideologi, 1978, s 21 i Owens, Craig: ”Andres diskurs – 
feminister og postmodernisme.” 1983, s 127.  
99 Owens, 1983, s 127. Owens peker på at feminismen har avslørt marxismens blindhet ovenfor kjønnenes 
ulikhet. Marx og Fredrich Engels så patriarkatet som en del av den førkapitalistiske produksjonsmåte, og hevdet 
at overgangen fra en føydal til en kapitalistisk produksjonsmåte var en overgang fra mannens dominans til 
kapitalens dominans. 
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femininity and the forms of bourgeois mystification which mask the reality of social and sexual 

antagonisms and, denying us vision and voice, deprive us of power.100 

 

Den marxistiske teori Pollock baserer seg på danner grunnlaget for forståelsen av de sosiale 

forutsetninger kvinner har for å aksepteres som kunstnere. Pollock baserer seg derfor i 

forlengelsen av Marx på forholdet mellom produksjon, konsum, distribusjon og utveksling, 

der produksjon ikke kan sees løsrevet fra andre samfunnsmessige instanser. Denne analysen 

anvendt på kunsten vil angripe forestillingen om kunstnergeniet som selvstendig fri og 

autonom sjel, som skaper verket ut fra eget behov og egen kreativitet, slik vi har sett det hos 

Bourdieu. Bourdieus begrep om doxa kan være aktuelt i denne sammenheng.101 Doxa 

privilegerer de dominerende og tar deres dominerende posisjon som selvinnlysende. Bourdieu 

benytter begrepet for å betegne det som tas for gitt i samfunnet. Doxa er i følge ham tillærte, 

fundamentale ubevisste verdier og tro, som virker universelt. Doxa anerkjenner de særlige 

sosiale innordninger i feltet, og privilegerer de dominerende og tar deres dominerende 

posisjon som selvinnlysende. Den mannlige kunstner kan slik stå som det kunstneriske felts 

doxa. Derfor har den mannlige kunstner en privilegert posisjon på feltet.  

 

Produksjon blir en kollektiv prosess ettersom produksjon av verk betinger eksistens av galleri, 

kritikere, institusjoner osv. som kan ta i mot selve produktet. Det kreative aspektet ligger da 

ikke i selve handlingen (materiell produksjon av kunst), men i en retrospektiv bedømmelse av 

handlingens produkt. Dette vil jeg eksemplifisere gjennom en analyse av et meget omstritt 

kunstinnkjøp Nasjonalmuseet gjorde i fjor. 

 

4.5 Case-study: Nasjonalmuseets innk jøp av Unni Askeland 

Nasjonalmuseet har en sentral posisjon på det kulturelle felt, og en dominerende posisjon i det 

eksklusive kretsløpet. For å motta anerkjennelse i den norske kunstinstitusjonen må man ha 

direkte eller indirekte nettverkskontakter med Museet for Samtidskunst i følge Dag 

Solhjell.102 Ikke bare kunstnere, men alle agenter innenfor kunstinstitusjonen er avhengig av 

denne kontakten for å motta anerkjennelse. Slik sirkulerer Nasjonalmuseet og kunstnere fra 

                                                 
100 Pollock, 1988, s 49. Pollock sikter her til artikkelen “the unhappy marriage of Marxism and feminism” av 
Heidi Hartman (1981). Hartman argumenterer for at kritikk av patriarkat og klasse er like viktig, og verken en 
snever feminisme eller en økonomisk marxisme kan forklare eller endre det moderne samfunn: ”’Giftemålet’ 
mellom marxisme og feminisme er som giftemålet mellom mann og kone, nedfelt i engelsk lov: marxisme og 
feminisme er ett, og det ene er marxisme.” Hartman påpeker dermed som Craig Owens, at feministisk teori står i 
fare for å underlegge seg marxistisk teori. 
101 Bourdieu, 1993, s 38. Doxa refererer til Foucaults begrep om doxologisk illusjon.  
102 Solhjell, Kunst-Norge, 1995. 
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det eksklusive delfelt rundt hverandre, og utveksler symbolsk kapital. Solhjell forklarer 

Nasjonalmuseets sentrale posisjon slik: 

 
Til forskjell fra andre kulturhistoriske museer er de kunsthistoriske funderte museene 

ekskluderende etter estetiske kvalitetskriterier, noe som gir dem autoritet til å gi symbolsk 

anerkjennelse  til  kunstnere.  […]  I  alle  de  årene  kunstnerne  måtte  ha  tre  eller  fem  gangers 

deltakelse på Høstutstillingen for å oppnå stemmerett til Bildende Kunstneres styre, var det nok 

med én gangs innkjøp ved Nasjonalgalleriet for å oppnå samme rettighet. Derfor er 

innkjøpsfunksjonen ved de nasjonale kunstmuseene den strengeste og viktigste dørvokter i 

kunstinstitusjonen. Den gir ikke bare anerkjennelse i dag, men også i fremtiden; en plass i 

kunsthistorien.103 

 

Solhjell viser altså at den viktigste porten inn til det eksklusive kretsløp er gjennom 

Nasjonalmuseet. Kunstnere mottar en gunstig posisjonering på det kunstneriske feltet 

gjennom at deres kunst kjøpes inn. Tidlig i februar 2008 kjøpte Nasjonalmuseet inn verk av 

billedkunstner Unni Askeland. Innkjøpet bestod av fire maleri og seksti stillbilder fra 

filmklassikeren Casablanca, samt en video, til en pris av 600 000 kroner. Daværende direktør 

ved Nasjonalmuseet, Allis Helleland, var ansvarlig for innkjøpet. To av de tre som utgjorde 

den kunstfaglige ekspertisen sammen med direktøren, stilte seg negativ til innkjøpet, men 

Helleland gjennomførte kjøpet gjennom å hevde rett til dobbeltstemme i innkjøpskomiteen. 

Med tanke på Nasjonalmuseets høye symbolske kapital på feltet skulle innkjøpet av 

Askelands kunst i følge min hypotese ha plassert henne i en posisjon innenfor det eksklusive 

delfelt. Dette er imidlertid ikke tilfellet.  

 

Innkjøpet vekket i stedet massiv motstand og fikk av blant andre NRKs kunstkritiker Jan Ove 

Steihaug betegnelsen ”kunstfaglig skandale”. Årsaken til motviljen er at Askeland generelt 

ikke ansees av kritikere og kunstfaglige som en verdig kandidat for innkjøp av en institusjon i 

Nasjonalmuseets posisjon. Askelands verker har blitt kritisert for manglende kreativitet og 

originalitet. Et eksempel er kunsthistoriker og kritiker i Aftenposten Jan Kokkins kritikk: 
 

Kunstnerens arbeider er ikke i nærheten av å ha den kvalitet og betydning som er nødvendig for at 

man skal bli innkjøpt til landets viktigste museum. […]  Unni Askelands bilder er enkel 

                                                 
103 Solhjell, 1995, s 290. Museet for Samtidskunst, Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Norsk 
Arkitekturmuseum ble for øvrig fusjonert til Nasjonalmuseet i 2003. Det kan imidlertid diskuteres om museets 
posisjon er like sterk etter fusjoneringen. Debatten i media viser at det stilles spørsmålstegn ved museets relevans 
og symbolske kapital.  
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sjablonkunst på et temmelig uttværet tema. Stilen er pop art light med scener fra den klisjéfylte 

filmen Casablanca. De store bildene med portretter av Humphrey Bogart og Ingrid Bergman er 

verken særlig sikkert eller godt malt. Både stilen og fargebruken røper at kunstneren forsøker å 

imitere Andy Warhol uten å være i nærheten av denne kunstnerens lette, raffinerte og sikre strek. 

[…]  Askeland har gjennom hele sin virksomhet vist seg som en særdeles lite selvstendig og 

original kunstner. Det er nok å vise til hennes tidligere arbeider som lå meget tett opp til Bjarne 

Melgaards kunst, og hennes Munch-adopsjoner, som var intetsigende pastisjer.104 

 

Her bruker Kokkin flere, men enkle grep for å underminere Askelands integritet som 

kunstner. Omtalen ”enkel  sjablonkunst  på  et  temmelig  uttværet  tema”  og ”særdeles  lite 

selvstendig  og  original” plasserer Askeland i en posisjon utenfor kravene som stilles til 

”Kunstneren”.  Kokkin må være i den oppfattning av at originalitet hovedsakelig er 

kvalitetskriteriet, noe som virker merkelig etter readymadens inntog på museet. Her veies 

Askeland opp mot ”de store” og blir funnet for lett. Ville denne taktikk blitt benyttet mot en 

mannlig kunstner, eller er det enklere å komme med sleivspark til kvinnelige kunstnere? På 

denne enkle, men effektive måten gjøres Unni Askeland til en ikke-kunstner, som 

sammenfalder med den feminine stereotypi, uten kreativitet eller noe viktig å bidra til 

kunsten.  

 

En lignende vinkling på kritikken av Askeland ble gitt av Steihaug, der også Nasjonalmuseet 

kritiseres:  

 
Dette er å bade i klisjeer. Det har null kunstnerisk innhold. Man kan godt si at det er mye dårlig og 

uinteressant kunst her i verden. Det er ikke oppsiktsvekkende. Det som derimot er 

oppsiktsvekkende er at Nasjonalmuseet, som kjøper inn så lite samtidskunst, og som har vært så 

lite interessert i hva som foregår – satser på dette.105   

 

Direktør Helleland kritiseres av både Steihaug og Kokkin for diktatoriske grep, og for mangel 

på kunstfaglig ekspertise. Helleland sto for øvrig egenhendig også for innkjøp av verk av 

billedkunstnerne Martin Skauen og Børre Sæthre i samme periode. Sistnevntes verker var til 

en pris på 1,2 millioner kroner (som er det dobbelte av prisen for Askelands verker) uten at 

det ble karakterisert som en skandale. En hypotese på årsaken til at Askeland ikke fikk økt sin 

symbolske kapital gjennom innkjøpet er dermed at hun anses som en kommersiell kunstner, 

eller en kunstner med lav (eller ingen) symbolsk kapital, og dermed faller inn under den 

                                                 
104 www.aftenposten.no Kokkin, Jan ”Innkjøpsbom av Helleland” (publisert 20.02.08). 
105 www.nrk.no : “Slakter Nasjonalmuseet” (publisert 15.02.08). 
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feminine stereotypi. Skauen og Sæthre på den annen side anses som kunstnere med nok 

symbolsk verdi til å styrke Nasjonalmuseets egen symbolske kapital og posisjon på det 

kulturelle felt, derfor ble ikke disse innkjøpene underlagt særlig kritikk.  

 

På grunn av misnøyen rundt innkjøpet, ble Helleland avkrevd en faglig begrunnelse for 

hvorfor Nasjonalmuseet valgte å kjøpe inn verk av Askeland (det har ikke tidligere, som det 

er meg bekjent, blitt stilt et slikt krav til en direktør). Helleland imøtekom kravet i 

Morgenbladet.106 Innkjøpet begrunnes med Askelands CV (!). Denne viser at hun er utdannet 

fra kunstakademiene i Oslo og Bergen, at hun har blitt innkjøpt av Rogaland Kunstmuseum 

og Nordnorsk Kunstmuseum, samt hatt utstilling hos Blomqvist, Galleri Trafo og i Bergen 

Kunsthall. Dette er alle institusjoner som i følge Solhjells ”Liste over referanser for kunstnere 

brukt  i  undersøkelse  av  hva  som  gir  status”107, og befinner seg i det eksklusive kretsløp i 

kunstinstitusjonen. Disse institusjonenes vurderinger, og anerkjennelse av kunstneren gjøres 

slik veiledende for Nasjonalmuseets innkjøps troverdighet.  

 

Mitt tidligere argument var at man kan finne et uttrykk for kunstnerens status ved å se hvilken 

autoritet agentene i deres nettverk har til å tillegge dem status eller betydning, eller hvilken 

symbolsk kapital de råder over. Omvendt viser museers og galleriers status gjennom 

kunstnere de har i sine nettverk. Askelands referanser er alle agenter innenfor det eksklusive 

kretsløp, og hun skal i følge sin CV befinne seg innenfor det eksklusive kretsløp og dermed ha 

den tilstrekkelige symbolske kapital til å være legitim for Nasjonalmuseet å kjøpe inn. 

Institusjonenes troverdighet skal i følge min hypotese ha etablert symbolsk verdi hos 

Askeland, og skal også kunne bygge opp under Nasjonalmuseets symbolske verdi. Men 

hvorfor gjorde den ikke det? 

 

Hellelands faglige begrunnelse ble ikke godtatt av kritikerne. Den negative omtalen av 

Askeland har dermed posisjonert henne utenfor det eksklusive kretsløp. Min hypotese må 

dermed utvides til å innbefatte kunstnerens eksistens innenfor en legitimerende diskurs, og 

lyder dermed som følgende: 

 

Kvinnelige kunstnere tilkjennes ikke samme grad av symbolsk kapital av kunstinstitusjonen 

som mannlige kunstnere. For å kunne akkumulere symbolsk kapital er kunstnere avhengig av 

                                                 
106 http://www.morgenbladet.no ”Dette er dokumentet som begrunner innkjøpet av Unni Askeland” (22.08.08). 
107 Solhjell, 1995, s 50. 
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tilknytning til flere nettverk innenfor det eksklusive kretsfelt og av å bli innkjøpt av museer og 

galleri med høy anerkjennelse innenfor feltet. I tillegg er kunstnerne betinget av en posisjon 

innenfor en legitimerende diskurs, forstått som kritikere og andre fagpersoners tilkjenning av 

symbolsk kapital.  

 

4.5.1 H ellelands agenda 

Hvorfor ønsket Helleland å kjøpe inn Askeland til Nasjonalmuseets samling? Hva var hennes 

agenda? Jeg vil fremsette følgende alternativer til hvorfor Helleland valgte å kjøpe inn verk av 

Askeland: 1. Siden Helleland er fra Danmark kan det være at hun ikke er tilstrekkelig kjent 

med hvem og hva som gir symbolsk kapital i den norske kunstinstitusjonen. 2. Askeland ble 

innkjøpt på grunn av at hun hadde de rette nettverkskontaktene (jamfør Jan Kokkins kritikk: 

”Har forslaget kommet fra ett eller flere medlemmer av innkjøpskomiteen med tette bånd til 

Unni Askeland og hennes krets, eller er Helleland blitt overtalt av andre, eksterne Askeland-

tilhengere?”). 3. Helleland fører en inklusiv innkjøpspolitikk. Det kan tenkes at Helleland så 

det som et mål løsne på Nasjonalmuseets eksklusive kunstsyn, og hadde et ønske om å endre 

den elitære holdningen til museet. Eller ganske enkelt at hun mener innkjøp skal være 

representativt, og reflektere et bredt spekter av kunsten som produseres i samtiden. 4. 

Helleland gjorde innkjøpet fordi hun mener Askelands verk er av høyeste kvalitet. Punkt 2 er 

den versjonen som overensstemmer med min hypotese, og derfor vil jeg fremsette dette som 

et logisk svar på hvorfor verk av Askeland ble kjøpt inn. Det kommer også frem av Hellelands 

begrunnelse for innkjøpet at hun handlet ut fra en politikk om at innkjøp skal være 

representativt: ” Som aktiv kunstner i vesentlige sammenhenger innenfor norsk kunst hører 

hun hjemme i Nasjonalmuseets samling, som har til oppgave å innsamle representativt den 

norske kunst fra alle tider.”108 Dermed kan punkt 4 også bidra til å forklare Hellands strategi. 

 

Askeland ble innkjøpt, men likevel ikke anerkjent. Konsekvensen av dette var at 

Nasjonalmuseet mistet noe av sin symbolske kapital, fordi resten av kunstinstitusjonen ikke 

anerkjente Askeland. Eksempelet viser dermed hvordan kunstinstitusjonen som sosialt system 

virker i praksis. Når en kunstner ikke anerkjennes av kunstinstitusjonen, representert ved et 

eksklusivt museum eller galleri og opptas i en legitimerende diskurs, vil kunstneren heller 

ikke motta noen form for symbolsk kapital. Viktigheten med å oppnå symbolsk kapital er at 

gjennom den oppnår man symbolsk makt, og denne makt innebærer å kunne posisjonere seg 

                                                 
108 http://www.morgenbladet.no ”Dette er dokumentet som begrunner innkjøpet av Unni Askeland” (22.08.08). 
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selv, og anerkjenne, legitimere og posisjonere andre agenter på feltet. Museer og galleri 

innenfor den eksklusive produksjonssirkel ønsker å kjøpe verk av kunstnere som har sirkulert 

i systemet en stund, og som kan reflektere symbolsk verdi tilbake. Dermed blir et snevert 

utvalg kunstnere inkludert i det sirkulære systemet. Vi ser at over tre fjerdedeler av de 

inkluderte er menn (se statistikk, kapittel 2). Kvinnene blir derfor stående utenfor, med få 

muligheter til å inkorporeres i det sirkulære system. Er det da ønskelig for kvinnelige 

kunstnere å inkorporeres i dette systemet?  

 

4.6 E r målet at kvinner inkluderes i det eksisterende system? 

Hvorfor er det viktig for kvinnelige kunstnere i dag å arbeide innenfor kunstinstitusjonen, hvis 

selve institusjonen er et uttrykk for en borgerlig ideologi? Er det mulig å danne en motvekt til 

en konvensjonell borgerlig institusjon? Den amerikanske kuratoren og doctor of Fine Arts, 

Lucy R. Lippard (født 1937), stiller spørsmål ved verdien av ensrettet søken etter 

anerkjennelse hos den etablerte institusjon. Lippard forventer at hvis kunst av kvinner 

absorberes i det allerede etablerte på kun en delvis måte, vil det være å ta steget tilbake til 

utgangspunktet med et fåtall flere kvinners navn kjent i kunstverdenen. Det samme systemet 

vil fortsatt eksistere og neste generasjon av kvinner vil undre hvorfor de fortsatt er utelatt. 

Tilføying av kvinner til institusjonen kan resultere i at disiplinene reformuleres, men at de 

disiplinære grensene likevel etterlates intakt. Det er altså en risiko for at kvinnelige kunstnere 

blir tilfredse med større representasjon ved museer og galleri, fremfor å utforske alternativene. 

Disse alternativene vil forhåpentligvis endre mer enn bare prosenter, mer enn det overflatiske 

aspekt ved måter kunst sees, kjøpes, selges og brukes i vår kultur hevder Lippard.109 Pollock 

sier seg enig med Lippard om at ensrettet fokus på å kjempe seg inn i institusjonen er å ta et 

steg tilbake og at kvinnelige kunstneres krefter må brukes på å danne uavhengige og 

alternative systemer av galleri, utstillinger og utdannelsesprogram. Tiltak for å sørge for egne 

støttende nettverk er enormt viktig og har effektivt åpnet nye rom og utvidet mulighetene for 

arbeid for mange kvinner i følge Pollock.110 Hun hevder dermed at kvinner kan danne en 

separat, parallell kunstsfære, noe som tenderer mot å være selvmotsigende.    

 

Lippards bidrag i denne sammenheng er dannelse av en alternativ kunstkritikk. Lippard 

utforsket muligheten for en separat kritikk, og var den første som dannet en spesifikk 

                                                 
109 Parker og Pollock, 1981, s 134. Pollock referer til Lippards artikkel “The Women Artists Movement – What 
Next?” i From the centre, 1976. 
110 Parker og Pollock, 1981, s 135. 
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feminstisk kunstkritikk. Hun betraktet det teoretiske system kritikken er underordnet som 

autoritær, begrensende  og  patriarkalsk,  derfor  dannet  hun  en  metodologi  som  fjernet  ”det 

kritske  system”. Hennes  kritikk  forsøkte  å  være  åpen  for motsetninger  og  forandring,  og  å 

opprettholde en konstant dialog med seg selv. Hun skrev dermed om kunst utenfor det 

allerede etablerte, og fungerte som en alternativ institusjon i seg selv. Thalia Guoma-Peterson 

og Patricia Mathews påpeker at til tross for sitt anti-teoretiske ståsted, involverte Lippards 

konsept om en ny feministisk kunstkritikk en etablering av nye kriterier for å evaluere ikke 

bare den estetiske effekt, men også den kommunikative effekt hos den kunst som forsøker å 

unngå institusjonalisering.111 Det minner om Pollocks totale avvisning av evaluering av 

kunsten, men der hun likevel danner en opposisjon mellom hva hun aksepterer som god eller 

dårlig kunst. Det virker dermed umulig å komme utenom teoretiske kriterier og evaluering av 

kunsten.   

 

Som kunstner er det vanskelig å stå alene uten et nettverk rundt seg til å etablere bevissthet 

rundt sin kunst, og til å distribuere den. Det regjerende nettverk som kan distribuere kunsten 

er nettopp kunstinstitusjonen. Å stille seg utenfor kunstinstitusjonen tilsier at kunstneren 

befinner seg i en posisjon alene med få muligheter for at kunsten når ut. Hvis kvinnelige 

kunstnere anerkjent av institusjonen fornekter sin anerkjennelse og trekker seg ut av 

institusjonen, ender man i et kjent scenario der institusjonen består utelukkende av mannlige 

kunstnere. Denne institusjonen vil fremdeles stå som den legitime, som den gjeldende, og 

kvinnene vil marginaliseres i enda større grad. Det virker gjennom dette perspektivet som om 

kvinnelige kunstnere ikke har annet valg enn å kjempe seg inn i institusjonen, for så å forsøke 

å endre institusjonen fra en posisjon innenfra. I Før Usynligheden kommer det tydelig frem av 

kunstnerne selv at det er viktig for dem å bli institusjonalisert for å anerkjennes. De fleste 

deltakerne ved konferansen insisterer på betydningen ved å tas inn i kunstinstitusjonen, og 

betydningen av å tilhøre et nettverk innenfor. Skulptør, Elisabeth Toubro, stiller seg negativ 

til å etablere en egen kvinnelig institusjon utenfor institusjonen. Å lage motoffensiv kunst og 

forsøk på debatt uavhengig av de tradisjonelle og konvensjonelle diskusjoner innen 

kunsthistorien ”ville være den aller beste måde at få marginalisert os totalt ud i et hjørne, hvor 

vi er usynlige, før vi overhovedet har fået lukket munden op”.112  

 

                                                 
111 Guoma-Peterson og Mathews: ”The feminist critique of art history”, 1987, s 343.  
112 Lone Høyer Hansen et al., 2005, s 104.  
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Lektor ved institutt for Litteraturvitenskap, Tania Ørum, hevder at hvis kunst av kvinner 

reduseres til å være kvinnekunst, risikerer man en selvghettoisering. De beste redskaper for å 

sikre større kvinnelig synlighet og gjennomslagskraft i kunstverden er i følge henne:  
 

– at man sørger for almideligt accepterende regler om ligestilling og ligelig repræsentation på alle 

formelle niveauer i kunstverdenen. – at man sørger for ligelig repræsentasjon af kvinder og mænd i 

alle organer, udvalg, styrelser osv. – at kvindelige kunstnere, som slår igjennem, påtager sig det 

særlige ansvar at trække andre kvindelige kunstnere med sig ind i institustioner, 

udstillingsammenhænge mv. frem for at satse på at blive ”one of the boys”.113 

 

Kvinner må altså innta flere sentrale posisjoner innen kunstverden for å få en jevnere 

kjønnsbalanse. Det må i så måte tas et oppgjør med kunstinstitusjonens maktelite. Er det 

nødvendigvis en dikotomi mellom kunstinstitusjonen og en alternativ distribusjonskanal for 

kunsten? Innpass i systemet og dannelse av alternative system er ikke opposisjoner, men ulike 

strategier hevder Pollock, og både intervensjon i det etablerte og alternative institusjoner til de 

som dominerer kunstnerisk praksis er nødvendig. Men er det mulig å få anerkjennelse andre 

steder fra enn kunstinstitusjonen? Er det mulig å overse kunstinstitusjonen og bygge egne 

lokale kunstverdener basert på kjernerelasjonen kunstner, kunstverk og publikum? En allianse 

med det kunstinteresserte publikum i det krav om at alle får adgang til verdifulle opplevelser 

av verk lagd av kvinnelige kunstnere kan i tilfellet være en strategi i følge Før unsynlighedens 

deltakere. Dette kan sees som en oppfordring til en mer inklusiv innkjøpspolitikk.  

 

4.7 E tter dekonstruksjonen?  

Kvinnelige kunstnere posisjoneres av ulike aktører innenfor institusjonen utenfor det 

eksklusive delfelt. Kunstkritikerne viser fremdeles til modernistiske kriterier som kreativitet, 

genialitet og nyvinning som sentrale kriterier for evaluering av kunst som god kunst. Den 

feminine stereotypi sees som antitesen for disse kriterier og derfor faller kvinnelige kunstnere 

utenfor en legitim diskurs, og tilkjennes heller ikke symbolsk kapital i samme grad som 

mannlige kunstnere. Dermed er mulighetene små for å posisjonere seg i det eksklusive delfelt.   

 

Når kvinnelige kunstnere ikke anerkjennes av det eksklusive kretsløp kan det hevdes at 

enkelte baserer seg på en strategi om kommersialisering for å få distribuert sin kunst i det 

inklusive eller kommersielle kretsløp. På den måten ekskluderer de også seg selv fra det 

                                                 
113 Hansen, Lone Høyer et al., 2005, s 40. 
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eksklusive kretsløp. Askeland kan sies å ha brukt kommersialisering som en strategi for å ta 

del  i kunstverdenen. Utsagn som ”kunst må bli mer gøy”, og  referanser  til populærkulturen 

kan  tyde på nettopp det. Askelands kunst karakteriseres av kritikerne derfor  ikke som ”god 

kunst” fordi den ikke innbefatter det eksklusive kretsløps verdikriterier. Dette illustrerer 

problemet med at en kunstner med eksklusiv utdannelse og nettverkskontakter baserer seg på 

kommersiell kunst. Kanskje nettopp derfor er Odd Nerdrum, Vebjørn Sand og Marianne 

Aurlie, for å nevne noen, så omstridte kunstnere?  

 

Når et eksklusivt museum som Nasjonalmuseet kjøper inn verk av en kommersielt definert 

kunstner som Askeland kommer en mer kommersiell innkjøpspolitikk til uttrykk i feltet. 

Kunstoffentlighetens kritikk av innkjøpet må settes i lys av at Nasjonalmuseet gjennom 

innkjøpet gir en aksept for kommersialisering som en alternativ distribusjonskanal. Ved å 

kommersialisere det elitistiske, som definerer seg selv som hevet over kommersielle verdier, 

svekkes hele kunstinstitusjonen som helhet. De kommersielle verdier utfordrer de eksklusive 

museene  og  gallerienes  monopol  på  distribusjon  av  hva  som  er  ”den  gode  kunst”. Det er 

makten til å definere hva som er ”kunst”, og hva som er ”god kunst”, som opprettholder de 

eksklusive institusjoners makt og posisjon på feltet. Derfor fikk innkjøpet av Askeland massiv 

kritikk fra aktører som kjemper for monopol på det eksklusive.  

 

Kvinnelige kunstneres lave posisjon og mangel på symbolsk kapital innenfor 

kunstinstitusjonen er et resultat av at kunsthistorien fungerer ideologisk. Ideologien sees som 

et resultat av det borgerlige samfunn, og institusjonen er underlagt dens kriterier for vurdering 

av kvalitet. Kunsthistorien er slik sammen med galleristene og museumsdirektørene en aktiv 

aktør på det kulturelle felt i produksjonen av kunstnernes posisjon på feltet. 

Kunstinstitusjonen er åpenbart ikke et attraktivt marked for kvinnelige kunstnere å produsere 

kunst på, derfor forundret det meg at ikke flere kvinnelige kunstnere har gått sammen for å 

danne alternative nettverk. Det kommer imidlertid frem i Før usynligheden at kvinnelige 

kunstnere selv ønsker å posisjonere seg innenfor institusjonen, da det er det eneste system 

som kan tilkjenne symbolsk kapital. I en posisjon innenfor institusjonen, og innenfor det 

eksklusive kretsløp, vil det altså være mulig å endre kvinnelige kunstneres posisjon på feltet. 

Dekonstruksjon kan bare ha forbigående relevans for feminismen i det den feiler i å peke mot 

positive alternativer, og jeg vil avslutningsvis derfor foreslå noen strategier for å få kvinnelige 

kunstnere inn i det eksklusive kretsløp. 
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Kapittel 5: Avsluttende refleksjoner – strategier for anerkjennelse av 

kvinnelige kunstnere  

 
 

Women don’t want to be granted equality; they want to win it. Which is not the same thing at all.  

                                                                                                                           Simone de Beauvoir 

 

Med blikk på kvinners posisjon i kunsten i dag kan ikke Nochlin sies å få rett i sin påstand om 

at kvinner vil bli store kunstnere hvis de har samme rettigheter og muligheter som menn. 

Kvinner har i dag, og de siste 40 årene, hatt den samme tilgang på utdanning, og rettighet til 

denne som menn. Kunstakademiene i Norge fører likestillingspolitikk i opptak av like mange 

studenter av hvert kjønn114 og statistikken presentert i kapittel 2 understreker dette. Sakens 

kjerne ligger derfor ikke i de konkrete sosiale forhold, men i de symbolske forhold. 

Situasjonen i dag viser at selv med like rettigheter opprettholdes det et symbolsk patriarkat 

som fortsetter å diskriminere kvinnelige kunstnere på grunnlag av sitt kjønn, direkte eller 

indirekte. Så lenge vårt samfunn er, med Pollocks ord, fundert på en sjåvinistisk struktur, vil 

kvinners verk fortsatt sees som underlegne, i og med at menn kontrollerer mening (som i makt 

til å definere hva som er bra og viktig, og hva som ikke er det). På meg virker det som om 

kvinner kontrollerer mening i en langt sterkere grad ellers i det norske samfunnet enn i 

kunstfeltet. Norge promoteres utad som en likestillingsnasjon, og arbeid for likestilling 

mellom kjønnene på ulike samfunnsområder verdsettes og aktualiseres ofte i media. 

Kvinnelige politikere er klart synlige i offentligheten, og i verdenssammenheng er det få 

andre land som har hatt en så stor andel kvinner i toppolitikken over lengre tid som Norge.115 

Når det tas utgangspunkt i dette har kvinnelige kunstnere en langt mindre sentral posisjon i 

det norske kunstliv enn hva som kan forventes av en såkalt likestillingsnasjon.  

 

 

 
                                                 
114 Kunstakademiet i Trondheim mottok til eksempel likestillingsprisen fra NTNU i 2007 for sin jevne 
kjønnsbalanse i opptak av studenter og ansatte. Se http://www.universitetsavisa.no. Heggems statistikk presentert 
i kapittel 2 viser også en jevn (50 %) fordelig av kjønn på akademiene.  
115 I 1981 ble Gro Harlem Brundtland statsminister, og skapte i 1986 verdenssensasjon ved å oppnevne 8 
kvinnelige ministere av totalt 18. I 1988 krevde likestillingsloven at regjeringen skulle bestå av minst 40 prosent 
av hvert kjønn. Etter dette har kvinneandelen i regjeringen i Norge ikke vært lavere enn 42 prosent. Informasjon 
hentet fra Statistisk Sentralbyrås nettside: www.ssb.no artikkel ”Ulike som to dråper vann?” av Fride Eeg-
Henriksen, Publisert 7. mars 2005.  
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5.1 Anerk jennelse k rever institusjonelle endringer 

I følge de marxistiskinspirerte teoriene hos Bourdieu og Pollock er kunstinstitusjonen et 

produkt av samfunnet (basen), og endringer i samfunnet vil dermed føre til endringer i 

institusjonen (superstrukturen). I følge Pollock reproduserer kunsten samfunnets patriarkat og 

spiller slik en aktiv rolle i dannelsen av ideologi, og derfor krever hun ikke institusjonelle, 

men samfunnsmessige endringer. Kunsten reflekterer altså samfunnet, og endringer i kunsten 

vil naturlig skje gjennom endringer i samfunnet. Dette har imidlertid ikke vist seg i den 

norske kunstinstitusjonen. Årsaken kan ligge i feltets borgerlige ideologi, som jeg tidligere 

hevdet utrykker seg i den norske kunstinstitusjonen, og som gjør feltet mindre mottakelig for 

likestillingspolitikk enn resten av samfunnet. De marxistiske teorier Bourdieu og Pollock 

baserer seg på gir dermed ingen god forklaring på hvorfor endringer i samfunnet ikke 

reflekterer endringer i kunstinstitusjonen. Hvordan er det mulig å danne endringer i 

superstrukturen når dette ikke skjer via endringer i basen? Det må derfor først og fremst 

kreves institusjonelle, og ikke samfunnsmessige endringer. Første steg må være et radikalt 

oppgjør med den borgerlige ideologis vedvarende manifestasjon i institusjonen.  

 

Bourdieus argument om institusjonens relative autonomi virker i denne sammenheng som den 

logiske måte å forholde seg til institusjonen på. Denne teori muliggjør endring på feltet fra en 

posisjon innenfor. Institusjonen er underlagt de heteronome faktorer politikk og økonomi, 

derfor er kunstfeltet strukturelt homogent, altså i overensstemmelse med de andre feltene i 

samfunnet. Likevel vil jeg hevde at kunstfeltet og hele feltet for kulturell produksjon er 

mindre strukturelt homogent enn andre felt i samfunnet. Dette vil jeg hevde med grunnlag i 

den borgelige ideologiens utbredelse i feltet. Denne fordrer et krav på autonomi, og skiller 

dermed lag fra samfunnet for øvrig. Selv om kravet om autonomi er falskt, fordi alle 

samfunnsfelt nødvendigvis må være underordnet politikk og økonomi, produserer kravet 

likevel en ideologi i kunstfeltet som danner en form for symbolsk separasjon fra samfunnet. 

Ikke før dette skillet er fullstendig brutt vil det være mulig å gå totalt vekk fra den borgerlige 

ideologi, og la samfunnsmessige endringer gjennomsive feltet.116  

 

                                                 
116 Selvfølgelig har mange samfunnsmessige endringer allerede vist seg i kunstfeltet. Flere kvinner har blitt 
kunstnere i takt med at flere kvinner har blitt arbeidstakere etter økonomisk vekst tidlig på 70-tallet. 
Kvinnebevegelsen førte med seg juridisk, økonomisk og sosial endring og har unektelig åpnet opp mange dører 
for kvinner, også i kunsten. Nettopp fordi vårt samfunn er mer likestilt enn andre, har flere kvinnelige kunstnere 
fått mer anerkjennelse her enn i andre mindre likestilte samfunn. Mitt poeng er at kunstinstitusjonen er mindre 
åpen for endringer, enn det samfunnet for øvrig er, og derfor har vi for eksempel flere høyt aktede kvinnelige 
politikere enn anerkjente kvinnelige kunstnere.  
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5.2 Symbolsk kapital forbeholdes menn 

Mitt utgangspunkt for oppgaven var et ønske å få flere kvinnelige kunstnere inn i 

kunstinstitusjonen. Min problemstilling stilte spørsmålet hvorfor kvinnelige kunstnere ikke 

innkjøpes og representeres ved norske museer og galleri i samme grad som mannlige 

kunstnere? Min svarhypotese er at kvinnelige kunstnere ikke tilkjennes samme grad symbolsk 

kapital av kunstinstitusjonen som mannlige kunstnere. Og videre at for å kunne akkumulere 

symbolsk kapital er kunstnere avhengig tilknytning til flere nettverk innenfor det eksklusive 

kretsløp, og av å bli innkjøpt av museer og galleri med høy anerkjennelse innenfor feltet. I 

tillegg er kunstnerne betinget av en posisjon innenfor en legitimerende diskurs, forstått som 

kritikere og andre fagpersoners tilkjennelse av symbolske kapital.  

 

Problemet oppstår når institusjonene som har makt til å anerkjenne kunstnerne bevisst eller 

ubevisst anerkjenner få kvinnelige kunstnere, og mange mannlige kunstnere, med den hensikt 

at det i større grad garanterer refleksiv anerkjennelse og akkumulasjon av symbolsk kapital. 

Jeg har forsøkt gjennom denne oppgaven å påpeke at også den norske kunstinstitusjonen er 

drevet av et ønske om symbolsk kapital, da det er den kapital som gir aktørene på feltet makt. 

Denne makt innebærer mulighet til å posisjonere seg selv og mulighet til å posisjonere andre. 

Mannlige kunstnere og andre mannlige aktører på det kunstneriske felt har et historisk 

enevelde på den symbolske kapitalen, og det kan bidra til å forklare at det på grunn av et 

historisk etterslep fremdeles eksisterer en skjevfordeling i tilkjennelse av denne kapital. En 

historisk forklaring er likevel ikke nok. Så lenge institusjonen er bygd opp rundt 

akkumulasjon av symbolsk kapital, er det den eneste måten for en kunstner å komme seg opp 

og frem innen det eksklusive kretsløp. Begrepet om kunstnerisk kvalitet blir i denne 

sammenheng en strategi de anerkjennende institusjonene baserer seg på. Fordi begrepet 

innebærer en berøringsangst blir det stående som logisk og rettferdiggjørende uten at det 

stilles videre spørsmålstegn ved hva begrepet faktisk innebærer. Kvalitet kan dermed sies å 

være ikke annet enn anerkjent symbolsk kapital.  

 

5.3 A ktuelle strategier for anerk jennelse av kvinnelige kunstnere 

Flere av aktørene i debatten om kvinnelige kunstneres posisjon i kunstinstitusjonen hevder at 

endring vil skje naturlig. Sakte men sikkert vil kvinnelige kunstnere bli like synlige og kjøpes 

inn av museer og galleri på lik linje med mannlige kunstnere. Allis Helleland hevdet at 

endring allerede har skjedd og at kvinnelige kunstnere i Danmark står mye sterkere i 2004 enn 

i 1998. Heggems statistikk viser innkjøp av kvinner på galleriene Doublog, Riis og Haaken 
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som til sammen utgjør 19,3 % frem til 2000, og KiT-studentenes undersøkelse viser et 

innkjøp av kvinnelige kunstnere hos galleri Standard, Erik Steen, Riis, K og Ismene på til 

sammen 20,5 % per 2009. Ut fra dette kan det ikke sies at det har skjedd noen endringer det 

siste tiåret i innkjøp og representasjon av kvinnelige kunstnere. Det kan da ikke hevdes at 

endring vi skje naturlig i takt med samfunnet for øvrig, men strategier for endring må 

fremsettes. Jeg vil i det følgende gjennomgå aktuelle strategier jeg mener kunstnere, 

kunsthistorikere og kunstkritikere i samarbeid med museene og galleriene kan benytte seg av, 

slik at innkjøp og formidling av kvinnelige kunstnere på lik linje med menn blir en selvfølge.  

 

5.3.1 K reve faglig begrunnelse ved innk jøp 

Ved å kreve av kunstmuseene en faglig begrunnelse for sine innkjøp muliggjøres en offentlig, 

faglig debatt om hvilke kriterier som kan stå som gjeldene ved kunstinnkjøp. Ved et slikt krav 

avdekkes begrunnelser som for eksempel Hellelands argumentasjon i forhold til innkjøp av 

Unni Askeland, der andre institusjoners innkjøp og utstilling av kunstnerens verker skal 

garantere for kunstnerens kvalitet (symbolske kapital). Museenes egne ønsker om å 

opparbeide eller opprettholde anerkjennelse og prestisje, eller andre institusjonelle agendaer, 

tydeliggjøres gjennom dette krav. Kravet utfordrer museenes posisjon som smaksdommere, 

der deres valg alene skal bekrefte kunstens og kunstneren verdi, og troen på denne verdien. 

Det sirkulære systemet som tildeler symbolsk kapital blir dermed utfordret. En slik 

intervensjon vil kunne avdekke de ulike strategier agentene benytter seg av for å beholde 

makt i feltet, og vil gjøre det vanskeligere for den faglige ekspertisen å henvise til 

kvalitetsforståelser i lukkede private nettverk. Begrunnelser for innkjøp kan samtidig 

sammenlignes med de innkjøpende institusjonenes forskrifter for innkjøp, og brudd på disse 

vil tre tydeligere frem.  

 

5.3.2 Åpne kvalitetsbegrepet 

Det viser seg nesten som en umulighet å ikke gjøre evalueringer i omtale av kunst. Begrepet 

kunstnerisk kvalitet er ofte en forestilling om maskuline kvaliteter som tilknyttes kunsten 

(jamfør modernismens begrep om originalitet, invensjon, kreativitet), men kan begrepet åpnes 

opp  til  å  innbefatte  såkalte  ”feminine  kvaliteter”?  Flere  av  representantene  for  70-tallets 

amerikanske feminisme hevdet det var en strategi å betrakte kvinners kunst med et spesifikt 

øye for kvinnelig kreativitet, og at det fantes en egen kvinnelig estetikk. Teoretikerne Norma 

Broude og Mary Garrard hevdet at kvinner skaper kunst med utgangspunkt i en egen 
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kvinnelig følsomhet som kjernen i kreative handlinger.117 Ved å danne en kvinnelig motpart 

til den mannlige Kunsthistorien, ville historien gjøres komplett. Poenget var å fremme at det 

finnes feminine  kvaliteter,  som  en  motsetning  til  de  ”tradisjonelle”  maskuline  kvaliteter. 

Denne form for estetikk ble sett som personlig, feministisk og intim i negativ form av mange 

kritikere, og ble avfeid av mange fordi den ikke kunne stå som universell, eller allmenngyldig. 

Samtidig står mannlige personlige uttrykk som universelle. Eksempelvis har Edvard Munchs 

personlige, intime betroelser, tydelig kjønnede angst og fremmedgjørelse fra storbyen stått 

som universelt menneskelig erfaring, mens Kathe Köllwitz krigsskildringer og sorg over de 

døde, som virkelig kan stå som universelt menneskelige erkjennelser, oppfattes som uttrykk 

for en kvinnelig erfaring og moderlig sorg.  

 

Kjøper kvinnene kvinner og mennene menn? Kan det være en sammenheng mellom at det 

kjøpes inn mest kunst av menn med at det er et klart flertall mannlige direktører? 77 % av 

styrelederne ved norske museer er menn.118 Det virker som om noen kvinnelige direktører 

eller gallerister arbeider med et annerledes kvalitetsbegrep en mange mannlige direktører. 

Nina Damsgård, direktør ved Veile Kunstmuseum, som i følge undersøkelsen som er tema i 

Før usynligheden, er det museum i Danmark som har kjøpt inn flest verk av kvinnelige 

kunstnere i perioden 1989 til 1998, hevder hun gjør innkjøp grunnlagt på kvalitet og ikke 

kjønn. Galleri MGM har en jevn kjønnsfordeling på kunstnerne i sin stall, og gallerist Marina 

Gerner-Mathisen hevder hun fokuserer på kvalitet og talent når hun vurderer kunsten, og aldri 

tenker på kjønn. Helleland viste i sin post som direktør ved Statens Museum for Kunst i 

København et betraktelig større innkjøp av kvinnelige kunstnere enn direktørene før henne. 

Det er betenkelig at alle galleriene som har blitt nevnt i forbindelse med lavt antall kvinner 

innkjøpt hos både Heggem og KiT-studentene viser seg å ha mannlige direktører. 

 

Når det hevdes at innkjøp er gjort kun med bakgrunn i kvalitet, uten å utdype hva kvalitet 

innebærer kan det sees som en bevisst strategi. Innkjøpesansvarlige kjøper som gjennomgått 

verk av den beste kvalitet, og det sees i sammenheng med at de innkjøpte i hovedsak er menn. 

Damsgård, Gerner-Mathisen og Helleland hevder også at de kjøper etter den beste kvalitet, 

men det må nå sees i sammenheng med at de innkjøpte er verk av kvinner i samme grad som 

av menn. Det sies dermed at kunst av kvinner har kvalitet i like stor grad som kunst av menn. 
                                                 
117 Broude, Norma og Mary Garrard: F eminism and Art History, Questioning the Litany, 1982. 
118 http://www.regjeringen.no Kultur og kirkedepartementet stp.prp. nr. 1 (2008-2009), publisert 19.september 
2008. Tallene er rapportert av institusjonene til KKD for 2007.  
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De innkjøpsansvarlige baserer seg dermed på det eksklusive felts hovedkriterium, og samtidig 

er det rom for verk av kvinner. På den måten åpnes kvalitetsbegrepet, og kan i så måte være 

en strategi for å tilkjenne kvinnelige kunstnere symbolsk kapital.  

 

5.3.3 F jerne kvalitetsbegrepet 

Foruten Pollock og Lippard er det andre som argumenterer for en avskaffing av 

kvalitetsbegrepet. Billedkunstner Jacob Jacobsen hevder i Før usynligheden at, det han kaller 

kvalitetsvåpenet, må avskaffes, for det regjerende kvalitetsbegrep er selvforsterkende og 

produserer en ”usunn homogenisering” gjennom eksklusjon av kunstnere som ikke passer inn. 

Forskningsleder ved programmet Videnskultur og vidensmedier og lektor ved Institutt for 

Kultur og Medier ved Danmarks Biblioteksskole, Hans Dam Christensen, hevder konseptet 

kvalitet er et hinder for kritisk tenkning rundt kjønn. I følge ham eksisterer ikke kvalitet som 

en autonom analytisk kategori i feltet for visuell kunst, men at det i motsetning avhenger av 

agentenes habitus, i tillegg til kulturell og sosial prosess for verdiskapning av feltet. Gjennom 

Bourdieu hevdes det at forestillingen om kunstnerisk kvalitet er kunstfeltets illusio – det som 

binder aktører og felt sammen, men også det som ikke kan eksplisitteres, fordi det vil oppheve 

feltets sammenbindende kraft.119 Christensen peker her på at dekonstruksjon av 

kvalitetsbegrepet vil oppheve feltets illusio. Hva er kunstinstitusjonen uten muligheten til å 

tilkjenne kvalitet? Alt som er konsekrert av det eksklusive museum må nødvendigvis være 

kvalitet. Vil en avskaffelse av kvalitetsbegrepet føre til kunstinstitusjonens oppløsning? Dette 

spørsmål er for eksistensielt og omfattende til å gi et dyptgående svar på i denne omgang. 

 

Institusjonsteorien hevder at det ikke finnes noen særskilt kvalitet i og for seg, men at det 

skapes gjennom forestillinger man har i kunstverdenen. Kvalitet vises slik å oppstå når et 

kunstverk transporteres gjennom kunstverdenens instanser og aktører, og ikke som noe verket 

har i seg selv. Kunstverkets kvalitet er altså fundert på kvaliteten til det nettverk det avhenger 

av. Ved å fjerne kvalitetsbegrepet fratar man institusjonens aktører muligheten til å skjule sin 

agenda bak dette mytiske begrep. Samtidig kan det argumenteres for at faren med å fjerne 

evaluering av kunsten er at man lett havner i en relativisme og et ”anything goes”. Derfor kan 

det være mer hensiktsmessig å arbeide for et revidert kvalitetsbegrep fremfor en total 

avvisning.  

 

                                                 
119 Dam Christensen,  Hans: ”Køn og dømmekraft: Billedkunstens blinde punkt”, 2006, s 11. 
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5.3.4 K jønn som analytisk kategori 

Direktør ved KVINFO, Elisabeth Møller Jenssen, påpekte under Før Usynligheden at i følge 

”Lov om likestilling av kvinner og menn” er institusjoner pliktige til å tenke med kjønn. Hun 

hevdet at selv om museer er private er de underlagt statens regler og EUs regler om 

forpliktelse innen for alle institusjoner å tenke kjønn i alle sammenhenger, derfor er det rent 

lovmessig en del av direktørenes jobbeskrivelse og ansvar å tenke med kjønn.120 Flere av 

deltakerne ved konferansen hevdet at kjønn må tenkes med som analytisk kategori både når 

det kommer til innkjøp av kunst og hvem som skal ha ansvar for innkjøpet. Anette Borchorst 

hevdet at: 

 
”Målet må være, at dette  (kvinnelige) erfaringsunivers er tilgjengelig for våre etterkommere i all 

sin mangfoldighet, på samme måte som i menns tilfelle. Det er nødvendig at kjønn tenkes med, når 

det kjøpes, støttes og utvelges kunst og ved utpekning på de grupper som er avgjørende for, og 

hvem som underviser og bedømmer kunst”.121  

 

Christensen hevder at kjønn burde betraktes før kvalitet, akkurat som perioder, geografi, 

ismer, motiv og lignende, som er naturaliserte analytiske kategorier i museers hverdag, og 

som uten problem går foran kvalitet:  
 

Når kunstnerisk kvalitet som analytisk kategori plasseres før kjønnet, er det et uttrykk for hvor 

dypt for eksempel kunstneren, museumsdirektøren, formidleren, kritikeren og forskeren – uansett 

kjønn – er sosialisert inn i en kjønnsideologisk diskurs, som gjør blind for, at kvalitetskategorien 

ikke eksisterer uavhengig av, men i kraft av feltets diskurser og praksiser.122 

  

Det anerkjennes at det er nødvendig å tenke med kjønn av både Møller Jenssen, Borchorst og 

Christensen. Med utgangspunkt i av kvinnelige og mannlige kunstnere bidrar med ulike 

erfaringsunivers i sin kunst, feiler kunsthistorien å gi et nyansert bilde på disse erfaringene når 

kunst av menn prioriteres. Historisk har det mannlige erfaringsunivers stått som det nøytrale 

og allmennmenneskelige, og denne forståelse henger bevisst eller ubevisst igjen (Direktør 

Jens Erik Sørensens holdning til kunst av danske kvinner i kapittel 2 er en god demonstrasjon 

på hvor smalt kunst av kvinner kan oppfattes). Kunsthistorien viser oss et bredt spekter av det 

mannlige erfaringsunivers, men et snevert av det kvinnelige. Innledningsvis nevnte jeg at de 

kvinnelige studentene ved Kunstakademiet i Trondheim anså sitt kjønn som en belastning, 

                                                 
120 Hansen, Lone Høyer et al., 2005, s 106. 
121 Borchorst, 2005, s 79. (Sitatet står også i kap 1- velg hvor du vil ha det). 
122 Dam Christensen, 2006, s 17-18. 
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fordi de fryktet å ikke bli opptatt av systemet på grunn av sitt kjønn. De ønsket derfor en 

kjønnsnøytralitet i vurdering av kunst. KiT-studentenes krav om kjønnsløshet i kunsten går 

dermed mot argumentene om kjønn som analytisk kategori. Hvis direktører og gallerister 

tenker med kjønn som analytisk kategori i kombinasjon av man går vekk fra et 

kvalitetsbegrep som favoriserer  ”mannlig  kunst”,  vil  også  ”kvinnelig  kunst”  gi  symbolsk 

avkastning. Fokus på kjønn og forskjell vil kunne danne mer effektive endringer enn å 

undergrave kjønn som en faktor. 

 

5.4 L e savoir postmoderne 

De gjennomgåtte strategier baserer seg på et ønske om å få kvinnelige kunstnere inn i 

institusjonen. Kjønn som analytisk kategori danner bevissthet rundt kjønnsdistinksjonen. Når 

jeg slik har forsøkt å dekonstruere kunstinstitusjonen og kartlegge hvilke mekanismer som 

råder og hvilke spilleregler som gjelder, dukker spørsmålet om hvorfor kvinner skal kjempe 

seg inn i et institusjonspill de allerede har tapt på forhånd. Det kommer frem av 

institusjonsteorien at det eksklusive kretsløps verdier er grunnlagt på modernismens krav om 

autonomi. Når kvinnelige kunstneres kunst betraktes som personlig og privat står den i strid 

med det eksklusive kretsløps ideal, og vil dermed ikke kunne heve museenes symbolske 

kapital. Museenes innkjøp kan derfor ikke sees som nøytrale valg som objektivt representerer 

et mangfold av det som i dag produseres av kunst, men som en strategi for å beholde eller øke 

sin maktposisjon innen institusjonen. Argumentet for å kjempe seg inn i institusjonen blir da 

at kvinnene mer effektivt kan jobbe for endring i institusjonen. 

 

Flere av aktørene jeg har gått gjennom baserer seg på en inklusiv innkjøpspolitikk som de 

hevder må bli sterkere i det eksklusive kretsløp. Jeg vil hevde at for å få kvinner inn på 

museene og galleriene i det eksklusive kretsløp er en strategi å relatere seg til en mer inklusiv 

innkjøpspolitikk. Når feltet blir mer demokratisk vil vi få en mer kjønnsrepresentativ samling, 

og en sterkere fremtreden av inklusive verdier i det eksklusive kretsløp utrykker et 

postmoderne ideal om en mer demokratisk kunst. Dermed ligger potensialet for kvinnelige 

kunstneres økte anerkjennelse og tilkjenning av symbolsk kapital i at de postmodernistiske 

verdier får gjennomsive kunstinstitusjonen. 
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