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singularitet: det at vi alle 
midt i likheten er spesi-
elle, med ulike behov og 
tilbøyeligheter. Hver sal 
er viet et overordnet 
tema, som belyses av 
korte tekster av Annie Le 
Brun og av Sade selv. 

Av Sade er det nok 
«Histoire de Juliette» 
(1797) som blir mest sitert, 
men også for eksempel 
«Justine» (1791) og nevnte 
«Filosofi på kammerset» 
(1795).

En innvending mot utstil-
lingen er at vektleggingen 
av det allmenne og 
universelle går på bekost-
ning av den historiske 
konteksten Sades forfat-
terskap springer ut av. Det 
er også heller lite dialog 
med de andre franske 
tenkerne fra perioden. 
Mange av dem hevdet jo, i 
motsetning til Sade, at 
menneskelivet ikke kan 
baseres på fornuften 
alene. I det hele tatt gir 
utstillingen lite rom for 
korrektiver til og kritikk 
av Sade. Det er ikke 
sikkert at det er det som i 
lengden tjener ham best. 
For all kritikk, enten den 
er filosofisk eller ideolo-
gisk, feministisk for 
eksempel, kan ikke 
avfeies med at den er 
moralistisk.

Utstillingen har fått 
masse positiv oppmerk-
somhet og har bidratt til å 
løfte marki de Sade frem i 
lyset: Han er ikke lenger 
en tenker bare for de få 
eller en luguber pornograf 
for de perverse. Denne 
utstillingen plasserer ham 
i et litterært, filosofisk og 
kunstnerisk fellesskap 
som ikke er begrenset til 
én historisk periode. Bare 
tydeligere og mer radikalt 
enn de fleste andre 
uttrykker han ideer, 
synspunkter og perspekti-
ver som alltid har romstert 
i menneskesinnet.

Per Buvik og  
Anne Beate Maurseth,

litteraturvitere tilknyttet  
Universitetet i Bergen

Per.Buvik@lle.uib.no

VILL LYST: Sades hyllest av den utemmede                fantasien ble plukket opp av surrealistene, som brukte ham for alt han var 
verd.   MAN RAY, «SADE», 1938. 
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Vi forbinder kvinner med det 
kroppslige og det jordiske og menn 
med det åndelige og luftige. Men 
sidst jeg sjekket, hadde menn også 
kropper. De er jo ikke svevende 
ånder. 

Forfatter Siri Hustvedt intervjuet i 
 Politiken

Det heile minner meir om ei siste 
reis enn eit funksjonelt transport-
system. Kjør deg opp på rohypnol 
på Oasen! Prøv Minnesotamodel-
len på Minde! Mislykka lever-
transplantasjon på Haukeland!
Jordpåkasting på Møllendal! 

Frode Grytten tar leseren med 
langs Bybanens trasé,  

i Bergens Tidende

Vis meg en tom bokhylle, og jeg 
skal vise deg et tomt hode.

Rune Hallheim i Aftenposten

Gwyneth Paltrow bruker 140 000 
kr i mnd på utsjånaden sin. Eg 
lurer eit sekund på korleis eg 
hadde sett ut om eg gjorde det? 
Ja ja.

Helge Torvund på Twitter
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For Marki de Sade var den frie fantasien kjernen i den menneskelige natur, og umulig å temme.

Hinsides all sensur  

I Klassekampen 22. desem-
ber langer scenekunstner 
Pia Maria Roll ut mot både 
enkeltkunstneres økte fokus 
på entreprenørskap og 
kulturinstitusjoners fokus 
på publikumsutvikling, og 
anser begge som resultat av 
nyliberalistiske ideologi. 
Artikkelen inngår i Klasse-
kampens artikkelserie om 
markedstenkningen i 
kulturpolitikken under 
2000-tallet.

Med et slikt perspektiv vil 
andre motiver 
for kulturpoli-
tikken forsvin-
ne ut av syne, i 
det man 
glemmer å ta 
inn over seg at 
det kan ligge 
andre og 
dypere motiver 
til grunn for 
den kulturpoli-
tiske tenkningen.

Hvorfor skulle man i kultur-
politikken være opptatt av 
publikumsutvikling, om 
man ikke syntes kunst var 
viktig? Det er viktig å huske 
på at kulturlivet først og 
fremst gir utgifter for 
myndighetene. Store deler 
av norsk kulturliv vil ikke 
ha mulighet til å overleve 
uten støtte fra offentlige 
myndigheter. Det offentlige 
vil ha store problemer med å 
legitimere finansiering av 
kulturlivet om støttemotta-
kere ikke er opptatt av selv å 
nå ut til publikum med sin 
kunstneriske virksomhet. 

Fokuset på publikumsutvik-
ling kan med andre ord like 
gjerne sees som motivert ut 
av en tro på kunstens 
egenverdi.

Kulturpolitikerne anser det 
som viktig at kunsten når ut 
til mange, fordi de har tiltro 
til at kunst og kultur kan 
berike menneskers liv og på 
sikt bidra til mer opplyste og 
kritiske borgere, hvilket 
ethvert demokratisk 
samfunn har glede av. Men 
det er også en mindre 
abstrakt strategisk dimen-
sjon ved dette. 

Gjennom å fremheve 
publikumsutvikling som en 
viktig del av oppdraget til 

offentlig 
finansiert 
kulturvirksom-
het vil det 
kunne lede til 
at kulturorga-
nisasjoner 
oppleves som 
inkluderende 
og relevante for 
en større del av 
befolkningen 

enn de som vanligvis 
oppsøker disse arenaene. 

Å være inkluderende er nok 
den beste strategien for å 
sikre sin fremtidige eksis-
tens som en offentlig 
finansiert i kulturorganisa-
sjon i det egalitære Norge. 
Som Ingrid Handeland sier i 
nevnte artikkel: «Hvis 
scenekunst skal spille en 
viktig rolle i samfunnet, må 
flere oppfatte det som 
relevant å oppsøke scene-
kunst».

Håkon Larsen, 
postdoktor i sosiologi,  

Universitetet i Oslo
hakon.larsen@sosgeo.uio.no 

Kunst trenger 
et publikum

Fokuset 
på publi-
kums-

utvikling kan like 
gjerne sees som 
motivert ut av en 
tro på kunstens 
egenverdi.
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