
40]apollon	1/2010 apollon	1/2010]41

jøet rundt et tidsskrift som kalte seg 
Radical Software. Blant annet var man 
veldig opptatt av en type feedback-
funksjoner som man kan få til med et 
videokamera hvis man setter opp en 
closed circuit-situasjon, slik at man kan 
observere seg selv i sanntid med et par 
sekunders forsinkelse. 

– Du blir både deltaker og observa-
tør.

– Ja, og kunstnerne brukte dette 
som et verktøy til å utforske sosiale 
situasjoner på en ny måte. I stedet for 
å vise frem det sosiale gjennom stabile 
dokumenter som bilder eller film i tra-
disjonell forstand, skapte de en åpen og 
dynamisk refleksjonssituasjon hvor man 
som gruppe kunne observere seg selv og 
tenke seg selv på nytt innenfor en slags 
åpen nåtid.

– Igjen er refleksjonsnivået høyt. 
– Er jeg ikke betalt for det da? Idéen 

om denne velsignede kunsten som skal 
være så tiltrekkende og umiddelbar, og 
som blir ødelagt så fort man teoretiserer 
rundt den, gjør meg ganske oppgitt. 
Heldigvis er denne holdningen i ferd 
med å endre seg. 

– Du er enormt produktiv også som 
kunstkritiker. Bruker du mye tid på 
utstillinger?

– Masse. Jeg må holde meg oppdatert, 
møter mange kunstnere og ser mye 
kunst. Det er veldig givende også på et 
personlig plan. Akkurat nå holder jeg 
på med å finpusse en tekst om en stor 
retrospektiv utstilling om John Cage og 
hans musikk som jeg besøkte i Barce-
lona.

– Da skal jeg ikke ta hele kvelden 
din.

– Håper jeg har gitt deg noen knagger. 
Og beklager at jeg er litt vanskelig og 
himler med øynene av og til.

– Ikke i det hele tatt. Jeg synes du 
fremstår som svært diplomatisk.

– Jeg tror det fins større diplomater 
enn meg. 

– Man kan alltid strekke seg.
– Definitivt. Noen mennesker er fan-

tastisk diplomatiske. Det er et mål å bli 
en av dem innen jeg er åtti.
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ny politisk og økonomisk orden. På et 
rent teoretisk plan har utfordringen for 
meg vært å si noe om hvordan ideen om 
stil som sosialt åsted kan fungere som et 
vesentlig tillegg til det vanlige kunsthis-
toriske begrepsapparatet. 

– Hvordan har dine teorier blitt mot-
tatt?

– Jeg vet ikke om de har hatt så stor 
effekt i Norge, bortsett fra at boken fikk 
hyggelig avisomtale. Utenfor Norge har 
mottagelsen vært veldig positiv.

– Har du følt at du har måttet hen-
vende deg til utlandet for å nå ditt 
publikum?

– Problemet mitt er at jeg i veldig liten 
grad er en norsk kunsthistoriker. Jeg har 
ikke jobbet med noe norsk materiale i 
det hele tatt, og alt jeg har hatt av kon-
takter, arkiver og publikasjoner, har for 
det aller meste vært i USA, England, 
Frankrike og Tyskland. Jeg tenker av og 
til på at jeg kunne vært mer aktiv og til-
stedeværende for å formidle det jeg gjør, 
her hjemme. Men først og fremst har 
jeg vært opptatt av å skrive det jeg skal 
skrive og lære det jeg skal lære. Med all 
reisingen jeg er nødt til å gjøre, blir det 
ikke så mye tid til overs.

– Nå skal du ut og reise igjen.
– Ja, jeg skal til New York og sitte i 

noen arkiver, og så skal jeg forelese på 
New York University.

– Men først skal datteren din gi ut 
plate.

– Det er bare en sånn selvutgitt EP, 
slike som unge band gjerne lager for å 
presentere seg selv. Men den er veldig 
fin.

– Skal hun bli musiker?
– Det er for tidlig å si noe om det. Da 

jeg var ung, var jeg selv ganske planløs i 
mange år. I ettertid ser jeg at det er noe 
av det lureste jeg har gjort; å følge intui-
sjonen og være såpass lite snusfornuftig. 
Jeg hadde aldri kommet over det forsk-
ningsmaterialet jeg gjorde, hadde jeg 
bare holdt meg til kunsthistorien. Tema-
ene jeg ble opptatt av, var ikke i hori-
sonten til etablerte fagfolk på den tiden. 
Det var i det utvidete musikkmiljøet jeg 
kom i kontakt med og ble nysgjerrig på 

ting som dadaisme og konstruktivisme, 
kunst og teknologi, ideen om kunst som 
begivenhet heller enn som verk – alt 
dette som er så sentralt innenfor det 20. 
århundres avantgardebevegelser.

– Hva forsker du på for øyeblikket?
– Da jeg begynte å se på alle disse 

kunstverkene som tok opp den nye livs-
stiliseringen, oppdaget jeg til min for-
bauselse at nesten alle i en eller annen 
forstand handlet om medieteknologi. 
Verkene tenkte arkitektur og design i 
forlengelse av typiske tidsmaskiner eller 
informasjonsmaskiner som TV, video, 
computere og så videre, altså maskiner 
som behandler tid og produserer tid på 
en måte som har en viss analogi med 
hvordan den menneskelige bevisstheten 
produserer og behandler tid. Så nå går 
jeg videre med dette temaet og studerer 
hvordan den tidlige videokunsten eks-
perimenterte med alternative former for 
sosialt minne, noe vi kanskje kan kalle 
et “archive in motion”.

– Kan du gi et eksempel?
– Jeg sikter blant annet til den typen 

kunst som på 1960–tallet oppsto i mil-
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gjennom forskningsrådets 
hundre millioner kron-

ers satsing i tidenes største 
samfunnsvitenskapelige forsk- 
ningsprogram i Norge, “Vel-
ferd, arbeid og migrasjon”, 
har Universitetet i Oslo fått ti 
millioner kroner til et tre år 
langt, tverrfaglig dypdykk i 
Groruddalens sjel. 

Under ledelse av professor 
Thomas Hylland Eriksen 
på Culcom (Kulturell kom-
pleksitet i det nye Norge) ved 
Universitetet i Oslo skal 23 
UiO-forskere, i medieviten-
skap, historie, antropologi, 
forbrukerforskning, religions-
vitenskap og pedagogikk se 
på hvordan den lokale tilhør-
igheten skapes og undergrav-
es, styrkes og svekkes i en 
drabantby i Oslo. De har 
valgt Furuset, en fleretnisk 
drabantby i Groruddalen i 
Oslo, med 144 ulike nasjo-
naliteter. 

– Groruddalen er en meta- 
for for store problemer. Den 
massive blokkbebyggelsen 
førte til flere skrekkrapporter  
på syttitallet. Vi vil vite hva 
dagens kulturelle komplek-
sitet består av, og hvordan 
beboerne håndterer dette i  

dagliglivet sitt, forteller 
forsker Elisabeth Eide ved 
Culcom.

Hun skal selv se på hvil- 
ken rolle media har spilt for 
den lokale identitetsskapin-
gen og tilhørigheten, ved å 
analysere oppslag i de tre lo-
kalavisene i området: Akers 
Avis Groruddalen, bydelsut-
gaven til Aftenposten Aften 
og Lokalavisen.

borettslag
Stipendiat Sharam Alghasi 
er interessert i medievanene 
i borettslag og skal se på be-
boernes forhold til lokale og 
globale medier. 

– Mange av innbyggerne 

har bakgrunnen sin fra et  
annet land og bruker ulike 
medier for å holde seg opp-
datert om hjemlandet sitt. 
Samtidig bruker de norske 
medier for å orientere seg 
om forholdene i Norge, sier 
Alghasi.

Thomas Hylland Eriksen 
skal undersøke sammenhen-
gen mellom boformen og 
lokal tilhørighet.

pengeflyt
UiO og Statens institutt for 
forbruksforskning (SIFO) 
skal studere konsum og pen-
geflyt sammen med forskere 
fra det pakistanske universi-
tetet Gujrat, som ligger i  

kjerneområdet for utvand-
ring til Norge.

– Innvandrere med familie- 
medlemmer i andre land, 
sender gjerne penger til dem, 
slik at de får høyere konsum 
enn naboene. De pakistanske  
forskerne skal se på dette fra 
sin vinkel. Vi skal se på dette 
fra vår vinkel, sier Eide.

møteplassene
Forskerne skal også se på 
livshistorier til beboere, på 
foreldregrupper og skolevalg, 
hvordan forbruket og dis-
tribisjonen av mat i bydelen 
kan inkludere og ekskludere, 
og de skal studere relasjon-
ene mellom de formelle og 
uformelle nettverkene og 
møteplassene i bydelen. For 
å nevne noe.

Eide mener forskningspro-
sjektet i Groruddalen kan 
komme hele Norge til gode.

– Det blir stadig flere 
mangfoldige bydeler og lo-
kalsamfunn i Norge. Det er 
derfor viktig for alle å vite 
mer om dynamikken i slike 
samfunn. Dessuten er kunn-
skapen viktig for byplanleg-
gere, politikere og for enkelt-
individet, slik at de kan se 
seg selv i en større sammen-
heng, påpeker Eide.

 

uten	retning: – Da jeg var ung, var jeg selv 
ganske planløs i mange år. I ettertid ser jeg at  
det er noe av det lureste jeg har gjort; å følge 
intuisjonen og være såpass lite snusfornuftig.

Over tjue UiO-forskere skal de neste tre årene se på identiteten og den lokale 
tilhørigheten til beboerne i en multikulturell drabantby i Groruddalen. 

viKtig: Det blir stadig flere mangfoldige bydeler og lokalsamfunn i Norge. 
Det er derfor viktig for alle å vite mer om dynamikken i slike samfunn, hevder 
forskerne Elisabeth Eide og Sharam Alghasi.
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