
Sergej sier han ble glad 
og redd da russiske 
styrker invaderte 
Ukraina. Flere i den 
okkuperte byen Donetsk 
håper på fred, men 
med russisk seier.

SIDE 16 TIL 19

Ventet på 
russerne

Ble advart i  
 2019, 
2020, 
2021,  
2022
IT-smellen i Nav har ført til at 4280 mennesker 
står i en årelang kø. Siden 2019 har en 
innleid konsulent advart om prosjektet.

SIDE 10 OG 11

Oljefondet flyr, men 
økonom Jan Ludvig 
Andreassen trur det 
berre er byrjinga.

SIDE 4 OG 5

Spår oljefond-
dobling i 2033

Færre søker seg til 
studieprogrammer i 
nordisk. Masterstudent 
Frida Gregersen er 
en av få som satser 
på nordiskfaget.

SIDE 24 OG 25

Studenter 
dropper norsk
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KUNST

KRITIKER UNDER VANN
Gjensynet med Synnøve Sizou 
G. Wetten dro meg tilbake under 
vann, skriver Tommy Olsson.

SIDE 28 OG 29

Venstresidas 
dagsavis

MED ANDRE ORD

« Billedhuggeren  
Asbjørg Borgfelt 

ble møtt med moralske 
pekefingre.

KARI ADORA HAUGE, SIDE 13

FO
TO

: 
C

H
R

IS
TO

P
H

E
R

 O
LS

S
Ø

N

Aktuelle  og spennendefilmer, debatter og teater

humanfilm.no
And Still I Sing
Kvinners kår i Afghanistan etter Taliban
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Kunst

D
en gang jeg jobbet på 
en av landets kunsthøg-
skoler, ble det sagt bak 
min rygg at jeg «ikke 
nødven-
digvis 

rir den samme dagen jeg 
sadler hesten». Det er 
den eneste gangen jeg 
hørt uttrykket, og selv 
om jeg er redd hester, 
har jeg ingen problemer 
med å bekrefte det: Jeg er 
jævla treg.

Det må ha vært en gang på 1970-tallet 
jeg første gang leste om effektene av å 
ligge naken i en saltvannstank og flyte 

i en time, i en mørk, meditativ boble 
av eksistensielt nullpunkt – et sted i 
nærheten av mammas mage og sjelens 
løsrivelse etter døden. «Der er det noe 

jeg trenger», tenkte jeg 
den gang.

Skriv desember 2022, 
og jeg gjør det ende-
lig. Opplevelsen er den 
beste i verden, helt til 
du kommer i skade for 
å gni deg i øynene og 

blir minnet på at kroppen din fortsatt 
er underkastet naturlovene på denne 
planeten og ikke den hvor hodet ditt 
befinner seg.

Stø puls, 
fast blikk

ANMELDELSE

Det kan lønne seg å ha ligget i en 
saltvannstank før man ser arbeidene 
til Synnøve Sizou G. Wetten.

E n sprayflaske, et 
krus og en søppel-
dunk. Tilsynelatende 
balanserer de to 

førstnevnte hverdagsgjenstan-
dene på avfallsbøtta. Imidler-
tid er disse objektene langt 
fra funksjonelle: Kunstneren 
Morten Jensen Vågen (f. 1987) 
har gjenskapt dem i alumi-
nium, lakkert dem og tilsatt 
dem et kamera og en skjerm 
som gjør at den 
som nærmer seg 
tingene, også kan 
studere seg selv.

At han har gitt 
verket objektgrup-
pen sammen utgjør, 
navnet «Conversa-
tion Piece #3» viser 
ikke bare at Vågen 
jobber i serier, men 
dessuten at arbeidet 
hans er skapt for å 
bli diskutert.

Tittelen på utstillingen den 
høyreiste skulpturen er del 
av, er «Pillars of Society». Det 
høytidelige begrepet står i 
kontrast til den typen saker 
Vågen ynder å reprodusere. 
Han later til å ha en forkjærlig-
het for beholdere, fra kanner 
til kurver, men i utstillin-
gen finnes også klokker og 
en fotball, for eksempel, og 
objekter fra naturens verden: 
en krabbeklo, en fugl, et eple 
og kaktuser og andre plan-
ter. Ikke minst er «Pillars of 
Society» rik på ting som finnes 
i byens gater – fra bilhjul til 
trafikkjegler. Her hviler de alle 
på sokkel.

Det største verket bærer 
samme tittel som hele utstil-
lingen og har fått sitt eget rom: 
Avrundede objekter, en bøtte 

og en globus, for eksempel, 
holder en grønn stol oppe – så 
vidt. Kan hende er den tiltenkt 
en samfunnsstøtte. I så fall 
kommer vedkommende knapt 
til å sitte særlig trygt.

«Skulpturelle trofeer», kaller 
utstillingsteksten verkene – i 
tråd med at det er objekter 
Vågen har funnet og deret-
ter gjenskapt og opphøyd 

til kunst. «Som et bilde 
på samfunnet indikerer 
skulpturene trøbbel», 
heter det videre: Tek-
sten understreker den 
samfunnskritiske dimen-
sjonen ved de tilsynela-
tende vaklevorne kompo-
sisjonene.

At Vågens fargespra-
kende skapninger skulle 
tematisere korrupsjon, 
nepotisme og utnyttelse, 
er imidlertid ikke det 

som slår meg når jeg studerer 
den. Skulpturene er ganske 
visst ikke uten bitt og uro, og 
overvåkningsbildene er ikke 
til å feil av. I mine øyne er det 
likevel i større grad tale om en 
dveling ved – og artig videre-
utvikling og kombinasjon av – 
gjenstander de færreste ofrer 
særlig mye tankevirksomhet. 
Slikt har kunsten lang tradi-
sjon for.

Vågens samfunnsstøtter 
er både komiske og artige å 
betrakte. Kan hende fester 
man seg dessuten ved andre 
detaljer enn før når man 
kommer ut i den urbane hver-
dagen kunstneren later til å 
boltre seg i, igjen.

Kåre Bulie
kunst@klassekampen.no

Samfunnsstøtter

ANMELDELSE
I Morten Jensen Vågens frodige 
skulpturer blir hverdagen opphøyet.

VAKLENDE: Kan hende er stolen tiltenkt en samfunnsstøtte. I så fall vil 
ikke vedkommende sitte særlig trygt.  FOTO: TOR SIMEN ULSTEIN / KUNSTDOK

Morten Jen-
sen Vågen
«Pillars of 
Society»

Norsk Billed-
hoggerfore-
ning i Oslo
Står til 5. 

mars

«Hjernen din 
er blitt hacket, 
og det er ikke 
en dårlig ting»

FRI FLYT: I Synnøve Sizou G. Wettens kunst ser du avgrunnen et kort øyeblikk, før du blir redd og fortrenger det i rent selvforsvar.  BEGGE FOTO: INGRID STYRKESTAD
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Gjensynet med videoarbeidene til Syn-
nøve Sizou G. Wetten dro meg tilbake 
under vann. Det er en avgjørende 
forskjell mellom å se verkene uten 
å ha ligget i saltvannstank, og å ha 
gjort det. Og det er ikke bare fordi 
en av de tre delene i presentasjonen 
på Trøndelag Senter for Samtids-
kunst foregår under vannoverfla-
ten, men fordi absolutt alt kan se 
ut til å finne sted på den planeten 
som hodet ditt stikker av til – gitt at 
kroppen får flyte i fred en stund.

Nå er det ikke første gang jeg 
skriver om arbeidene hennes, men 
siden jeg nå faktisk har underkastet meg 

materien – eller saltvannet – kan jeg si det 
jeg sa da med litt større ettertrykk. For 

arbeidene ser ut til å befinne seg i 
en androgyn limbo hvor alle gene-
tiske og binære koder er blitt repro-
grammert til å fokusere på nytelse 
og velvære, og hvor språket er blitt 
skiftet ut med en ordløs kommu-
nikasjon.

Det som i utgangspunktet hinter 
til en kjønnsoverskridelse, overskri-
der mer enn man egentlig fornem-
mer. Innenfor videoens rammer 
– hvor dette er kapslet inn i gjenta-
kelser – blottlegges uendeligheten
vi befinner oss i. Du ser avgrunnen

et kort øyeblikk, før du blir redd og fortren-
ger det i rent selvforsvar.

Man merker det bedre hvis man har 
ligget i saltvann og fått være i fred en time.

Typisk nok har ikke videoverkene veldig 
lang spilletid, men siden man blir trollbun-
det og ikke klarer å gå, får man gjerne sett 
dem mange nok runder til å skjønne at selv 
tiden er under angrep her. Video er et tids-
basert medium, men dette kunstnerskapet 
tar deg så til de grader til et helt eget sted 
at du aldri er sikker på om det er ditt eget 
hjerte som slår eller om det befinner seg på 
lydsporet. Hjernen din er blitt hacket, og 
det er ikke en dårlig ting.

I gamle dager gjorde de det med trepa-
nering og boret hull i pannen, og i virkelig 
gamle dager brukte de en spiss stein – men 
da ble det større hull. Du kan si det foran-
drer perspektivet mer drastisk enn her, men 
det dreier seg om det samme.

Og tenk over dette her: Video eksisterer jo 
ikke – du skal få meg til å tro dette er lagret 
på magnetiske bånd, liksom. Det er jo en 
svært immateriell affære, ikke noe som tar 
særlig plass i vesken din, liksom.

Noen vil bli nervøse stilt ovenfor pro-
blemstillinger som disse, hvor uendeligheten 
ikke lenger er uendelig og fremtidsvisjonene 
nærmer seg siste holdbarhetsdato. Hvor det 
ukjente virkelig er ukjent, og døden begynner 
å se ut som noe vi faktisk vet nøyaktig hva er.

Jeg blir, som alltid, munter av å tenke på 
slikt, men det kan for all del være basert på 
frykt. Her har jeg gått rundt i flere tiår og 
sagt at i neste liv skal jeg være en sel, even-
tuelt en tysk reggaestjerne – og så skal jeg 
aldri dø? 

Tommy Olsson
kunst@klassekampen.no

Synnøve 
Sizou 

G. Wetten
Awareness III

Trøndelag 
Senter for 

Samtidskunst, 
Trondheim
Står til 19. 

februar

FRI FLYT: I Synnøve Sizou G. Wettens kunst ser du avgrunnen et kort øyeblikk, før du blir redd og fortrenger det i rent selvforsvar.  BEGGE FOTO: SUSANN JAMTØY / TSSK

VANLIGE 
FOLKS TUR

Manifestkonferansen 2023:
Elitisme, populisme, solidaritet

Nina Björk • Jan Christian Vestre
Julie Brodtkorb • Zeshan Shakar

Maria Navarro Skaranger • Audun Lysbakken 
Carline Tromp • Yohan Shanmugaratnam

Elise Waagen • Espen Teigen
Gina Gylver • Magnus Marsdal

Billetter (inkl. lunsj):
Ordinær: 1500,- 

Abonnenter i fagbevegelsen: 1400,- 
Manifestvenner: 750,- 

Student/pensjonist/arbeidsledig/trygda: 450,-

Arbeidsorientert ungdom og teoritung skole 
• Mange unge vil falle utenfor i en skole som nedvurde rer

praktiske ferdigheter.
• Hvordan lykkes med et utdanningsløp for arbeids orien tert

ungdom?

Nytt	medielandskap	og usynlig	arbeidsliv
• Hvordan klarer ytre høyre i digitale medier å nå ut til unge

menn som føler seg oversett?
• Hva betyr endringene i medielandskapet for fagbevegelsens

kamp?

Ny solidaritet og nye løsninger
• Litteratursamtale med blant andre forfatter  Zeshan Sha kar:

Hvem teller som «vanlige folk» i Norge anno 2023?
• Parterapi for klima & industri: Natur og Ungdom + Verksted

klubben Aker Verdal = SANT?

KJØP BILLETT I DAG!

Sentrum 
Scene 

28. mars

www.manifestkonferansen.no




