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Hvit og sort kunst
Gitt de vidt forskjellige livssituasjo-
nene som de sorte og hvite har hatt i 
dette landet, faller det seg naturlig å 
tillegge den felles kunstarven (minst) 
to adskilte utgangspunkt. En hvit 
kunstner er representert med en tra-
disjonell treskulptur (”Burnt by the 
Sun”, av Claudette Schreuders) av en 
ung kvinne som betrakter sine egne 
utstrakte, solbrente hender med et 
uutgrunnelig blikk: “Hva er det dette 

landet egentlig gjør med meg? For 
det er den harde solen som har gjort 
dette, det kan da ikke være blod?”
 Et annet nærmest ikonisk maleri 
forestiller en stram rekke med disi-
plinerte og slagkraftige sorte som 
hakker løs i jorda under ledelse av en 
spedbygd hvit mann med uniform 
og solhatt. Bildets historiske kontekst 
er slavearbeidet, men dets ekspre-
sjonistiske uttrykk er opprøret: for 
tilskueren forstår fort hvor lite som 

skal til for at muskelkraften og hak-
kene blir rettet mot slavedriveren, og 
hvor sjanseløs han ville være om det 
skulle skje.

Ting henger sammen
Selv om dagens Sør-Afrika har et 
sett nye problemer å stri med, har 
de tross alt grodd opp av den samme 
jorda. Hvordan ting henger sammen 
–  kunst og politikk, aids og fortielse 
– har kuratoren greid å  få fram på 

ypperlig vis. Samtidig er Sør-Afrika 
et land som har mye å lære bort, ikke 
minst gjennom sannhets- og forso-
ningskomiteens ambisiøse, men 
langt fra feilfrie arbeid.
 Ta deg en tur før fotball-VM! Ut-
stillingen varer fram til 24. oktober. 

Ordforklaring

Utstilling - det å vise fram noe, for 
eksempel kunst (mot betaling). 

Åpenbare seg - bli synlig, bli klar.
Sveip - det å gå fort over et stort 
område eller et langt tidsrom.
Prostituert - en person som selger 
sex.
Hiv - et virus som smitter gjennom 
blod og ubeskyttet sex. Viruset gir 
sykdommen aids.
Aids - sykdom som du kan dø av 
hvis du ikke får medisin.

Nobels Fredssenter viser i disse dager 
en utstillingen ”Mot og motstand”, 
som fokuserer på de fire sørafrikan-
ske fredsprisvinnerne Albert Luthuli, 
Desmond Tutu, Nelson Mandela og 
Frederik Willem de Klerk. Den be-
står stort sett av private fotografier 
som ikke tidligere er blitt vist offent-
lig, noe som gir en viss spenstighet 
til et persongalleri som delvis er blitt 
overeksponert: Nelson Mandela er 
vel tidenes mest populære fredspris-
vinner, og et blikk inn i hans privat-
liv kan fremdeles bevege.

Før og etter apartheid
De ansvarlige på Nobels Fredssen-
ter gir oss mer enn fredsprisvinnere. 
De gjør et sveip over de siste hundre 
års visuelle sørafrikanske kunst. Og 
kurator Gavin Jantjes har virkelig 
greid å sy sammen en utstilling der 
regnbuenasjonens kunst og politikk 
speiler hverandre. Hovedvekten er 
lagt på det moderne Sør-Afrika, som 
grovt sett har gått igjennom tre fa-
ser: det rasistiske apartheidsystemet, 
post-apartheid med forsøk på forso-
ning, og dagens samfunn med et sett 
nye utfordringer.
 – Vi har ikke gjort oss selv noen 
tjeneste med fortielsen av hiv- og 
aids-problematikken, sier erkebis-
kop Desmond Tutu i en av de sju 
korte dokumentarfilmene som også 
vises på utstillingen.

 Hans rolle i sannhets- og forso-
ningskomiteen (TRC) sitt arbeid i 
årene 1995-98 har gjort ham til min 
desiderte favoritt-geistlige. TRCs 
ambisjon var å få overgrepene opp 
i dagen, og det er interessant at or-
det ”fortielse” igjen dukker opp som 
årsak til det som vel er det moderne 
Sør-Afrikas største samfunnspro-
blem: et sted mellom 25 og 40 pro-
sent er hiv-positive.

Dusj på  hodet
Begge Mandelas etterfølgere i pre-
sidentstolen, Thabo Mbeki og Jacob 
Zuma, har avslørt horrible holdnin-
ger til aids, og sistnevnte har til alt 

overmål innrømmet at han etter et 
besøk hos en prostituert syntes det 
var nok å ta en dusj etterpå for å unn-
gå smitte. Dette har ført at den poli-

tiske karikatøren Zapiro alltid tegner 
ham med et dusjhode oppå skallen. 
Både Zuma og ANC er ute etter Za-
piro, og noen av tegningene hans kan 
bli prøvet i rettsapparatet for even-
tuelle ærekrenkelser. Tegningene 
hans er viet stor plass i utstillingen.
 Også mer tradisjonell kunst kan 
være politisk. Vi får se et klassisk 
maleri av et folketomt landskap 
(”N’Tabeni”, malt av J.H. Pierneef i 
1930), som satt i kontekst er sterkt 
brennbart: afrikanderne (boerne) 
har alltid ønsket å framstille det 
området de inntok i forbindelse med 
The Great Trek  på 1830- og 40-tallet 
som ubebodd. Det var det på ingen 

måte, men nettopp derfor var desto 
viktigere å få det til å framstå slik, 
også ved hjelp av kunsten.

Kunst er politikk i Sør-Afrika 

Feiret 
Kameruns 
nasjonaldag 

     Kamerunere i Norge feiret 
Kameruns nasjonaldag 21. mai, 
og inviterte til et kulturarrange-
ment på Sinsen skole i Oslo.
 Nestleder for Cameroonian 
Association Apabeloi Mbape 
forteller at det er 50 år siden 
Kamerun ble selvstendig fra den 
britiske og den franske koloni-
makten i 1960.
  – Kamerunerne i Norge og 
andre steder utenfor hjemlandet 
kommer alltid sammen på en slik 
dag for å vise samholdet og feire 
selvstendigheten, sier Mbape til 
utrop.no.

Av Fredrik Giertsen

Kultur & 
Samfunn

Disiplin eller opprør? De hvites herredømme i Sør-Afrika hvilte lenge på et skjørt grunnlag. Maleri av Gerard Sekoto (1913-1993), som i dag regnes som en av de viktigste kunstnerne bak utviklingen av moderne kunst i 
Sør-Afrika.                                                         FOTO:  Pressebilde

Slår et slag for 
Srebrenica

  Bosniere som bor i Norge 
avholdt en markering til minne 
om ofrene i Srebrenica, utenfor 
Stortinget. Rundt 8000 bosniske 
muslimer (bosnjakere) ble på 
noen få dager henrettet av bos-
nisk-serbiske militærstyrker i juli 
1995.
 – EU har nylig bestemt at 
11. juli skal bli en minnedag og 
sørgedag for alle medlemsland. 
Et svært viktig poeng med å 
ha markeringen er å få norske 
parlamentarikere til å gjøre det 
samme, sier Miralem Becirevic, 
leder for Foreningen Bosnia-
Hercegovina.

”Krigen er kun en fortsettelse av politikken med 
andre midler”, sa den prøyssiske general Carl von 
Clausewitz. Bytt ut ordet ”krigen” med ”kunsten”, 
og plutselig åpenbarer det seg et grenseløst   
potensial

Prisbelønt: Fotograf Santu Mofokeng, som har tatt bildet, har stilt ut sine bilder i USA, Europa og flere steder i Afrika.                                    FOTO: Pressebilde

Du kan se sør-afrikansk kunst i Oslo 
En ny utstilling i Oslo viser kunst fra Sør-Afrika. Mye 
av kunsten er politisk. Den viser hvilke feil politikere 
har gjort.
 Utstillingen heter ”Mot og motstand”. Du kan blant 
annet se bilder av Nelson Mandela. Mange av bildene er 
private. De er ukjente for de fleste. Derfor er det spen-
nende å se dem. Du kan lære noe nytt.

Utstillingen viser også mye annen kunst fra de siste 
hundre årene. Den viser hvordan kunst og politikk hen-

ger sammen i Sør-Afrika. Utstillingen viser også hvilke 
problemer Sør-Afrika har i dag.
 – Vi har vært dumme som ikke har snakket om hiv- 
og aids, sier biskop Desmond Tutu i en av de sju doku-
mentarfilmene på utstillingen.

Mellom 25 og 40 prosent er hiv-positive i Sør-Afrika. 
President Jacob Zuma har vist at han ikke forstår hvor 
farlig sykdommen er. Han har sagt at han var hos en 
prostituert. Etterpå tok han en dusj. Det mente han var 

nok til ikke å bli smittet. Derfor tegner den politiske 
tegneren Zapiro alltid Zuma med en dusj på hodet.
 Utstillingen viser også bildet ”N’Tabeni”. Det er et 
maleri av et tomt landskap. Det kom innvandrere fra 
Nederland til Sør-Afrika på 1600-tallet. De kalte seg 
boere. De tok land fra de svarte. Boerne ville gjerne at 
folk skulle tro at det ikke bodde noen mennesker der 
fra før. Derfor laget boerne kunst der landet ser tomt ut.

   Imponerende overblikk i aktuell kunstutstilling 

Epidemi: En av hovedpersonene i utstillingen «Mot og motstand», som du kan se i Oslo i disse dager, 
er biskop Desmond Tutu. Han har markert seg som en tydelig kritiker av politikernes håndtering av 
Aids-krisen i landet.                        FOTO:  Pressebilde

  Vi har ikke gjort oss selv noen  
  tjeneste med fortielsen av  
  hiv- og aids-problematikken.
  Desmond Tutu 


