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(1975) og In Boksburg (1982), portrettene 
av trøtte gruvearbeidere på sine altfor lange 
togreiser hjem fra jobb i The Transported 
of KwaNdebele: A South African Odyssey 
(1989) og den visuelle historiske analysen 
i South Africa: The Structure of Things 
Then (1998). 

 
SAMLET SETT BESTÅR hans livsverk 
av bilder av det anstrengte, men sammen-
filtrede forholdet mellom hvite og svarte 
på landsbygda, av fattigdom og vold i de 
svartes «townships», og de mange absur-
de utslag apartheidpolitikken ga seg i det 
praktiske liv. 

D
avid Goldblatt ble 
født i en liten by 
rett utenfor Johan-
nesburg i 1930. 
Foreldrene var 
jødiske flyktninger 
fra Litauen, slik at 
hans familie til-

hørte det privilegerte hvite mindretallet, 
selv om de i sin tilværelse som immi-
granter også ble ofre for antisemittisme. 

 
HAN BEGYNTE Å ta bilder som 
18-åring, samtidig som apart-
heid-systemet ble satt ut i livet, men 
karrieren hans startet for alvor først da 
faren døde i 1963, for da solgte David – 
som på dette tidspunkt var gift og hadde 
tre barn – den lille bedriften som hadde 
sørget for familiens stødige inntekt, for å 
satse alt på å virkeliggjøre drømmen om å 
bli fotograf. 

Med et par Leica-kameraer rundt 
halsen og nok egenkapital i lommen for å 
holde det gående i ett år, satte han seg på 
bussen og reiste rundt i alle landets kriker 
og kroker. Senere skulle han oppsumme-
re møtet med sine rurale landsmenn på 
denne måten: 

 
«MANGE JORDEIERE PÅ landsbygda 
var dypt rasistiske, med en sterk frykt for 
de svarte. Men samtidig bodde de sammen 
med dem på disse jordlappene, og forhol-
det i det daglige kunne være både intimt 
og vennlig, til og med sjenerøst på en måte 
som jeg – med min urbane middelklasse-
bakgrunn – ikke var kjent med». Denne 
dobbeltheten slo an tonen for Goldblatts 
yrkesetikk.

Det definitive gjennombruddet lot 
vente på seg, men det kom omsider da 
han ti år senere ga ut sin første bok, On 
the Mines, sammen med nobelprisvinner 
Nadine Gordimer. (Han skulle senere sta-
dig framheve forfattere, snarere enn andre 
fotografer, som sine viktigste inspirasjons-
kilder.)

SIDEN BARNDOMMEN hadde han fått 
observere de fattigslige forholdene som 
gruvearbeiderne i Sør-Afrikas var fanget i, 
og da de tidligere så lukrative gullforekom-
stene gikk tomme på 1960-tallet, ble det 
enda verre. 

Samtidig sørget det hvite mindretallet 
for å ekspropriere jorden de svarte arbei-
derne bodde på, noe som gjorde det enda 
vanskeligere for dem, da de måtte begynne 
å pendle enda lengre for å konkurrere om 
enda færre jobber. 

 
MEN TIL TROSS for sin moralske indig-
nasjon nektet Goldblatt å la seg styre av 
en bestemt politisk idé, fordi han mente 
at hvis han hadde latt seg underordne en 
ideologi han sympatiserte med, så ville for-
dømmelsen av «den andre» overskygge det 
han egentlig søkte etter, som var det nakne, 
subtile og nyanserte uttrykket. Denne am-
bisjonen er ikke vanskelig å identifisere når 
man blar gjennom produksjonen hans.

Av andre bokutgivelser Goldblatt er 
blitt særlig kjent for, er studiet av hvite 
farmere i Some Afrikaners Photographed 

apartheid
Nærheten i portrettene og stillbildene 

av interiør og landskap avkler apartheids 
grunnleggende myte om at det i det 
hele tatt var mulig å leve avsondret fra 
hverandre, for i virkeligheten var dette 
systemet fra begynnelsen av ikke mer enn 
et ondskapsfullt, men dødsdømt forsøk på 
å fornekte virkeligheten. «Jeg har gjort det 
samme i 60 år», uttalte han lakonisk etter 
en lang karriere. Men det skulle fremdeles 
være plass til noe nytt for ham, både av 
teknisk og politisk art.

 
ENGE HADDE HAN utelukkende tatt 
bilder i svart og hvitt, noe han forklarte 

Tekst: FREDRIK GIERTSEN

 ■ SØR-AFRIKA

IDEER

SKYGGENE FRA

 ■ DIKT
REDIGERT AV TOM STALSBERG
tst@dagbladet.no

Du sier 
revolusjonene
har tatt mange liv 
jeg sier evolusjonen 
har tatt fler

Du sier ulven 
har tatt mange liv
jeg sier bilen har tatt fler

Vrient for en padde
å formere seg 
som flat
og for en piccolo
å bære tungt 
på tomme kofferter

Det er godt det fins 
symbiotisk eksistens
som mellom sopp og trær

Som mellom var og er
når vi går gravlangs
fra din døde far
til min døde sønn

Fint eksistenser fins 
med krans
for hva som var 

At vintersol
vil vandre med
fra grav til grav
og stikke stråler opp 
til minne 
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"FEigiNg": den sørafrikanske foto-
grafen david goldblatt (1930-2018) 
pleide halvt spøkefullt å kalle seg 
selv for «feiging», for han oppsøkte 
aldri de mest spektakulære hendel-
sene, men søkte heller å vise hvordan 
raseskillet utspilte seg i det daglige. 
dette bildet er fra en stor utstilling 
med hans fotografier i Madrid.  
Foto: NtB scanpix

apartheid
med at «farger virket som et altfor søtla-
dent medium til å uttrykke det sinne, den 
avsky og frykt som apartheid framkalte». 
Men heldigvis fikk han også oppleve det 
frie Sør-Afrika, med alt det som fulgte 
med av seire og nye utfordringer. 

Presidentperioden til Nelson Man-
dela (1994-99), som var preget av håp 
og forsoning, ga egentlig Sør-Afrika 
akkurat det pusterommet landet 
trengte, men særlig Jakob Zumas år 
(2009-18) ble et alvorlig tilbakeslag 

Med sitt kamera dokumenterte den nylig avdøde 
fotografen David Goldblatt dagliglivet i Sør-Afrika, 
hans konfliktfylte hjemland. For det var ikke de 
dramatiske hendelsene i seg selv, menårsakene bak, 
han var interessert i.

«Han begynte 
ta bilder som 
18-åring, 
samtidig som 
apartheid-
systemet ble 
satt ut i livet»
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for demokratiet, dominert som de var av 
korrupsjon og skandaler. 

 
FOR GOLDBLATTS DEL innebar den 
nye tiden imidlertid en faglig åpenbaring 
i og med datamaskinenes ankomst på 

1990-tallet, noe som tillot ham å jobbe 
med farger på en måte han følte seg 
komfortabel med, slik at han i praksis 
flyttet arbeidet sitt fra mørkerommet til 
PC-skjermen. Han ble mer interessert 
i urbane spørsmål, og publiserte flere 
bøker med fargebilder fra hjembyen 
Johannesburg. Men hans litt tilgjort 
nøytrale, frakoblede forhold til den 
daglige nyhetsstrømmen som hadde 
preget ham så lenge, skulle også rekke å 
bli rystet ved.

Tidlig i 2015 ble det satt i gang en bøl-
ge av protester ved universitetet i Cape 
Town, der en rekke malerier, fotografier 
og skulpturer som studentene oppfattet 
som «politisk ukorrekte», ble dekket til. 
Det hele toppet seg i april, da en statue 
av den beryktede imperialisten Cecil 
Rhodes – med universitets samtykke – 
ble revet ned, etter å ha vært bombardert 
i flere dager av forskjellige gjenstander, 
inkludert menneskelige ekskrementer. 

 
DETTE FIKK GOLDBLATT til å reage-
re, for han var sterkt i mot alt som han 
oppfattet som politisk sensur, og mente 
at i et demokrati bør alt løses gjennom 
diskusjon. Men denne gangen hadde 
han ikke landets kunstnermiljø helt på 
sin side. Det var mange som oppfattet 
disse protestene som Sør-Afrikas svar 
på maidagene i Paris i 1968, og mente at 
en dypere utrenskning på det sym-
bolske plan var nødvendig. Muligens 
skjedde det med ham som det skjer med 
så mange andre, at man til slutt mister 
kontakten med tidens ånd. Kanskje er 
dette nok en omveltning som Sør-Afri-
ka bare må komme seg igjennom, 
forhåpentligvis med nye kunstneriske 
forbilder til å lede veien.

MESTERFOTOGRAFEN DAVID 
Goldblatt har holdt utstillinger i MoMa i 
New York, Barbican i London og Pompi-
dou i Paris, vunnet en rekke priser og 
blitt tildelt flere æresdoktorater. Men i 
fotomiljøet hjemme vil han aller mest 
bli husket for sitt virke som mentor og 
lærer i Market Photo Workshop i Jo-
hannesburg, som han hadde stiftet selv, 
hovedsakelig med tanke på svakerestilte 
– i praksis fargede – talenter. Han var en 
sjenerøs mann i en hard tid for Sør- 
Afrika.


