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systemet de hadde vokst opp med og tok 
for gitt. 

I og med den økende migrasjonen i vår 
postkoloniale verden er slike situasjoner, 
der spørsmålet om identitet stilles på helt 
nye måter, blitt stadig vanligere, og på 
dette skulle Stuart Hall bygge sin betyde-
lige karriere som akademiker, samfunns-
debattant og aktivist.

Det er nok ikke det første som slår en 
ved synet av denne skikkelsen i snøværet, 
men dersom han skulle ta de sporadiske 

I 
begynnelsen av portrettfilmen 
«The Stuart Hall Project» fra 
2013 får vi se en sort mann 
iført hatt og frakk vasse bor-
tover en snødekt gate, før han 
stopper opp foran utstill-
ingsvinduet til et reisebyrå 
som reklamerer med ferieturer 

til Jamaica. 
Vi kan bare gjette seg til hva han tenker 

og føler: er det hjemlengsel, eller bare 
forundring over de vinterlige omgivelse-
ne, og kontrasten til det tropiske klimaet 
mannen formodentlig har vokst opp i? Se-
nere i filmen forteller Stuart Hall selv om 
hvordan det var å ankomme Storbritannia 
som farget 18-åring rett etter krigen, 
mens hjemlandet hans, Jamaica, fremdeles 
var en koloni. 

HAN BERETTER AT hans medstudenter på 
Oxford nok var vant til å lese om imperi-
ets undersåtter i bøkene, men ikke til å ha 
dem sittende ved siden av seg på lesesalen. 
I realiteten var de – ifølge Hall – ute av 
stand til å innse at hans tilstedeværelse 
var en direkte konsekvens av det koloniale 

bemerkningene som falt fra skeptiske 
briter om å «dra hjem» bokstavelig, så ville 
han – i likhet med Hall selv – ende opp 
med å projisere følelsen av rotløshet og 
flyktig identitet inn i fotografiet i vinduet, 
for om han dro tilbake i Karibia, så ville 
han måtte stille seg det samme spørsmålet 
der. 

GRUNNEN TIL DETTE er naturligvis at hans 
nære forfedres tilstedeværelse på øya var 
et resultat av trekanthandelen mellom 
Afrika, Karibia og Europa, der slaveriet ut-
gjorde en sentral del. Hall var selv av blan-
det herkomst, delvis afrikansk og delvis 
britisk, men han var mørkere i huden enn 
sine søsken, noe hans egen mor ikke lot gå 
upåaktet hen. 

For også på Jamaica spilte alle disse 
sjatteringene av hudfarge en stor rolle, og 
i løpet av hans oppvekst lot moren falle 
en rekke rasistiske uttalelser mens han 
var til stede, tilsynelatende uten tanke for 
at gutten kunne føle seg rammet av dem. 
På denne måten får man et innblikk i det 
unike ved den karibiske identitet, eller 
kanskje heller mangel på identitet, noe 

Er du en av dem som stadig søker nye tilnærminger til virkel igheten, bør du vurdere et besøk på utstillin-
gen «Havet er historie» på Kulturhistorisk museum i Oslo so m varer fram til 18. august. 
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TO LYSE SOMRE 

Hvor lang tid skal det gå
før det arrangerte livet 
blir det ekte livet? 
Vanligvis ikke så lenge 
Det tar tre uker, sies det. 

Alt blir sant 
bare du venter lenge nok. 

Ekte glade og takknemlige 
takker vi for forklaringen 
og planlegger to lyse somre 
og en mørk vinter 
til å sove det bort. 

**

NYE RITUALER

Vi bærer opp
alt som skal brukes
til det spontane alteret

Vi bærer utkast
til en ny himmel
og en ny jord

Vi bærer forslag
til nye skyer over byer
nye byer over skyer

Se!
Skyene driver med tusjtegning
hviskes, tynnes,
kamuflereres, viskes, vinsjes

I skisser til nye kulisser
bæres et barn varsomt frem
til sex, vold og død

CECILIE LØVEID
FRa «diKT 2001-2013»
(KOlOn FORlag 2013)

••Diktspalta teller ned
mot The End med
sine favoritter fra sommerhylla.
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havet
som er utgangspunktet for den pågåen-
de sommerutstilling på Kulturhistorisk 
Museum i Oslo.

STUART HALLS TANKER utgjør en sentral 
komponent i det utstilte materialet, sam-
men med andre karibiske intellektuelle 
fra samme generasjon, som Aimé Césaire, 
Frantz Fanon og Édouard Glissant (alle fra 
Martinique), samt Derek Walcott (Saint 
Lucia). 

Utstillingen består av kun ti kunstverk 
(hvorav tre er filmer), men det beskjedne 
omfanget gjør den bare mer oversiktlig og 
lettere håndterlig, for helheten er allikevel 
tankevekkende nok. I den grad utstillin-
gens tittel representerer en altomfattende 
idé, så viser den til nobelprisvinner Derek 
Walcotts dikt «Sea is History», som om-
handler nettopp alle disse skjebnesvangre 
krysningene av Atlanterhavet – om det 
så var fra Afrika til Karibia på 1700-tallet 
eller fra Karibia til Storbritannia i etter-
krigstiden.

DIKTET ER FYLT av gammeltestamentlige 
referanser, som Noahs ark og jødenes 

lange ørkenvandring, og Walcott refl-
ekterer over de sortes mangel på slike 
samlende fortellinger, som for eksempel 
gir seg utslag i at oppfattelsen av at «de 
store oppdagelsesreisene» regnes som 
begynnelse på en sivilisasjonen, men det i 
virkeligheten også markerte en slutt.

Etter hvert kommer Walcott inn på den 
postkoloniale karibiske erfaringen, som på 
mange måter har vært en skuffelse, siden 
den rasemessige friksjonen ikke har avtatt, 
og de forskjellige øyene 
ikke har klart å forene kref-
tene mot felles mål. 

DETTE ER OGSÅ et sentralt 
tema i filmen «Arkipe-
lagisk tenkning» (Man-
thia Diawara, 2019), en 
presentasjon av nevnte 
Édouard Glissants dikt-
ning som er spesiallaget til 
«Havet er historie». 

Den skildrer nettopp alle forskjellene 
mellom de mange øygruppene i området, 
men med en visjon om et samlende pro-
sjekt. Det sterkeste enkeltverket er imid-

Er du en av dem som stadig søker nye tilnærminger til virkel igheten, bør du vurdere et besøk på utstillin-
gen «Havet er historie» på Kulturhistorisk museum i Oslo so m varer fram til 18. august. 

«Her er 
det åpent
 for tolk-
ninger!»

DET STÅR SKREVET I 

lertid utvilsomt britisk-ghanesiske John 
Akomfrah – som også laget «The Stuart 
Hall Project» – sin 50 minutter lange film 
«Auto da Fé» (2016), som er en nostalgisk 
og forførende framstilling av rotløshet og 
interkontinental migrasjon, billedliggjort 
gjennom framstilling av konstant bevegel-
se i det små.

Som første ghaneser noensinne er John 
Akomfrah i år utstilt på den store bienna-
len i Venezia, og derfor er det en fin fjær i 

hatten til kurator Selene 
Wendt at han samtidig er 
representert på «Havet er 
historie». Dette gjelder 
også britisk-pakistan-
ske Naiza Khan, som på 
Kulturhistorisk museum 
er å finne med sitt verk «To 
hav» (2019), en kommen-
tar til sørasiatisk innvand-
ring til Karibia. 

KONKRET ER DET en kommentar til den 
tragiske Hosay/ Muharram-massakren 
som fant sted på Trinidad i 1884, da 
britiske kolonistyrker åpnet ild mot en 

fredelig muslimsk-indisk prosesjon, med 
22 døde som resultat. 

Dette bringer oss videre til en annen 
installasjon, Cosmo Whytes «The Enigma 
of Arrival in Four Sections» (2017), hvis 
tittel referer til en fin memoarbok av en 
annen karibisk nobelprisvinner, V.S. 
Naipaul, skrevet i eksil i England. Whytes 
installasjon består av en porselensbolle 
plassert under et speilvendt neonskilt som 
sier «Visas & Green Cards».

ET SKÅR MED et portrett av George Wash-
ington er slått av bollen, som er blitt fylt 
med krutt, og oppå står et foto av Freder-
ick Douglass, slaven som rømte for senere 
å etablere seg som en av USAs første og 
største borgerrettighetsforkjempere. Her 
er det åpent for tolkninger!

Det kunstnere som Akomfrah, Diawa-
ra og Khan gjør, er nettopp det Walcott 
etterlyste, nemlig å forsøke å konstruere 
et alternativ til den hegemoniske fortel-
lingen om imperietid og postkolonial 
verdensorden som stabiliserende historis-
ke systemer, og dette er «Havet er historie» 
et godt og viktig bidrag til.


