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Kunstens viktige 
skråblikk på penger
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Repeat After Me på Oslo Kunstforening er Selanders første 
soloutstilling i Norge.
FOTO: Christina Leithe Hansen

Penger kan være et medium for 
solidaritet og et redskap for å 
minnes fortiden.

Foto: Lina Selander. Fra "Silphium" (2014).
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Penger kan bevare noe som ellers ville gått tapt. Slik kan de 
være utkast til hvordan fortiden skal erindres.

Snart skal fysiske penger forlates til fordel for heldigitale 
løsninger (Aftenposten, 13.1). Dét blir et historisk skille, men 
hva mister vi med hard cash?

Kunsten bidrar med perspektiver som mangler ellers.

Pengekontrakt

Det er naturlig å tenke at en seddel er identisk med pålydende 
verdi, men egentlig er den bare et løfte om at den vil fungere 
som betalingsmiddel. Eier du dette verdipapiret, kan du bytte 
det inn i andre varer, er lovnaden. Penger er en kontrakt 
borgerne imellom og staten.

Vi tror på penger i Norge fordi vi lever i et stabilt demokrati, hvor 
statens garanti for pengers verdi er til å stole på.

Norgesportretter

Nordmenn forstår penger innenfor rammen av en forutsigbar 
økonomi, hvor sentralbanken – statens forlengede arm – også 
dekorerer pengene med bilder av nasjonale helter og «typisk 
norske» landskap. Slik kan de kan omsettes som fokuspunkter 
for hva som er (og har vært) viktig i landet vårt.

Dette er idealbilder, kunne vi si, som også er uttrykk for at tilliten 
mellom borgere og stat er intakt.

Nasjonens selvbilde og penger er flettet sammen.

Krise og ideal

Men finanskrasj kan føre til svekket tillit, som i Tyskland etter 
første verdenskrig. Situasjonen var kaotisk, det fantes ingen 
fungerende sentralbank, så de forskjellige distriktene trykket 
egne penger. Flere av sedlene kan sees i Lina Selanders 
videoverk The Offspring Resembles the Parent (2015). Bildene 
på dem er langt fra noe idealbilde. De speiler krisen: en klode 
dolkes under en fredsdue, førerhunder for blinde, martrede 
soldater.

Staten hadde mistet kontroll over både penger og nasjonens 
selvbilde. Kontrakten mellom stat og borger ble brutt.



Foto: Lina Selander. Fra "The Offspring Resembles the 
Parent" (2015) 

I de tyske sedlene etter første verdenskrig kan vi se 
sivilsamfunn og stat i utakt.

Svingende verdier

For Selander er bildene, og hva de avdekker, viktigere enn 
kapitalen.

Hun vrir vårt blikk på penger til en annen vinkel, slik Hans 
Holbein den yngres maleri Ambassadørene (1533) må sees fra 
siden for at hodeskallen i forgrunnen skal bli synlig. Forfra – fra 
det stedet vi alltid ser et maleri – er kraniet forvridd, 
ugjenkjennelig. Det er også dette maleriet Selanders Silphium 
(2014) starter med, for å fremheve skråblikket som etableres.

Her fortelles historien om en plante som døde ut i antikken, 
men er bevart på en mynt. Et herbarium i sølv. Penger kan 
være et arkiv for en fjern fortids detaljer, sier Selander. En måte 
å huske på.

Solidarisk kjøp

Andre kunstnere bearbeider hvilken verden penger skaper.

Jan Christensens Relativ verdi (2007) foretok en rokering i 
forholdet mellom penger og kunst, for verket er selv satt 
sammen av hundrelapper. Slik skapes en bevegelse i hva både 
penger og kunstverk er for noe.

Andres frihet

I sin performance Permanent Installation (5784 Euros) på 
galleriet Sparwasser HQ i Berlin (2005) brukte ikke Marianne 
Heier pengene hun hadde til egne kunstverk, men donerte dem 
til galleriet, for at de skulle pusse opp.

Penger forbindes ofte med egoisme og rikdom, men Heier viser 
at penger kan skape uegennyttige fellesskap.

Håndfaste penger

Kunsten kan gi et ganske annet bilde av penger enn at det er et 
betalingsmiddel – eller at de fører til økende ulikhet og 
klasseskiller.

Men vi må huske at perspektivene kunsten etablerer forutsetter 
at penger finnes som noe håndfast– sedler, mynter – som noe 
som eldes, kanskje mistes og finnes igjen – ja, som finnes 
mellom oss som ting.



Når digitaliseringen tar over blir penger abstrakte, tall på en 
skjerm, og da mister vi en viktig del av vår historie – og en 
verden av bilder fremtiden kan huske oss gjennom.
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FAKTA: LINA SELANDER

Lina Selander (43) er utdannet på Konsthögskolan i Stockholm. 
Hun er en av de mest sentrale videokunstnerne i Norden. Hun 
har blant annet stilt ut på Iniva (Institute of International Visual 
Arts) i London (2015), Moderna Museet (2015), VOX - Centre 
de l’image contemporaine (Montréal, 2015) og Kunsthall 
Trondheim (2014). Selander representerte Sverige på 
Veneziabiennalen i 2015. Selander er også utdannet som 
arkitekt.

Repeat After Me (19.01-26.02) på Oslo Kunstforening er 
Selanders første soloutstilling i Norge. Utstillingen viser, foruten 
dem som diskuteres her, det nye verket Ceremonin (2016).
————————————————————————

Andre utstillinger som er verd å få med seg denne uken:

* Silje Eugenie Strande Øktner, Fakta om steder, Bærum 
Kulturhus (18.1)
* Ola Kolehmainen, It Never Entered My Mind, Galleri 
Brandstrup (19.1)
* Cecilia Hultman, Studio 17, Stavanger (19.1)
* Bettina Hystad og Simon Lerin, Creatures Of The Deep, 
Kunstmuseet Nord-Trøndelag (21.1)
* Jenine Marsh og Lindsay Lawson, Dear Stranger, Entrée, 
Bergen (21.1)
* Aase Texmon Rygh, Evighetens form, Haugesund Billedgalleri 
(22.1)
* Deltakelse (blant annet Kurt Johannesen og A K Dolven, 
Trondheim kunstmuseum (22.1)
* Rolf Nesch, En europeisk kunstners første møte med den 
norske vinter, POP-up utstilling, Nasjonalgalleriet (22.1)


