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Poul Erik Tøjner – Warhol and Munch

Jeg vil snakke om produksjon, reproduksjon, og repetisjon. Temaet er Warhol og Munch, 
som jeg også har jobbet med en utstilling om.

I 1983 lagde Warhol en serie av silketrykk med fire av de mest ikoniske figurene fra Munch. 
De er skalert opp, farget på flere måter, noen også satt sammen. Dette er en variasjon av 
Warhols arbeid med ikonisitet, og som består av to prosedyrer: utvalg og modifisering. Det 
er åpnet for tolkning om dette er kunstneriske valg eller tilfeldigheter - Warhol begrunner 
sjelden sine valg ordentlig.

Er Warhol et brudd med den klassiske myten om kunstneren, eller en fortsettelse av den? 
Går han bort ifra et konsept om originalitet, eller konsoliderer han et kunstnerisk arbeid 
basert på reproduksjon og distribusjon av ikoniske figurer? 

At det finnes en affinitet mellom Munch og Warhol er kanskje overraskende for 
mange. Dette kommer fra deres populære image: Warhol som overflatisk reproduserer 
massekulturens bilder, med en avslepen personlighet og tiltrukket av kunstmarkedet og 
bildets varestatus. I kontrast blir Munch fremstilt som en plaget eksistentialistisk helt der 
hans personlige erfaring og biografi forsegler hvert bilde. Men Warhol er mindre overflatisk 
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enn sitt rykte og Munch er mer overflatisk enn sitt rykte. Både Munch og Warhol viste 
hvordan de kunne lage både effektive og affektive bilder. 

Munch brukte bevisst repetisjon. Han brukte sin biografi og sine evner som skribent for 
å iscenesette et image av seg selv. Han skjulte sine inspirasjonskilder, og utforsket et nytt 
kunstmarked for en ny tid. Han jobbet med kunst også av kommersielle grunner. Det 
har i mange år blitt nedtonet hvordan hans mange versjoner av motivene har noe med 
kunstmarkedet å gjøre. Hans egne utsagn har blitt tolket som eksistensielle sannheter 
i stedet for selvfortolkninger. En ny generasjon av Munch-forskere har påbegynt en 
sekularisering av myten om Munch, uten å dermed tenke mindre om Munch.

Munch begynte å jobbe med grafikk i 1894 i Berlin, og gjorde dette livet ut. Senere 
begynte han å jobbe med litografiet, som han syntes var viktigst, og tresnittet. Munch 
brukte ofte sine eksisterende malerier som kilder for sin grafikk. Han eksperimenterte mye, 
lagde mange versjoner, og på et punkt mistet han telling på antallet, noe som resulterte i 
en slags inflasjon av trykk.

Alle Munchs motiver som Warhol brukte ble lagd i forskjellige versjoner av Munch selv. 
Disse repetisjonene leder til grunnlaget for et motiv som repeterbart. Motivet blir sakte 
men sikkert eksternalisert fra skaperen, og dette er hva Munch vil. 

I det første tiåret av det 20-århundret hadde Munch trukket seg tilbake til Norge og jobbet 
igjennom sitt repertoar av motiver. Dette viser mer en objektivisering av bildet, snarere 
enn den subjektivvisering som man ofte finner i Munch mytologien. Og dette er ikke så 
langt fra Andy Warhol. Men det er en forskjell: Munch jobbet med spesielle, intense motiver 
– angst, seksuell ekstase, døden, ensomhet. Warhols bilder er basert på koder. Man må 
kjenne til Munch fra før for å få best utbytte av Warhol sine bilder.

Warhol gjør tre ting med Munchs bilder: han forstørrer dem, farger dem på en måte som 
ligger langt fra Munchs individuelle kolorering, og kombinerer to av bildene, Madonna og 
Selvportrett, i et bilde. Selv når Warhol subtraherer fra Munch lærer vi noe nytt. På en banal 
måte forsterker Warhol bildene til Munch; både ved å blåse dem opp og ved å gjøre dem 
plakataktige. Han gir dem farger som lyser dem opp som om de var i et nytt medium, og 
som gjør at de kan konkurrere med alle andre bilder av vår tid. Warhols versjon av Munch 
er futuristisk. Hans metode reflekterte også interessene han møtte da han arbeidet i 
reklamebransjen.

Både Warhol og Munch jobbet med repetisjon som hoveddrivkraft.



Magne Bruteig – The Art of  Sleepwalking. Munch – the Printmaker 

Når Magne Bruteig entrer talerstolen, like etter Poul Erik Tøjner, forblir oppmerksomheten 
ved Munch. Bruteig åpner med en tilståelse: Han skal ikke snakke om «the Art of 
Sleepwalking», men tittelen er tross alt fengende, og den er heller ikke tatt helt ut fra løse 
luften – slik det fremkommer i følgende sitat av Munch fra 1903:

– Jeg er som en Søvngjenger der vandrer på Møne af et Tag – 
 Jeg går roligt sikkert i mine Drømme – Raab ikke for høit til mig eller jeg knækker { … } jeg ligger 
knækket blandt Gadens Børn –

Bruteig poengterer at det ikke handler om den fysiske formen for søvngjenger, men 
snarere en metafor for den skapende prosessen Munch befant seg i som kunstner. Hans 
kunstneriske budskap befattet seg med drømmer, fantasi og indre virkelighet, fremfor å 
gjengi virkeligheten. 

Etter den korte introduksjonen, går 
Bruteig over til det som foredraget 
egentlig skal handle om: Munch 
som grafiker. Han forteller at Munch 
hadde arbeidet som kunstner i 14 
år før han begynte med grafikk 
i 1894. For å forstå hvordan han 
kom dit, leder Bruteig oss tilbake 
til året 1892, da Edvard Munch 
debuterte med separatutstilling 
i Christiania. En utstilling der han 
ble oppdaget ved en tilfeldighet 
av den norske maleren Adelsteen 
Normann. Han var også medlem 
av utstillingskomiteen ved den 

kunstneriske forening i Berlin, og sørget 
for at Munch ble invitert til å stille ut i deres lokaler.  Da utstillingen åpnet i november 
samme år var skandalen et faktum, i følge Bruteig, som forklarer at både publikum og den 
konservative kunstnerforeningen var sjokkerte over Munch. Hans malerier ble betraktet 
som en fornærmelse, avisene skrev om det og plutselig visste alle hvem Munch var. Like 
etter ble utstillingen stengt, og dette ble Munchs inngangsbillett til Avant-garde scenen 
i Berlin. Der ble han kjent med kunstnere, malere, forfattere og komponister som fikk stor 
innflytelse på hans kunstneriske identitet. Blant disse var August Strindberg, Stanislaw 

Edvard Munch. Kyss IV, 1902. Tresnitt med huljern og løvsag. 
47 x 47 cm. foto Munchmuseet



Przybyszewski og hans kone Dagny Juel. På denne tiden fant Munch sin kunstneriske 
stemme og lagde flere av sine mest kjente malerier, som «Madonna», «Vampyren» 
og «Skrik».  Det var også i denne konteksten at han bestemte seg for å utforske en ny 
kunstnerisk uttrykksform, nemlig grafikken. 

Men hvorfor begynte Munch med grafikk?
Bruteig gir oss først det enkle svaret: Vi vet ikke. Det kompliserte svaret leder til vennskapet 
med Christian Krohg. Han eide en omfattende grafikksamling av kunstneren Max 
Klinger, som hadde sterk innflytelse i Berlin på 1890-tallet. Som grafiker arbeidet han 
stort sett i serier, og disse arbeidene kan ha inspirert Munch til å lage sine friser. Foruten 
en oppblomstring i Berlin fikk grafikken en viktig posisjon i Paris på denne tiden, der 
litografiske plakater av Tolouse Lautrec satte sitt preg på byen. Franske kunstmagasiner 
trykket grafiske arbeider av kunstnere som Degas, Manet og Renoir. 

Denne trenden og påvirkningen fra Strindberg og Przybyszewski, som også distribuerte 
sine arbeider via trykk, hadde en viktig innflytelse på Munchs beslutning om å lage grafikk. 
Det handlet ikke minst om mediets evne til å nå ut til et større publikum.  Gjennom 
grafikken kunne Munch vise sine arbeider flere steder på samme tid, og det var en praktisk 
måte å tjene penger på. Han eksperimenterte med ulike teknikker; fra han begynte med 
Intaglio i 1899, via ulike kombinasjoner av etsning og koldnål, til tresnitt og litografi. Han 
brukte oftest malerier som utgangspunkt for motivene, men Bruteig understreker at dettte 
ikke bidrar til at trykkene er mindre interessante som selvstendige kunstverk. Det er på 
ingen måte reproduksjoner, men snarere motiver som er spesielt oversatt og tilpasset et 
annet medium.  Munch utforsket de ulike teknikkene, eksperimenterte på utradisjonelle 
måter og perfeksjonerte sine ferdigheter.  

De ulike variasjonene av motivet «Madonna» demonstrerer Munchs evne til å 
eksperimentere med grafikken.  Det finnes i dag 115 versjoner av motivet på Munch-
museet i Oslo. Dette er også hans desidert mest solgte trykk. 

Da Munch begynte med tresnitt fant han raskt sin personlige løsning for flerfargede trykk, 
der han delte platene opp i biter, påførte trykksverte med ulike farger, før han puslet dem 
sammen igjen. Resultatet ble mangefargede tresnitt fra én plate. Trykket «To kvinner på 
stranden» fra 1898 er et tidlig eksempel på denne arbeidsmetoden.  Munch skaffet seg 
også en egen håndpresse der han trykte litografier selv. Det var en grisete prosess der 
trykkene ble laget på billig brunt papir, men resultatet ble utpreget ekspressivt, som 
litografiet «Begjær» fra 1898.



–  Så hvor gikk søvngjengeren Munch, spør Bruteig avslutningsvis; – Som grafiker fortsatte 
han å gå på mønene i 50 år, fra 1894 til sin død i 1944. 

Som siste motiv i en lang serie med kyss, lagde han i 1943 tresnittet «Kyss på marken», 
utviklet fra en tegning han lagde i 1890 via detaljerte etsninger, til stadig mer forenklede 
tresnitt, som dette aller siste.

Edvard Munch. Kyss på marken. 1943. Tresnitt med huljern. 40,5 x 49 cm.  
foto Munchmuseet



Morten Krohg – The Artist Collective GRAS -  Political Printmaking in the Seventies

Når billedkunstneren Morten 
Krohg skal snakke om politisk 
kunst på 70-tallet, innleder han 
med en observasjon i tiden:  
– Det er i dag en fornyet 
interesse for det vi kalte 
«politisk kunst» på den norske 
kunstscenen. 

Han ser denne tendensen 
i sammenheng med de 
verdensomspennende 
motsetningene som eskalerer 

i dagens samfunn, og baserer videre sin observasjon på en nylig avsluttet utstilling ved 
Galleri Norske Grafikere i Oslo. Utstillingen ble kalt «GRAS er død – Leve GRAS» og viste 
politisk grafikk fra 70-tallet, representert ved fem medlemmer av kunstnerkollektivet 
GRAS, deriblant Morten Krohg selv. Utstillingen, som vakte stor interesse blant publikum, 
aktualiserer et fornyet fokus på GRAS-gruppens historiske rolle og deres venstreradikale 
politiske aktiviteter i Norge.

 - Noen tror at kunsten alltid er politisk, hevder Krohg og tilføyer at all kunst sies å reflektere 
virkeligheten på et generelt plan. Men det er en forskjell, bemerker han:  – Kunsten blir 
politisk når den kommenterer og tar del i menneskelige interessekonflikter, maktspørsmål 
vedrørende materielle forhold og ideologisk frihet. 

I den politiske kunsten bruker man bildene som verktøy i kampen for å sikre menneskelige 
eksistensielle betingelser, utdyper Krohg, som forklarer at politisk kunst består av ulike 
kategorier som ofte spiller sammen:
- Den narrative tendensen som formulering av subjektet. En lingvistisk funksjon i 

bildene som representerer en historie.
- Agitasjon som politisk handling. Den lager ikke historier, men fremstår som direkte 

uttrykk.

Der den narrative kunsten har strategiske mål, er agitasjonskunsten stort sett rettet mot 
taktiske mål. Det er samspillet mellom de ulike nivåene som konstituerer utgangspunktet 
for et politisk bilde, som en helhetlig refleksjon.  – Et bilde som ikke bare forteller oss et 
eller annet, men som forteller oss noe om noe, understreker Krohg. Det er altså visuelle 

Per Kleiva - plakat 1969



refleksjoner av hendelser som har skjedd, skjer eller vil skje. 

Med dette utgangspunktet vender Morten Krohg tilbake til 70-tallet, og perioden da han 
var medlem av det politiske kunstnerkollektivet GRAS:   – Vi var aldri i Vietnam eller Palestina 
selv, men vi lånte nærværet til de som dokumenterte og observerte hendelsene, forteller han. 
– Rollen til politisk kunst er ikke nødvendigvis å der, men å sette virkelige hendelser i et politisk 
perspektiv gjennom visuelle virkemidler. 

Krohg forteller at GRAS-gruppen var et fellesskap av kunstnere som delte interesser og 
ideer, basert på venstreradikale holdninger, og de arbeidet ved et felles verksted i  Oslo. 
Der trykket de store opplag av silketrykk og plakater, og planla sine aktiviteter i årene 1970-
74. Dette var i kjølvannet av 60-tallets internasjonale opposisjonsperiode der kunstnere 
og studenter gikk ut i gatene og brukte kunst som agitasjon. Han viser til  opprørene i 
Paris 1968, og trekker frem en hendelse ved metrostasjonen der en student hadde malt sin 
utopiske drøm på veggene: «I paint my desires as reality, as a believe in the reality of my 
desires». Dette skjedde to år før fire studenter ble drept under en politisk demonstrasjon 
ved Kent University. 

Slik underbygger Morten Krohg hvilken tidsånd de befant seg i da GRAS-gruppen var 
aktive, og hvordan det fortsatt var mulig å fremkalle sjokkeffekter på denne tiden.

Gruppen bestod av totalt 18 medlemmer 
som arbeidet innenfor ulike medier, i 
tillegg til grafikk. I 1971 hadde de sin 
debututstilling i Trondheim Kunstforening 
som utelukkende bestod av politiske 
installasjoner. GRAS ble anerkjent som 
en uavhengig radikal front. De brukte 
kunsten som verktøy i kampen mot 
Vietnamkrigen og norsk medlemskap i EU, 
begge med seirende utfall i henholdsvis 
1975 og 1972.

Grafikk og plakater ble effektive 
virkemidler for å spre budskapet ut til 
folket, og Krohg forteller at de to mediene 

hadde ulike funksjoner: Plakatene promoterte reaksjon, mens trykkene promoterte 
refleksjon. Estetikken var preget av et samtidsrelatert uttrykk, tydelig influert av deres 
møte med Amerikansk popart på Louisiana i 1964.  Slik presenterte de sosial realisme i et 

Victor Lind - plakat kunstneraksjonen 1974



moderne formspråk med enkel symbolikk. 

På den tiden kunne man få kjøpt Per Kleivas trykk «Amerikanske sommerfugler» - det 
mest kjente trykket fra Vietnamkrigen – til 150 kroner, mens det samme trykket har en 
markedsverdi på rundt kr. 100. 000,- i dag, poengterer Krohg, som et paradoks i henhold til 
selve bildet og GRAS-gruppens antikapitalistiske holdninger. 

GRAS var også viktige pådrivere for å bedre kunstnernes levekår, og arbeidet aktivt med å 
en omorganisering og oppbygning av en ny fagorganisasjon. De stilte tre grunnleggende 
krav til myndighetene: Økt offentlig bruk av kunstverk, vederlag for bruk av kunst og 
garantert minsteinntekt. Krohg forteller at alle kravene ble innfridd på midten av 70-tallet, 
men tilføyer at garantiinntekten nylig ble avskaffet..

 GRAS-gruppen var et barn av 60- og 70-tallet, oppsummerer Krohg, men den gir fortsatt 
næring til nye generasjoner og politiske perspektiver innen dagens samtidskunst. Slik 
avslutter han sitt foredrag med en ny begynnelse:. – En gang i fremtiden kan utopiene bli 
sanne, men i mellomtiden må vi kjempe i dagens virkelighet.



Ian McKeever – Printmaking and Painting

Jeg er en maler som noen ganger lager grafikk. Det er en misforståelse å se på grafikk 
som økonomisk motivert. Kunstnere lager grafikk for å se sin kunst på nytt. Jeg vil se på 
forholdet mellom maleriet og grafikken.

Jeg har et ambivalent forhold 
til grafikk. Jeg liker det enslige 
arbeidet med maleri i atelieret, 
og finner samarbeidet i grafikk 
forstyrrende.

Når det gjelder tid kan det ta 
et år for meg å lage et maleri. 
Det er en flytende prosses, 
uten noen tilsynelatende 
kontrollerbare holdepunkter. 

Grafikk er annerledes, det kan ta en dag å lage. Derfor kan det være en katarsis for en maler 
å se et bilde bli til på en dag, og det trekker meg mot grafikken.

Vi kan tenke oss tid som horisontalt og rom som vertikalt. Hvorfor ser vi på todimensjonale 
bilder i en tredimensjonal verden? Jeg har en følelse av at det er fordi vi er veldig frontalt 
anlagt. Kunstverk, som et maleri eller et trykk, reflekterer den frontaliteten.

Rommet til maleri og rommet til grafikk er forskjellig. Maleriet har tre rom: rommet på 
det fysiske lerretet, perspektivets rom i bildet, og rommet foran maleriet. Trykket er mer 
enigmatisk, man leser trykk mer enn sanser dem. Det er et annet språk. 

Grafikk er todimensjonalt. Man maler vertikalt, mens man trykker horisontalt. Når man 
stiller ut et tykk vertikalt, gir det derfor et annet rom enn maleriets. 

Relatert til dette er konseptet om et bilde, hva er et bilde? Som maler prøver jeg å unngå 
bildet. Mens trykket synes å invitere bildet. For meg er grafikken en mulighet for å se bildet 
på en flate - mer konkret og visuelt enn et maleri kan være.

En annen ting: et maleri prøver å ha sin egen gravitetskraft, med en topp og en bunn. 
Trykk synes ikke å handle om gravitasjon, men om tyngde. Litografi og etsning er veldig 
forskjellig når det kommer til tyngde: litografi begynner med en tung stein, og har 
historiens tyngde i tillegg, kanskje mange trykk har blitt trykket på den samme steinen. 

Ian McKeever. Against Architecture 7. 2013. olje og akryll på lerret og tre. 49 x 22 cm



Ettersom litografiet utvikler seg blir det lettere, og går til slutt i pressen med lett blekk, lett 
papir og lett trykking. 

Etsning er omvendt. Det begynner med tynt kopper, som blir risset inn relativt hardt, så 
går den i et syrebad som biter ganske 
hardt, og i pressen blir den presset hardt. 
De to prosessene bruker tyngde på to 
forskjellige måter, og dette føler vi når vi 
ser på trykkene.

Wittgenstein snakker om to type farge: 
den som sitter på overflaten, og den som 
går rett igjennom ting. Maleren bruker 
den overflatiske fargen til å få til den dype 
fargen, for å gi fargen en kropp. I trykk er 
det vanskelig å bygge opp en farge på 
samme måte. Fargen her er mye flatere og 
fungerer på en annen måte.

Når det gjelder repetisjon og minne så ser 
det ut som maleriet har mye minne, men 
kan gjøre lite med repetisjon. Trykk har 
derimot lite minne, men mye repetisjon. 

Dette er litt tilfeldige tanker jeg har, men det er denne måten jeg kan forstå dette. 

Trykk er problematisk fordi det er så kollaborativt. Det er problematisk å jobbe med på et 
verkstedet fordi det kan være vanskelig å samarbeide med en trykker. Personlig kan jeg 
bare gjøre dette i en kort periode. Etter det må jeg jobbe alene. 

Å male er en prosess av selvaktualisering, så hva er trykking? Trykking eksisterer som en 
sone der jeg kan se reflekterende på det jeg gjør.

Ian McKeever. Standing III. 2010. Etsning. 51,1 x  66,2 cm



Valger∂ur Hauksdóttir –  Printmaking, Art & Research

Til Ian McKeever: for meg er det 
omvent, det er i grafikken jeg finner 
ro. 

Jeg har vært involvert i 
grafikk på flere måter, bl.a. i et 
utdanningsprogram for samarbeid 
på masternivå, Printmaking, Art and 
Research (1994-2000).

Nå jobber jeg med såkalt Non-toxic 
printmaking, grafikk som ikke skader 

miljøet. Hvis vi ser på grafikken så har den alltid vært teknisk. Den har utviklet seg ved 
siden av det industrielle og kommersielle trykket. Den seneste utviklingen er innen digital 
trykking.

Håndverket, og den fysiske arbeidsprosessen, er essensiell når man arbeider med grafikk.  
Derfor er det viktig å være på bevisst Non-toxic printmaking, grafikk kan nemlig være 
ganske farlig. Det har skjedd en utvikling her siden 1990-tallet. Man kan lese mer om dette 
på siden www.nontoxicprint.com.

De grunnleggende spørsmålene er: 
Er det  å lage kunst bærekraftig? Og hva betyr dette i så fall? Hvor ligger vårt ansvar? Disse 
spørsmålene vedrørende miljø, bærekraftighet og helse kan ikke ignoreres. Fortsatt er ny 
forskning nødvendig. 

Jeg prøver dermed å involvere meg i en prosess for å forandre måten vi lager grafikk på. 
Hvilken type grafikk kan man lage på denne måten? Her er det muligheter for å lære nye 
måter å lage grafikk.  

Selv kommer jeg fra Island, og naturen rundt meg inspirerer meg til å videreutvikle dette 
feltet.

Valger∂ur Hauksdóttir.  Movement III. Etsning, blandet teknikk 50 x 39,5 cm



Tuula Lethinen – The Cultural Contexts of Printmaking

Jeg vil gi dere et bilde av hvor komplekst 
konseptet grafikk kan være og den 
komplekse rollen til kunstnere som jobber 
i dette feltet. Vi kan låne ordet Aura fra 
Walter Benjamin, kanskje den mest 
siterte kunstskribenten i grafikkfeltet. 
Auraen til grafikken skinner ikke sterkt i 
dagens kunstfelt. Den labre interessen 
kan man se i kunstskolers grafikkverksted. 
Dette kan skyldes at grafikken har 
undervurdert betydningen av å delta 
på samtidkunstscenen. Andre grunner 
kan være en mangel på oppdatering 
i arbeidsmetoder, eller simpelthen en 
konsekvens av at det skrevne ord har 
blitt dominerende i kunstverdenen. 
Dette har skjedd på bekostning av alle 
materialbaserte metoder, hvor håndverk er 
nødvendig for å få til materielle resultater.

Eller det kan være kommersielle grunner. Grafikken har vanskeligheter med å overleve 
i en atmosfære som krever høye priser og store overskrifter. Priser på trykk utvikler seg 
ikke i en positiv retning. Auksjoner fordreier kunstverden, og dette bør være grunn til 
bekymring. Grafikkens mulighet til reproduksjon og distribusjon har lenge blitt neglisjert, 
og paradoksalt nok er kunstverden nå fascinert av Internettets evne i å gjøre det samme.

Jeg begynte å studere grafikk i 1976 på Helsinki Kunstakademi. Da var kunstverdenen 
organisert i tre disipliner: maleri, skulptur og grafikk. Studier i grafikk var basert på at 
trykk skulle være i lite format og i sorthvitt, og bruk av farge var lite satt pris på. Ganske 
tidlig i studiene valgte man en trykkemetode, og man fortsatte å jobbe med den. På 70 
og 80-tallet blomstret grafikkmiljøet. Trykk var en enkel måte å komme nær folk, og trykk 
i aluminiumsramme var på mote. Kunstdisiplinene eksisterte også parallelt med egne 
kunstorganisasjoner.

Grafikkunstens grunnlag ble lagt av den tekniske revolusjon som gjorde de fleste av 
grafikkens teknikker ubruklige for industriell bruk. Grafikk som kunst åpnet muligheten for 
et nytt liv for håndverkerne. Denne bevegelsene, som jobbet for grafikkens ”originalitet”, 

Tuula Lehtinen. Tourism III. Koldnål og polymer trykk 75 x 110  cm



bestod av håndverkere som tidligere hadde jobbet med reproduksjoner. Grafikkens 
opprinnelse er sjelden diskutert, og historien har blitt fortalt som om det var de store 
kunstnerne som var viktig i denne forbindelse. Grafikkindustrien er også sjelden nevnt, 
heller ikke den nære koblingen med oppfinnelsen av fotografiet. 

Det har trolig ikke vært et seminar om grafikk uten at Rembrandt har blitt nevnt. Jeg synes 
synd på ham. Grafikkbevegelsen tok Rembrandt som eksempel, og det at Rembrandt 
egentlig var interessert i de nyeste teknikkene i sin tid ble glemt eller fornektet for å 
rettferdiggjøre grafikkens nye regler. For Rembrandt og hans samtidige fantes ikke 
konseptet om originalitet. 

Grafikk har vært som en religion med sin egen evolusjonsteori. Mye arbeid har gått med 
på å forsikre publikum om at originalgrafikk ikke har noe med reproduksjoner å gjøre, og 
dermed ingen kobling til et industrielt behov som en basis for en teknisk oppfinnelse.

80-tallet var en viktig periode for grafikk i Finnland. Den unge generasjon følte 
at grafikkens område var for smal. Vi ville lage trykk med farger, undersøke nye 
utstillingsformer, og lage monotypier. Det var nye teknikker som kom, bl.a. fotomekaniske 
prosesser, som også dro nytte av fotografiets popularitet på kunstscenen. 

Trykk har alltid funnet veien ut til det offentlige, og har vært en måte å spre informasjon. 
Trykk finnes i våre dagligliv: tapeten på veggen eller trykk på t-skjorten. Men er vi så 
trangsynte at det bare er hvis det er utstilt i et galleri, signert og nummerert, så kan det 
være et kunstverk? Signering og nummerering er en av grafikkens mange regler. Det er 
ikke en veldig gammel oppfinnelse. Å ta over tekniker og maskiner fra trykkeindustrien når 
de ikke lenger er i bruk har vært en standard måte å utvikle grafikken videre. Økonomiske 
aspekter har også motivert dette. I trykkeindustrien tar man store steg fremover på grunn 
av utviklingen i digital teknologi. Det burde være mulig å tettere følge utviklingen i hva 
som skjer, eller å delta i den. I stedet for bare å ta over gammelt utstyr kan kunstnerne nå 
bruke de nye verktøyene som er tilgjengelig. Fotografene har ikke noe problem med dette, 
men i det grafiske miljøet må man forsikre folk om at disse verktøyene er ok. Eller kan vi se 
for oss at fotografier er kunst på papir?

Det finnes muligheter for fremtidens grafikk: tapettrykk med dioder, stereolitografi, 
laserteknologi, og andre digitale måter å overføre bilder på forskjellige overflater. Ny 
kunnskap i kombinasjon med gamle teknikker ekspanderer grafikkens område. 

Det er mange muligheter for å kombinere grafikkteknikker og arkitektur. Glass, stål 



og betongoverflater kan fungere som steder for grafikk. Mulighetene er mange, men 
for øyeblikket overlater grafikere denne arenaen til andre. Kunst inngår i større grad 
som et integrert element i arkitekturen, og ikke bare for seg selv på veggen etter 
konstruksjonsperioden er over. Rollen til dagens kunstner krever multitdisiplinære 
ferdigheter, og flere og flere kunstnere jobber parallelt med forskjellige teknikker, akkurat 
som de gamle mesterne gjorde. Som grafiker er man fri til å vege sitt medium og teknikk.



Niels Borch Jensen – Collaboration, Production and Editions

Niels Borch Jensen innleder med en erkjennelse: Han lurte lenge på hvordan han skulle 
«deale» med foredraget som han nå skal holde. Siden han ikke er vant til å holde foredrag, 
bestemte han seg for å bruke samme tilnærming som overfor kunstnerne han samarbeider 
med.  Og det er nettopp samarbeidsprosessen rundt grafikkproduksjon som står i fokus her.  

Borch Jensen forteller at han har 40 års erfaring med dette; å samarbeide med ulike 
kunstnere om å lage spennende grafikk. 

Det hele begynte da han var rundt 16-17 år og forelsket seg i grafikk. Han lånte bøker på 
biblioteket og ble dypt fascinert av kunstnere som Dürer og Goya. Og slik ble det til at han 
bestemte seg for å lage grafikk selv. Han ville lære seg dette håndverket som han elsket, så 
han kjøpte seg en presse og begynte å lage grafikk. – Det var en åpenbaring å oppdage at 
man kunne uttrykke seg gjennom kroppen, og ikke bare gjennom intellektet, forteller han. 

Borch Jensen arbeidet i flere år som grafiker og trykkeassistent ved ulike verksteder før 
han i 1979 bestemte seg for å åpne sitt eget verksted. Slik ble det klart for ham at den 
største tilfredsstillelsen ved grafikk lå i selve samarbeidet. Dermed avsluttet han sitt 
kunstneriske virke og begynte for fullt som trykker. Siden den gang har samarbeidet vært 
hans hovdefokus. En prosess som innebærer å finne frem til interessante kunstnere, som 
ikke nødvendigvis er grafikere fra før, og komme frem til et spennende uttrykk sammen. 
– Som regel ender det opp med å bli varige samarbeid, sier Borch Jensen og bruker den 
danske kunstneren Per Kirkeby som eksempel: – Han var den første kunstneren som kom 
til meg da jeg hadde startet verksted, og det er bare noen dager siden vi samarbeidet sist.

Per Kirkebys arbeidsplass i Niels Borch Jensens grafikkverksted



Niels Borch Jensen forteller at samarbeidsprosessen gir stor tilfredsstillelse, ikke minst 
gjennom den «ping-pong» effekten som oppstår mellom trykker og kunstner.  Slik oppnår 
man en synergieffekt, der den ene utfyller den andre, og dette er den viktige delen av 
samarbeidsprosessen.  

 – Grafikken involverer enkelte regler og egenskaper som knytter mediet nærmere litteraturen 
enn maleriet, hevder Borch Jensen, som tilføyer at de samme reglene gjør grafisk 
produksjon til et slags spill: – Man spiller opp mot reglene og bryter dem.  

Den distansen som oppstår mellom kunstneren og bildet er også karakteristisk for 
grafikken, i følge Borch Jensen.  Man arbeider på en plate, men kan bare forestille seg 
hvordan det vil se ut på papiret. Dermed arbeider man nærmest blind frem mot noe 
uforutsigbart. Som eksempel trekker han frem Munchs eksperimentering, og hvordan han 
stadig lette etter et uttrykk han ikke kunne lage. Eller samtidskunstneren Tacita Dean, som 
han har trykket hos ham flere ganger og stadig strukket seg lenger. Blant annet i en serie 
kalt «Russian ending», der effekten ble en kombinasjon av tavle og fotografi. 

Borch Jensen avrunder, selv om han fortsatt har mye på hjertet, og håper at vi har fått et 
lite innblikk i hans lidenskap for – og tilnærming til grafikkfaget.   

Fra Niels Borch Jensens grafikkverksted



Jan Svenungsson – Printmaking as a Passion and /or an Analytical Tool

Jan Svenungsson innleder foredraget med en selvironisk bemerkning på vegne av 
grafikere generelt, som en form for «outsidere» i samtidskunsten, med egne regler og 
normer. – Det er bedre å omfavne verden utenfor, fastslår han.

– Det er bedre å omfavne forandringene enn å være defensiv. En kunstner arbeider ikke i et 
vakuum. Kunstneren må definere kunsten fra en teknisk og praktisk synsvinkel. De må innta en 
posisjon vedrørende innhold og ideologi, sier han. 

Han ramser opp en rekke stikkord som på ulike måter berører kunsthistorien og vårt 
forhold til kunst,  fra utviklingen av konseptuell kunst på 1970-tallet til den digitale 
revolusjonen på 90-tallet og den kontinuerlige utviklingen som pågår. Han lar oss dvele 
ved følgende stikkord:

Internett - Inkjet print – Digitalfoto - Photoshop / Illustrator – Computer - Damien Hirst / 
Jeff Koons -  konseptuell kunst.  

Svenungsson vender tilbake til grafikken som medium, og siterer sin kollega Michael 
Schneider i Wien, som har foreslått følgende definisjon av grafikk: «Det er kunst intendert 
for publisering».  Han ber oss om å bevare denne tanken idet han trekker frem stikkordene 
på nytt: 

 – Internett har gjort det mulig å publisere bilder til hele verden uavhengig av det opprinnelige 
mediet. Denne muligheten har vært der siden 1992, da fotografier ble publisert på 
verdensveven for første gang. 

 – Inkjet print har gjort det mulig for alle, uten noen form for grafisk ekspertise, å produsere og 
distribuere sine bilder som trykk på papir. 

– Det første digitalkamera solgt til forbrukere kostet 13000 dollar for 23 år siden. Det hadde 
1,3 Megapiksler.  I mine øyne var dette begynnelsen på slutten for fotografiet, bemerker 
Svenungsson. 

– I stedet har det kommet noe annet, som avhenger av bildebehandling og software, nemlig 
Photoshop (introdusert i 1990) og Illustrator (1986). Disse programmene har påvirket måten 
vi tenker om bilder på. 

– For ikke å glemme computeren – som ligger til grunn for det hele – og som dannet 



grunnlaget for at Jeff Koons og Damien Hirst kunne markedsføre seg på verdensbasis som 
merkevarer. 

– Og til slutt må man legge selve tenkingen til grunn.  Siden 1970-tallet, da konseptkunsten 
ble introdusert, er det ikke lenger nødvendig å lage et objekt. En idé er tilstrekkelig. 

– I dag er all kunst laget for publisering, enten det er på papir eller skjerm, men først og fremst 
via internett. Originalen et laget for å kaste en skygge over internett,  bemerker Svenungsson, 
før han stiller et grunnleggende spørsmål i lys av denne utviklingen:

– Hva  betyr håndverk i dag, og har i det hele tatt håndverk noen betydning lenger?

Det er lett å bli nostalgisk 
når man betrakter Dürers 
500 år gamle tresnitt, men 
Svenungsson setter det hele 
i et større perspektiv: For å 
kunne publisere sin kunst 
benyttet også Dürer seg også 
av den seneste teknologien 
på sin tid. Tresnitt var den 
teknikken som egnet seg best 
for rask mangfoldiggjøring av 
et bilde. Dessuten arbeidet han 
industrielt, og skar sjelden ut 
sine motiver selv. Med andre 

ord: – Dürer var ultramoderne for sin tid. Slik fortsetter Svenungsson å ramse opp eksempler 
på gamle «ultramoderne» mestere, som Rembrandt, Hokusai og Lautrec. Sist, men ikke 
minst, nevner han Edvard Munch: – Han fortsatte å repetere motiver innen ulike medier 
for å analysere og forstå sin egen motivasjon. Han var tydelig interessert i grafikk som et 
analytisk verktøy. 

Videre drøfter Svenungsson håndverkets betydning i lys av mangfoldiggjøring, 
computerens rolle, samt produksjon versus reproduksjon, til han stopper opp ved et 
tilbakevendende tema i kunsthistorien: Hvordan definere kunstverkets aura ? Denne 
problemstillingen ble først tatt opp av Walter Benjamin i essayet «Kunstverket i 
reproduksjonsalderen» fra 1936. Der hevdet han at fotografiet mangler aura fordi det 
er laget for reproduksjon.  Som følge av globaliseringen og verdensvevens inntreden er 

Albrecht Dürer. Rhinocerus. Tresnitt. 23,5 cm × 30 cm



denne forståelsen endret  de siste 15-20 årene, poengterer Svenungsson. – Ting har blitt 
snudd på hode og reproduksjonsevnen har blitt  et argument for høyere fremfor lavere verdi, 
hevder han, og trekker frem flere eksempler. For et par år siden ble det solgt et foto av 
Cindy Sherman med opplag på 10 eksemplarer for 3, 8 mill. dollar ved en auksjon i New 
York. Andy Warhol, som lagde silketrykk og såkalte «malerier» i store opplag. Likevel 
er han i dag blant de mest verdsatte kunstnere i verden, og prises høyere enn Picasso, 
impresjonistene og andre gamle mestere. 

Avslutningsvis trekker han frem et 
påfallende eksempel på hvordan det 
hele er snudd på hodet:  For noen få 
uker siden deltok kunstneren Wade 
Guyton på en kuratert auksjon ved 
Christie`s i London.  Hans bidrag 
var et inkjet maleri som var estimert 
til mellom 2,5 og 3,5 mill. dollar. 
Auksjonen ble promotert via sosiale 
medier og kommersialisert på en 
måte som Guyton mislikte. Derfor 
bestemte han seg for å sabotere 
prosjektet selv. Guyton gikk tilbake 
til sin computer, fant den originale 
billedfilen og begynte å trykke 
opp mange eksemplarer av det 
samme bildet. I tillegg publiserte 
han fotografier av originalen 
på Instagram. Sabotasjen gikk 
imidlertid mot sin hensikt og det 
endte med at bildet ble solgt for 3,5 
mill. dollar. 

Slik er situasjonen i dag, og ingen vet hvor veien går videre.

Wade Guyton. Untitled. Epson Ultra Chrome inkjet on linen.142 x 91,5 cm 
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