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20. januar blir Donald Trump innsatt som 
USAs president. Kunstner Christian Messel 
har laget denne tegningen for Morgenbladet.
Les om hans nye utstilling på side 32.
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Donald Trumps egne 
bøker forteller hva  
vi har i vente. 
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C hristian Messels tegninger er detal-
jerte, forseggjorte og nitid laget. De 
kan ved første blikk minne om eldre, 
grafiske koldnål-blad, der formene 
dannes av en uendelighet av tynne 
streker. Lar du bildet synke ytterli-

gere inn, ser du at de ikke nødvendigvis kommer 
fra en spesifikk tid og sted, men flere, at sam-
menhengen mellom tider, handlinger og objek-
ter skaper en absurditet som minner om surrea-
lisme fra tidlig i det tyvende århundre, og at tek-
nikken er nærmere kollasj enn koldnål. 
 Blant Messels motiver finner vi det kjente bil-
det av George Washington som krysser Delawa-
re-elven under den amerikanske uavhengighets-
krigen, men i denne tegnede versjonen er bildet 
skåret i to, i en vertikal linje tvers igjennom det 
som var Washington. Deretter har Messel latt de 
to delene skifte plass, slik at generalen har gått 
fra å være hovedmotivet til å bli to halve bifigu-
rer på hver sin side av en scene der mange menn 
prøver å ro båter over en urolig elv. Med ett for-
teller bildet en helt annen historie. 
 I en annen tegning stjeler Robin Hood matva-
rer i en moderne matbutikk, sett fra blikket til et 
overvåkningskamera. I enda et bilde ser vi en en-
gel som er delt i to, hvorav halve engelen er den 
vi kjenner, fra himmelen, mens den andre halv-
delen viser engelen obdusert, og dermed av kjøtt 
og blod, som en krøtterkropp over en kjøttdisk, 
merket med tall for at man lett skal få oversikt 
over de beste kjøttstykkene. 
 Messel er en samler, eller som han titulerer 
seg: en antikvar. Han tar vare på bøker og bilder 
fordi han kan komme til å bruke dem igjen. Til 
vår samtale kommer han med en stor sekk som 
han trekker frem bøker fra, én etter én. 

Politisk og poetisk. – Når jeg ser arbeidene dine, 
tenker jeg på 1980- og 90-talls postmodernisme i 
Norge, med kunst som lekte med virkelighet og ori-
ginalitet, høyt og lavt, med spørsmål som «hva er 
et bilde?» og «hva er historie?». Det var en tid da 
kunsten smeltet sammen absolutt alt, nesten som 
et forvarsel til den digitale revolusjonen med sine 
uendelige billedstrømminger og anakronismer.
 – Undersøkelsen av representasjon i kunsten 
begynte jo lenge før postmodernismen, ja, kan-
skje til og med lenge før modernismen. Jeg har 
hentet inspirasjon fra en helt annen tid. Det var 
en kombinasjon av billedkunstneren John Heart-
field og kunstkritikeren og teoretikeren John 
Berger som fikk meg inn på det sporet jeg arbei-
der i, og begge disse tilhører jo modernismen. 
 – Det var ganske konkret. Hvordan fant du frem 
til dem?
 – Jeg hadde jo gått på Statens kunstakademi, 
og blitt presentert for en god del teori som var 
ganske høytflyvende, eller for å snu på det, jeg 
var blitt presentert for mye teori som jeg ikke 
hadde forstått. Jeg var bare 22 år da jeg begynte. 
 Her bøyer Messel seg ned og dukker opp igjen 
med to bøker han legger på bordet mellom oss: 
Ways of Seeing av John Berger og en katalog med 
John Heartfields arbeider. 
 – Mens jeg gikk på akademiet, fant jeg Ways 
of Seeing, eller Se på bilder, av John Berger på lop-
pemarked, og helt tilfeldig leste jeg Bertolt 
Brecht og hans teorier om teateret på samme tid. 
Brecht mente at man måtte bygge opp noe, noe 
kunstig, noe forestilt, for å vise virkeligheten. Og 
det igjen forteller meg noe om Heartfields kol-
lasjer. Men også Berger har skrevet om Heart-
field. 
 – La oss først ta Heartfield. Hvem var han?
 – Han var tysk, født Helmut Franz Josef Herz-
feld, men skiftet navn i 1917 som en reaksjon på 
første verdenskrig og den anti-engelske holdnin-
gen som hadde oppstått i Tyskland. Han var en 
del av dada-bevegelsen, men gikk etter hvert 
over til å arbeide med anti-nazistisk propagan-
da, fordi den politiske situasjonen gjorde det 
nødvendig. Han arbeidet en stund på slutten av 
20-tallet med magasinet Arbeiter-Illustrierte-
Zeitung, eller AIZ, som var et venstreradikalt 

Trekker linjer: Man finner ofte historiske referanser i Christian Messels kunst. Han er en samler – eller antikvar – som trekker linjer mellom ulike epoker. Til denne samtalen kommer han med sekken full av bøker.

sere den. Ikke bare slapp man å måtte male, men 
bildet ble også tilgjengelig for alle. 
 – Det var jo mange av dadaistene som arbeidet 
med kollasjer, har du vært opptatt av flere enn 
Heartfield, for eksempel Max Ernst?
 – Ja, jeg har jo sett på alle dadaistene. Heart-
field og Ernst hadde en konflikt. Heartfield men-
te at den politiske situasjonen gjorde kunstnere 

Antikvarens dilemma
teGninG – Den eneste måten jeg kan uttrykke min politiske mening på, er å legge den inn i arbeidene  
mine, sier Christian Messel, som har tegnet ukens forside. Møt ham  i samtale med Lotte Konow Lund.

Lotte Konow Lund  
og  Eivind H.  Natvig (foto) 

magasin. Heartfield samarbeidet nært med Ge-
orge Grosz, et annet medlem av dada-bevegel-
sen. Sammen utviklet de en teori om at kunsten 
ble revolusjonært forandret som følge av at kol-
lasjen ble et uttrykk etter første verdenskrig. Re-
volusjonært fordi man slapp å male noe: Om man 
trengte en bukse, kunne man bare finne en buk-
se, klippe den ut og lime den på og masseprodu-
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Trekker linjer: Man finner ofte historiske referanser i Christian Messels kunst. Han er en samler – eller antikvar – som trekker linjer mellom ulike epoker. Til denne samtalen kommer han med sekken full av bøker.

Antikvarens dilemma
teGnInG – Den eneste måten jeg kan uttrykke min politiske mening på, er å legge den inn i arbeidene  
mine, sier Christian Messel, som har tegnet ukens forside. Møt ham  i samtale med Lotte Konow Lund.

ChrisTian Messel
Christian Messel (født 1980) er utdannet ved 

Statens kunstakademi. Han har hatt flere 
separatutstillinger, blant annet på Galleri K, 
Galleri F15 og NoPlace. Christian Messel er 

innkjøpt av Nasjonalmuseet og andre større 
samlinger. Bor og arbeider i Oslo. 

Separatutstillingen Fakes are in fashion 
kan ses på Galleri K frem til 12. februar.

forpliktet til å arbeide politisk, mens Ernst deri-
mot mente at «å gjøre alt politisk var typisk tysk, 
at man ikke kunne tillate seg å gå på do uten å gjø-
re politikk av det». Heartfield var eksplisitt, han 
hadde en retning og en mening, mens Ernsts ar-
beider var mer tilfeldige.
 – I betydningen poetiske?
 – Ja, man kan si det.

 – Og du foretrekker det som har en retning eller 
en intensjon?
 – Akkurat da var man i en situasjon i Tyskland 
der det sosiale var i total oppløsning, og da har 
jeg mer sympati med den som ville leve seg inn i 
virkeligheten, enn den som drømte seg bort fra 
den. På en annen side er det et spørsmål om 
kunsten kan og skal fylle en så politisk og sosial 

rolle. Heartfield var konsekvent, han gikk helt 
bort fra å stille ut i gallerier da han begynte å ar-
beide med politisk propaganda. Han fortsatte 
ikke som kunstner. 
 – Som du sier, var samfunnet i oppløsning, og 
det var kanskje et lett, eller lettere, valg?
 – Ja, men hvordan jeg som kunstner skal for-
holde meg til samfunnet, hvordan jeg forholder 
meg til politikk, er et gjennomgående dilemma 
for meg. 
 Messel bøyer seg ned og trekker frem en ny 
bok fra sekken.
 – Jeg skal lese et sitat for deg, som jeg fant av 
den surrealistiske maleren René Magritte. Dette 
ble skrevet til det belgiske kommunistpartiet på 
40-tallet: «Den eneste måten poeten og maleren 
kan kjempe mot den borgerlige økonomien på, er 
å gi arbeidene sine et innhold som avviser de ide-
ologiske verdier som opprettholder den borger-
lige økonomien.» 
 – Er du enig med Magritte?
 – Jeg vet ikke. Jeg tenker at den eneste måten 
jeg kan uttrykke min politiske mening på, er å leg-
ge den inn i arbeidene mine. Men jeg vet ikke om 
det bare blir posering. Det jeg lager kan jo bare 
bli kjøpt av dem som kan betale, og verkene blir 
hengt på deres vegger.
 – Det er ikke bare ditt dilemma, men de fleste 
kunstneres. 
 – Jeg tror det er i The Moment of Cubism John 
Berger skriver at hver eneste -isme fra begynnel-
sen av 1900-tallet hadde sin egen ideologiske bak-
grunn, men at hver eneste én også var et forsøk 
på å fjerne seg selv som markedsobjekter. Og at 
alle mislyktes i det. 

Nepenes inntog. – Du fortalte at du fant Berger 
på loppemarked under akademitiden, men hva har 
funnet gjort med arbeidet ditt?
 – Det er hans måte å lese bilder på som har 
opptatt meg, han går gjennom malerihistorien og 
leser den både politisk og med kjærlighet. Berger 
påpeker noe som jeg finner veldig interessant, at 
du ikke nødvendigvis må forstå alle de store, iko-
niske verkene, men derimot de mindre og mid-
delmådige verkene. Det er de som representerer 
sin egen tid. De verkene vi ser på som store i dag, 
var jo de som stakk seg ut i sin egen samtid. Velàz-
quez, Caravaggio eller Rembrandt, Picasso, det 
er alle kunstnere som ikke var typiske for sin tid. 
Derfor er det interessant å finne de som danner 
bakteppet for dem som stakk seg ut. Jeg har prøvd 
å finne bilder som er typiske for perioder. Veldig 
ofte er det bilder jeg ikke nødvendigvis liker selv, 
men bilder som sier noe om sin samtid. 
 – Du bruker ofte historiske og kunsthistoriske 
referanser?
 – Jeg prøver å trekke linjer. Jeg har for eksem-
pel laget en serie av portretter fra forskjellige 
tidsepoker, og satt dem sammen. Det er for at man 
skal se hvor lite mennesket og vårt forhold til 
makt har forandret seg. Vi bruker akkurat like 
mange symboler på makt i dag, men nå har man 
lagt til en form for folkelighet i maktportrettet. 
Som når du ser et bilde av en dresskledd mann 
med arbeiderhjelm og spade, da vet du med en 
gang at han ikke er en av de som faktisk skal gra-
ve i jorda, han poserer, og vil legge fra seg spaden 
og hjelmen så snart bildet er tatt. Maktsymbolik-
ken har flyttet seg, men egentlig ikke så langt, jeg 
har også tatt med denne. 
 Messel trekker en ny bok opp av sekken og blar 
i den. Det er Leo Hubermans Menneskehetens rik-
dommer. 
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Ideen er at man kjøper et 
fantastisk bilde, men etter 

en stund sitter du igjen 
med noe litt stusslig.

Christian Messel , kunstner

••
– Hør på dette sitatet: «Si 1649 til en engelsk

skolegutt, og han svarer Karl den førstes død. Det 
ville ikke falle ham inn å svare det året da neper 
og rotfrukter ble innført fra Nederland.» Og det 
er tematikken jeg har arbeidet med de siste tre–
fire årene. Å se historien fra et annet perspektiv 
enn det vante.

– Kan du gi meg et konkret eksempel blant bil-
dene dine?

– Jeg har tegnet av et ikonisk bilde der den
amerikanske generalen Douglas MacArthur vas-
ser i land på Leyte Island på Filippinene i 1944, 
med ordene «I have returned» (en forlengelse av 
erklæringen «I will return» fra to år tidligere, da 
han ble presset til å forlate Filippinene og trekke 
den amerikanske basen tilbake til Australia). Jeg 
bestemte meg for å tegne maktmennene i for-
grunnen og de menige soldatene i bakgrunnen 
med samme grad av detaljer og presisjon, ved å la 
streken bli større jo nærmere forgrunnen den 
kommer. Vanligvis tegnes det i forgrunnen mest 
detaljert. Jeg har nå brukt like lang tid på å tegne 
hver enkelt person i bildet.

– Tenker du på det som en slags demokratise-
ring av bildet? Alt skal telle like mye for hva vi opp-
lever?

– Nei. Jeg stiller spørsmål ved maktforholdet
i bildet. Jeg sier at det som er i bakgrunnen kan-
skje er like viktig som det vi ser foran.

– Det er jo et ikonisk bilde, som de fleste har sett,
bærer vi ikke da med oss det egentlige bildet, og der-
med maktforholdene, inni oss, selv om vi ikke kjen-
ner til bildets omstendigheter?

– Det gjør vi nok, men det er ikke slik at det er
et enkelt bilde som er viktig for meg, det er hvor-
dan vi leser de ikoniske bildene. Jeg tror ikke min 
kunst forandrer noe, men den kan åpne opp for 
spørsmål om nettopp maktforhold. Hvis man 
skulle skrive historien om, må man være histori-
ker. 

Midlertidig landskap. – I noen kollasjer er klip-
pekanten i papiret du har klippet i tydelig, hva be-
tyr det?

– Det er jo noe jeg har lurt på mange ganger
selv – det er noe Heartfield over det. Men det er 
også noe Brecht i det at noe viser til sin egen kon-
struksjon. I tegningene 
mine er ofte overgangene 
sømløse som i digitale ma-
nipulasjoner. 

– Innimellom, eller gan-
ske ofte, arbeider du med 
humor. Du har for eksem-
pel tegnet et postkort med 
overdimensjonerte gress-
kar, de er så store at de ikke ser ekte ut, og de er plas-
sert på en vogn i et landskap, og jeg har forstått det 
slik at deler av tegningen vil forsvinne etter hvert? 

– I kunstverdenen er man opptatt av hva som
er lysekte, som følge av at tegningen er et inves-
teringsobjekt. Kjøperne får med seg sertifikat 
som garanterer for eller forklarer materialene når 
de kjøper et verk. Jeg har laget en tegning av en 
vogn med hest og kjerre som er lastet med tre 
overdimensjonerte gresskar bakpå, men etter 
hvert vil alt rundt forsvinne, og kjøperen vil sitte 
igjen med tre gresskar. 

– Er ikke det en anakronisme innen kunst at
kunstnere er opptatt av å vise at man ikke vil være 
investeringsobjekt ved å ta avstand til håndverk, 
og samtidig blir det stadig viktigere at kjøperne får 
vite hvordan de skal oppbevare og behandle kunst-
en for å bevare investeringen sin best mulig?

– Jo, og i dette arbeidet får kjøperen noe å in-
vestere i, men noe annet enn det man ser når man 
kjøper det. Ideen er at man kjøper et fantastisk 
bilde, men etter en stund sitter du igjen med noe 
litt stusslig, like fullt vil det være et investerings-
objekt.

– Dessuten skjer det noe med perspektivet,
gresskarene var store, og når konteksten forsvin-
ner, blir de heller små?

– Ja, bildet er hentet fra et slags skrytepostkort.
Det var en amerikansk postkortsjanger der man 
manipulerte fotografier og lekte med størrelser, 
blåste ting opp. 

– «Everything used to be big in America.»
– Jeg synes det er morsomt å bruke andres ma-

nipulasjoner når jeg manipulerer selv. Vi er jo i 
en verden der de fleste bilder etter hvert er ma-
nipulerte, men der det skjer så sømløst at vi ikke 
lenger er bevisste på at verden blir manipulert. 

Sild og sedler. – Hvordan forholder du deg til dem 
som kjøper kunsten din – hva tenker du om det å 
selge kunst?

– Det er godt å tjene penger. Men jeg prøver å
ikke tenke på det når jeg lager kunsten. De gan-
gene jeg har fått spørsmål om å lage bestillings-
verk, har jeg sagt nei. Timelønnen blir uansett så 
lav at jeg ikke tjener noe særlig på det. Men jeg 
har innsett at man noen ganger må gå på kompro-
miss med seg selv. Som da jeg laget et forslag til 
utforming av nye norske sedler. 

– Ja, du var en av dem som ble invitert til en luk-
ket konkurranse om utformingen av de nye norske 
sedlene. Jeg må bare spørre, gikk du inn for å vinne 
den konkurransen? Jeg opplevde forslagene dine 
som ærlige og direkte, og kanskje mer direkte enn 
det man er vant til på en seddel?

– Det var et oppriktig ment prosjekt hvor jeg
kunne bruke tematikkene jeg har hatt i kunstner-
skapet mitt ellers. Det var et gitt tema med havet, 
og et undertema for hver seddel, ellers sto vi fritt. 
Du må forresten få med at dette var noe jeg gjor-
de sammen med Pati Passero, som er grafisk de-
signer. 
 Messel bøyer seg igjen ned og kommer opp 
igjen med en katalog med konkurranseutkastene.

– Et av forslagene våre var en tallerken med et
sildemåltid på den ene siden av seddelen, mens 
det på den motsatte siden var det en tom taller-
ken. Sild er jo som kjent noe som kommer og går. 

– Brukte du oljen som symbol på et av forslage-
ne dine?

– Nei, fordi jeg mener at det bare er to måter
å bruke oljevirksomheten på en seddel: Enten at 
vi hyller oss som oljenasjon, eller at vi er kritiske. 
Om Norges Bank trykker en tegning av meg som 
viser en kritisk holdning til oljeutvinning på en 
seddel, blir det som om jeg leverer en bestilt kri-
tikk. I stedet valgte vi å bruke hvalfangst, som er 
et tilbakelagt norsk kapittel. Veldig mye av den 
tidlige rikdommen vi hadde, kom fra hvalfang-

sten. Etter hvert holdt det 
på å gå veldig galt, fordi 
man var i ferd med å ut-
rydde bestandene. Men 
det er noe ærlig over det 
som analogi, til den senere 
rikdommen, til oljen, som 
er en selvfølgelighet. 
– Men er ikke oljen også et 

tilbakelagt kapittel nå?
– Tenk deg at vi hadde satt en vindmølle på en 

pengeseddel, da hadde det vært en løgn om at vi 
er et miljøforegangsland, samtidig som vi frem-
deles tar opp en masse olje. Om vi derimot hadde 
hatt hvalfangst på en seddel, ville det vært et his-
torisk faktum. 

– Kan en pengeseddel være humoristisk? Jeg
tror aldri jeg har sett en humoristisk pengeseddel i 
bruk. 

– Det tror jeg at jeg har, men da er det nok ufri-
villig. 

– Det har du nok rett i. Og det må jo ha noe med
at det skjer en forskyvning mellom den påståtte 
verdien til seddelen og hva den viser? Som en pen-
geseddel fra et styrtet diktatur. Hva om seddel kun-
ne ha blekk som forsvant etter hvert, slik som teg-
ningene dine?

– Og at noe står igjen? Jeg kunne jo ha brukt
det bildet av et overdådig stilleben der det etter 
en stund bare er en liten fisk igjen?

– Da blir det mye å tenke på: Du gjør det mot-
satte av Jesus – å la et måltid som metter mange 
bli en enkelt liten fisk, likevel er det et helt konkret 
verdipapir som ikke mister sin verdi?

– Vel, mitt første utkast til tittel på utstillingen
var «De første skal bli de siste, og de siste de før-
ste».
Lotte Konow Lund er kunstner. Siste utstilling: Hold 
allting kjært, Henie Onstad Kunstsenter, høsten 2016.
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10. februar kl. 19–22:
Velkommen til åpning!

12. februar kl. 13–14:
kunstnersamtale med
Robertas Narkus og
omvisning i utstillingen
ved kurator Eglė 
Mikalajūnė

Augustas 
Serapinas 

Berglind Jona 
Hlynsdóttir 

Egle 
Budvytyte 

Gunnhildur 
Hauksdóttir

Kristin 
Tårnesvik 

Saulius 
Leonavicius 
& Vida 
Straseviciute 

Mo 
Abd-Ulla 

Tanya 
Busse 

Victoria 
Durnak

Robertas 
Narkus

akershuskunstsenter.no 
nidacolony.lt

Akershus Kunstsenter, 
Storgata 4, Lillestrøm 

punkto.noGALLERI F 15
BIØRN BIØRNSTADS VEG
ALBY GÅRD
1519 Moss
+47 69 27 10 33

28. januar - 22. mars 2017

ROXY FIREFLY

PROGRAM 2017

Foto: Janne Kruse og Andreas Siqueland

Kunstnere: Janne Kruse og Andreas Siqueland
Kurator: Maria C. Havstam
Velkommen til ustillingsåpning på Galleri F 15 lørdag 28. januar kl. 14.00  
Gratis buss t/r Oslo-Moss, se mer på www.punkto.no

28. januar – 22. mars på Galleri F 15
Roxy Firefly med Janne Kruse og Andreas Siqueland 
8. april – 31. mai på Galleri F 15
Exitus – død, sorg og melankoli
17. juni – 11. oktober på Galleri F 15 og Momentum kunsthall
MOMENTUM 9: Alienation 
21. oktober – 17. januar 2018 på Galleri F 15
Skiptvet
Se mer på www.punkto.no

VÅRPROGRAM 2017

19.01. - 12.02. Erling Valtyrson Nye mezzotinter

16.02. - 12.03. Sverre Bjertnes Nye grafiske arbeider 
23.03. - 29.04. Morten Krogvold Nye fotografier

04.05. - 03.06. Lars Elling Nye grafiske arbeider

08.06. - 01.07. Arne Bendik Sjur Fotografier

Åpent tir-fre 10-17  
tor 10-18, lør-søn 12-16

www.kunstverket.no

Kirkegata 5, 0153 Oslo 
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Forgjengelig: Med tiden vil omgivelsene i Christian Messels tegning forsvinne og man sitter tilbake med tre gresskar. Motivet bygger på et gammelt amerikansk skrytepostkort.

Maktforhold: I Christian Messels versjon av et kjent fotografi fra de alliertes erobring av Filippinene i 1944 forskyves oppmerksomheten fra maktmenneskene i forgrunnen til de menige i bakgrunnen. 




