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Mitt spørsmål blir mer presis om tradisjons-
kunsten, og det vil i denne sammenhengen 
først og fremst si folkekunsten, har noen 
rolle å spille for kunst og forming i skolen, 
og i tilfelle hvilken. For tydelighetens skyld 
setter jeg kunstformene skarpt opp mot 
hverandre, vel vitende at virkeligheten all-
tid befinner seg et sted midt i mellom.

Det er knapt noen uenighet om at sko-
lens mål må være både å bibringe barnet 
kunnskaper og å utvikle dets iboende 
evner, og det er knapt heller uenighet om 
at dette må skje både gjennom individu-
alisering og sosialisering. Det er som en-
keltmennesker i et større fellesskap at vi 
mestrer livets utfordringer, og mye av vår 
kunnskap får først mening i utvekslingen 
med andre. Men om vi kan være enige 
om et slikt generelt mål, blir det straks 

mer komplisert når vi skal vurdere hvilke 
konkrete veier vi skal gå for å nå målet.

Det har uten tvil vært en tendens til å se 
formningsfagene som en arena for den in-
dividuelle skapelsen, ut fra forestillingen 
om at kunstens vesentligste funksjon er å 
artikulere en personlighet eller i hvert fall 
en personlig tolkning av verden. Mange, 
og ikke minst kunstnerne selv, betrakter 
frihet som en absolutt forutsetning for  
kunstnerisk skapelse, og de vestlige kunst-
historikere har vurdert de kunstnere høyest 
som har forstått å fri seg fra tradisjonen og 
mest overbevisende innlede en ny epoke 
i kunsthistorien. Det er takket være slike 
personligheter og deres epokegjørende 
verker at kunsten i det hele tatt kan innde-
les i epoker. Kant sier at geniet er den som 
ikke underkaster seg eksisterende regler, 

men som selv innstifter dem. Riktignok 
er geniene unntak, men bedre enn andre 
synes de å rettferdiggjøre og inkarnere det 
humanistiske frihetsideal som vi hyller i 
Vesten.
 
Men friheten skal mestres og den med-
fører ansvar, og friheten er ikke bestandig 
skapende. I boken Frihetens forvandling, 
som kom ut tidligere i år, skriver filosofen 
Arne Johan Vetlesen: ”Vi kaller det frihet, 
dens realisering i frihetens egen markante 
epoke; men det kan arte seg som det pur 
motsatte: som valgtvang og rovdrift på en 
selv og hele ens repertoar som menneske-
lig subjekt.” (Vetlesen 2009:10) Tesen 
Vetlesen vil utarbeide, skriver han, ”er at 
overskuddet av valgmuligheter i indivi-
dets tilværelse oppleves like meget, eller 
endatil mer, som en belastning enn som en 
frigjøring.” (26) Friheten har sin pris, og 
mye av det individet vinner i frihet, betaler 
det i tapt fellesskap: ”Tapet av det over-
leverte fellesskapet er smertefullt og kan 
gi opphav til ensomhet fordi intet dugelig 
oppleves å komme i stedet for det tapte og 
nå erklært avleggse.” (21)

Vetlesen beskriver vår nyliberale tidsalder 
generelt, og ikke den kunstneriske friheten 
spesielt. Men den smertefulle taps- og 
ensomhetsopplevelsen som kjennetegner 
vårt samfunn, kommer klart til uttrykk 
også i vår tids kunst. I en anmeldelse av 
avgangsutstillingen til årets studenter fra 
Statens Kunstakademi  skrev Line Ule-
kleiv for noen uker siden: ”Fokus på ens 
egen kunstnerpersona har hatt et kraftig 
oppsving i samtidskunsten, og i denne 

Spilleregler og spille-
rom i kunsten

  Av Mikkel B. Tin

”Nordisk Kurs: Miljøperspektiv på kunst, design og arkitektur”

Jeg er ikke sikker på om det er i egenskap av landets eneste profes-
sor i tradisjonskunst at jeg er blitt invitert til Nordisk Kurs. Men i 
dette innlegget har jeg tenkt å diskutere forholdet mellom den frie 
kunstneriske skapelse og tradisjonen. 

Fri skapelse (avgangsutstillingen til Statens Kunstakademi) og tradisjon (prosesjon i Morava (Fra 
Antonín Václavík, Luhacovské Zálesí, Luhacovice 1930, pl. CXXXIII, fig. 347)). 

Fra avgangsutstillingen, 2009.
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utstillingen får dette svært forskjellige ut-
slag – som Lars Myrvolls brukte jeans i en 
krøll på en sokkel, Sigmund Skars filmede 
performance bygget rundt en selsom byg-
deromantikk og Inga S. Søreides doble 
voksmodell av sin egen, liggende kropp. 
Kristian Skylstad, som allerede er et 
rimelig velkjent navn, preger store deler av 
utstillingen, også alliert med Stian Gabri-
elsen og Lars Myrvoll. De jobber med en 
hårfin balanse mellom det plumpt selv-
oppslukte og en slags genuin skadeskutt-
het.” (Morgenbladet 29. mai)

”Det plumpt selvoppslukte” og ”den genu-
ine skadeskuttheten” er etter min mening 
to symptomer på den samme valgtvangen 
som Vetlesen beskriver som en ”rovdrift 
på en selv og hele ens repertoar som men-
neskelig subjekt”. I sin anstrengte origi-
nalitet og smertefulle avsondring fremstår 
verkene fremfor alt som vitnesbyrd om 
manglende kommunikasjon og tapt fel-
lesskap. Det gjelder budskapet, men også 
formen: Når det individuelle kunstkonsep-
tet erstatter det tradisjonelle kvalitetskri-
teriet, kan verket ikke lenger bedømmes 
på grunnlag av iboende kvaliteter, men vil 
helt og holdent avhenge av at kunstneren 
kan overbevise om sitt konsept. Konseptet 
er selvsagt viktig, for det viser hvordan 
kunstneren forvalter friheten, og hvilket 
fokus hun velger; men der konseptet er 
svakt, er det intet i verket som kan holde 
det oppe. Geniene er som sagt unntak, og 
det autonome kunstverket blir ikke noe 
større enn kunstneren, og av mangel på en 
sterk sak vil også verket mangle overbe-
visningens styrke.

”Den type autoritet, sier Vetlesen med 
henvisning til den tyske sosiologen Ulrich 
Beck, som kan knyttes til tradisjon, til reli-
gion, i det hele tatt til overleverte forestil-
linger og normer for hva som er individets 
rolle innenfor fellesskapet det fødes inn i, 
er på hell.” (Vetlesen 2009:19) Vi ser denne 
tendensen i kunststudentenes avgangsut-
stilling, og deres arbeider må betraktes 
som symptomatiske for den tilstanden vi 
befinner oss i. Derfor er de viktige. Men 
betyr det at noe slikt som tradisjonskunst 

er definitivt utdatert og helt uten betydn-
ing for kunstutøvelsen innenfor og uten-
for utdannelsesinstitusjonene? Eller blir 
tradisjonskunsten bare så meget desto 
mer betydningsfull som et alternativ, som 
et bevis for at det selv med en begrenset 
frihet er rom for kunst?  Og ikke bare rom 
for kunst, men for den kraft og glede som 
kommer med en kunst som knytter sam-
men generasjonene og medlemmene av 
samme generasjon. Tradisjon eksisterer i 
det hele tatt ikke uten slike fellesskaper i 
tid og i rom, og de tradisjonelle kunstverk-
ene som har overlevet fra fortiden, og som 
ennå lever i beste velgående mange steder 
i verden, vitner om både fantasi og energi, 
teknisk mestring og estetisk sans.

Hvis vi er enige om at skolen har en viktig 
oppgave i ikke bare å individualisere bar-
na, men også å sosialisere dem, mener jeg 
at vi har bruk for tradisjonskunsten, eller i 
hvert fall noen av de egenskapene som ut-
merker tradisjonskunsten. Det er mulig at 
enkelte sterke personligheter blant elever 
og studenter kan vokse på en høy grad av 
frihet i kunstfagene; men selv de vil kunne 
nyttiggjøre seg det utgangspunktet og den 
rammen som tradisjonen gir, og det sam-
spillet som finner sted mellom dem som 
bærer tradisjonen videre. 

Faktisk vil jeg mene at tradisjonskunsten 
i stor utstrekning nettopp dreier seg om 
samspill. For man kan se tradisjonen som 
et spill som spillerne spiller sammen, og 
ikke bare sammen i den samme tiden, men 
også med fortiden. 

For som ethvert annet spill forutsetter 
tradisjonen et sett av spilleregler, og disse 
reglene må være gitt før spillet begyn-
ner. Det blir intet spill der den enkelte 
spiller selv dikterer spillereglene. Og 
de spillene som blir spilt med størst og 
uoppslitelig spilleglede, har ofte spille- 
regler som er blitt videreført fra generasjon 
til generasjon gjennom uminnelige tider. 
Det særlige ved spillet er i det hele tatt at 
det går forut for de spillende og definerer 
deres spillerom. I spillet er friheten altså 
sterkt begrenset, til gjengjeld er det først 

Fra avgangsutstillingen til årets studenter fra 
Statens Kunstakademi (nedlastet fra nettet). 
Foto: Stenersenmuseet.

Fra avgangsutstillingen, 2009. Fra avgangsutstillingen, 2009.

Hviterussiske seremonielle håndklær (fra Volha 
Labacheuskaya, Bond of times. Belarusian tow-
el, Belarus, Minsk 2009, s. 90-91).
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akademiske kunsten, og også i akade-
mistudentenes arbeider, blir den tildelt en 
oppgave, og kunstneren blir bedømt etter 
hvordan hun har løst den oppgaven hun 
har stilt seg. Opp gjennom kunsthistorien 
har kunsten påtatt seg den oppgaven å il-
lustrere bibelske fortellinger, mytologiske 
forestillinger, den sosiale virkelighet, og 
nå den autonome kunstneren. I alle disse 
tilfellene inngår kunsten som en under-
ordnet del av et større prosjekt, et prosjekt 
som har lite med spill å gjøre, og som bare 
lykkes i kraft av det endelige verket og 
dets evne til å illustrere konseptet. Tradi-
sjonskunsten derimot kan med langt større 
rett betraktes som et spill: Den påtar seg 
sjelden en slik illustrerende oppgaven og 
har i det hele tatt sjelden et mål utenfor seg 
selv. Den kan riktignok være dypt alvorlig 
og inngår ofte i livets store høytider, men 
den består først og fremst i den bevegelsen 
som utspiller seg i et gitt spillerom og 
ifølge et gitt sett av spilleregler. Verket selv 
spiller i folkekunsten en mindre rolle enn 
den prosessen der edet blir skapt først og 
siden brukt. Det er ikke tenkt som en gjen-
stand på det åpne marked eller i museum; 
det inngår fra starten i en gitt tradisjon.

Det er sant at vi har vennet oss til å se skep-
tisk på det som er gitt, ettersom vi mener 
at det gitte begrenser den valgfriheten vi 
setter så høyt, og helt særlig i den kunst-
neriske skapelsen. Men det gitte innebærer 
jo ifølge ordets betydning en gave til oss, 
og hvis vi er villige til å se overleveringen 
ikke som en tvang, men som et utgangs-
punkt for stadig nye fortolkninger, kunne 
vi lettes for mye av frihetens byrde og val-

spillereglenes begrensninger som åpner et 
spillerom; og om spillereglene begrenser 
handlingsmulighetene, er det på den annen 
side bare takket være reglene at handling 
og samhandling blir mulig. 

„Det spillerum, hvori spillet udspilles, 
skriver Hans-Georg Gadamer i Sandhed 
og metode, bliver så at sige udmålt indefra, 
gennem spillet, og afgrænsningen af det 
sker langt mere i kraft af det mønster dets 
bevægelse fastlægger, end i kraft af, hvad 
det støder på, dvs. det frie rums grænser, der 
udefra begrænser bevægelsen.” (2009:106) 
Spillet fritar spilleren for en del av det 
ansvaret som følger med friheten, og 
som Vetlesen beskriver som en byrde; 
spillerommet gir spilleren en begrenset 
handlingsfrihet, men spille-reglene gir 
spillerne en mulighet for samspill. Spillet 
har nok et mål, men når målet er nådd, er 
spillet slutt. 

Derfor består spillet først og fremst i den 
veien man går, og kanskje er det riktigst 
å kalle spillet en eneste omvei i en ek-
sistens som ellers er spent ut mellom våre 
oppgaver og deres løsninger. ”Ethvert spil 
stiller en opgave for det menneske, der 
spiller det… og disse opgaver er spilop-
gaver, fordi spillets virkelige formål slet 
ikke er løsningen af denne opgave, men 
strukturering og formning af selve spillets 
bevægelse. … Spillet er faktisk begrænset 
til at fremstille sig selv. Dets væremåde er 
altså selvfremstilling.“ (113)
Når kunsten skal illustrere en tekst, el-
ler et konsept, slik man ofte ser det i den 

Telemarkskvaler. 
Foto: Norsk Folkemuseum.

Flere Telemarkskvaler, alle variasjoner over 
samme tema.
Foto: Norsk Folkemuseum.

Rosetter. Variasjoner over samme tema.
Foto: Norsk Folkemuseum.

Flere rosetter på sengetolper fra Telemark. Norsk Folkemuseum. Foto: Mikkel Tin.
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gets kval og kanskje oppleve å spille med 
større glede. I tradisjonen er mange av våre 
forgjengeres dyrekjøpte erfaringer nedfelt, 
og dersom vi tok imot deres innsikter og 
bygget videre på dem, ville kanskje vår 
egen prestasjon vinne i så vel estetikk som 
teknikk.

Tradisjonskunstneren forholder seg i mangt 
og meget som musikeren, for musikeren 
spiller jo et musikkstykke som er over-
levert fra fortiden. Og for så vidt som 
musikeren er musiker og ikke komponist, 
opplever hun ikke de gitte notene som en 
begrensning i sin kunstneriske utfoldelse; 
snarere som den absolutte forutsetningen 
for den kunsten hun utøver. 

Også tradisjonskunstneren kan betraktes 
som en fortolker, for man kan jo bare være 
tradisjonskunstner for så vidt som man 
skaper med utgangspunkt i en tradisjon. 
På samme måte som musikeren er avhen-
gig av de notene hun spiller, er tradisjons-
kunstneren henvist til de motivene og de 
kompositoriske prinsippene som utgjør 
tradisjonen; det betyr ingen slavisk kopier-
ing, men en skapende tolkning, for det som 
utmerker tradisjonskunstneren, er at hun 
aldri nøyer seg med å kopiere, men alltid 
varierer de temaene som hun har fått til sin 
rådighet. 

I en bok om det geometriske konseptet i 
islamsk kunst leser vi: ”Den muslimske 
kunstneren underordner gjerne sin individ-
ualitet under den liksom objektive og uper-
sonlige skjønnheten i hans verk. Europeere 
i vår tid stiller seg skeptiske til enhver kanon 

som er blitt pålagt kunsten, og de er altfor 
tilbøyelige til å se den som en hindring for 
kreativiteten, spesielt når denne kanon kan 
overføres til en matematisk formel. Men 
de geometriske modellene som blir brukt 
i tradisjonell kunst har intet til felles med 
en rasjonell enn si rasjonalistisk systema-
tisering av kunsten… Det viktigste fra et 
estetisk synspunkt er det kvalitative og 
ikke kvantitative i fremgangsmåten, der 
sirkelens implisitte tilstedeværelse garan-
terer det harmoniske forholdet mellom del 
og helhet. Så snart dette rammeverket er 
fastlagt, kan kunstneren fylle verkets ulike 
elementer inn i den. På den måten får hans 
fantasi fritt spillerom; den blir ledet, men 
ikke undertrykt; den fullkomne regelen 
inspirerer, den dreper ikke.” (Titus Burck-
hardt i El-Said 1976:IX-X) Enhver som 
kjenner litt til islamsk kunst, design og 
arkitektur, vet hvor rik den er, og hvor vir-
tuost kunstnerne klarer å spille, selv med – 
eller nettopp takket være – det begrensede 
antall grunnformer de har til rådighet.

Når det gjelder å bringe frem de kunst-
neriske evnene hos en elev eller student, 
forestiller jeg meg at en kunstutøvelse av 
denne typen kan være vel så egnet som den 
fullstendige friheten. Ikke alle eier evnen 
til en fri kunstnerisk skapelse, men de 
fleste har et behov for å utfolde seg kunst-
nerisk. Kunsten er en kunnskap som andre 
kunnskaper, og den innebærer et utvilsomt 
kognitivt aspekt. Men den innebærer frem-
for alt et praktisk utøvende aspekt som 
mangler i mange andre av de kunnskapene 
som skolen formidler; kunsten engasjerer 
ikke bare sjelsevnene, men også kroppen.  

Klippekirken i Jerusalem og Saad-mausoleet i 
Marrakesh. (bilder fra nettet).

Sengestolpe og islamske rosetter. (Norsk Folkemuseum. Foto: Mikkel B. Tin. Tegninger fra El-Saids 
bok).

Islamsk mønsterkonstruksjon.
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Mens de teoretiske fagene ennå i høy grad 
baserer seg på det kartesianske skillet mel-
lom den tenkende og den utstrakte sub-
stans, og forutsetter tanken som eneste kil-
de til sann erkjennelse, vil fenomenologen 
Edmund Husserl si at bevisstheten ikke i 
første rekke er vår tanke men vår kunnen. 
Descartes sa ”jeg tenker, altså er jeg” og 
beviste vår væren med vår tanke; Husserl, 
og med ham Maurice Merleau-Ponty, sier 
at ”jeg kan før jeg tenker” (Merleau-Ponty 
1994:91). Vi er til stede i verden med vår 
kropp, og ”jeg kan” utveksle med omver-
denen gjennom min sansende og hand-
lende kropp før ”jeg tenker” verden. I 
dette perspektiv blir de motoriske evnene 
av avgjørende betydning, altså slike fer-
digheter som kalles taus kunnskap fordi de 
blir innlært som en kroppslig praksis uten 
å styres eller overstyres av intellektet. Min 
levende kropp er ”min stadige bevægelse 
ud mod en verden”, sier Merleau-Ponty 
(1994:100), og hele hans persepsjons-
fenomenologi har til hensikt å vise at den 
intellektuelle intensjonalitet (”intention-
nalité d’acte”) er grunnet på en inten-
sjonalitet i den levende kroppen (”inten-
tionnalité opérante”). ”Min kropp, mine 
sanser er nettopp denne tilvante viten om 
verden, denne implisitte eller sedimenterte 
vitenskapen” (1945:275), og en motorisk 
ferdighet er en måte å forstå verden på,  
å tilegne seg en verden på, den er ”en  
udvidelse af eksistensen”, sier Merleau-
Ponty (1994:110).

Det er denne implisitte eller sedimenterte 
vitenskapen som er utgangspunktet for 
våre bevisste valg, for vår frihet. Hvis det 
å skape kunst bare blir å tenke den, uttenke 
den, slik det kunne synes når man ser verk-
ene til studentene på Kunstakademiet, mis-
ter kunsten sin elementære betydning som 
en kroppslig kunnen, og kunstneren mister 
det grunnlaget som hennes frihet skulle 
hvile på. Hvis kunsten derimot i høyere 
grad blir utøvelse innen gitte rammer, slik 
den er det i tradisjonskunsten, vil hun som 
medspiller i det fellesskapet tradisjonen 
åpner for, kunne skape sitt eget overbe-
visende bidrag til det felles kunstneriske 
uttrykket. 

En tradisjon er bare når den er levende, 
og derfor er den ikke så meget fortid som 
en stadig aktuell nåtid, en hele tiden ny 
fortolkning av overleveringen. En virkelig 
tradisjonskunst blir ikke forvaltet og vi-
dereført av utdannelsesinstitusjoner, den 
lever og endrer seg gjennom en praksis, 
ofte en kroppslig praksis basert på taus 
kunnskap. Tradisjonen henter i det hele 
tatt mye av sin styrke i den kroppen der 
den sedimenteres og aktualiseres; og det 
er fordi tradisjonskunsten har denne nære 
forbindelse med vår kropp, at den ikke 
bare er felles for medlemmene av en gitt 
kultur, men i mange tilfeller knytter sam-
men medlemmene av helt ulike kulturer. 

Når vi tenker godt etter, er det uansett 
en rekke premisser som vil være gitt oss 
allerede i kraft av at vi har en kropp som 
forholder seg til en fysisk og sansbar ver-
den. I den boken jeg har skrevet om De 
første formene. Folkekunstens abstrakte 
formspråk, har jeg forsøkt å vise hvordan 
disse formene er knyttet til vår kroppslige 
tilstedeværelse i verden. Således er sirke-
len den synskretsen som alltid innkretser 
oss, uansett hvor langt vi går; det er på 
denne horisonten at himmelhvelvingen 
hviler, med sitt høyeste punkt alltid rett 
over vårt hode. Firkanten er definert av 
fire kanter, og kantene av fire hjørner. 
Den verden vi bebor, er en firkant utspent 
mellom fire verdenshjørner. Og der linjen 
mellom øst og vest skjærer linjen mellom 
nord og syd, fremkommer korsformen, og 
hver av oss befinner seg alltid midt i dette 
korset, alltid på vei, alltid ved korsveien. 
Sirkelen blir et bilde på sol og himmel, 
firkanten på jord og kultur, og korset på 
skjæringspunktet mellom aksene. Disse 
formenes gyldighet avhenger ikke av våre 
valg, og det er deres ubetingede gyldighet 
som har sikret dem deres særlige plass i 
tradisjonskunsten, og noen ganger i den 
akademisk kunsts avantgarde.

I slike geometriske uttrykk er det ikke 
kunstnerens individualitet som står i 
fokus, men formene og deres iboende styr- 
ke, og fordi disse formene er like sanne 
for oss alle, kan spillet med dem også 

Utsnitt av skjortekrage sydd av Helga Fahre 
Bergland. Foto: Mikkel B. Tin.

Cube 4 av Mario Gagliardi, 2004. (Bilde fra 
nettet.)

Utsnitt av avgangsutstillingen til studenter fra 
Statens Kunstakademi 2009.
Foto: Stenersenmuseet.

Utsnitt av skjortekrage sydd av Helga Fahre 
Bergland, 2008. Foto: Mikkel B. Tin.

Islamsk arkitektonisk dekor fra El-Saids bok.
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bli et samspill. Uttrykkene kan nok være 
høyst personlige, men de blir ikke private, 
og når kunstneren velger dem, er det ikke 
minst for å fravelge det psykologiserende 
og historiserende. Maleren begrenser be-
visst sin frihet og avgrenser et spillerom 
for former som er ”rent pikturale”, sier 
Malevitsj for å skjelne dem fra slike former 
som skal gjengi vår flyktige virkelighet. 
Abstraksjonen blir ikke av den grunn et 
retningsløst eller meningsløst spill, tvert 
imot innebærer den en konsentrasjon om 
noe vesentlig og varig i det flyktige. I så 
måte har abstraksjonen noe til felles med 
fenomenologien.

I den boken jeg nevnte innledningsvis, 
Frihetens forvandling, skriver Arne Johan 
Vetlesen: ”Selve tanken om at noe er gitt 
i betydningen: en gang for alle, hinsides 
forandring og opphevelse, og dermed 
utenfor rekkevidden og maktutøvelsen til 
et – nettopp – fritt, velgende og autonomt 
subjekt, er utålelig for utøverne av den 
frihetsforståelsen jeg sikter til.” (Vetlesen 
2009:9). Men vi kan ikke fravelge vår 
kropp og den verden vi bebor, og en-
hver persepsjon bygger på det Merleau-
Ponty kaller en tradisjon i kroppen. Som 
en tradisjon i vårt eget liv betinger våre 
første persepsjoner de senere, og våre egne 
persepsjoner knytter an til andres i en felles 
erfaringsverden. Og det som gjelder for 
sansningene, gjelder også for bevegelsene 
og handlingene: Gjennom øvelser som kan 
ta år, sedimenteres de i vår egen og sam-
funnets kropp, og kan derfra hentes frem 
som en tradisjon som kan sikre ikke bare 
kontinuitet, men også kommunikasjon og 
konstruksjon.
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