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Det kan være bra for den delen
av kommunikasjonsbransjen
som kan gi verdifull innsikt. Vi
forventer boost av interesse i
USA for Trumps regjering og
politikk fra næringslivet.
Lars Erik Grønntun i kommunikasjonsbyrået Gambit H+K,
til Kampanje
Sannheten er at jeg på denne
dagen ikke kan kalle meg det

samme som Donald Trumps
tilhengere – så jeg kaller meg
heller for en Jesus-disippel.
Lisa Marie Hareide sliter med å
kalle seg kristen, i VG
Disse lederne kan neppe ha et
større samfunnsansvar enn
statsministeren.
Aslak Bonde tar til orde for å
senke medieledernes lønn,
i Morgenbladet
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Noen av de samme som gikk ut
av sitt gode skinn fordi Hareide
gikk i Pride, lever helt fint med
«grab them by the pussy».
KrF-bystyrerepresentant i Oslo,
Erik Lunde, på Twitter
Det kan være passende å
påminne om at verden går til
grunne hele tiden – for noen.
Asle Toje i Morgenbladet
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»

ske arbeidere ut av fortellingen etter valget.

sfolk?

INGEN KJEMPE: Bjarne Melgaard er ikke viktigere enn Munch,
skriver forfatteren. Her fra utstillingen Melgaard + Munch.
FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Skyggen over
Edvard Munch
EKELY

Per Maning

Dette handler for oss på

svarte, som blant annet betyr
at én av tretten svarte amerikanere har mistet stemmeretten på grunn av domfellelse.
Dette er like reelle, objektive
problemer for arbeidsfolk
som handelsavtaler og
avindustrialisering.
Advokaten Van Jones er
blant dem som har snakket
om et «whitelash» – et
backlash mot årene med
Obama, et slags «nå er det vår
tur» – og hvordan det skaper
frykt blant ikke-hvite amerikanere. Det er en frykt som
må tas på alvor: Når vi følger
med på hvilke konsekvenser
Trumps politikk vil få for
fattige arbeidere, må vi også
følge med på hvordan disse
konsekvensene kan se

annerledes ut for ikke-hvite,
som også tilhører de fattige og
arbeiderne.
Vi bør passe oss for å bygge
opp under et narrativ som
skaper et motsetningsforhold
mellom analyser av økonomisk urettferdighet og
diskriminering basert på for
eksempel rase.
I en av reportasjene før
valget intervjuet Klassekampen musikeren og Black
Lives Matter-aktivisten
Ja’mal Green, om frustrasjonen i bydelen Englewood i
Chicago. Han snakker om
«både rasisme og klasseundertrykkelse». Det burde vi
også klare. Å utelate rasisme
fra forståelsen av hva som
skjer i USA, eller fra forståel-

sen av høyrepopulismens
framvekst andre steder, er å
gjøre seg selv en intellektuell
og politisk bjørnetjeneste.

Det viktigste vi som har

hjertet i arbeiderbevegelsen
og tror på likhet og solidaritet,
bør gjøre nå, er å bygge et
bærekraftig og bredt alternativ til både nyliberalismen og
høyrepopulismen, for både
«vanlige» og «uvanlige»
arbeidsfolk.
Venstrepopulismen mange
har etterlyst vil måtte være
konsekvent antirasistisk – fra
begynnelsen av.
Hedda Lingaas Fossum,
redaktør i tidsskriftet Fett
Vincent Møystad,
tillitsvalgt og frihetlig sosialist

som er det store perspektivet på prosjektet og konsekvensene av det, er det
heller ingen som aner.

Hvem er så Bjarne MelEkely egentlig ikke om
gaard? Sannheten er at
Melgaard, men om å bevare
Melgaard er en norsk
det lille som er igjen her av
billedkunstner som skiller
Munchs verden. Bjarne
seg ut i Norge, dette først og
Melgaard uttrykker seg i
fremst for hans motivvalg.
media ganske klart og usym- Ute i verden var han nok
patisk. Han snakker nedsetden mest beryktet for noen
tende om alle kunstnerne
år siden, dog begrenset til
som bor og arbeider på
visse kunstmiljøer.
Ekely, og har ingen respekt
Det er mange norske
for naboer og deres barn.
billedkunstnere som rager
Det gjelder oss alle som har
høyere enn Melgaard etter
et forhold og føler et eiermin mening. Jeg synes
skap til Munch og Kikkutfaktisk Melgaard nå har blitt
kollen.
mest en
De fleste illustratør, og
Jeg tror
faktisk Melsom i sin kunstmarkedet
gaard, Selvaag
sett denne
tid kjøpte har
og Snøhetta
tendensen
lever i troen på en Melgaard
lenge. Hvem er
at Melgaard
det som
forsøker nå å
egentlig er
investerer i en
selge ut.
større og
Melgaard i dag?
viktigere enn
Kun Den
Munch, og har derfor liten
norske bank (og Selvaag!)
(om noen) respekt for
etter hva jeg kjenner til. De
Munch sitt kunstnerskap og
fleste som i sin tid kjøpte en
liv.
Melgaard forsøker nå å selge
ut. Å skape kunst har i
Sammen har de klekket ut
utgangspunktet ikke noe
ideen «A House To Die In»,
med marked og penger å
tilegnet Bjarne Melgaard.
gjøre.
Dette innebærer blant annet
Og å sammenligne
at de skal sprenge seg inn i
Melgaard med Munch blir
fjellet og fjerne cirka 4000
litt tragisk, det kan ikke tas
kubikkmeter stein fra den
alvorlig. Byantikvaren
lille kollen, for deretter å
Wilberg sa i fjor nei til
sementere et slags underjor- prosjektet, et prosjekt hun
disk dødskammer for
omtalte som et «kult proMelgaard.
sjekt», men i år sa hun ja
Oppe i dagen og synlig for etter at det var tilført noen
oss alle vil det stå fram et
kosmetiske endringer.
slags monument som helst
Så, hva nå kjære Riksantivil sette Edvard Munchs
kvar?
atelier i skyggen. Hva
Per Maning,
Melgaard får betalt for dette
kunstfotograf
er det ingen som vet, og hva
per@maning.no

