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ABSTRACT
Postcolonial relations between Europe and its’ former colonies are hybrid and complex. This
thesis explores how art can contribute to dialogues on coloniality and colonialism in the former
metropolitan center. A postcolonial and whiteness studies approach is taken on the in-depth analysis
of four artworks from the exhibition Blind spots in Copenhagen. With inspiration from Homi Bhabha
and Richard Dyer it is shown how racism, nostalgia and opposition is conveyed through the
exhibition. Blind spots represents an approach to colonialism and coloniality which encourages the
visitor to be self-reflective and critical of both the exhibition’s and their own notions. History is
represented as constantly evolving and simultaneously reinterpreted from a variety of positions. Blind
spots shows an interesting way to start a postcolonial dialogue between Europe and its’ former
colonies by showing how all memory of the colonial past is shaped by contemporary interpretations
entangled in postcolonial power structures.
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1 INDLEDNING
1.1 Problemfelt og motivation
”Danmark kan købe De Vestindiske Øer tilbage” (Mathorne, 2016). Sådan står der i en artikel
fra onlinemediet Videnskab.dk, hvor en forsker fra Rigsarkivet fortæller om en særlig klausul, der
giver Danmark mulighed for at tilbagekøbe sin tidligere koloni fra USA. Klausulen skulle efter
sigende være skrevet ind i købsaftalen fra 1917, og den gør det muligt at købe øerne præcis 100 år
efter salget, så de bliver danske pr. 1. april 2017 (Mathorne, 2016). Artiklen er den mest læste på sitet
i 2016 (Albrecht & Bruun-Hansen, 2016), og en overraskende stor del af læserne overser den lille
men væsentlige detalje, at artiklen er publiceret d. 1. april. Det er naturligvis ”bare” en nørdet
aprilsnar.
Spøgen gav Rigsarkivet et væsentligt oprydningsarbejde, som den citerede forsker, Erik Gøbel,
ikke havde forudset. Som han forklarer under Gyldendals boglancering og markering af 100-året for
Transfer Day, forventede han, at danskernes kendskab til kolonitiden trods alt var stærkt nok, til at
de kunne gennemskue spøgen. Ikke desto mindre virkede aprilsnaren så godt, at idémanden følte sig
nødsaget til at rejse sig op og nærmest undskylde et helt år efter. Den slags nørdet humor virker godt
i Danmark, men det er anderledes sensitivt på De Amerikanske Jomfruøer1. For hvordan kan man
lave sjov med tanken om at købe et andet lands statsborgere tilbage? Og hvilken ret havde man
overhovedet til at sælge dem i første omgang?
Ovenstående anekdote peger på, hvordan befolkningen i Danmark er så distanceret fra sin egen
kolonihistorie, at den racistiske og neokolonialistiske logik bag aprilsnaren ikke strejfer læserne.
Denne distancerede tone går igen i statsministerens nytårstale på jubilæumsårets første dag, hvor Lars
Løkke Rasmussen adresserer Danmarks rolle som slavenation: ”Det er ikke en stolt del af
Danmarkshistorien. Det er skamfuldt. Og det er heldigvis fortid.” (Rasmussen, 2017). Budskabet er
klart: kolonialisme og kolonialitet hører fortiden til, og det har ikke noget med nutidens befolkninger
at gøre.

1

I specialet betegnes øerne St. Thomas, St. Croix og St. Jan som De Amerikanske Jomfruøer, når der refereres til
tiden efter d. 31. marts 2017, og De Danskvestindiske Øer, når der refereres til tiden før.
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Denne tankemåde er hverken særligt ny eller særligt dansk: ”The pervasive colonial amnesia in
Germany, the Netherlands and Scandinavian countries skillfully illustrates a Pan-European scenario
of the denial of coloniality.”, skriver forsker og kurator Alanna Lockward (Lockward, 2014, s. 137).
Det kan altså ses som et eksempel på en general tendens i Europa, som kommer særligt til udtryk i
Danmark i 2017, i kraft af at hundredeåret for salget af De Danskvestindiske Øer markeres.
Kolonialismen er fra begyndelsen et fælleseuropæisk projekt, og det er sådan, dens eftervirkninger i
form af racistisk tankegods samt social og økonomisk ulighed skal forstås.

1.1.1 Min vej ind i feltet
Min interesse i europæiske nationers forhold til deres tidligere koloni tager udgangspunkt i to
undringsspørgsmål: 1) Hvorfor er denne ’pervasive colonial amnesia’ blevet en realitet i tidligere
europæiske imperier? 2) Hvordan kan præmissen for forståelsen ændres, så kolonialisme og
kolonialitets betydning for nutiden anerkendes?
En del af svaret på det første spørgsmål ligger måske i måden, hvorpå sociale erindringer former
sig over tid. Ifølge idéhistoriker Astrid Nonbo Andersen hersker der i den danske befolkning en stærk
national grundfortælling om Danmark som en uskyldig lillebror-nation, hvilket har været med til at
marginalisere kolonihistorien (Andersen, 2017, s. 26; 50). De andre europæiske nationer har lignende
nationale fortællinger, som nedtoner eller romantiserer netop deres rolle i kolonialismen som
fælleseuropæisk projekt (Andersen, 2017, s. 33). Min interesse går dog mere på det andet spørgsmål,
idet jeg finder det produktivt at beskæftige mig med nogle af de initiativer, der sættes i værk for at
skabe rum for nye måder at tale om og forstå postkoloniale relationer.
Undersøgelsen af det andet spørgsmål kan gå i flere retninger. Relevante analyseobjekter kunne
være diplomatiske og udenrigspolitiske relationer, erstatningsspørgsmål eller oplysning og
undervisning for blot at nævne et par eksempler. Jeg ser dog en potentiel svaghed ved disse tilgange,
idet de kræver enighed på tværs af forskellige positioner, og de lægger op til, at én etableret sandhed
blot erstattes af en ny. Det kan være problematisk med hyperkomplekse systemer og relationer som
de kolonialistiske og postkolonialistiske, der opleves forskelligt afhængig af kontekst og
positionering.
I foråret 2017 stifter jeg for første gang bekendtskab med de to samtidskunstnere Jeannette Ehlers og
La Vaughn Belle, der begge beskæftiger sig med kulturelle, personlige, politiske og materielle
reminiscenser fra Danmarks koloniale fortid. Frem for at reproducere fortællingen om Danmark og
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De Amerikanske Jomfruøer som to adskilte enheder, viser de gennem deres kunstneriske praksis,
hvordan relationerne fortsat har betydning i dag.
Begge kvinder er af afrocaribisk afstamning, bosat henholdsvis i Danmark og på St. Croix, og
de viser, hvordan kolonialitet, er vævet ind i samfundet på De Amerikanske Jomfruøer og i Danmark
(Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 3; 27; Schmidt, 2015; Belle, u.d.). De bruger kunsten som et
rum, hvor der er plads til modstridende perspektiver og nuancer samt til at lade spørgsmål stå åbne.
Måske fordi svarene er for smertefulde, for omskiftelige eller slet ikke findes. Hvad er det, kunsten
kan bidrage med, og hvad er det for samtaler, der kan opstå i det åbne, uforløste rum? Hvilke
refleksioner gives der plads til gennem visuelle udtryk, når sproget kommer til kort?
Både Belle og Ehlers er særdeles aktive med udstillinger, foredrag og artist talks gennem 2017,
og særligt udstillingen Blinde vinkler fanger min interesse. Den vises på Det Kongelige Bibliotek, og
dens udstillingsobjekter er billeder af De Danskvestindiske Øer/De Amerikanske Jomfruøer fra 1400tallet og frem til år 2017:
I Blinde vinkler viser vi et udvalg af billeder fra danske samlinger. Mange af disse billeder bliver
stadig brugt til at illustrere, hvordan der så ud i den danske koloni. Men et billede er ikke et vindue
til fortiden. Det er en fremstilling med en særlig synsvinkel og bestemte måder at skildre verden på.
(Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 1)

Det er interessant at undersøge, hvorvidt og hvordan en udstilling som Blinde vinkler kan
bidrage til forståelsen af kolonialitet og kolonialisme i relationen mellem en europæisk nation og
dennes tidligere koloni. Blinde vinkler benyttes som case til at analysere, hvordan relevante temaer i
forholdet mellem Danmark og De Amerikanske Jomfruøer fremstilles gennem udvalgte genstande,
museumstekster og deres indbyrdes relationer.

1.1.2 Problemformulering
Med udgangspunkt i disse tanker og refleksioner opstiller jeg følgende problemstilling:
Hvilket potentiale har Blinde vinklers behandling af temaerne ’racisme’,
’nostalgi’ og ’modstand’ for at skabe rum for nye refleksioner om europæisk
kolonialitet og kolonialisme?
For at forberede læseren på, hvad hun kan forvente, giver jeg et kort overblik over, hvordan jeg
går til denne problemformulering. Først og fremmest benytter jeg de to begreber kolonialitet og
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kolonialisme, fordi det er en relevant distinktion at have med, når man beskæftiger sig med en
kolonial relation, der ligger efter formel afkolonisering. ’Kolonialisme’ forstås som det økonomiske
system, der handler om overtagelse af et territorium, dets ressourcer og udnyttelse af arbejdskraft
(Loomba, 2015, s. 21). Når jeg bruger termen, refererer jeg specifikt til den europæiske ekspansion
fra 1500-tallet og frem, som er fundamentet for europæisk velstand og industrialisering (Loomba,
2015, s. 25). Når jeg refererer til ’kolonialitet’, gælder det betingelserne for, at systemet kan
fastholdes gennem sociale, økonomiske og politiske ubalancer også de steder, hvor formel
afkolonisering har fundet sted.
Jeg går eksplorativt til værks, hvorfor teoretiske og metodiske valg foretages i tæt dialog med
hinanden. Undersøgelsen tager sit videnskabsteoretiske udgangspunkt i postkolonialisme og kritiske
hvidhedsstudier, som giver specialet ramme og retning, samt bidrager med teori- og begrebsapparat
til analysen. Empirisk beskæftiger jeg mig med udstillingen Blinde vinkler – billeder af kolonien
Dansk Vestindien2, og teoretisk hentes inspirationen primært fra Homi K. Bhabha3 og Richard Dyer4,
som begge har et æstetisk perspektiv i deres tilgang til henholdsvis postkolonialisme og
hvidhedsstudier. Det er relevant i denne sammenhæng, idet undersøgelsen bygger på analyse af
udvalgte kunstværker fra udstillingen.
I analysen redegøres der i første omgang for udvælgelsen af temaerne ’racisme’, ’nostalgi’ og
’modstand’, samtidig med at de udvalgte analyseværker præsenteres. Selve analysen er bygget op om
de tre temaer, og i alt fire værker analyseres i tilknytning til hvert deres tema. Gennem valg af værker
styres analysen mod et transnationalt perspektiv. Det gør, at specialet ikke alene handler om
forholdene mellem Danmark og de tidligere Danskvestindiske Øer, men har et bredt caribisk,
amerikansk og fælleseuropæisk perspektiv. Med udgangspunkt i analysen diskuterer jeg, hvordan
behandlingen af disse temaer virker, og hvilket potentiale det skaber for at åbne nye refleksionsrum
for en europæisk nation og dennes tidligere koloni.

2

Blinde vinkler vises på Den Sorte Diamant fra d. 19. maj 2017 til d. 3. februar 2018. Udstillingen er kurateret af
forskningsbibliotekar Mette Kia Krabbe Meyer, forskningsbibliotekar Sarah Giersing og kunsthistoriker Mathias Danbolt
(Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 1)
3
Homi K. Bhabha er professor i engelsk og amerikansk litteratur og sprog samt leder af Mahindra Humanities
Center på Harvard University.
4
Richard Dyer er professor i filmteori ved King’s College i London.
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2 TEORI OG METODE
I dette afsnit præsenteres specialets fundament i form af teori og metode. Videnskabsteoretisk
tages der afsæt i postkoloniale studier og kritiske hvidhedsstudier, og det er herfra, specialets
hovedteoretikere arbejder. Undersøgelsen bærer præg af en tæt dialog mellem teori, empiri og
analyse, hvorfor teoretiske og metodiske valg gensidigt afhænger af hinanden. Empirien er afgørende
for valg af teori, og hovedteoretikernes tilgang tjener som inspiration til min analytiske tilgang.
Jeg præsenterer først videnskabsteorien med særligt fokus på, hvordan postkolonialisme og
hvidhedsstudier bidrager til min kunst- og kulturkritiske analyse af Blinde vinkler. Dernæst
præsenteres empirien, og til sidst reflekterer jeg over, hvordan jeg selv er positioneret i forhold til
feltet, og hvordan dette kan påvirke mine resultater.

2.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt
Dette speciale tager teoretisk afsæt i de kritiske retninger postkolonialisme og hvidhedsstudier.
Det er to blandt en række forskellige tilgange til studier af kolonialisme, kolonialitet og race, der
overlapper, kritiserer eller inspireres af hinanden. Det er givende at kombinere netop disse to felter,
idet de begge tilbyder et kritisk perspektiv på forståelsen af, hvordan kolonialisme og racisme
manifesterer sig i vestlig tænkning.
Postkoloniale studier er tæt forbundne med kritiske studier af racialisering og racisme, idet race
er ”[…] the key prism through which all postcolonial analysis is refracted.” (Jasen & Nayar, 2010, s.
1). Kritiske hvidhedsstudier er en tilgang inden for kritiske race studier, der fokuserer på, hvordan
hvide subjekter racialiseres, og hvordan hvidhed manifesterer sig eksempelvis gennem kunst og
kultur (Back & Solomos, 2009 A, s. 22). Der er overlap mellem de to genstandsfelter, men de har
forskellige oprindelser, hvilket har betydning for, hvordan det studerede objekt konceptualiseres og
analyseres.
Nedenfor opridses det teoretiske og metodiske udgangspunkt for henholdsvis postkolonialisme
og hvidhedsstudier med fokus på felternes historiske udvikling. Begge felter dækker store områder i
både metodisk, teoretisk og geografisk forstand, hvilket bevirker, at ethvert forsøg (inklusiv dette) på
at definere felterne og deres vigtigste bidragsydere vil være ufuldstændigt. Jeg fokuserer på de
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teoretiske bidrag, der kombinerer kunst- og kulturkritiske analyser med kolonialitets- og
racismekritik. Homi K. Bhabha og Richard Dyer står som hovedteoretikere, idet de bidrager med et
æstetisk blik på henholdsvis postkolonialisme og hvidhedsstudier.

2.1.1 Postkoloniale studier
Postkolonialisme er et videnskabeligt felt5, som giver et overblik og et perspektiv, der er med
til at placere min læsning af Blinde vinkler i en historisk ramme, hvor koloniale relationer er i fokus.
Postkolonialisme er et bredt og svært definerbart felt, der kommer ud af ”[…]a particular institutional
history: namely, the grouping of writers and writings in English departments under the term “
Commonwealth ”” (López, 2005, s. 7). Det er altså et felt, der udspringer af en anglofon kritik af det
britiske imperium, der er udviklet i en empirisk kontekst, hvor England forstås som det metropolitane
center, og dets (tidligere) kolonier forstås som marginen, hvorfra kritikken stammer.
Postkolonialisme konsolideres som videnskabeligt felt på baggrund af antikolonialistiske
intellektuelles arbejde gennem 50’erne og 60’erne. Dette sker samtidig med udviklingen af nye
marxistiske, sproglige og poststrukturalistiske ideer, som stiller spørgsmålstegn ved metanarrativer,
historisk objektivitet og etablerede sandheder. Det er brugbart for den politiske kritik af
dominansforhold i koloniale og neokoloniale relationer, idet poststrukturalisme og postmodernisme
giver værktøjer til at forstå subjektivering som et produkt af magtstrukturer funderet i sprog som
identitetskonstruerende faktor (Loomba, 2015, s. 57-58).
I begyndelse er det en ganske heterogen politisk og intellektuel bevægelse, men den udvikler
sig til et decideret akademisk felt omkring de tre centrale figurer Edward Said, Homi K. Bhabha og
Gayatri C. Spivak (Bhambra, 2014, s. 115; Jasen & Nayar, 2010, s. 25). Særligt Said fremhæves ofte
som postkoloniale studiers fader, idet han med sit værk Orientalism fra 1978 åbner for en ny måde at
undersøge sammenhængen mellem kolonialisme og global dominans (Loomba, 2015, s. 61;
Schwartz, 2005, s. 11; Jasen & Nayar, 2010, s. 13). Når man læser introduktionstekster til feltet,
bliver det hurtigt klart, at det forsat er vanskeligt at give en klar definition af postkolonialisme, idet
et postkolonialt perspektiv kan lægges ned over en række forskellige tilgange (Jasen & Nayar, 2010;
Loomba, 2015; López, 2005). I min analyse beskæftiger jeg mig med kunst og repræsentation i et

5

Postkolonialisme er bredt og diffust i en sådan grad, at det debatteres, hvorvidt det overhovedet kan betegnes
som et samlet felt, eller om det nærmere skal ses som en kritisk bevægelse eller tilgang (Loomba, 2015, s. 3). Ifølge
forsker i engelsk litteratur Ania Loomba er der ikke et klart svar, og postkoloniale studier skal i hendes perspektiv ses
som konstitueret af overlap og spændinger mellem forståelsen af det som videnskabeligt felt og tilgang (Loomba, 2015,
s. 264).
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postkolonialisme- og hvidhedsperspektiv. Jeg er inspireret af den beskrivelse, Alfred J. López giver
i introduktionen til Postcolonial Whiteness: A Critical Reader on Race and Empire
the turn toward what we now recognize as postcolonial studies has sought to break the literary,
cultural, and ideological hegemony that white English and other European literatures have
historically maintained over their nonwhite and near-white others. Taking its cue from
poststructuralist theories, much postcolonial scholarship seeks to undo the binary thinking of “
colonizer/colonized ” and other such essentialized oppositional categories— including the concept
of “ race ” itself— and expose the ways they function to perpetuate the cultural dominance of the
West and the marginality of its colonized and once-colonized others. (López, 2005, s. 11)

López’ beskrivelse forholder sig til, hvordan postkolonialisme og hvidhed skal forstås i forhold
til hinanden gennem hvide europæeres ideologiske, kulturelle og litterære hegemoni. Samtidig peger
han på litteraturkritikken som udgangspunkt for den postkolonialistiske dekonstruktion af
simplificerende binære forestillinger som eksempelvis race. Det litteraturkritiske udgangspunkt er
relevant i forhold til mit ærinde, der går ud på at foretage en undersøgelse af æstetiske og kulturelle
produkter, der tjener som afsæt for at udfordre og problematisere koloniale magt- og
dominansrelationer.
I dette speciale tages der særligt udgangspunkt i den litteraturkritiske postkolonialist Bhabha, som er
en af de vigtigste tænkere inden for postkoloniale studier. Med sin essaysamling Location of culture
videreudvikler han feltets teori- og begrebsapparat (Bhambra, 2014, s. 116; Bhabha, 1994).
Bhabhas arbejde er i høj grad inspireret af Saids analyser, hvor han undersøger ”[…] how the
formal study of the ‘Orient’ (what is today referred to as the Middle East), along with key literary
and cultural texts, consolidated certain ways of seeing and thinking” (Loomba, 2015, s. 60)”. Bhabha
kritiserer dog Said for ikke tilstrækkeligt at lykkes med at vise, hvordan både den dominerede part
og den dominerende part indskrives i diskursen (Bhabha, 1994, s. 70-74). Det er et relevant perspektiv
for at forstå kolonialitet i en postkolonial europæisk sammenhæng, og det er centralt for Bhabhas
definition af den koloniale diskurs:
[Colonial discourse] is a form of discourse crucial to the binding of a range of differences and
discriminations that inform the discursive and political practices of racial and cultural
hierarchization (Bhabha, 1994, s. 67).

Den koloniale diskurs fikserer sine subjekter gennem strategier i form af stereotypificering,
repetition, og mimicry (Bhabha, 1994, s. 66-75; 85-93). Fiksering er en central del af den ideologi,
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som kolonialiteten bygger på, og den foregår gennem et diskursivt spil om magt og positioner. ”Fixity
[…] is a paradoxical mode of representation: it connotes rigidity and an unchanging order as well as
disorder, degeneracy and daemonic repetition.” (Bhabha, 1994, s. 66). Under diskursens
tilsyneladende faste overflade ligger potentialet for uorden, og stabiliteten er afhængig af en desperat
repetition af diskursens racistiske logik. Brugen af repetition og stereotypificering som diskursive
strategier peger på det paradoksale forhold, at diskursen er ustabil og ambivalent. Den koloniserende
part har behov for at fiksere den koloniserede anden for at fastholde sin egen overlegne position
(Bhabha, 1994, s. 75-78).
Bhabhas projekt går i høj grad ud på at nedbryde binære forståelser og dikotomier for at vise,
at det sociale rum er flertydigt og komplekst. I dette ligger en forståelse af, at vi skal bevæge os fra
dobbelthed til dialektik, både når det gælder forståelsen af subjektiveringsprocesser,
meningsskabelse, kultur og historicitet. Bhabha bruger sproget som metafor for, hvordan disse
dialektiske processer foregår. Det indebærer et skifte fra at se kultur som en epistemologisk funktion
til en udsigelsespraksis (Bhabha, 1994, s. 177-178), hvilket betyder, at kultur skal forstås performativt
og kontekstuelt. I min analyse af udstillingen og dens værker er jeg inspireret af denne tilgang, og jeg
læser værkerne som tegn, der skal forstås kontekstuelt, hver eneste gang de udsiges. ”My purpose in
specifying the enunciative present in the articulation of culture is to provide a process by which
objectified others may be turned into subjects of their history and experience.” (Bhabha, 1994, s.
178). Denne position giver plads til hybriditet og flertydighed frem for fiksering og repetition, og det
er netop i hybriditeten, at der kan skabes rum for politisk forandring. ”[…] we should remember that
it is the ’inter’ – the cutting edge of translation and negotiation, the in-between space – that carries
the burden of the meaning of culture.” (Bhabha, 1994, s. 38).
Hybriditet og flertydighed bruges til at forstå, hvordan nogle af værkerne i Blinde vinkler
rummer et subversivt potentiale, og til at analysere hvordan dette kommer til udtryk. Ved at forstå de
forskellige værker som kulturelle artikulationer, bliver det tydeligt, hvordan Blinde vinkler er et
produkt af relationen mellem de forskellige værker, kunstnere og deres positioner.
Noget af det, der er særligt for Bhabha i forhold til de øvrige postkoloniale tænkere, er, at han
forholder sig aktivt til racespørgsmålet (López, 2005, s. 3). Der er generelt en form for ambivalens
inden for postkolonialisme i forhold til race, hvilket kan forekomme paradoksalt, idet racisme og
kolonialisme er så tæt sammenvævede størrelser. Dette bevirker også, at det er svært for
postkolonialismen at forholde sig til eksempelvis det postkoloniale USA. Den amerikanske situation
er en helt anden end den, der udspiller sig i tidligere europæiske koloniers kamp for uafhængighed. I
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USA udkæmpes uafhængighedskrigen ikke mellem kolonisatorer og indfødte, idet kolonisatorerne
skaber og bosætter sig i den nye, uafhængige nation.
I Europa og Caribien, som er de kontekster, jeg arbejder med, er forholdene igen helt
anderledes. Derfor er det relevant at kombinere postkoloniale studier med en tilgang, der har et større
fokus på raceproblematikker. Eftersom Blinde vinkler vises i en europæisk, fortrinsvist ’hvid’ nation
i form af Danmark, ser jeg hvidhedsstudier som et brugbart felt at kombinere med.

2.1.2 Kritiske hvidhedsstudier
Hvidhedsstudier kommer fra det amerikanske felt kritiske racestudier, der udvikles gennem
studier af raceproblematikker i USA i starten af det 20. århundrede, og i 1960’erne breder det sig til
andre steder i verden (Back & Solomos, 2009 A, s. 5). Kritiske race studier er fortsat et felt i
udvikling, og det indeholder nu en lang række subfelter og tilgange både teoretisk (eksempelvis neomarxistisk, konstruktivistisk, feministisk) og metodisk (Back & Solomos, 2009 A, s. 6-26).
Hvidhedsstudier kan ses som en af disse forgreninger, og det defineres af Back og Solomos som
”[…]a research agenda which looks at the way white subjectivities are racialised, and how whiteness
is manifested in discourse, communication and culture.” (Back & Solomos, 2009 A, s. 22).
Ifølge David R. Roediger opstår det som en modreaktion på en italesættelse af det amerikanske
samfund som ’farveblindt’. Med overskrifter såsom ”race is over” i populære tidsskrifter, defineres
race som et problem, der hører fortiden til (Roediger, 2002/ 2009, s. 595-598). Med udgangspunkt i
en kritik af dette standpunkt søger tænkere inden for hvidhedsstudier at synliggøre hvidhed som en
race blandt andre racer (López, 2005, s. 2). Det opstår altså empirisk som modsvar mod et særligt
amerikansk forhold, hvilket betyder, at dets begreber ikke er universelle, men skal forstås som
udviklet i en specifik kontekst.
Der er ikke en lang tradition for at kombinere hvidhedsstudier med postkolonialisme, idet begge
felter er udviklet i hver deres empiriske kontekst. På samme måde som postkolonialisme har det svært
med placeringen af USA, interesserer hvidheds- og racestudier sig generelt ikke for de tidligere
europæiske kolonier. Derfor er der heller ikke en lang tradition for at kombinere disse to perspektiver
(López, 2005, s. 5). Jeg finder det dog relevant at analysere hvidhed som en postkolonial kategori i
en europæisk kontekst, idet vi har at gøre med et fortrinsvist hvidt samfund, som er vævet ind i
postkoloniale relationer.
Richard Dyer er en af de tænkere, der berører sammenhængen mellem hvidhed og imperialisme,
hvilket gør ham relevant i forhold til denne undersøgelse. Han undersøger repræsentationen af hvide
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mennesker i hvid, vestlig kultur, og i hans optik er der et væsentligt element ved forestillingen om
hvidhed, der handler om, at det indeholder ’noget’, der transcenderer det rent kropslige. ”Black people
can be reduced (in white culture) to their bodies and thus to race, but white people are something else
that is realised in and yet is not reducible to the corporeal, or racial.” (Dyer, 1997, s. 14-15). Et af
disse elementer er virksomhed (enterprise), som ifølge Dyer kommer særligt til udtryk gennem den
europæiske ekspansion og kolonihistorie. Dette ’something else’ handler i denne sammenhæng om
standhaftighed, organiseringsevner, hårdhed, eventyrlyst, og entreprenørskab, som både er et aspekt
af ”[…] the spirit itself – energy, will ambition […] and of its effect – discovery, science, business
[…]” (Dyer, 1997, s. 31). Dette perspektiv kan give mig en ramme for at forstå, hvad der er på spil i
repræsentationen af hvide mennesker i Blinde vinkler.
Min interesse kredser særligt om den del af hvidhedsstudier, handler om at undersøge, hvordan
hvidhed manifesterer sig i kulturen. Her er Dyer en central skikkelse blandt dem, der arbejder for at
synliggøre hvidhed, så det kan gøres til genstand for kritik (López, 2005, s. 2). Hans arbejder bygger
på inspiration fra Toni Morrison, hvis centrale bidrag til feltet handler om ”[…]the ways in which
white cultural discourses reduce representations of blackness to the level of function, as tropes
employed in the construction of white identity.” (López, 2005, s. 3).
Dyers udgangspunkt for at beskæftige sig med repræsentation af hvide mennesker er, at det er
problematisk udelukkende at undersøge billeder af ikke-hvide i studier af race. I min undersøgelse
analyseres repræsentationer af hvide som racialiserede på samme måde som ikke-hvide for at
destabilisere positionen ’hvid’ som det neutrale eller normen. Arbejder man med repræsentationer af
hvidhed, som om det ikke er en racialiseret position, placerer man hvide mennesker i en magtfuld
position som ’just human’ (Dyer, 1997, s. 1-2).
Whites are everywhere in representation. Yet precisely because of this and their placing as norm
they seem not to be represented to themselves as whites but as people who are variously gendered,
classed, sexualised and abled. At the level of racial representation, in other words, whites are not of
a certain race, they’re just the human race (Dyer, 1997, s. 3).

Denne mulighed for at kunne repræsentere sig selv uden skelen til race er et særligt privilegium
for mennesker, der afkodes som hvide.
Det er interessant at undersøge, hvordan hvidhed kommer til udtryk og manifesterer sig gennem
en udstilling som Blinde vinkler. For at kunne gøre dette, er det nødvendigt at forstå, hvad hvidhed
er. Det er nemlig mere kompliceret end som så, idet ”[w]hite people are neither literally nor
symbolically white.” (Dyer, 1997, s. 42). At afkodes som hvid handler om langt mere en blot
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hudfarve, idet hår, øjenfarve, næse samt socio- og dialekt også spiller ind. Samtidig tales der om
hvidhed som en kategori, der ikke er bestemt af en gruppe menneskers geografiske eller etniske
tilhørsforhold men af deres magt og privilegier: ”Being visible as white is a passport to privilege
[…]” (Dyer, 1997, s. 44). For at forstå, hvordan disse forestillinger er indlejret i kulturen, opstiller
Dyer tre forskellige måder, hvorpå hvidhed kan forstås: som farve, som race og som symbol.
Der er to særlige forhold, der gør sig gældende ved hvid som farve, hvoraf det første er, at det
faktisk ikke er en farve men derimod en nuance. Ofte præsenteres hvid som farveløs og neutral, på
samme måde som luft ikke har nogen duft, og vand ikke har nogen smag. Dyers tese er, at en del af
ideen om den hvide race som neutral kommer herfra (Dyer, 1997, s. 46-47). Det andet forhold er, at
hvid er den eneste farvenuance, der har en direkte modsætning; nemlig sort.
Når det gælder hvid som race, associeres det i første omgang med hudfarve og med skønhed.
Det at være hvid er noget, grupper på mange tidspunkter historien har stræbt efter. Det er dog ikke en
stabil kategori, idet ”[…] white people are who white people say are white.” (Dyer, 1997, s. 48).
Samtidig er der et indre hierarki inden for den hvide race, idet eksempelvis irrer, mørklødede
sydeuropæere og jøder kun nogle gange anskues som hvide (Dyer, 1997, s. 51).
Hvid som symbolsk konnotation er mere stabil end hvid som race, idet det er kodet som en fast
del af vores sprog at tale om hvidhed som det gode, det rene og det uskyldige (Dyer, 1997, s. 60).
Selvom man kan lave denne tredeling, har de forskellige betydninger indflydelse på hinanden, og de
er hver især med til at konstruere hvidhed som koncept. De tre betydninger af hvid som henholdsvis
farve, race og symbol flyder nærmest umærkeligt over i hinanden, og er med til at fastholde hvid som
en magtfuld position (Dyer, 1997, s. 70).

2.1.3 Kombinationen af Bhabha og Dyer
I dette speciale anvendes et teori- og begrebsapparat, der bruges til at kombinere analysen af
kunstværkerne i Blinde vinkler med kritiske diskussioner af kolonialisme og kolonialitet. Jeg tager
udgangspunkt i to figurer, som er centrale inden for hvert deres felt, og som begge kombinerer en
æstetisk, kulturanalytisk tilgang med en kritik af koloniale relationer. Dyer og Bhabhas måder at
arbejde på minder om hinanden, og deres placeringer inden for to overlappende videnskabelige felter
gør, at de tilsammen bidrager til et solidt teoretisk fundament.
Selvom postkolonialisme og hvidhedsstudier har hver deres oprindelse og afsæt, så findes der
en del konvergenspunkter, som gør dem relevante at kombinere. Postkolonialisme og hvidhedsstudier
er begge inspirerede af dekonstruktivismen, samtidig med at de er opmærksomme på, at ulige
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magtrelationer ikke forsvinder alene ved at vise, at de er sociale konstruktioner (López, 2005, s. 1213). Der er enighed inden for de to felter om, at der er en forestilling om hvidhed som kulturelt
overlegen, og at denne overlegenhed gennem kolonialismen spredes som hvidt overherredømme
(López, 2005, s. 15-16).
Racisme og racialisering er et centralt tema i min analyse. Derfor er særligt Bhabhas tilgang til
postkolonialismen brugbart, idet hans bidrag til feltet især består af inddragelse af race som perspektiv
(Back & Solomos, 2009 B, s. 330-331; López, 2005, s. 3). I forhold til kombinationen med
hvidhedsstudier er det relevant, at Bhabha i sit essay The White Stuff taler for at studere hvidhed med
henblik på at nedbryde racebaserede skel (Bhabha, 1998).
Inden for hvidhedsstudier er jeg særligt interesseret i den gren, der beskæftiger sig med,
hvordan hvidhed produceres og manifesterer sig gennem visuel repræsentation. Dyers bog White er
resultatet af et omfattende studie af visuel repræsentation af hvide mennesker, hvor han forholder sig
til, hvordan virkemidler såsom farve, komposition, lys og lyd er med til at underbygge
racialiseringsprocesser. Formidlingen af resultaterne tager udgangspunkt i Dyers cases, og han bruger
den teoretiske ramme til at bevæge sig mellem det generelle og det partikulære niveau:
Theory needs checking against the particularity and the sheer intractable messiness of any given
example; but equally, no cultural production is ever apprehended except through the frameworks
that are brought to bear on it, of which theoretical constructs are only a particularly self-reflexive
and elaborated kind. (Dyer, 1997, s. XV)

Den teoretiske ramme giver mig perspektiv og specifikke begreber, som jeg kan bruge i
analysen. Den konkrete inspiration fra Dyer handler om forståelsen af, hvordan hvidhed hænger
sammen med vestlige oprindelsesmyter, kristendom og racehierarkier. Hans tredelingen af
hvidhedsbegrebet benyttes i analysen til at bryde symbolikken i de enkelte værker ned for at forstå,
hvordan delene hver især bidrager til en helhed.
Bhabha bruger litterære analyser af digte og romaner til at underbygge sine mere
politiskfilosofiske pointer (Se eksempelvis Bhabha, 1994, s. 45-52). I hans analytiske tilgang ligger
et sprogfilosofisk fundament, der handler om, at udsagn om verden er med til at skabe denne. Med
inspiration fra Bhabha bruger jeg diskursanalytiske begreber såsom ’subjektpositionering’,
’betydningstilskrivelse’ og ’tegn’ til at forstå og forklare, hvordan subjektivering, racialisering og
identitetsdannelse foregår som dialogiske processer mellem subjekter og det ’third space’, hvor
mening skabes (Bhabha, 1994, s. 36).
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Min metode til at besvare problemformuleringen kan således beskrives som en
repræsentationsanalyse af kunstværker, som foretages i et hvidheds- og postkolonialistisk perspektiv.
Ifølge kritikere har kunsthistorien i Danmark kun i meget lille grad beskæftiget sig med
erindringskultur i et flerkulturelt og transnationalt perspektiv (Petersen, 2012, s. 17; Danbolt, 2016,
s. 5). Mathias Danbolt, kunsthistoriker og kurator på Blinde vinkler, beskriver i et essay fra 2016,
hvordan der blandt kunstnere og kuratorer er en stigende interesse for kolonihistorien i Danmark,
men at kunsthistorikerne ikke har fulgt denne udvikling.
Art historians have remained remarkably absent from these discussions, and no thorough studies
exist that examine the role that colonialism has played – economically, politically, culturally – in
the formation of Danish art and modern culture (Danbolt, 2016, s. 5).

Et sådant gennemgribende studie af kolonialismens rolle i skabelsen af dansk kunst og kultur
kan naturligvis ikke rummes inden for rammerne af et speciale, og det er heller ikke mit ærinde. Min
interessere er at undersøge kolonialitet og kolonialisme gennem et casestudie af, hvordan Danmark
som en europæisk nation forholder sig til sin tidligere koloni gennem en udstilling. Dog håber jeg
samtidig, at min undersøgelse kan tjene som inspiration til, hvordan kunst med Bhabha og Dyer kan
analyseres i et postkolonialt og racekritisk perspektiv.
I næste afsnit præsenteres min empiri i form af udstillingen Blinde vinkler, idet en kort
gennemgang af denne er med til at tydeliggøre, hvorfor jeg har valgt den.

2.2 Empirisk udgangspunkt
I dette speciale foretages en analyse af Blinde vinkler i et postkolonialt perspektiv. Jeg finder
det relevant at benytte en dansk udstilling som case, idet der i kraft af jubilæet for Transfer Day i
2017 er et øget fokus på kolonialisme og kolonialitet i Danmark. Markeringen af Transfer Day kan
undersøges (og er blevet undersøgt) på mange forskellige måder, og jeg vælger at beskæftige mig
med kunst- og repræsentationsanalyse: ”The study of representation is more limited than the study of
reality and yet it is also the study of one of the prime means by which we have any knowledge of
reality.” (Dyer, 1997, s. xii). Gennem studier af repræsentation får vi et indblik i nogle af de
forestillinger, der er med til at forme viden om verden. Museumsrummet er interessant at forholde
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sig til i denne sammenhæng, idet det spiller en vigtig rolle i skabelsen og opretholdelsen af sociale
erindringer6 (Henningsen, 2017, s. 402).
Jeg fokuserer på Blinde vinkler, fordi jeg ser det som en udstilling, der repræsenterer en
alternativ måde at formidle kolonihistorie og kolonialitet gennem et (selv)refleksivt rum. Ved at
afgrænse mig til en enkelt udstilling giver jeg samtidig mig selv mulighed for at gå mere i dybden.
Nedenfor præsenteres udstillingen kort, og derefter sætter jeg den i forhold til det kulturelle landskab,
den er en del af. På denne måde kan jeg uddybe de punkter, hvorpå jeg synes, at Blinde vinkler
differentierer sig fra andre udstillinger om kolonialisme og kolonialitet i Danmark i 2017.

2.2.1 Præsentation af Blinde vinkler
Blinde vinkler bærer undertitlen ’billeder af kolonien Dansk Vestindien’, og det er en fin
samlebetegnelse for de viste genstande. Rummet under Den Sorte Diamant tager sine besøgende
gennem et billedunivers, der begynder med de første skildringer af oprindelige folk i 1400-tallet og
når helt frem til nutidens dekoloniale politiske kunst. På tværs af medier såsom postkort, malerier,
landkort, fotografier og moderne videokunst søger udstillingen at sætte beskuerens tanker i gang: ”Vi
undersøger populære motiver og overvejer, hvad det får os til at se – og ikke se. Vi fortæller om
billedernes synspunkter og verdenssyn, og vi peger på deres blinde vinkler.” (Meyer, Giersing, &
Danbolt, 2017, s. 1).
Udstillingens kuratorer er eksplicit til stede og peger på det forhold, at det ikke er en neutral
hånd, der har placeret genstandene og skrevet teksterne i museumshæftet. Det er tre mennesker med
deres perspektiver og positioner, og når det lægges så åbent frem, skaber det et incitament hos den
besøgende til også at overveje sin position.
Udstillingen består af seks rum, der behandler hvert sit tema i en bestemt tidsperiode, samt en
introduktion og et efterspil. I introduktionen rammesættes udstillingen, og det gøres klart fra starten,
at kolonialitet er vævet ind i fortiden og nutidens relationer med hinanden (Meyer, Giersing, &
Danbolt, 2017, s. 1). Fremfor titler og billedtekster præsenteres værkerne med numre, som kan slås
op i et museumshæfte, hvor kuratorerne gennem små vignetter præsenterer deres perspektiver på
værkerne. Samtidig kan man ved udvalgte værker høre andres reaktioner og tolkninger på

6

Henningsen anvender begreber ’kollektiv erindring’, men jeg benytter i stedet ’social erindring’. Dette valg er
informeret af Andersen, der forklarer, hvordan ’kollektiv erindring’ kommer af en forestilling om nationen som et individ,
der tænker og husker på en bestemt måde. Det kan give et problematisk perspektiv, hvor den kollektive erindring forstås
som en homogen måde, hvorpå en nations befolkning erindrer på samme måde. ’Sociale erindringer’ derimod refererer
til flertydige og omskiftelige processer, hvor erindringen ændrer sig over tid (Andersen, 2017, s. 17).
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genstandene, som åbner for nye perspektiver. De små lydklip er blevet til gennem en række
workshops med kunstnere, aktivister, kuratorer og gymnasieelever, som har delt deres tanker gennem
projektet What lies unspoken. Projektet er udviklet i samarbejde med forsker og kurator Temi
Odumusu, og det indgår som en del af forskningsprojektet Living Archives ved Malmö Universitet
(Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 62).
I åbningstalen forklarer kuratorerne, hvordan de under den indledende research blev mødt med
skepsis. De oplevede, at der var en antagelse om, at de ikke ville finde noget særligt i arkiverne, idet
kolonialismen ”ikke var kunstnernes motiv” (Meyer, Giersing, & Danbolt, Åbningstale, 2017, s. 34).
Et af formålene med udstillingen er at udfordre den slags antagelser og gøre op med et fravær af
kolonhistoriske motiver og æstetik i kunsthistorien i Danmark.
Som nævnt er denne udstilling dog kun én blandt mange danske udstillinger om kolonialitet og
kolonihistorie, der blev vist i Danmark i 2017. Jeg vil nu zoome lidt ud og forholde mig til nogle af
de etnografiske og kunstneriske udstillinger, der er aktuelle samtidig med Blinde vinkler. Dette skal
på ingen måde foregive at yde bredden eller mængden af arrangementer retfærdighed, da det næsten
er et speciale værd i sig selv. Formålet er blot at vise, hvad det er for elementer, der gør, at netop
Blinde vinkler fanger min interesse.

2.2.2 Det kulturelle landskab omkring Blinde vinkler
Jeg har udvalgt fem udstillinger, af etnografisk og/eller kunstnerisk karakter, som repræsenterer
forskellige tilgange til markeringen og formidlingen af jubilæet for Transfer Day. De er alle sat op af
institutioner af en vis størrelse, idet det kan være med til at give et sammenligningsgrundlag med Det
Kongelige Bibliotek.
Blandt etnografiske udstillinger repræsenterer den nye, permanente udstilling i Holbæk
Vestindien og Vestsjælland en af dem, der har fået megen medieomtale. Ifølge museets hjemmeside
skal denne udstilling ses som et alternativ til fortællingen om de store palæer i Frederiksstaden, idet
den viser, hvordan landet uden for hovedstaden også profiterer af kolonien (Holbæk Museum, 2017).
Det gør museet ved at vise relationerne mellem kolonien i Vestindien og havnebyen i Vestsjælland,
hvor handelsvarer under kolonitiden flyder frem og tilbage. Flere provinsmuseer sætter på samme vis
fokus på den rolle, som netop deres del af landet spiller i forhold til Danmarks tidligere koloni i
Vestindien (eksempelvis Fængselsmuseet i Horsens og museet Flynderupgård i Helsingør (Horsens
Museum, 2017; Museerne Helsingør, 2017)).
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Hvor provinsmuseerne fokuserer på at formidle det lokalhistoriske perspektiv, behandler
Nationalmuseet det bredere nationale fokus. Stemmer fra kolonierne åbner som ny permanent
udstilling d. 13. november 2017, og den behandler Danmark som samlet kolonimagt, hvor
besiddelserne i Ghana, Indien og Nordatlanten også er med. Udstillingen består af en blanding af
etnografiske genstande, videoklip og lydspor, der fortæller om enkelte menneskeskæbner under
kolonialismen. Dens ambition er, at ”[…]sætt[e] fokus på den danske kolonitid fortalt af de
mennesker, som levede i den.” (Nationalmusseet, 2017). Denne ambition er interessant, og det samme
er det brede perspektiv på Danmark som kolonimagt. I praksis bruger udstillingen dog ikke dette
større geografiske perspektiv aktivt, da den forholder sig til de enkelte koloniale situationer enkeltvis
uden at vise, hvordan de hænger sammen gennem relationen til Danmark.
På Museet for Søfart er relationen mellem fortid og nutid det centrale i udstillingen Vestindien
Revisited: i kølvandet på kuldampere og cruiseturister. Her vises et udsnit af genstande, som er
efterladt på De Amerikanske Jomfruøer enten af danske koloniherrer eller af cruiseturister (Jacobsen,
2017). Denne skiller sig ud i forhold til udstillingerne på Nationalmuseet og i Holbæk, idet den
forholder sig aktivt til eftervirkningerne af kolonialismen. Den synes dog at have et noget
simplificeret billede af De Amerikanske Jomfruøer, hvilket eksempelvis kan læses af journalist
Thorkil Jacobsens anmeldelse i Berlingske: ”Danskerne har sat sig spor overalt på godt og ondt, og
udstillingen tegner et billede af en ø, som er halvt paradis, halvt mareridt.”, skriver Thorkil Jacobsen
om udstillingen i Berlingske (Jacobsen, 2017). Her lægges altså en særlig synsvinkel ned over De
Amerikanske Jomfruøer, der viser dem i en fastlåst dikotomi, der ikke synes at blive aktivt
problematiseret i udstillingen. Noget af det, jeg finder særligt interessant ved Blinde vinkler, er netop,
at det er en udstilling, der ikke forsøger at præsentere sin måde at fremstille historien på som en
sandhed – faktisk nærmest det modsatte. Den besøgende inviteres fra begyndelsen til at være kritisk
særligt over for de tolkninger og perspektiver, udstillingen præsenterer.
Arbejdermuseet har valgt at indskrive historien om slaveriet på plantagerne i Dansk Vestindien
i en større tematisk ramme om slaveri som både et fortidigt og et nutidigt fænomen. Den ene del af
udstillingen er et historisk blik på vold, tvang og oprør blandt slavegjorte på De Danskvestindiske
Øer, mens den anden del viser nutidige former for slaveri gennem en række pop-up udstillinger
(Arbejdermuseet, u.d.). Her er relationerne mellem fortid og nutid i fokus, og udstillingen udfordrer
forestillinger om slaveri som et kolonialt og fortidigt fænomen. Det gør dog også, at den bevæger sig
væk fra at fokusere på kolonialisme og kolonialitet, som er mit fokus i specialet.
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Blandt kunstmuseer markeres jubilæumsåret med udstillinger af koloniale billeder. Statens
Museums for Kunst (SMK) viser udstillingen Ufortalte historier, der på samme måde som Blinde
vinkler bruger lydkollager lavet af Temi Odumosu (Statens Museum for Kunst, 2017). Udstillingen
indeholder blandt andet fotografier af plantageejere og rigdom samt portrætter af sorte mennesker,
der er afbildet som ’typer’, der er skabt gennem kunsthistorien (Hornung, 2017). Dens udgangspunkt
er kritisk, og den ønsker at vise en anden måde at læse udstillingens værker: ”Med Ufortalte
historier undersøger vi værkerne ud fra de slavegjortes perspektiv – et tidligere forbigået aspekt i
værkerne.” (Statens Museum for Kunst, 2017). Tidligere er det ifølge SMK de danske plantageejere
og deres familier, der har været i fokus. Selvom udgangspunktet er kritisk som i Blinde vinkler, så
fastholdes der en binær opdeling mellem slaveejere og slavegjorte, som risikerer at negligere den
udveksling, der foregår mellem grupperne i det koloniale møde.
På Gl. Holtegaard vises udstillingen Kolonihistorie – magt og afmagt, der er en slags hybrid
mellem en etnografisk og en kunstnerisk udstilling, idet den først indeholder en samling af historiske
genstande og derefter præsenterer publikum for syv samtidskunstnere fra ind- og udland. Ifølge Anna
Vestergaard Jørgensen er fokus at skabe et rum til at reflektere over kolonihistoriens plads i fortid,
nutid og fremtid (Jørgensen, 2017). Hun mener, at kunstnerne viser nogle meget forskellige
fortolkninger af historien, hvorfor hun undrer sig over, at man har valgt at lave den historiske
introduktion: ”Som sådan står udstillingens introduktionsrum, dens ' dengang', i en uforløst spænding
til samtidskunstværkernes insisteren på, at ' dengang er også en del af vores nu'.” (Jørgensen, 2017).
Museet selv ser spændingen mellem ældre værker, kunsthistorisk materiale og samtidskunst som det,
der binder historien sammen og skaber rum for kritisk refleksion (Gl. Holtegaard, 2017).
Jeg vil kategorisere Blinde vinkler som en hybrid på samme vis, idet dens genstande både kan
ses som kunstværker og etnografiske objekter. Hvor Gl. Holtegaard opdeler disse to, præsenteres
historiske og samtidige genstande sammen i Blinde vinkler hvorved der etableres en relation mellem
forestillinger om fortid og nutid som noget, der gensidigt påvirker hinanden.
Blinde vinkler askiller sig fra de øvrige udstillinger gennem kuratorernes tydelige
tilstedeværelse i museumsteksterne. Det skaber et refleksivt og kritisk rum, der giver plads til nye
perspektiver og tolkningsmuligheder. Udstillingen handler ikke alene om at formidle historie gennem
en samling museumsgenstande. Den handler i mindst lige så høj grad om at aktivere de besøgendes
kritiske sans og stille spørgsmålstegn ved sin egen formidling. Samtidig peger flere af udstillingens
genstande mod et bredere perspektiv end det nationale, hvilket gør Blinde vinkler til en brugbar case
i forhold til at tale om kolonialisme og kolonialitet i et transnationalt perspektiv.
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Disse forhold udgør samlet set årsagerne til, at jeg har fundet det interessant at gøre netop Blinde
vinkler til genstand for denne undersøgelse.

2.2.3 Min position som analytiker
Min tilgang og mine analyser er formet af de teoretiske positioner og metodiske refleksioner,
som er skitseret gennem hele afsnit 2. Jeg orienterer mig dog også ud fra en særlig position, der er
formet af min sociale, økonomiske og etniske baggrund samt af race og køn. Mine subjektive
intuitioner og forforståelser er med til at påvirke de teoretiske og metodiske valg samt analyser af
værkerne. Som hvid, etnisk dansk og ciskønnet kvinde tilhører jeg en række kategorier, der i samspil
med hinanden placerer mig i en privilegeret position. Jævnfør Dyer, så er den hvide race historisk set
forstået som normen eller det neutrale, og det er naturligvis vigtigt, at jeg forholder mig til, hvordan
jeg selv er racialiseret og placeret i forhold til kolonialitet og kolonialisme.
Dette speciale er en undersøgelse af en kunstudstilling gennem dybdegående analyser af enkelte
værker. Analyse af kunstværker er altid et subjektivt arbejde, idet: ”The work of art exists in the
unfinished task of translation.” (Papastergiadis, 2005, s. 46). Enhver form for oversættelse er en
fortolkningsproces, og det betyder, at en jomfruøboer, en asylsøger i Danmark eller en studerende i
kunsthistorie givetvis havde forstået værkerne på andre måder og foretaget andre valg. Det gør, at
resultaterne ikke har samme grad af generaliserbarhed som eksempelvis en statistisk eller
medieanalytisk tilgang til racisme, men det forringer ikke rapportens værdi som videnskabeligt
produkt. Det er umuligt at beskæftige sig med analyse af kunst og museumsformidling uden at bringe
egne forforståelser og intuition i spil, og derfor er det vigtigste arbejde bevidst med dem. Det fordrer
en sensitivitet fra min side både i analysen og i udvælgelsen af værker. Jeg går til begge dele med en
kritisk bevidsthed om min egen position og en teoretisk funderet argumentation.
I analysen beskæftiger jeg mig blandt andet med et værk af La Vaughn Belle, som, i kraft af
sin position som sort kvinde, bosat på St. Croix og efterkommer af slavegjorte, har en helt anden
forståelsesramme end jeg. Derfor har jeg fundet det relevant at interviewe hende for at få adgang til
perspektiver, som ikke er tilgængelige fra min egen position (Interview La Vaughn Belle, Bilag I).
Interviewet indgår ikke som empiri, og det gøres ikke til genstand for en egentlig analyse. Det bruges
til at afdække alternative vinkler, der kan give mig større forståelse for den kontekst, det pågældende
værk er produceret i.
Min uddannelsesmæssige baggrund har også betydning for både status og faglighed. Min
faglige baggrund ligger inden for humaniora i krydsfeltet mellem kulturstudier, lingvistik og kritisk
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teori om køn, race og kultur. Min kandidat er en kombinationsuddannelse i fagene dansk og kulturog sprogmødestudier, og jeg er særligt interesseret i, hvordan sproglige processer er med til at
konstituere individers subjektivering og relation til omverdenen. Dette perspektiv er naturligvis med
til at informere måden, jeg går til analysen på, som givetvis er mere sprog- og diskursorienteret end
eksempelvis en kunsthistorikers.
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3 ANALYSE
I denne del dykker jeg ned i udvalgte udstillingsobjekter og analyserer, hvilke perspektiver der
kommer til udtryk i forhold til de tre temaer ’racisme’, ’nostalgi’ og ’modstand’. Først præsenteres
baggrunden for mit analytiske fokus i form af afgrænsning af temaer og værker.

3.1 Analytisk fokus: temaer, værker og afgrænsning
Selvom Blinde vinkler er en forholdsvis lille udstilling, indeholder den alligevel en mængde
værker og genstande, som hver især er et udtryk for et blik på De Danskvestindiske Øer og/eller De
Amerikanske Jomfruøer. Alt dette kan naturligvis ikke rummes inden for rammerne af et speciale,
hvorfor jeg afgrænser mig til at fokusere på fire værker inden for de tre temaer ’racisme’, ’nostalgi’
og ’modstand’. Det giver analysen fokus, og det gør det muligt at gå i dybden med de enkelte
genstande.
I det følgende præsenteres baggrunden for udvælgelsen af temaerne et ad gangen, og under
hvert tema præsenteres en eller to genstande samt argumenter for valget af netop disse. Hvert tema
udgør én del af den samlede analyse, og i hver af de tre analysedele introduceres de centrale analytiske
begreber, når de bruges. Der er en progression i begrebsapparatet forstået på den måde, at jeg for
hvert nyt afsnit introducerer nye begreber, samtidig med at jeg fortsat forholder mig til dem, der
tidligere er bragt i spil.

3.1.1 Tema #1: Racisme i billedkunsten
’Racisme’ er et tema, der ikke er til at komme udenom, når man beskæftiger sig med
kolonialisme og kolonialitet. For Bhabha er konstruktionen af et race- og kulturbaseret hierarki hele
fundamentet for måden, hvorpå den koloniale diskurs fikserer sine subjekter i magt- og
dominansrelationer (Bhabha, 1994, s. 67). Samtidig er kolonitidens racemæssige hierarki en af
nøglerne til at forstå, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med kolonihistorie i dag.
Racisme afspejler sig også i udstillingens genstande helt fra de tidligste billeder fra slutningen
af 1400-tallet og frem til i dag, og racisme som perspektiv nævnes endda eksplicit i flere af
museumsteksterne (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 36; 50). Når kuratorerne beskriver et billede
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som racistisk, er det ganske vidst funderet i deres egne fortolkninger, men det er ikke desto mindre
med til at styre modtagerens læsning af det givne objekt.
Jævnfør præsentationerne af Bhabha og Dyer, er det vigtigt at forholde sig til hvidhed for at
forstå kolonialitetens racistiske logik. Derfor beskæftiger jeg mig med to forskellige værker inden for
dette tema, der behandler racisme ud fra to forskellige perspektiver. Jeg drages fra begyndelsen mod
udstillingens ældre genstande, som jeg i udgangspunktet ser som udtrykkende en form for subtil
racisme. Disse billeder kan forekomme nærmest ’uskyldige’ over for racistiske repræsentationer som
eksempelvis Jolly Nigger Bank7 eller efterlysninger af bortløbne slavegjorte i de lokale aviser (Meyer,
Giersing, & Danbolt, 2017, s. 38). Det er dog disse første racistiske billeder, der senere udvikler sig
til en racehierarkisk, kolonial diskurs, som er med til at fastholde og legitimere slavegørelsen
(Simonsen, 2017, s. 27-29).
For at forstå samtidens racisme giver det mening at gå tilbage til disse billeder, der er med til
at legitimere begyndelsen af imperialismen som fælleseuropæisk projekt. Det er med dette
udgangspunkt, at jeg har vælger de to kobberstik Par under papayatræ og Atlas novus terrarum orbis
imperia regna et status exactis tabulis geographice demonstrans.
Par under papayatræ er fra 1667, og det forestiller en mand og kvinde fra den oprindelige
befolkning på Antillerne (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 7). Billedet er med til at vise, hvordan
europæerne (her eksemplificeret med franske Sébastien Le Clerc) repræsenterer oprindelige folk i
kolonialismens begyndelse. Billedet rummer tydelige bibelske referencer, og jeg finder det interessant
at reflektere over, hvordan dette element skal forstås. I analysen tages der udgangspunkt i Bhabhas
postkoloniale diskursbegreb samt koncepterne ’stereotype’, ’positionering’ og ’mimicry’ for at
undersøge, hvordan den koloniale diskurs fikserer både kolonisatoren og det koloniserede subjekt
(Bhabha, 1994).
Dette sættes over for et kobberstik fra ca. 1710, der udgør titelbladet til kortsamlingen Atlas
novus terrarum orbis imperia regna et status exactis tabulis geographice demonstrans (Meyer,
Giersing, & Danbolt, 2017, s. 10). Billedet forestiller Jorden omkranset af græskromerske guder, der
puster vind i sejlene på et skib, som er på vej over Atlanterhavet. Denne del af analysen suppleres
med Dyers konceptualisering af hvidhed, hvor tredelingen af begrebet er et centralt perspektiv (Dyer,
1997, s. 46-60). Dette bruges til at vise, hvordan den hvide europæer positionerer sig selv inden for
den koloniale diskurs.
7
Jolly Nigger Bank er en amerikansk sparebøsse, der forestiller en stærkt karikeret afrikansk mand. Den blev
produceret fra 1882 og frem af The Shepard Hardware Manufacturing Company og blev i stor stil eksporteret til Europa
(Sampson, 2016).
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3.1.2 Tema #2: Nostalgi
Nostalgi er et væsentligt tema for at forstå, hvordan europæiske nationer legitimere deres
deltagelse i det koloniale projekt. Forskellige europæiske nationer har deres fortællinger om, hvorfor
netop deres version af kolonialismen var ’bedre’ end til de øvrige landes. I eksempelvis Frankrig og
Storbritannien legitimeres kolonialismen med et civiliserende motiv, og i Danmark bryster man sig
af at være de første til at ophæve slavehandlen (nogle gange endda fejlagtigt betegnet som ophævelse
af slaveriet) (Andersen, 2017, s. 52-55).
Ser vi konkret på udstillingen, er nostalgi et tema, der slås an i introduktionen, hvor det påpeges
at romantiske billeder af kolonialismen cirkulerer i stor stil, og endda ofte udgør den primære måde,
hvorpå mange danskere kender til De Danskvestindiske Øer/De Amerikanske Jomfruøer:
Fra det jomfruelige drømmeland, som illustrerede europæernes første rejseberetninger. Over
idylliserede plantagelandskaber fra kolonitiden. Til nutidens rejsereklamer med turkisblåt hav og
hvide sandstrande (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 1).

Med nostalgi kan altså også forstås en måde, hvorpå den tidligere kolonimagt repræsenterer
kolonien i et forherligende perspektiv, hvor fortiden fremstår ukompliceret, idet fortællinger om vold
og tvang er censureret bort. Det kan ses som en slags reclaiming-strategi, hvor den europæiske nation
tager ejerskab over enkelte polerede elementer fra sin tidligere koloni, mens andre (eksempelvis
politisk og økonomisk ustabilitet) ikke tilskrives nogen relation med den tidligere kolonimagt.
Under overskriften Stolthederne på spisebordet udstilles et spisestel af fajance i 18 dele med
motiver fra havnebyen Charlotte Amalie på St. Thomas (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 24).
Det vidner om en særlig stolthed over de vestindiske besiddelser, når koloniale billeder dekorerer
brugsgenstande i borgerlige hjem. Samtidig blev fajancen taget med til Vestindien af forvaltere og
guvernører, hvor det kan ses som noget, der symboliserer en nostalgisk forbundenhed med det
hjemlige Danmark. Nu benyttes denne type stel til at pege tilbage på en svunden dansk guldalder og
rigdom, hvilket eksempelvis ses ved at det i en periode er udstillet som en del af Royal Copenhagens
museum på Amagertorv.
På De Amerikanske Jomfruøer findes små fragmenter af fajance, som dukker frem efter kraftige
regnskyl, og som vidner om skellet mellem sorte og hvide i forhold til status, økonomi og rettigheder.
La Vaughn Belle udforsker dette i sin billedserie Chaney (we live in the fragments), hvor hun tager
motiver fra disse fragmenter og genfortolker dem i smukke oliemalerier. Hendes interesse for dette
opstår netop efter et besøg i Royal Copenhagens museum, hvor hun pludselig genkender fragmenter
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af sit hjem og sin virkelighed i de udstillede spisestel (Schmidt, Kunstner fra St. Croix til danskerne:
Jeg mener faktisk, alle burde sige undskyld, 2017 A). Chaney (we live in the fragments 003) er
udstillet sammen med fajancen i Blinde vinkler, og jeg finder det interessant at analysere dette værk
med udgangspunkt i forskellige former for nostalgi. Det er i denne sammenhæng interessant, at
fajancen ikke primært er dansk, hvorfor den forbindelse, som både Belle og Royal Copenhagen puster
liv i, faktisk aldrig rigtig har været der. Det er interessant at undersøge, hvordan nostalgi kan være
med til at give et billede af en direkte dansk-caribisk relation, som ikke er helt historisk korrekt.
Ud over Chaney (we live in the fragments 003) udstiller Belle også to små værker fra serien
Cuts and burns samt en fotoserie, hvor hun blander billeder fra de koloniale arkiver med billeder fra
sit eget familiealbum (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 37; 58). Serien Chaney (we live in the
fragments) er det første af Belles arbejde, jeg stifter bekendtskab med, hvorfor jeg har en særlig
interesse for at dykke mere ned i netop dette værk. Samtidig er det, ifølge kunstneren selv, dét af
hendes værker, der vækker størst interesse i Danmark (Interview La Vaughn Belle, Bilag I l. 63-70).
Jeg bruger interviewet med Belle som inspiration til at åbne nye perspektiver, og citaterne viser,
hvornår og hvordan interviewet indvirker på mine læsninger. Til analysen benyttes Bhabhas begreb
’hybriditet’ med inspiration fra kunsthistorikeren Anne Ring Petersen til at vise, hvordan nostalgi
foregår sideløbende på flere forskellige planer (Petersen, 2012).

3.1.3 Tema #3: Modstand og alternative fortællinger i samtidskunsten
Som nævnt i indledningen vækkes min interesse for dette felt for alvor, da jeg stifter
bekendtskab med de alternative fortællinger, som præsenteres i samtidskunsten. Når jeg taler om
modstand som analytisk tema, handler det altså ikke om slaveoprør eller erstatningskrav, men om en
form for intellektuelt arbejde, der dekonstruerer nogle af de romantiserede og censurerede
forestillinger. I dette ligger også en modstand mod en eurocentrisk historieskrivning, som både kan
forstås på et fortolknings- og et arkivniveau. I forhold til arkivet handler det eksempelvis om, når
kolonial arkitektur, som er bygget eller betalt af slavearbejde, hyldes som eksempler på nationaleglobale relationer.
I Danmark har der indtil videre ikke været rum for en kritisk offentlig debat om emnet i et
samtidsperspektiv. Tendensen er i stedet, som vi ser i statsministerens nytårstale, at referere til
kolonialitet og kolonihistorie som et afsluttet kapitel i en dansk kontekst (Rasmussen, 2017). Her
bliver kunstens mere subtile sprog til en alternativ strategi, der kan bruges til at ’liste’

28

modstandsfortællingen ind i den offentlige samtale. Det er et forhold, som Belle også pointerer under
vores interview:
I think that conversation was led primarily by artists I mean [long silence] because once again it
took it away from just a conversation among politicians and leaders and it allowed a wider audience
to become engaged […] (Interview La Vaughn Belle, Bilag I l. 121-124)

I forhold til modstand finder jeg den danskcaribiske kunstner Jeannette Ehlers interessant, og
det er derfor oplagt at analysere et af de to værker, hun udstiller i Blinde vinkler. Det ene er Whip it
Good! fra 2014, som er et kraftfuldt modstandsværk, hvilket kunsthistoriker Mathias Danbolt også
har vist i sin analyse (Danbolt 2016). Det andet er Black Magic at the White House fra 2009, som er
mere subtilt i sit formsprog og sin kritik, uden at det dog er mindre virkningsfyldt end Whip it Good!.
I selve udstillingen kan de to videoværker ses som værende i dialog med hinanden, idet lyden af en
pisk fra Whip it Good! og afrikanske trommer fra Black Magic at the White House kan høres i hele
udstillingen.
Jeg har tidligere arbejdet med Whip it Good!, og det er herigennem, jeg har lært Ehlers’ kunst
at kende. Dette forhold bevirker, at jeg i første omgang fatter interesse i at dykke ned i Black Magic
at the White House. I dette værk danser hun rundt som en usynlig silhuet i et 1700-talspalæ, og udøver
på en måde en alternativ reclaimingstrategi i forhold til den, jeg tager udgangspunkt i under
nostalgitemaet. Dette værk kan således være med til at skabe en sammenhæng mellem de to temaer,
og det er samtidig det første værk i udstillingen, hvorfor det er en vigtig nøgle til at forstå denne som
helhed. Derfor afgrænser jeg mig til at fokusere på Black Magic at the White House under temaet
modstand.
Jeg benytter mig af filmetekniske redskaber til analysen af videoens virkemidler og forholder
mig til, hvordan brugen af voodoo bliver en del af måden, hvorpå modstanden kommer til udtryk. Jeg
analyserer værket som kulturel udsigelsespraksis, og jeg forholder til måden, hvorpå race og krop
bruges performativt.

3.1.4 Opsamling
Analysen centrerer sig om tre temaer belyst gennem fire genstande:
•

Racisme:
Sébastian Le Clerc (1667): Par under papayatræ
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Johann Baptist Homann (ca. 1710): titelblad fra Atlas novus terrarum orbis imperia regna et
status exactis tabulis geographice demonstrans (Herefter: Atlas novus)
•

Nostalgi:
La Vaughn Belle (2016): Chaney (We live in the fragments 003) (Herefter: Chaney)

•

Modstand:
Jeannette Ehlers (2009): Black Magic at the White House
Genstandene optræder naturligvis ikke isoleret fra deres kontekst i form af institutionen,

udstillingen og de objekter, de præsenteres sammen med. Med dette in mente snævrer jeg dog mit
fokus ind til selve værket og lader konteksten træde i baggrunden. Jeg afgrænser mig således i
udgangspunktet fra at analysere værkernes placering i rummet, betydningstilskrivelser fra andre
genstande, synspunkter fra lydinterventionen What Lies Unspoken samt effekter som lys og lyd. En
undtagelse er teksterne i museumshæftet, som jeg tager med i analysen, idet jeg ser dette element som
knyttet til det enkelte værk, mens de andre forhold er en del af udstillingen som helhed. Jeg er
naturligvis bevidst om, at de også er med til at påvirke oplevelsen af det enkelte værk, hvorfor jeg
tager nogle af elementerne med i betragtning, når jeg finder det særligt relevant.
Fælles for alle fire genstande er, at selvom de er en del af samlingen af billeder fra De
Danskvestindiske Øer, er de ikke danske billeder som sådan. Par under papayatræ er skabt af en
franskmand på et tidspunkt, hvor Danmark endnu ikke er etableret som kolonimagt i Caribien. Når
det kommer til kortsamlingen Atlas Novus, er den skabt af en tysk geograf, der arbejder for konger i
hele Europa. Ser vi på Chaney, er det skabt af en kunstner, der er født i Trinidad og har boet på De
Amerikanske Jomfruøer, i USA og i Danmark. Det materiale, hun er inspireret af, er også et resultat
af en transnational proces, idet porcelæn har bevæget sig fra Kina til Europa og derfra videre til
Caribien. Belle relaterer fragmenterne i jorden til Danmark, men i realiteten var plantagerne i Dansk
Vestindien ikke kun ejet af danskere, hvorfor de mønstre, hun arbejder med, meget vel kan stamme
fra andre europæiske lande (Sebro & Gøbel, 2017, s. 153).
Ehlers’ værk Black Magic at the White House er umiddelbart det, der er mest entydigt dansk,
men hendes baggrund er også international, idet hendes far er fra Trinidad. Hendes arbejde handler i
høj grad om at udfordre den tavshed, der omgærder kolonialitet og kolonihistorie, hvilket ikke er et
decideret dansk fænomen, idet tendensen findes flere steder i det postkoloniale Europa (Lockward,
2014, s. 137). Samtidig er en stor del af Ehlers’ kunst inspireret af arbejdet med platformen BE.BOP8,
8

Black European Body Politics (BE.BOP) er en platform for mødet mellem kunstnere, aktivister og akademikere,
der beskæftiger sig med æstetik, kolonialitet og politik i den afroeuropæiske diaspora (Lockward, Bio). Konceptet er
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som ser den afrikanske diaspora i Europa som en samlet gruppe med ensartede oplevelser og
udfordringer i forhold til det at være sort. I lyset af dette kunne Black Magic at the White House lige
så vel være filmet i ethvert andet europæisk palæ bygget for penge tjent på plantageslaveri.
Gennem valget af analyseobjekter styrer jeg således mod det transnationale perspektiv, som
giver mig mulighed for at analysere Blinde vinkler som et eksempel på en (post)kolonial situation,
der ses flere steder i Europa. Samtidig skaber jeg et stort historisk spænd, idet der er ca. 350 år mellem
det ældste og det nyeste værk. Det betyder naturligvis, at det er vigtigt at forholde sig til de forskellige
kontekster, værkerne kommer af. Samtidig er der en række metodiske udfordringer i forhold til at
stille værkerne op over for hinanden, som vil blive adresseret i diskussionen. Først analyseres hvert
værk for sig, idet analysen danner baggrund for den senere diskussion.

3.2 Analyse af racisme
Under dette tema analyseres to kobberstik, som illustrerer hvert deres perspektiv på Blinde
vinklers behandling af racisme. Først analyseres værkerne isolerede fra hinanden, hvorefter de
sammenstilles med henblik på at vise, hvordan de sammen skrive betydning til temaet racisme.

3.2.1 Par under papayatræ: En imitation af hvid, kristen billedsymbolik
Kobberstikket Par under papayatræ er lavet af Sébastien Le Clerc som illustration til Histoire
générale des Antilles habitées par les François, som er skrevet af Jean-Baptiste du Tertre i 1667. Han
er en fransk munk og botaniker, der skriver om Caribiens historie, geografi og naturhistorie på et
tidspunkt, hvor flere caribiske øer er under fransk herredømme (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017,
s. 7). I kraft af billedets optræden i en fransk bog må modtageren antages at være et hvidt europæisk
(fransk) publikum, der sandsynligvis aldrig selv har mødt mennesker fra Caribien. Når denne bog
udstilles i en montre i København i 2017, sætter det gang i refleksioner over selve værket og dets
modtagere. Heri ligger både franske læsere i 1600-tallet, kuratorernes udvælgelse og indramning af
netop dette billede fra denne bog samt mine egne subjektive læsninger.
Illustrationen forestiller en mand og en kvinde, der står under et frodigt træ med store
papayafrugter. Deres nøgne kroppe er smykkede med halskæder og bånd om arme og ben, og kvinden
skærmer sit køn med et blad. Manden står med bue og pil i den ene hånd og læner sig nærmest op ad

stiftet af kurator og forsker Alanna Lockward, der arbejder inden for feltet ’Afropæisk dekolonial æstetik’ (Lockward,
2014).

31

en udsmykket stav, der ligner et våben eller et redskab. Hans arme er afslappede og let åbne, og
øjnene er vagtsomme. Kompositorisk er der en ro og balance i billedet, som skabes dels af de vertikale
linjer, som dannes af parrets kroppe og træets stamme, og dels af trækronens trekantskomposition.
Illustrationens baggrund er et øde landskab blottet for tegn på civilisation eller andre mennesker.

Figur 1: Par under papayatræ viser caribiere som ’ædle vilde’
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3.2.1.1 Mellem begær og frastødthed
Mellem parret breder træets frodige krone sig, og i midten er en stor klase svulmende
papayafrugter. Bladene rækker nærmest ud mod parret, og der peges på en form for forbundenhed,
som yderligere understreges af kvindens brug af et af træets blade til at dække sit køn. Kvindens
tildækning kan på den ene side læses som tækkelighed og ærbarhed, men det kan på samme tid tolkes
som en måde at drage opmærksomhed mod hendes køn. Kvindens egen opmærksomhed er ikke rettet
mod bladet, og det virker næsten tilfældigt, at det netop dækker hendes skød. Ifølge Meyer, Giersing
og Danbolt skriver Le Clerc sig ind i ”[…]en antik tradition for at fremstille fremmede befolkninger
som ædle vilde, der lever i harmoni med naturen […]” (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 7).
Parret er i kontakt med naturen omkring sig, deres ansigter udstråler en ophøjet ro, og deres positurer
er afslappede og ranke.
Manden har brede skuldre, og musklerne i hans arme, lår og brystkasse står tydeligt frem, mens
kvinden har brede hofter og runde former. På denne måde lever de op til heteronormative idealer om
en stærk, viril mand og en blød, frugtbar kvinde. De følger samtidig en klassisk europæisk forståelse
af kønsroller og arbejdsfordeling, hvor han er jægeren, og hun er samleren. I tråd med Meyer,
Giersing og Danbolts referencer til antikken, ledes tankerne mod græske statuer, som hylder og
fremhæver kroppen.
Kobberstikket er i sort/hvid, hvor skygger og nuancer manipuleres frem ved at lave
graveringerne særligt tætte nogle steder for at få motivet til at fremstå mørkere. Det forekommer
derfor påfaldende, at parrets kroppe er lige så hvide som baggrunden, da det formodes, at disse
mennesker netop ikke har været hvide i racemæssig forstand (Dyer, 1997, s. 48). Ser vi på
racemæssige karaktertræk, der ikke handler om hudens farve, er det værd at bemærke, at parret har
glat, mørkt hår, og deres øjne, næser og læber er formet på en måde, jeg afkoder som hvid (Dyer,
1997, s. 42-44). I museumshæftet står der, at ”Det nøgne par under papayatræet skal forestille
caribiere […]” (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 7. Min kursivering.), hvilket peger på, at Le
Clerc næppe har set indfødte caribiere i virkeligheden. Deres navne optræder hverken i titlen eller i
billedteksten, og de står som anonymiserede repræsentanter eller ’typer’. Markører for parrets ikkehvidhed ses i form af deres fremmedartede våben og kropsudsmykning samt det eksotiske papayatræ.
Der er en spænding mellem noget velkendt og noget fremmedartet, som kan forstås gennem Bhabhas
begreb ’ambivalens’ (Bhabha, 1994, s. 66-67).
I ambivalensen ligger både forholdet mellem genkendelse og fremmedartethed, tiltrækning og
frastødning samt begær og afsky. Denne ambivalens er central i forhold til at forstå kolonisatorernes
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forhold til de koloniserede, og de magt-, oprørs- og dominanspositioner, den koloniale diskurs
muliggør. Kvinden på billedet har noget uskyldigt, nærmest jomfrueligt over sig, samtidig med at hun
repræsenterer en kvindelighed og frugtbarhed, der i kraft af hendes åbne kropssprog er tilgængeligt
for den hvide mands begær. Hun kan på denne måde læses en metafor for Den Nye Verden, der er
frodigt, jomfrueligt og indtagbart9 for europæerne.
Hendes position som objekt for begær er dog mere kompleks end som så, hvilket tydeliggøres
ved Dyers sammenkædning af race og reproduktion:
Race is a means of categorising different types of human body which reproduce themselves. It seeks
to systematise differences and to relate them to differences of character and worth. Heterosexsuality
is the means of ensuring, but also the site of endangering, the reproduction of these differences.
(Dyer, 1997, s. 19)

Her ses den ambivalente relation mellem begær og afsky, idet kvinden på den ene side
feticheres som objekt for mandligt begær, samtidig med at hun som reproducerende subjekt udgør en
trussel mod den hvide races renhed.
Dette skal ikke kun forstås i relation til seksualitet, idet det også hænger sammen med identitet.
Den hvide mand forstår sig selv i relationen til den ikke-hvide, og han har således på den ene side
behov for den ikke-hvides tilstedeværelse, og på den anden side behov for at forskelligheden
opretholdes. Ambivalens er knyttet til Bhabhas forståelse af stereotypificering som en strategi i den
koloniale diskurs, der holder ”[…] the native fixed at the shifting boundaries between barbarism and
civility; the insatiable fear and desire for the Negro […]” (Bhabha, 1994, s. 41). Kropsudsmykningen,
nøgenheden, fjerene i håret og de eksotiske omgivelser er de elementer, der tydeligst producerer
forskelligheden mellem det afbillede, caribiske par og det iagttagende, europæiske subjekt. Det er
disse subtile koder, som producerer en fremmedgørelse og fikserer den indfødte i den ambivalente
position som ’Den Anden’. Ifølge Bhabha er der dog ikke alene tale om et spørgsmål om ’Self and
Other’, men derimod en idé om den hvide mands fremmedgørelse fra sit eget billede. Han beskriver
denne identifikation og fremmedgørelse som ’otherness of the self’, og det er i denne splittelse, at
spørgsmålet om begær inddrages som en del af det koloniale forhold (Bhabha, 1994, s. 44).

9

Dette ses også ved, at Columbus, da han først ankommer øerne, giver dem navnet ’Virgin Islands’. Interessant
nok hænger dette ved både De Amerikanske og De Britiske Jomfruøer i dag.
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3.2.1.2 En eksotisk version af syndefaldsmyten
Illustrationen leder også mine tanker mod referencer fra en kristen billedkultur, hvor det nøgne
par og det frodige træ kan ses som en version af myten om Adam og Eva i paradis. Papayatræet kan
læses som kundskabens træ, men hvor Eva i syndefaldsmyten spiser af træets frugter, bliver
papayaerne på denne illustration hængende. Hendes udstrakte hånd, struttende bryster og de
plukkemodne papayafrugter kan ses som et forvarsel om syndefaldet, og i dette perspektiv bliver
hånden både en invitation til manden, og en indikation af at hun er på vej til at plukke træets frugt.
Det er dog vigtigt at holde fast ved, at frugterne stadig hænger på træet, hvorfor syndefaldet netop
ikke har fundet sted.
Manden virker heller ikke til at lade sig friste, idet han ikke ser hen mod kvinden, men i stedet
står med siden til hende og kigger lige frem og ud ad billedet. Der er en uskyldighed og renhed over
parret, som med Bhabha kan læses som en stereotypificerende funktion:
The myth of historical origination – racial purity, cultural priority – produced in relation to the
colonial cultural stereotype functions to ’normalize’ the multiple beliefs and split subjects that
constitute colonial discourse as a consequence of its process of disavowal. (Bhabha, 1994, s. 74)

I dette ligger den umulige længsel efter en ren, ensartet oprindelse af indfødte folk, der ifølge
Bhabha konstrueres gennem pseudovidenskab og terminologier, der præsenteres som officiel viden
(Bhabha, 1994, s. 81). Det ligger ikke inde for specialets område at vurdere lødigheden af du Tertres
naturhistoriske værk, men det er dog værd at bemærke, at der netop er tale om en videnskabelig
publikation.
I lyset af dette undres jeg over, at der trækkes på referencer til antikke statuer og bibelske myter.
En del af forklaringen er givetvis, at det er produceret på et tidspunkt, hvor normerne var anderledes
end i dag. Når kuratorerne bag Blinde vinkler har valgt at vise netop dette billede i en del af
udstillingen, som de har navngivet Paradisdrømme, så styrer det min læsning mod en forståelse af
billedet som repræsentant for en tendens. Meyer, Giersing og Danbolt skriver om referencerne til den
kristne billedkultur, at ”[p]å denne måde kunne billederne signalere, at Den Nye Verden var skabt for
netop europæere.” (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 4). Denne tankegang ses også hos filosoffen
John Locke, der bruger kristendommen som argument for sin forståelse af ejendomsret. Gud
skænkede Adam Jorden med et påbud om at dyrke den, og det legitimerer i Lockes optik, at
ejendomsretten til et stykke jord tilfalder den, der dyrker det (Locke, 1690). På denne måde kan
kolonisering af Nordamerika forsvares med, at kolonisatoren blot udfører Guds arbejde. Det
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paradoksale er, at disse religiøse koder og argumenter er i modstrid med de sekulære idealer, som
oplysningstiden bygger på. Mødet mellem sekulære objektivitetsidealer og behov for legitimering af
kolonialisme udgør et problem i samtiden, der kommer til udtryk i kunstværker som eksempelvis Par
under papayatræ.
En anden mulig læsning kan handle om at se den bibelske reference som mytologisering af de
indfødte. Syndefaldet kan ses som en oprindelsesmyte, og brugen af denne kan forstås ud fra Bhabhas
begreb om stereotypificering som en måde at skabe en illusion om en racemæssig oprindelse. Det er
ydermere interessant i denne forbindelse, at taino-folket, der bebor Jomfruøerne da Columbus først
ankommer, næsten er udryddet i 1667 (Andersen, 2017, s. 263). Parret på billedet kan i dette
perspektiv ses som repræsentanter for et mytologisk folk fikseret i tid og sted på grænsen mellem det
barbariske og det civiliserede. Det er en umulig position, hvor de indfødte enten må gå til grunde eller
lade sig civilisere af europæerne. Civilisering er dog også en konfliktfyldt position:
For the epic intention of the civilizing mission […] often produces a text rich in the traditions of
trompe-l’oeil, irony, mimicry and repetition. In this comic turn from the high ideals of the colonial
imagination to its low mimetic literary effects mimicry emerges as one of the most elusive and
effective strategies of colonial power and knowledge. (Bhabha, 1994, s. 85)

Begrebet ’mimicry’ er brugbart til at forstå, hvad det er for mekanismer, der er på spil i en
repræsentation som denne. Når der trækkes på kristen billedsymbolik, repræsenteres det caribiske par
i en ramme, der er en del af fundamentet for hvid, vestlig kultur og civilisation (Dyer, 1997, s. 1416). Når parret udstilles i denne ramme, hvor de ikke helt passer ind, skabes et ambivalent rum, hvor
de som subjekter er ufuldstændige (Bhabha, 1994, s. 86). Med Bhabhas ord: ”almost the same, but
not quite”; ”almost the same, but not white” (Bhabha, 1994, s. 86; 89).
Til denne læsning kan tilføjes, at syndefaldet ikke kun bringer arvesynden ind i verden, det
giver også Adam og Eva bevidstheden om deres egen eksistens. Når parrets syndefald endnu ikke har
fundet sted, peger det på, at de indfødte fortsat er uvidende, uoplyste og laverestående i forhold til
europæerne. Gennem positioneringen af det koloniale subjekt sker også en positionering af
kolonisatoren inden for den koloniale diskurs (Bhabha, 1994, s. 71-73). Stereotypificering fratager
systematisk både kolonisator og koloniseret muligheden for at forhandle deres identiteter gennem
anerkendelse af deres forskelligheder: ”For the stereotype impedes the circulation and articulation of
the signifier of ’race’ as anything other than its fixity as racism.” (Bhabha, 1994, s. 75).
På denne måde bliver repetition som funktion af stereotypen til en måde at eliminere nuancer
og forhandlinger af identitet. Anonymiseringen af parret er med til at understrege den
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stereotypificerende karakter, idet de ikke ses som subjekter, men som repræsentanter for en homogen
gruppe med særlige, fastlåste karaktertræk. Den kristne billedsymbolik er med til at cementere deres
position som ’Den Anden’ i relation til det iagttagende subjekt, idet den udgør en form for imitation
af en position, de er udelukkede fra at kunne indtage.
Således er denne type repræsentationer med til at styrke et racemæssigt hierarki, hvor hvide
europæere placeres i toppen. Dette gør sig gældende i endnu højere grad i det andet analyseværk
under temaet racisme, som analyseres i nedenstående afsnit.

3.2.2 Atlas novus: gudernes velsignelse til imperialismen
Det andet værk, jeg har udvalgt til at eksemplificere temaet racisme, er et kobberstik lavet af
Johann Baptist Homann som titelbladet til bind 50 af den imponerende kortsamling Atlas novus
(Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 10).
Illustrationen rummer en imponerende detaljerigdom, og den inkorporerer hele antikkens
verdensbillede med græskromerske guder, himmelhvælvet og jordkloden samt dyr, mennesker og
vejrfænomener. Billedets komposition er kaotisk med skrå og vertikale linjer, der brydes og skaber
dynamik i både forgrund, mellemgrund og baggrund.
I forgrunden ses de græske guder Poseidon, Hermes, Hera og Zeus10. Havguden Poseidon står
i venstre side med sin trefork og overvåger verdenshavene, mens Olympens hersker, Zeus, puster
vinden mod Jorden fra højre. Vinden fylder sejlene på et skib, der er på vej fra Vestafrika over
Atlanterhavet. Det bæres af en kvindelig skikkelse, der står næsten skjult bag Poseidon, og som må
være hans hustru Amphitrite (March, 2014, s. 159-160). Nederst i venstre hjørne anes en havbund
med strandskaller, og i midten af billedet sidder Hermes med en opskræmt hane mellem sine ben. I
nederste højre hjørne sidder Hera med en sovende løve og en bunke frugter ved sin side, deriblandt
et granatæble, som er et af hendes attributter (March, 2014, s. 693-694).
I mellemgrunden, halvt skjult af gudernes skikkelser, ses jordkloden, hvorpå titanen Atlas og
helteguden Herakles står og holder himlen (March, 2014, s. 290-291). I venstre side flyver dagsfugle
i solskin, mens natfugle befinder sig i måneskinnet i højre side. De eneste væsener, der synes at
mangle, er menneskene, men de kan alligevel siges at være repræsenterede gennem gudernes
menneskelige skikkelser. Nederst på billedet er et udsmykket, ellipseformet skilt med kortsamlingens

10
De olympiske guder har både græske og romerske navne. I denne analyse anvendes de græske navne, idet
ikonografien bygger på den græske tradition. Dette ses eksempelvis i kraft af, at Atlas holder himmelhvælvet og ikke,
som det er tilfældet i hellenistisk og romersk tradition, jordkloden (March, 2014, s. 291)
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fulde titel: Atlas novus (de nye atlas) / Terrarum orbis imperia, regna et status (hele verdens
regeringer, riger og stater) / Exactis tabulis geographicè demonstrans (et nøjagtigt kort viser)11.

Figur 2: Titelbladet til kortsamlingen Atlas Novus prydes af en illustration med imponerende detaljerigdom

11

Frit oversat ved hjælp af translate.google.com og latinskordbog.dk

38

3.2.2.1 Spillet mellem lys og mørke
Titelbladet har fundet sin vej ind i samlingen af billeder af Dansk Vestindien, i kraft af at kong
Frederik V modtager atlaset i fødselsgave (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 10). Det er i hans
regeringstid fra 1746 til 1766, at handlen på Guldkysten og på De Danskvestindiske Øer lægges ind
under den dansk-norske krone, da Danmark-Norge overtager St. Croix, St. Thomas og St. Jan fra
Vestindisk-guineisk Kompagni i 1755 (Andersen, 2017, s. 264; Simonsen & Olsen, 2017, s. 140141).
Der kan naturligvis ikke sættes lighedstegn mellem Frederik Vs modtagelse af atlaset og hans
udnyttelse af Danmark-Norges oversøiske besiddelser, men som Meyer, Giersing og Danbolt skriver
om værket: ”[m]åske vidner det også om de europæiske monarkers vilje til at beherske og udnytte
hele verden.” (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 10). Jeg mener, at det kan læses ikke blot som
en vilje til at herske, men en oplevelse af at have ret til det, eftersom antikkens guder støtter
foretagenet. Billedet illustrerer koloniseringen som et fælleseuropæisk projekt, og det viser et
verdenssyn, der hersker blandt europæiske konger på denne tid, og som Frederik V efter al
sandsynlighed er influeret af.
Jordkloden befinder sig i centrum af billedet, og selvom den er delvist skjult, er den et vigtigt
element. Den nederste del af globussen skjules dels af guderne og dels af en mørk skygge, der synes
at ligge over det meste af verden bortset fra Europa, Nordvestafrika og Atlanterhavet. Dette spil
mellem lys og mørke ser jeg som væsentligt for læsningen af billedet inden for kategorien racisme.
Lyset synes at komme fra både øst og vest i form af den synkende sols stråler og i form af lyskegler
fra gudernes vindpust. Skibet, der stævner ud fra Afrikas vestkyst, kan ses som et billede på de
opdagelsesrejsende europæere, som drager mod Den Nye Verden. Når lyset kommer både fra øst og
vest, kan det på den ene side ses, som om de skibsfarende europæere jagter solens stråler. På den
anden side kan det tolkes, som om skibet er badet i et guddommeligt lys, som europæerne bringer
med sig. Lyset rammer kun der, hvor europæerne har været, mens resten af jorden er henlagt i mørke
eller gemt bag gudeskikkelserne.
Lyset kan forstås som oplysning og viden, hvilket stemmer overens med samtidens idealer:
”Det store kongeatlas er et eksempel på 1700-tallets iver efter at overskue, kortlægge og samle på
viden om alt.” (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 10). I denne ’iver efter at kortlægge og samle
på viden’ ligger også en forståelse af europæernes ret til at definere og navngive fænomener og
levende væsner, hvilket også indebærer klassificeringen af menneskeracer. Følges Foucaults
forståelse af forholdet mellem magt og viden, bliver det klart, hvordan dette er en privilegeret
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position, idet pladsen til at klassificere og definere er magtfuld. Dette forhold er med til at strukturere
subjektpositioner i den koloniale diskurs, idet enhver position kun kan forstås i relation til en anden
(Bhabha, 1994, s. 44).
I analysen af Par under papayatræ (se afsnit 3.2.1), viser jeg, hvordan kolonisatoren tildeles en
position inden for diskursen, der bestemmes af positioneringen af det koloniserede subjekt. Det
samme gælder naturligvis den anden vej, hvor en positionering af kolonisatoren også indebærer, at
den koloniserede positioneres. Som nævnt er der ingen mennesker til stede på billedet, og derfor
heller ingen figur, der eksplicit repræsenterer ’Den Anden’ i denne sammenhæng. Følges læsningen
af båden og de græskromerske guder som repræsentanter for hvide europæiske opdagelsesrejsende,
så ligger det implicit, at ’Den Anden’ er ikke-hvid. Ved at undgå at vise dette, forekommer
illustrationen mere neutral og uskyldig, end den havde gjort, hvis den havde indeholdt billeder af
eksempelvis slavegjorte afrikanere.
Når jeg tolker billedet på denne måde, kan det naturligvis bunde i min position som analytiker,
der går til arbejdet med et sæt forventninger, som er med til at styre mine læsninger. Dyers forståelse
af hvidhed som et begreb med tre forskellige betydningslag kan bruges til at illustrere min læsning. I
hans optik er hvid som nuance kendetegnet ved at være den eneste, der har en direkte modsætning,
nemlig sort: ” […] white is light and black its absence.” (Dyer, 1997, s. 48). Når beskueren i forvejen
præsenteres for kontrasterne lys/mørk og sort/hvid, er kontrasten hvid race/sort race nærliggende.
Grænsen mellem de forskellige forståelser af hvid er uskarp, og betydninger, der knytter sig til
nuancelaget, kan let glide over i racelaget (Dyer, 1997, s. 61-70).
I denne forbindelse er det ligeledes interessant, at billedets fremstilling af hudfarven hvid er
identisk med nuancen hvid, hvilket er med til at understrege de olympiske guders overjordiske status
(Dyer, 1997, s. 45). De er afbilledet som de hvide marmorstatuer, der har fået ikonisk status som
symbol på antikkens Grækenland. Hvidheden adskiller de græske skulpturer fra andre højkulturer,
hvis skulpturer er malede, og det har været med til at positionere dem som idealet inden for denne
type kunst (Sørensen, 2003). Det interessante er dog, at dette idealbillede af det rene, hvide marmor
er en konstruktion:
In fact, antiquity cultivated a veritable wealth of colors, but after centuries of deterioration, very
little paint remains on the artefacts giving rise to the mistaken notion of white marble as a classical
ideal. (Tracking Colour, u.d.)

Denne indsigt bygger på arkæologiske studier af antik polykromi, som er et videnskabeligt felt
der i løbet af de sidste år har fået stigende opmærksomhed (Tracking Colour, u.d.). Det er således
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vigtigt at forstå, at Homann ikke er bevidst om den falske forestilling, som han reproducere ved at
afbillede gudeskikkelserne på denne måde. Det er dog et interessant perspektiv at have for øje i min
undersøgelse, idet det er med til at rykke ved forestillingen om europæisk kunst og kultur som
forskelligt fra og bedre end andres.
Ses hvidheden i forhold til Dyers tredje aspekt af forståelsen af hvidhed, nemlig som symbol,
konnoterer det gudernes godhed, visdom og moralske position (Dyer, 1997, s. 58). I denne forståelse
ligger den simplificerede dualisme, hvid er lig med god, og sort er lig med ond. Denne distinktion er
særligt vigtig for at forstå, hvad der er på spil, når hvids betydningslag blandes:
White as a symbol, especially when paired with black, seems more stable than white as a hue or
skin tone. It remains firmly in place at the level of language – most people find themselves saying
things like ’everything has its darker side’, ’it’s just a little white lie’ and ’that’s a black mark against
you’. (Dyer, 1997, s. 60).

Dette kan ses både i forhold til raciale træk og til det spil mellem lys og mørke, som foregår på
illustrationens jordklode. Som nævnt henligger den del af verden, hvor europæerne (endnu) ikke
hersker i mørke, hvilket peger på, at hvidheden, godheden, lyset endnu ikke er nået dertil.
3.2.2.2 De græskromerske guder
Det er naturligvis vigtigt at holde sig for øje, at dette ikke er en repræsentation af hvide
mennesker men af gudeskikkelser. De repræsenterer ideelle, hvide kroppe, og særligt mændenes
kroppe er tydeligt eksponerede. Kvinderne er ærbare og tildækkede, mens mændene har bare
overkroppe, som blotlægger deres muskuløse arme og brystkasser.
Særligt Poseidon og Atlas er værd at fremhæve i denne sammenhæng, idet de begge er iført et
farvestrålende klæde, der lige akkurat dækker deres køn. De er personifikationer af rå, maskulin
styrke og virksomhed. Sammen med billedets komposition, vindens bevægelse og fuglenes
himmelflugt er de med til at skabe en dynamisk og entreprenant energi, hvilket ifølge Dyer er et
særligt kendetegn ved den hvide mand (Dyer, 1997, s. 31).
Imperialismen, repræsenteret af skibet, verdenskortet og de eksotiske frugter, er indbegrebet af
et virksomt og fremadskuende projekt, som understøttes af hvide, europæiske guder. Brugen af de
græskromerske guder er med til at understrege ekspansionens fælleseuropæiske karakter, og det kan
også forstås i relation til forestillingen om Grækenland som civilisationens vugge. Selvom landet har
været under ægyptisk herredømme, anses det stadig for at være en rent europæisk (og dermed hvid)
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civilisation. Bag dette ligger også den ariske eller kaukasiske myte, som understøtter en forestilling
om, at de første civiliserede mennesker var hvide europæere (Dyer, 1997, s. 21).
Når figurer inden for vestlige religioner, som her i form af græskromerske guder, afbilledes
som skærende hvide, bliver de et billede på det ypperligste, som jordiske mennesker kun kan stræbe
efter. Den hvide race rangerer højest blandt de jordiske skabninger, og jo hvidere man er, jo tættere
er man på det guddommelige. I dette hierarkiske system rangerer den sorte race lige over aberne
(Dyer, 1997, s. 22).
Den måde, hvorpå guderne hjælper skibet over Atlanterhavet, giver et billede af europæerne
som særligt udvalgte. Med denne type billede positioneres europæeren, inden for den koloniale
diskurs, som en, der har guderne på sin side, og hvis herredømme over Jorden forekommer
skæbnebestemt. Det bliver en måde at legitimere og fastholde den privilegerede position, som den
hvide race ifølge Bhabha er så angst for at miste (Bhabha, 1994, s. 44).

3.2.3 Sammenstilling af værkerne
Efter at have analyseret de to værker hver for sig undersøges det nu, hvordan de i relation til
hinanden skaber et rum for en merbetydning af temaet racisme. Først sammenlignes værkerne i
forhold til placering, motiv og tematik, og til sidst reflekteres der over, hvilke(t) perspektiv(er) på
racisme der kommer til udtryk herigennem.
De to værker er placeret i umiddelbar forlængelse af hinanden med Par under papayatræ som
værk nr. 3 og Atlas Novus som værk nr. 4 i udstillingen. Følges kuratorernes opbygning, vil den
besøgende altså støde på de to værker lige efter hinanden, og selve bevægelsen gennem udstillingen
skaber således en relation mellem dem. På samme tid er der dog en afstand, idet de er placerede i
hvert deres rum: Par under papayatræ vises under overskriften Paradisdrømme, mens Atlas Novus
befinder sig i den del af udstillingen, der kaldes Tæmmet landskab. Hvert rum kan ses som et udtryk
for en synsvinkel på kolonien Dansk Vestindien, og måske skaber mødet mellem de to vinkler plads
til nye forståelser og refleksioner over temaet racisme.
Begge billeder er illustrationer i bøger, som har et videnskabeligt udgangspunkt i form af
henholdsvis et naturhistorisk værk og en kortsamling. De har begge et hvidt, vestligt publikum, og er
således med til at forme europæiske verdenssyn og forestillinger. Som en af stemmerne i What Lies
Unspoken #1 påpeger, så kan en bog i en montre under Det Kongelige Bibliotek i København virke
lille og ubetydelig i sig selv, men den har haft stor indflydelse som en del af et større netværk af
tekster, billeder og politiske strategier (Said, 1978/ 2002).
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De to billeder er ved første øjekast vidt forskellige i forhold til motiv og komposition. Par under
papayatræ har et enkelt motiv og en afbalanceret, statisk komposition, hvor Atlas Novus
detaljerigdom og dynamik virker næsten overvældende til sammenligning. De nøgne kroppe går igen
på begge billeder, men på Atlas Novus er kvindernes kroppe og mændenes køn tildækkede. Det får
kroppene på Atlas Novus til at virke mere ærbare, mens det fremmer seksualiseringen af kroppene på
Par under papayatræ. I kraft af den næsten uspolerede nøgenhed og de modne frugter på træets krone,
positioneres parret først og fremmest som kroppe og som objekter til granskning for et hvidt
publikum. Positioneringen som objekt fremfor subjekt sker også i kraft af deres status som
unavngivne og anonyme. Til sammenligning er gudernes kroppe på Atlas Novus i bevægelse, og de
vises som handlende entreprenante subjekter, der hjælper europæerne mod Den Nye Verden.
Dette peger frem mod det mytologiske element, som fylder en del i analysen af begge værker.
Par under papayatræ ligner en eksotisk version af den bibelske syndefaldsmyte, og hvor rollerne som
Adam og Eva spilles af et unavngivet, ikke-hvidt par. Atlas Novus trækker på et andet mytologisk
univers i form af græskromerske guder, der peger på myten om det europæiske Grækenland som
civilisations vugge og arnested for udvikling og modernitet. Gudeskikkelserne fremstilles som ideelle
udgaver af den hvide race, som endda støtter europæernes erobringsrejser over Atlanterhavet. På den
måde er der både kompositorisk og tematisk en spænding mellem passiv og dynamisk, som fikserer
den sorte og den hvide races position inden for den koloniale diskurs.
En af Dyers pointer er, at racehierarkiet er ordnet således, at den hvide race er tættest på det
guddommelige, mens den sorte race er tættest på det dyriske (Dyer, 1997, s. 22). For begge racer
gælder, at de konstant stræber mod et højere niveau, men udgangspunktet for deres stræben er
forskelligt. Denne forståelse kan sættes over for Bhabhas mimicry-begreb, som også handler om en
form for stræben gennem imitation (Bhabha, 1994, s. 85). Hos Bhabha ses dette som en destruktiv og
smertefuld strategi i den koloniale diskurs, mens Dyers fremstilling af hvides ’imitation’ af guderne
er helt anderledes. For begge grupper handler det om en stræben mod et uopnåeligt mål, men den
fundamentale forskel er, at den hvide race stræber mod et intellektuelt bevidsthedsniveau, der
transcenderer det jordiske (Dyer, 1997, s. 23).
For at forstå, hvordan racisme kommer til udtryk, er det relevant at reflektere over, hvad det er
for en rolle, billederne spiller i udstillingen. I kraft af deres placering kan de siges at udgøre en slags
overgang mellem Paradisdrømme og Tæmmet landskab. ”Paradiset blev til plantage og mennesker
blev slettet fra landskabet.”, skriver Meyer, Giersing & Danbolt i teksten til Tæmmet landskab, hvor
kort og plantegninger er udstillet sammen med Atlas Novus (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 8).
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Det vidner om danske kolonisatorers oplevelse af overlegenhed og ret til at forme øerne efter deres
behov. Her træder racismen frem som politisk værktøj, der er med til at opbygge og strukturere det
koloniale samfund.
Ser vi på museumsteksten ved Tæmmet landskab, handler den om, at øerne skal ”tæmmes” og
”kortlægges”, samt om ”hvordan fængsler og forter skulle holde oprørere indespærret og angribere
på afstand.”. I Paradisdrømme skriver kuratorerne om ”skildringen af et eksotisk paradis” og
”idealiserede opstillinger og positurer fra den kristne billedkultur.” (Meyer, Giersing, & Danbolt,
2017, s. 4; 8). På den ene side vises et billede af ikke-hvide som potentielt farlige oprører, der skal
kunne spærres inde, og på den anden side som eksotiske, fremmedartede objekter, der kan formes
efter europæiske kulturelle traditioner.
Med disse to billeder tilbyder udstillingen et perspektiv, hvor både hvide og sorte skal forstås
som racialiserede, og begge racer tilskrives særlige karaktertræk. Det tvinger den besøgende til at
forholde sig til sin egen race og position, hvilket der også lægges op til i introduktionen (Meyer,
Giersing, & Danbolt, 2017, s. 1). Vinklen eller forståelsen af temaet racisme er til fortolkning, idet
der lægges op til, at man selv reflekterer over, hvem man identificerer sig med på de forskellige
billeder. Det bidrager til forståelsen af racisme som noget, der opleves forskelligt, som eksempelvis,
smertefuldt, voldeligt, skamfuldt eller måske endda irrelevant. Udstillingen insisterer dog på
relevansen og tvinger den besøgende til at forholde sig til det, ved at gennemgå en tidsperiode, der
strækker sig helt frem til i dag, og derved pege på racismens relation mellem fortid og nutid.

3.3 Analyse af nostalgi
Nostalgi er væsentligt at beskæftige sig med, idet det er et perspektiv, der kan være med til at
sige noget om nutidens blik på fortiden. I forhold til de to analyseobjekter under racisme bevæger vi
os frem i tiden, idet denne del af analysen fokuserer på et værk fra 2016.

3.3.1 Chaney: En erindringsfortælling i flere lag
Oliemaleriet Chaney er en serie, som kunstneren La Vaughn Belle fortsat producerer nye
værker til. Værket er holdt i blå nuancer på hvid baggrund, og farvevalget tilfører en enkelthed og
lethed til maleriet, der opvejer dets rodede og asymmetriske komposition. På billedet ses blomster,
planter og landskaber i runde, organiske former, der er vanskelige helt at afkode. Billedet skæres
horisontalt over midten af noget, der ligner et fiskenet eller en blondekant, og nedenunder ses et
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udefinerbart landskab. I første omgang
ligner det en mark med palmetræer samt
nogle mindre planter, men ved nærmere
eftersyn er det ikke klart, om palmerne i
virkeligheden

er

små

planteskud.

Landskabet opløses og forsvinder i den
hvide

baggrund

uden

nogen

klar

horisontlinje. Det er indrammet af en blå,
blomstret kant forneden og af den
førnævnte netstruktur foroven.
Ses nettet som en blondekant, virker
det som gardin, der trækkes til side for at
afsløre et glimt eller et udsnit af noget, der
er taget ud af a den større sammenhæng.
Yderst i højre side ses en blomst, der for
en dansk modtager styrer læsningen af
billedet i en særlig retning. Der er nemlig
tale om den ikoniske blomst fra Royal Figur 3: Belle sammensætter mønstre fra stumper af fajance i sin
Copenhagens musselmalede stel, der fik en

serie af oliemalerier Chaney.

massiv renæssance med lanceringen af Mega Mussel i år 2000 (Suhr, 2010).
Musselmalet er Royal Copenhagens første design, og det er ikke tilfældigt, at Belles maleri
rummer referencer hertil. Porcelænets historie er nemlig tæt knyttet til kolonialismens, og den danske
produktion af fajance begynder i 1775, da Danmarks kolonitid er på sit højeste (Royal Copenhagen,
u.d.). Fajance og porcelæn bliver statussymboler, som kolonibestyrere importerer hjemmefra og
bruger til at dække bordene i kolonierne.
3.3.1.1 Legepenge eller kolonialt magtsymbol?
Titlen Chaney kommer af en sammentrækning af ordene ’China’ og ’money’, og det refererer
til de fragmenter af porcelæn og fajance, som dukker frem af jorden efter et voldsomt regnskyl på
Jomfruøerne. Disse fragmenter indsamles og slibes runde i kanterne, så de kan bruges i smykker, og
børnene bruger dem som en slags legepenge. Det er i første omgang herigennem, at Belle har sit
kendskab til den klassiske blå fajance. Gennem små stumper, som hun legede med som barn.
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Belle er født i Trinidad, men hun har boet det meste af sit liv på De Amerikanske Jomfruøer,
og hun identificerer sig som ’Virgin islander’ (Belle, u.d.). Dette positionerer hende på en særlig
måde, og det gør eksempelvis, at fajancen vækker andre associationer hos hende end hos en dansk
kvinde som jeg selv. I sit virke som kunstner er Belle interesseret i at udforske og udfordre koloniale
narrativer særligt i forhold til øernes relation til Danmark og USA: ”I look for the narratives inscribed
in various objects and places and find ways to add to them and at times subvert them.” (Belle, u.d.).
Hun har oplevet en voksende interesse for sit arbejde fra dansk side i de sidste 2-3 år, som er
kulmineret i en stor efterspørgsel efter både hendes værker og tilstedeværelse under jubilæumsåret
(Interview La Vaughn Belle, Bilag I, l. 166-180).
Inspirationen til Chaney-serien fik hun dog allerede for snart 10 år siden under et besøg hos
Royal Copenhagens museum i 2008. Jeg har hørt hende fortælle om dette ved flere lejligheder12, og
det er påfaldende, hvordan fortællingen om inspirationskilden altid præsenteres på samme måde.
Belles udgangspunkt er, at hun er på et længere ophold i Danmark, hvor hun undres og
forfærdes over den manglende tilstedeværelse af spor efter kolonitiden. Som hun forklarer det,
mindes man som jomfruøboer konstant om kolonialismen gennem arkitektur og vejnavne, mens
København forekommer nærmest støvsuget for referencer til Caribien. Vendepunktet opstår, da hun
med egne ord ’drages ind i en særlig butik’ i form af Royal Copenhagen, hvor hun på øverste etage
finder museet. ”Wait a minute – it’s chaney”, udbryder hun for at illustrere den overraskelse, hun
oplever over at have ’fundet’ reminiscenserne til kolonien Dansk Vestindien på dette uventede sted.
Som hun fortæller det, genkender hun fragmenter i stellets billeder, som hun nu for første gang ser i
sin helhed.
Rent narrativt kan fortælling ses som en klassisk hjem-ud-hjem-opbygning, hvor Belle tager
afsted for at finde mindet om Vestindien i Danmark, oplever det som sværere end forventet, og til
sidst lykkes med sit foretagende. Fortællingen har også et sker af nostalgi, idet det samtidig handler
om genkendelsen af barndommens legetøj, der pludselig kædes sammen med koloniale
magtstrukturer og dermed mister sin uskyld.
Nostalgien kommer altså til udtryk i form af genkendelse af noget velkendt et ukendt sted, og
brugen af den lille blomst fra det musselmalede stel kan læses som et forsøg på at genskabe denne
oplevelse hos modtageren. Da jeg inviterer min mor, som ikke kender til Belles kunst, ind for at se
Blinde vinkler, standser hun ved Chaney og udbryder: ”Hov – det er jo musselmalet!”. Hendes
12
Jeg har været til stede ved følgende arrangementer, hvor Belle fortæller om inspirationen til Chaney: paneldebat
hos Mellemfolkeligt Samvirke d. 3. marts 2017, seminaret Uncertain Archives på Københavns Universitet d. 13. marts
2017 samt oplæg under konferencen Unfinished Histories på Københavns Universitet d. 1. november 2017.
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reaktion er nærmest en perfekt spejling af Belles ”Wait a minute – it’s chaney!”. Pointen med denne
lille anekdote er at vise, hvordan nostalgi gennem genkendelse kommer til udtryk på forskellige
måder og fra forskellige positioner i relation til dette værk.
Denne læsning er også informeret af Belles egne refleksioner over den modtagelse, Chaneyværkerne får henholdsvis i Danmark og på De Amerikanske Jomfruøer:
In the Danish context that speaks so much to the visual symbols of the Royal Copenhagen and the
things you identify as Danish so that work definitely has a different vibration here than it does at
home. The work speaks to people in a different way there. They see more the fragmentation and
they understand that piecing together where I think here it is more that it reminds you of yourselves
(Interview La Vaughn Belle, Bilag I l. 63-70)

Denne forskel kan forstås diskursivt, idet det genkendte objekt (porcelænsstellet eller fragmenterne) tilskrives forskellige betydninger afhængig af subjektets placering i forhold til
historien. Her ses det, hvordan historien ikke er en lineær, lukket fortælling, men derimod en
processuel udvikling, der sker flerstemmigt (Loomba, 2015, s. 37). Når Belle taler om ’things you
identify as Danish’ og reflekterer over, hvordan billeder ’reminds you of yourselves’, peger hun også
på erindringens konstruerede karakter. ’You’ ser jeg i dette tilfælde som referende til ’danskere’, og
ved at gøre det til subjekt i sætningen tydeliggør hun, at der er tale om en betydningstilskrivelse.
Som tidligere nævnt er fajancen ikke dansk som sådan, og værket kan således være med til at
illustrere, hvordan danske modtagere (gen)indskriver sig selv i historien. Det kan ses som en form
for reclaiming af en historisk relation, der i virkeligheden ikke er så tydelig. Denne reclaimingproces
kan siges at gå begge veje, idet Belle også er med til at konstruere relationen ved eksempelvis at
bruge referencen til musselmalet. Hele hendes fokus på dansk kolonialisme kan forstås i dette
perspektiv, idet De Amerikanske Jomfruøer i realiteten har været underlagt flere europæiske
kolonimagter, hvilket har været med til at forme samfundet på øerne.
I Blinde vinkler præsenteres Chaney ved siden af et stel fra omkring 1840, som ”[…]
formodentlig [er] fremstillet til havnemester Thomas Andreas Kjær og plantageejer Hans Henrik
Berg.” (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 24). Stellet er dekoreret med motiver af havnebyen
Charlotte Amalie på St. Thomas, hvor de to prominente danskere bor i luksuriøse omgivelser. Selvom
kuratorerne ikke direkte skriver, at der er en sammenhæng mellem de to udstillingsgenstande, så
tilskriver placeringen af dem ved siden af hinanden ny betydning til begge genstande. Havde Chaney
været udstillet alene, ville det være vanskeligere for en modtager, der ikke i forvejen kender til Belles
kunst, at afkode værket. Den udstillede fajance bliver et symbol på kolonisatorens økonomiske og
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sociale status, som slavegjorte ikke havde adgang til, og når det udstilles sammen med Chaney, er det
med til at pege på relationen mellem datidens og nutidens ulige magtstrukturer.
Når plantageejeren dækker bordet med fajance med koloniale billeder, handler det om at hylde
og udstille sit økonomiske overskud ved at gøre stoltheden over sin rigdom og sine besiddelser til en
slags forbrugsgode. De slavegjorte mennesker, hvis arbejde muliggør køb og fremstilling af det dyre
stel, er ikke afbilledet på det, hvilket vidner om, at det er en redigeret version af virkeligheden, der
vises frem for gæsterne. Ved at udelade nogle elementer og fremhæve andre skaber kolonisatorerne
en version af virkeligheden, hvor slaveriets brutalitet ikke fylder. På samme måde kan Belles maleri
ses som en redigeret version, hvor hun udvælger visse mønstre, som hun har lyst til at vise frem, mens
hun udelader andre. Ses det på et mere abstrakt plan, kan hendes fokus på den dansk-caribiske relation
også ses som en måde at forme erindringen, som gør, at andre koloniale relationer (eksempelvis med
koloniherrer fra andre nationer, eller med ikke-danske plantageejere under det danske styre) træder i
baggrunden.
En del af forklaringen, på hvorfor der er så mange fragmenter af fajance på De Amerikanske
Jomfruøer i dag, er, at arbejderne under slaveoprøret bryder ind i slaveejernes huse og smadrer deres
stel (Schmidt, Kunstner fra St. Croix til danskerne: Jeg mener faktisk, alle burde sige undskyld, 2017
A). Derigennem smadres illusionen om kolonien som et glansbillede, og det bliver en symbolsk
modstand mod ulige magtstrukturer. Samtidig illustrerer det en ambivalens i forhold til disse
genstande, idet de slavegjorte tydeligvis ikke har nogen interesse i selv at benytte stellet. Under vores
interview viser Belle, hvordan hun bærer et armbånd af chaney, og hun forklarer, at brugen af
materialet fortsat debatteres på De Amerikanske Jomfruøer:
Why do we wear [chaney]? It is the master's [inaudible] why do we see it as part of ourselves? And
then I just remind people that I speak English. I don't speak Yoruba. I speak English because I am
a part of the colonial experience. But I speak English in a way that is different because we
transformed it and that is what this is. We have taken our [inaudible] and transformed it ( Interview
La Vaughn Belle, Bilag I, l. 72-76)

For Belle er transformationen ved at omdanne stumperne af fajance til smykker eller malerier
en proces, der handler om at tage ejerskab og forstå sig selv som et produkt af historien. Hun skaber
sin egen nostalgiske fortælling om barndommens leg som et alternativ til den mørke fortælling om
undertrykkelsen, men hun insisterer fortsat på at lade begge dele være en med i den samlede
forståelse.
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Samtidig forstår jeg det som en måde, hvorpå hun tager sin egen kreoliserede13 identitet på sig
og aktivt positionerer sig som formet af transatlantisk slavehandel. Frem for at søge mod Afrika for
at forstå sin identitet (’I don’t speak Yoruba’) søger hun mod Europa, samtidig med at hun omfavner
Caribiens hybriditet.
3.3.1.2 At leve i fragmenterne
Min læsning af værket er inspireret af kunsthistoriker Anne Ring Petersen, der viser, hvordan
Bhabhas postkoloniale begreber kan bruges til at forstå samtidskunst i et transnationalt perspektiv.
Hun kritiserer måden, hvorpå kunsthistorien oftest gør nationalstaten til den centrale faktor i forhold
til identitetsdannelse og fortidsforståelse, og derved ikke tager højde for udviklingen i postkolonialog globaliseringsteori. Petersen viser, hvordan begreberne hybridisering og Third Space kan bruges
til at forstå, hvad der er på spil i et kunstværk som Belles (Petersen, 2012).
”Erindring er ikke en passiv genkaldelse af en uforanderlig og afsluttet fortid, men en
medskabende aktivitet, der foregår i nutiden, dvs. erindring tildannes performativt og kontinuerligt.”
(Petersen, 2012, s. 17). Denne forståelse af erindring som en performativ størrelse ligger i tråd med
Bhabhas beskrivelse af kultur som noget, der produceres dialogisk og skal forstås som artikulation
eller udsigelsespraksis (Bhabha, 1994, s. 177). Chaney kan netop læses som en sådan måde, hvorpå
Belle artikulerer sin kultur og identitet gennem kunst, der aflæses forskelligt afhængigt af modtageren
og den konkrete situation.
Det er samtidig en form for erindringsarbejde, idet Belle tager objekter, der tilskrives særlig
historisk betydning, og skaber sine egne, nye billeder og betydninger. Petersen bruger begrebet lieu
de memoire, erindringssted, til at beskrive denne form for bevidst arbejde med ”materielle, symbolske
og funktionelle fæstnelser af fortid” (Petersen, 2012, s. 21). Belle skaber et erindringssted gennem
sin kunst ved at filtrere og reorganisere viden om fortiden og give det en ny, materiel form
Der er ikke tale om et fysisk sted, men om et rum hvor der er plads til den ambivalens, der
ligger i Belles position som formet af slavehandlens transnationale forskydninger. Samtidig bevæger
Belles kunstneriske praksis sig på tværs af nationale grænser, idet hun samler fragmenter fra Europa
og Caribien og lader dem materialisere sig i et værk, der er spændt ud mellem i de fortidige og

13

Begrebet kreolisering er inspireret af Start Halls begreb ’creolization’, der refererer til den særlige form for
hybriditet, der kendetegner de caribiske kulturer: ”their ‘mixed’ character, their creative vibrancy, their complex, troubled
unfinished relation to history, the prevalence in their narratives of the themes of voyaging, exile, and the unrequited
trauma of violent expropriation and separation.” (Hall, 2003/2005)
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nutidige relationer. Det rum, hun derigennem skaber, kan forstås gennem Bhabhas begreb Third
Space, som refererer til det diskursive rum mellem afsender og modtager, hvor mening produceres
(Bhabha, 1994, s. 37).
Gennem værket artikuleres de materielle og symbolske størrelser chaney og fajance som tegn i
en ny sammenhæng, der skaber rum for genfortolkning af historien. Bhabha bruger begrebet kulturel
oversættelse til at pege på den præmis, at kulturel meningsproduktion sker gennem forhandling, og
at der altid vil være rester af uoversættelighed (Bhabha, 1994, s. 177; Petersen, 2012, s. 25). Det kan
være med til at forklare, hvordan et værk som Chaney læses forskelligt alt afhængig af modtagerens
position.
Værket har undertitlen ”We live in the fragments”, og det er interessant at spørge til, hvad er
det for fragmenter? Skal det forstås som en form for fragmenteret identitet skabt af tvungen migration,
en manglende helhedsforståelse for ens familiehistorie? Eller refereres der til fragmenterne af de
europæiske imperier, som systematisk udnytter koloniens befolkning for til sidst at lade dem stå alene
tilbage med stumperne? Det kan også forstås helt bogstaveligt, i kraft af at fragmenterne konkret
ligger i jorden. Der er en flertydighed i dette perspektiv, som kuratorerne ligeledes beskriver i værkets
museumstekst:
Hun sammenstiller og sammensmelter stumperne i en afsøgning af, hvordan forskellige kulturer
genopfinder sig selv i denne vidtrækkende, transatlantiske fortælling. Samtidig peger værket på,
hvordan denne fælles forhistorie er fragmenteret og har behov for stadig bearbejdning og
genforhandling. (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 27)

Billedet veksler mellem meget lille og meget stor afstand mellem de enkelte elementer, hvilket
resulterer i store, hvide felter midt i billedet. Disse felter kan forstås som dele af fortiden, der er gået
tabt, og som gør det umuligt at genskabe det fulde billede af historien. Selvom Danmarks koloniale
arkiver er blandt af de mest detaljerede, så er det stadig et omfattende arbejde for efterkommere af
slavegjorte afrikanere at grave deres forhistorie frem. For nogle kompliceres det yderligere, ved at de
frygter, at de eksempelvis finder ud af, at de nedstammer fra afrikanske slavehandlere (Andersen,
2017, s. 138-140).
Det udefinerbare landskab på billedet kan være med til at illustrere den usikkerhed, som
personer i Belles position oplever i relation til deres oprindelse. En slags savn efter noget, som man
ikke ved hvad er, og som man måske heller ikke har lyst til at vide. Måske ligger der i denne ’frygt’
for sandheden også en erkendelse af, at vished alene ikke skaber forandring. Der er en form for

50

paradoks i denne længsel efter at vende tilbage til en ’prækolonial’ afrikansk identitetsposition, som
det aldrig vil være muligt at indtage.
Alle disse betydningslag er til stede på tværs af tidslige og rumlige skel. Der sker en slags
ophævelse af den lineære tidsopfattelse, som kan forstås med Petersens reference til begrebet
heterokroni, der betegner en oplevelse i et tidsmæssigt multiperspektiv, hvor en genstand på én gang
opleves i et nutidigt og i et eller flere historiske perspektiver (Petersen, 2012, s. 25).
Bhabha beskriver dette som en måde at omstrukturere forståelsen af tidslighed ved at
transformere betingelserne for artikulation på tegn-niveau. Ikke bare ved at opstille nye, ’positive’
billeder af fortiden, men ved at afsløre det umulige i at fiksere kulturelle og historiske symbolers
mening:
[…]staging the past as symbol, myth, memory, history, the ancestral – but a past whose iterative
value as sign reinscribes the ’lessons of the past’ into the very textuality of the present that
determines both the identification with, and the interrogation of, modernity […] (Bhabha, 1994, s.
247)

Bhabha problematiserer et narrativ om modernitet som en særlig europæisk og
oplysningstidsbaseret civilisation, og åbner derigennem for en læsning af fortiden som et flertydigt
og ustabilt symbol, der skal forstås som en integreret del af nutiden. På den ene side er de tydelige
reference til Royal Copenhagen meget nutidige, men på den anden side er de koloniale referencer
historiske, om end de også peger på neokoloniale magt- og dominansrelationer. Et yderligere aspekt
er relationen mellem Danmark og Caribien, som både Belle og Royal Copenhagen abonnerer på, men
som i praksis er en konstruktion, der kan læses som en form for reclaiming af et historisk bånd, som
i virkeligheden ikke er der.
I dette heterokrone perspektiv kan Chaney forstås som et hybridt værk, hvor flere forskellige
betydninger sendes i cirkulation på samme tid. Som jeg har vist, gælder det også i forhold til
nostalgien, som eksisterer sidestillet i forhold til de samme objekter, men på forskellige niveauer.

3.4 Analyse af modstand
Med analysen af Chaney viser jeg, hvordan nostalgi virker på flere forskellige niveauer, og
hvordan værket kan forstås gennem flertydighed og hybriditet. Det er begreber, der også kan bruges
i analysen af Black Magic at the White House som modstandsværk.
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3.4.1 Black Magic at the White House: Voodoo-dans i den kulturelle margin
Under temaet modstand analyserer jeg videoperformanceværket Black Magic at the White
House, som er skabt af Jeannette Ehlers i 200914. I et knap fire minutter langt videoloop ses en
nærmest usynlig silhuet af en kvinde, der danser rundt i de fine stuer i et 1700-talspalæ og tegner et
voodoosymbol på parketgulvet. Det er det første museumsobjekt, man som besøgende møder, når
man træder ind i udstillingen, og det er således med til at sætte stemningen for den samlede oplevelse.
Ehlers’ far er fra Trinidad og er efterkommer af slavegjorte afrikanere, hvorfor hun selv oplever
en personlig tilknytning til denne del af europæisk kolonihistorie. Hun er dog født og opvokset i
Danmark, og det har naturligvis også betydning for hendes oplevelse af og position i forhold til
historien. Hun arbejder med video, fotografi og performancekunst, og hun bruger forskellige
redigeringsmetoder til at stille spørgsmålstegn ved forståelsen af kolonialitet og kolonialisme i
Danmark.
I Black Magic at the White House bortredigerer hun sin egen krop fra videoen og peger
derigennem på en allestedsnærværende historie, som er blevet usynliggjort eller måske endda glemt.
Videoen kan læses som et værk, der yder modstand mod den tavshed om kolonialisme, der hersker i
Danmark og andre europæiske nationer. Når det er skabt i en dansk kontekst, betyder det dog ikke,
at det er bundet til en særligt national kontekst, idet kunst netop er et grænseoverskridende medie. I
min analyse arbejder jeg i lige så høj grad med værket som et udtryk for en politisk-historisk metafor
for kolonialitetens understrykkende funktion.
Ehlers arbejder med spændingerne mellem fravær og tilstedevær samt fortid og nutid, hvorved
hun giver plads til, at flere fortolkninger og nuancer kan sameksistere.
3.4.1.1 Udvikling og intensivering
Gennem videoen sker der en udvikling i kameraføringen, lyden og dansen, som bygger op mod
et klimaks, der til sidst får lov til at stå uforløst. Samtidig sker der systematisk stilistiske brud, som
virker overraskende og stemningsopbyggende. For at vise udviklingen har jeg foretaget en shot-toshot-analyse, og jeg vil nu gennemgå nogle af de centrale virkemidler, der eksemplificerer og
underbygger min analyse15.

14

Find videoen i sin fulde længde her: https://vimeo.com/90950687
Filmtekniske begreber tjener i denne del af analysen som dåseåbner for dybere refleksioner over værket som
udtryk for modstand. Idet filmteori ikke er en del af specialets fundament som sådan og kun benyttes til dette ene værk,
bliver det ikke forklaret yderligere.
15
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Den første indstilling viser en hvid tallerken med en hvid mellemlægsserviet, hvorpå
Marienborg er broderet (Ehlers, 2009, 00:00-00:05). Herefter skifter billedet til en etablerende
indstilling af det hvide palæ i et skinnende hvidt snelandsskab. Lydsiden er kontrapunktisk med brug
af afrikanske trommerytmer, der forekommer malplacerede i dette hvide, kolde landskab. Det samme
gælder titlen Black Magic at the White House, der dukker frem i form af hvide bogstaver med en
klodset, sort kant, der rent æstetisk skurrer på samme måde som musikken (Ehlers, 2009, 00:0500:11). I løbet af de første ti sekunder etableres således en række kontraster gennem farverne sort og
hvid henholdsvis i titlen (”Black Magic” over for ”White House”), motivet (hvidt hus i hvidt
snelandskab) og musikken, der med sine afrikanske rytmer giver associationer til sort forstået som
race.
Modtageren inviteres ind i huset med en zoom på et af vinduerne, og gennem en fade til hvid
skærm skifter motivet til voodoosymbolet på gulvet, hvorfra der zoomes ud, som var det en lang
glidende bevægelse. Det er, som om vi bevæger os ind i et andet epistemologisk rum, og at denne
zoomen ind og ud markerer en form for overgang, der i kraft af voodoosymbolet kan læses som noget
spirituelt (Ehlers, 2009, 00:17-00:22).

Figur 4: Ehlers usynlige skikkelse danser gennem de fine stuer på Marienborg

Resten af videoen forestiller kunstneren dansende som en gennemsigtig silhuet af en kvinde,
der er usynlig, udvisket, bortredigeret. I starten filmes der lange, statiske indstillinger i
normalperspektiv og total eller halvtotal, som det ses på Figur 4. Den eneste bevægelse i de fine stuer
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er Ehlers’ dans gennem rummene, som i begyndelsen består af rytmiske fodtrin og en blød vuggen
med hofterne. Kvinden er gennemsigtig, men hun bliver synlig, idet rummet bag hendes forvrænges
i perspektiv eller skifter i farve. Som det ses på Figur 4, sker der en slags forskydning, som om
silhuettens tilstedeværelse rykker lidt ved virkeligheden.
Det første mærkbare stilistiske brud sker, da kvindens krop kommer til syne i et kort glimt, og
modtageren for første gang ser hendes krop og derved også hendes racemæssige træk. Dette til trods
er det fra starten klart for mig som beskuer, at der er tale om en sort kvinde, også mens hun er usynlig.
En del af dette skyldes mit forudgående kendskab til Ehlers’ udseende, men jeg vil også argumentere
for, at hun benytter virkemidler, der peger tolkningen i den retning. Den måde, musikken og dansen
fremføres på, vækker associationer til afrikansk eller caribisk kulturel praksis, og voodoo-symbolet
på gulvet er et tegn, der understøtter denne forståelse. Mod slutningen af videoen bliver
mellemrummene mellem glimtene kortere og kortere, som om kvinden er en form for åndelig entitet,
der gradvist materialiserer sig i rummet.

Figur 5: Hele kroppen inklusive hoved og ansigtsmimik inddrages i dansen.

I løbet af videoen bliver Ehlers’ dans mere løssluppen, og hendes arme og nakke inkorporeres
i dansen, som om kroppen slippes mere og mere fri. Samtidig ændrer lyden af trommerne sig, idet
takten bliver hurtigere og klangen mere rungende, som om musikken er en slags ekko (Ehlers, 2009,
02:20-02:40). Lyden intensiveres, mens mere og mere af kroppen tages i brug, og der opbygges en

54

forventning hos seeren om et klimaks eller en forløsning. Kvindens vildskab virker både dragende,
mystisk og ildevarslende, hvilket understøttes af kameravinklerne i eksempelvis den indstilling, der
ses ovenfor på Figur 5.
Ehlers filmes i frøperspektiv, mens hun bøjer sig ind over kameraet med tungen ud af munden
og himmelvendte øjne (Ehlers, 2009, 02:49). Perspektivet og linjerne i billedet er skæve, og sammen
med hendes voldsomme mimik skaber det en stemning af uro. Uroen forbliver i en forstand uforløst,
idet crescendoet munder ud i, at trommernes klang og rytme vender tilbage til udgangspunktet, og
musikken stopper brat. Ehlers afslutter sin dans liggende på gulvet, mens hendes usynlige silhuet
sitrer let i kanten. Hun virker pludselig meget lille og alene, som hun ligger der i tavshed et par
sekunder, indtil videoen fader til sort og starter forfra (Ehlers, 2009, 03:35-03:46).
I kuratorernes præsentation af værket fokuseres der primært på det som modstand mod
tavsheden om slaveri og plantagedrift i Danmark:
I dag står disse palæer tilbage som symboler på fordums rigdom og storhed – hvis omkostninger tit
forbliver i glemslen. Tilstedeværelsen af den dansende kunstner yder modstand mod dette
perspektiv ved at hjemsøge bygningen. (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 3)

Selvom det hverken er synligt på bygningstidspunktet eller i dag, er Marienborg nemlig et af
de mange danske palæer, der blev bygget for penge tjent på plantagedrift i Dansk Vestindien (Meyer,
Giersing, & Danbolt, 2017, s. 3; Pedersen, 2017, s. 403-404). Den herskende betydning, der tillægges
bygningen, handler om, at det er den danske statsministers officielle residens, og ikke om at det er en
tidligere plantageejers palæ. Det bliver tydeligt, hvor altdominerende læsningen af bygningen som
statsministerbolig er, når Lars Løkke Rasmussen kan sidde på netop denne Marienborg og holde en
nytårstale, der insisterer på, at kolonialisme ’heldigvis er fortid’ (Rasmussen, 2017).
Det er denne form for redigering af historien, som Ehlers peger på ved at benytte
videoredigeringsteknikker. Visse historiske elementer fravælges, på samme måde som den kvindelige
figur i videoen redigeres væk. Når figuren dukker frem i glimt, kan det læses som historien, der også
glimtvis kigger frem. Historien er allestedsnærværende men usynlig for det blotte øje. Forholder man
sig til værkets placering som den første udstillingsgenstand, der møder den besøgende før
introduktionen, bliver det en synsvinkel, modtageren opfordres til at lægge ned over udstillingen som
helhed. I min optik kan videoen som modstandsværk forstås langt bredere end blot som en kommentar
på historieskrivningen, og det er, hvad jeg søger at vise med gennem analysen.
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3.4.1.2 En sort krop i et hvidt rum
Inspireret af Dyer kan forholdet mellem sort og hvid ses som farve (det hvide hus, snelandskab,
hvid tallerken) og som race (sort kvindekrop, afrikansk dans og musik). Samtidig spilles der på
forholdet mellem tilstedevær og fravær, ved at Ehlers efterlader ’tomme felter’ i form af usynlige
elementer, som modtageren selv tvinges til at udfylde. På denne måde aktiveres og udfordres
beskuerens forforståelser, hvilket eksempelvis kommer til udtryk gennem min egen læsning den
dansende figur som sort, længe før hun bliver synligt på videoen. Det kan dog også handle om de
forestillinger om politiske og samfundsmæssige forhold, der knytter sig til kolonialitet og
kolonihistorie i Europa.
Her er valget af Marienborg som location interessant. Anskues bygningen som et tegn i
diskursiv forstand, kan den betydning, der relaterer sig til forståelsen af Danmark som slavegørende
nation, siges at være udgrænset af betydningen ’statsministerbolig’. Gennem sit værk sætter Ehlers
betydningen af bygningen som ’slaveejers palæ’ i cirkulation igen. I forhold til begge betydninger er
Marienborg et rum, der er bygget til hvide mennesker, på trods af at ikke-hvide menneskers arbejde
har finansieret det. Statsministerposten i Danmark har indtil nu kun været besat af hvide (mænd –
med en enkelt undtagelse). Det hvide hus er altså hvidt ikke bare i betydningen farvenuancen hvid,
men også som et rum, der er skabt for hvide kroppe, hvor sorte kroppe ikke på samme måde passer
ind. ”White House” er også betegnelsen for en anden statslederbolig, nemlig Det Hvide Hus i
Washington, som Obama indtager samme år som, Ehlers laver Black Magic at the White House. Ved
både at referere til Marienborg og Det Hvide Hus sætter Ehlers sin fortælling og sin kritik ind i en
transnational og måske endda global ramme.
Tilstedeværet af sorte kroppe i rum som Marienborg og Det Hvide Hus er noget, der lægges
mærke til og stilles spørgsmålstegn ved. I sit essay, The fact of blackness, beskriver Frantz Fanon den
psykiske tilstand, som man er i, når man konstant identificeres som en, der ikke passer ind (Fanon,
1952/ 2009). Bhabha beskriver dette som en position, hvor man som subjekt på den ene side er overset
og på den anden side er overdetermineret:
To be amongst those whose very presence is both ’overlooked’ – in the double sense of social
surveillance and psychic disavowal – and, at the same time, overdetermined – psychically projected,
made stereotypical and symptomatic (Bhabha, 1994, s. 236).

Det er denne dobbelthed, Ehlers skriver frem ved at bortredigere sin egen sorte krop.
Redigeringsarbejdet gør hende nærmest kun mere synlig, idet hun forvrænger rummet bag sig og på
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en måde destabiliserer det hvide rum. Hendes sorthed træder ikke alene frem i krat af hudfarven, men
også gennem selve hendes kulturelle artikulation. Værket bliver en kunstnerisk intervention, der
forstyrrer det hvide narrativs magt til at udgrænse det koloniale, når det ikke passer ind i hvidhedens
fortælling og selvopfattelse.
Spillet mellem synlighed og usynlighed udfordrer modtagerens perspektiv, idet Ehlers i kraft
af usynligheden bliver et subjekt, der taler ”[…] from where it is not; […]” (Bhabha, 1994, s. 47).
Det skaber et angstfyldt fravær i det rum, som subjektet burde indtage. Dette giver, ifølge Bhabha,
mulighed for at vende det racistiske, sexistiske blik tilbage mod beskueren selv (Bhabha, 1994, s. 47).
Ved aktivt at indtage positionen som fraværende i sit tilstedevær, fjerner Ehlers muligheden for, at et
diskriminerende blik kan nægte hendes artikulation af kulturel forskellighed.
3.4.1.3 At befinde sig midtimellem
Både videoredigeringen og referencerne til voodoopraksis er strategier, Ehlers benytter til at
yde modstand. Voodoo etableres som et vigtigt element i kraft af at de ceremonielle trommer udgør
den eneste lyd i videoen, samt ved at voodoosymbolet er det første, der ses inde fra selve huset. Der
er tale om et haitiansk voodoosymbol, som kaldes en vévé, og ifølge forsker og kurator Alanna
Lockward er netop haitiansk voodoo et motiv, der går igen i flere dekoloniale videoværker. Det
bygger på forståelsen af det synlige og det usynlige samt det spirituelle og det materielle som værende
uadskillelige størrelser (Lockward, 2015, s. 169). Lockward skriver om musikken i Black Magic at
the White House, at
Trommernes crescendo er en kraftfuld påmindelse om de vibrationer, der førte de maroon-ledere,
der mødtes i Bwa Kayiman, sammen med hvide frimurere, dissidenter fra plantagesystemet, og
iværksatte det hidtil største slag mod moderniteten/kolonialiteten. (Lockward, 2015, s. 170)

’Bwa Kayiman’ er det sted, hvor en stor voodooceremoni danner rammen om planlægningen
af den første store slaveopstand under revolutionen i Haiti (Lockward, 2016, s. 11). På denne måde
kan musikkens tiltagende rungen læses som et ekko fra fortiden, en lyd der bevæger sig på tværs af
tid, rum og planer, hvis vi skal blive i voodooens spirituelle terminologi. Det bliver altså en måde at
trække på kulturelle og historiske elementer fra Caribien og Afrika, som har betydning for slavegjorte
menneskers oprør og i sidste ende deres frigørelse (Lockward, 2015, s. 135). Ved at sætte disse
forståelser i cirkulation indskriver Ehlers dem i nutidens tekstualitet og fortidsforståelse (Bhabha,
1994, s. 247).
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På den måde bliver brugen af voodootrommer og -symboler til en modstandsmarkør, idet den
trækker tråde til, hvad Lockward kalder ”det hidtil største slag mod moderniteten/kolonialiteten”. I
lyset af analysen af palæet som et hvidt rum, der forstyrres af tilstedeværet af en sort krop, skabes en
provokation gennem voodoo, der handler om sorte slavegjortes oprør mod hvide slaveejere. I
museumsteksten bruges termer som ”spøgelsesagtig” og ”hjemsøge”, hvilket peger på, at Ehlers i
videoen vækker fortidens modstandsudøvere til live igen (Meyer, Giersing, & Danbolt, 2017, s. 3). I
kuratorernes optik handler hendes modstand altså om at pege på forbindelserne mellem dansk rigdom
(symboliseret ved det fornemme palæ) og caribisk slaveri.
Ehlers’ vévé knytter sig til entiteten Papa Legba, der er formidleren af kontakt mellem den
åndelige og den materielle verden (Danbolt, 2016, s. 7). Det er interessant at reflektere over, om den
usynlige kvinde selv er i den åndelige eller den materielle verden, og hvad det kan betyde for
tolkningen af værket. Følges Meyer, Giersing og Danbolts læsning af hende som ”spøgelsesagtig”,
forstås hun i kraft af sin usynlighed først og fremmest som en ånd, der hjemsøger bygningen. Samtidig
er hun dog også den, der udfører ritualet, hvilket peger på, at hun må have en form for materialitet.
På samme måde som ved den glimtvise tilsynekomst er der her en spænding mellem tilstedevær og
fravær. Hun kan siges at befinde sig på grænsen mellem det materielle og det åndelige plan, hvor hun
insisterer på at lade fortolknings- og definitionsrummet stå åbent.
For at forstå de muligheder, en sådan position kan give, er det relevant at se på Bhabhas begreb
’hinsides’ (beyond), der refererer til en placering i transit mellem fortid og fremtid, forskel og
identitet, inklusion og eksklusion (Bhabha, 1994, s. 1).
These ’in between’ spaces provide the terrain for elaborating strategies of selfhood – singular or
communal – that initiate new signs of identity, and innovative sites of collaboration, and
contestation, in the act of defining the idea of society itself. (Bhabha, 1994, s. 1)

Ehlers’ position kan på flere måder forstås som et sådant ’in between’ space. For det første er
figuren på videoen i en position midtimellem synlig og usynlig, og for det andet er Ehlers position i
forhold til historien også tvetydig. Hun er opvokset i Danmark med en dansk mor og en trinidadisk
far, og hendes genealogiske aner forbinder hende således både til kolonisatorernes og de
koloniseredes subjektpositioner. Det komplicerer læsningen af hendes tilstedevær som en sort krop i
et hvidt rum, for i genealogisk forstand er hun både sort og hvid. Hun har et tilhørsforhold både til
Marienborg og til voodoo-ceremonien.
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Terms of cultural engagement, whether antagonistic or affiliative, are produced performatively. […]
The social articulation of difference, from the minority perspective, is a complex, on-going
negotiation that seeks to authorize cultural hybridities that emerge in moments of historical
transformation. (Bhabha, 1994, s. 2)

Med dette værk gør Ehlers tvetydighed på flere forskellige planer, der kan forstås som en måde
at forhandle sin identitet som en kulturel hybrid (Bhabha, 1994, s. 2). Hendes performance kan forstås
som en ’restaging of the past’, hvor hun insisterer på at arbejde i det konfliktfyldte grænseland mellem
modernitet og tradition, som udfordrer og potentielt destabiliserer disse begreber. Flere gange ses
silhuetten dansende op af en dør, der peger på en form for overgang eller passage, og denne læsning
kan understøttes af tilstedeværelsen af Papa Legbas vévé. Kunstnerisk arbejde, der befinder sig i dette
’in between space’ og trækker på ’traditionelle’ symboler, er ikke bare en ihukommelse af fortiden,
men en genindskrivning af den i et nyt nu, der ligger ud over den lineære forståelse af fortid og nutid
(Bhabha, 1994, s. 1; 7).
Ehlers’ hybride position indebærer en form for ambivalens, der rummer et subversivt potentiale.
At the edge, in-between the black body and the white body, there is a tension of meaning and being,
or some would say demand and desire […]. It is from such tensions – both psychic and political –
that a strategy of subversion emerges. […] It is a form of power that is exercised at the very limits
of identity and authority, in the mocking spirit of mask and image; […] (Bhabha, 1994, s. 62)

Ved at indtage og kropsliggøre denne ambivalente position udøver Ehlers en form for magt, der
gør modstand. Hun gør modstand mod en diskursiv fiksering i en binær relation, hvor den hybride
subjektpositionering som både sort og hvid ikke er mulig. I denne forståelse må hun enten frasige sig
sin sorte identitet, og i Fanons termer iføre sig en hvid maske, uden dog at blive genkendelig i
kategorien som hvid (Bhabha, 1994, s. 86). Den anden mulighed er at frasige sig sin hvide identitet
og acceptere en position som sort, hvor hun på smertefuld vis er i en paradoksal situation som underog overdetermineret på samme tid.
Gennem værket positionerer Ehlers sig som en form for kulturel, identitetsmæssig og tidslig
hybrid, hvormed hun udfordrer binære forståelser af traditionel/moderne og sort/hvid. Hun insisterer
på flere forskellige planer på at forblive uforløst, udefinerbar, synlig og usynlig på samme tid.
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3.5 Opsamling
I analysen viser jeg, hvordan racisme, nostalgi og modstand kommer til udtryk gennem fire
udvalgte værker i udstillingen Blinde vinkler. I dette afsnit foretages en kort opsummering af de
centrale pointer, der fungerer som oplæg til rapportens diskuterende del.
Gennem analysen af værkerne Par under papayatræ og Atlas Novus viser jeg, hvordan racisme
kommer til udtryk som en del af den koloniale diskurs, der bygger på positioneringen af både hvide
og ikke-hvide subjekter. Begge værker bygger deres forestillinger om race op gennem referencer til
mytologiske figurer, der bruges til at give forskellige karaktertræk til henholdsvis sorte og hvide.
Sorthed repræsenteres gennem bibelske referencer til Adam og Eva, der konstruerer caribiere som et
tilbagestående, mytologisk folk, der er dømt til at gå til grunde ved enten at uddø eller lade sig
civilisere. Hvidhed illustreres med referencer til græske guder, der udstråler virksomhed og
handlekraft, og som hjælper europæerne på deres tilsyneladende skæbnebestemte vej mod Den Nye
Verden. Par under papayatræ og Atlas Novus stammer henholdsvis fra imperialismens begyndelse
og storhedstid, de illustrerer, hvordan racismen bliver en måde at legitimere koloniseringen som et
fælleseuropæisk projekt.
Analysen af Chaney viser, hvordan nostalgi kommer til udtryk på forskellige måder, alt efter
modtagerens position i relation til værket og kolonihistorien. Det nostalgiske ligger i genkendelsen
af dele af fortiden, og nostalgi hænger således tæt sammen med erindring. Belle søger at formidle den
oplevelse af genkendelse og nostalgi, hun finder i genkendelsen af barndommens legepenge som
fragmenter af fajance. Derigennem bliver hun medskaber af en forestilling om en stærk relation
mellem Danmark og De Amerikanske Jomfruøer. For en dansker, der betragter Chaney, ligger
nostalgien i genkendelsen af fragmenterne i maleriet, som minder om det kongelige porcelæn, der er
en vigtig del af dansk kulturarv. Erindringen er på samme tid individuel og social, idet den både kan
handle om at huske tilbage til barndommens musselmalede kaffestel og til en tid, hvor Danmarks
territorium var verdensomspændende. Værket sidestiller flere former for nostalgi, og ved at ophæve
den klassiske lineære temporalitet viser Belle, hvordan erindring er en uafsluttet proces, der foregår
på forskellige niveauer.
Under modstand ser jeg på Black Magic at the White House, som også leger med en
multitemporalitet i relation til erindringsarbejdet. Modstand kommer med dette værk til udtryk som
en subtil kritik af den tavshed, der ifølge Ehlers hersker om kolonialitet og kolonihistorie i Europa.
Hun bruger aktivt sin egen position som halvt dansk og halvt afrocaribisk til at illustrere denne
modstand ved at insistere på at forblive i en hybrid position, hvor hun ikke er entydigt sort eller
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entydigt hvid. Hun fastholder retten til at være defineret af begge dele, og hun tvinger dermed
modtageren til at vende blikket tilbage mod sig selv og overveje, hvordan denne også er defineret af
historiske forhold.
I forhold til racisme skaber de to analyserede værker hver især et relativt entydigt billede af
hvidhed på den ene side og ikke-hvidhed på den anden. De to samtidsværker er flertydige i deres
udtryk, og de opleves begge som heterokrone værker, der binder relationerne mellem fortid og nutid
sammen. Belle gør det ved at samle stumperne og forsøge at skabe en alternativ helhed, mens Ehlers
forsøger at skabe sprækker i et forsimplet helhedsbillede. De tager begge fat i nutidige forhold og
søger bagud for at arbejde med og genfortolke erindringer.
Til sammenligning handler Le Clerc og Homanns arbejder ikke om at omvælte eller nedbryde
forestillinger, men nærmere om at fastholde og cementere eksisterende tolkninger. Deres værker skal
ses som dele af en tekstuel helhed, der diskursivt positionerer hvide og ikke-hvide i den koloniale
situation. Le Clerc og Homann benytter religiøse og mytologiske billeder til at referere til idealer, der
står uden for den kronologiske opfattelse af tid, og til at få europæerens privilegerede position til at
fremstå som en form for guddommelig orden.
Præmissen for dette speciale er det samme som for udstillingen; nemlig at vinklingen får visse
elementer til at træde frem på bekostning af andre. Derfor er mit analytiske fokus med til at styre
analysens resultater, og ved at konstruere en relation mellem temaer og værker er der nogle relationer
og nuancer, der træder i baggrunden. I næste afsnit diskuteres og problematiseres nogle af disse
elementer.
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4 DISKUSSION
Gennem analysen af de fire udvalgte værker er jeg blevet bevidst om en række perspektiver,
som det indtil nu kun har været muligt at strejfe overfladisk. Særligt tre spørgsmål presser sig på, og
på baggrund af analysens resultater reflekteres der over dem i dette afsnit.
1. For at strukturere min analyse, skaber jeg en relation mellem værkerne og deres temaer, der
er konstrueret og ustabil. Hvad sker der, hvis jeg bevæger mig ud over denne, og lader det
hele fremstå lidt mere komplekst?
2. I analysen er der et tidsligt og historiske fokus, som ikke udfoldes eller behandles i dybden.
Hvordan kan forholdet mellem fortid og nutid forstås teoretisk og empirisk?
3. De to samtidskunstnere Belle og Ehlers forholder sig begge til kolonialitet som de oplever
det ud fra hver deres position. Hvordan er de positioneret, og hvilken betydning har det for
læsningen af deres værker og forståelsen af deres roller i forhold til udstillingen?
I dette afsnit søges det om ikke at besvare så i det mindste at reflektere over disse spørgsmål.
De behandles et ad gangen for til sidst at smelte sammen i det sidste afsnit, hvor jeg diskuterer, hvad
dette kan betyde for vurderingen af Blinde vinkler.

4.1 Temaernes ustabilitet
Relationen mellem værker, temaer og udstillingen som helhed skal forstås langt mere
komplekst, end mine analytiske konstruktioner lægger op til. I denne del af diskussionen undersøges
det, hvad der sker, hvis jeg ser på de udvalgte værker gennem andre temaer, end jeg har gjort i
analysen.
Tages der udgangspunkt i Black Magic at the White House, analyserer jeg det ud fra temaet
modstand, men hvad er det egentlig, der gøres modstand imod? I Blinde vinkler præsenteres det som
en modstand mod tavsheden om kolonihistorien, men i virkeligheden stikker det dybere. For hvorfor
er tavsheden overhovedet et problem? Det ligger hele tiden under overfladen i min analyse, at det er
racisme, som udgør det egentlige problem. Hvis ikke kolonitidens racistiske tankegods var fulgt med,
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havde der ikke været nogen modstand i Ehlers’ insisteren på at indtage den hybride position, hun gør
i videoen. Værket skal ses som modstand mod tavsheden om baggrunden for og måden hvorpå, hun
oplever at blive racialiseret af omverden.
Ved at problematisere min tematiske opdeling, ses altså en sammenhæng mellem modstand og
racisme. Denne sammenhæng går igen, hvis vi ser på de to værker analyseret under racisme. De
handler begge om at vise et billede af henholdsvis sorte og hvide mennesker, som fikserer
forståelserne af race i en diskurs, der legitimerer kolonialisme og kolonialitet. Behovet for at
legitimere noget bunder i en forventning om modstand, og den koloniale diskurs kan ses som en måde
at imødegå denne modstand. Dette kan både gælde modstand fra humanistiske ideer i Europa og fra
koloniserede grupper.
Par under papayatræ er et værk, hvor racismen kan virke relativt uskyldig sammenlignet med
senere repræsentationer af sorte mennesker med abelignende eller barnlige træk. Det gør dog ikke
værket mindre virksomt i forhold til at producere den forskellighed, der fungerer som modsvar til
kolonialismens modstandere. Ses dette i forhold til Bhabhas konceptualisering af kolonial diskurs, så
er forskellighed netop et centralt element, og repetition af forskellighed er en central strategi. På den
anden side er det dog også gennem repetition, at diskursens ambivalens og ustabilitet træder frem.
Med den nærmest desperate repetition af stereotypiske billeder af forskellighed bliver det tydeligt,
hvordan diskursen er afhængig af konstant repetition for ikke at bryde sammen (Bhabha, 1994, s. 6675). Repetition er altså en vigtig funktion i forhold til cementeringen af racistiske forestillinger, men
jeg vil argumentere for, at den også er central for at forstå, hvordan nostalgi og modstand virker.
Chaney er det værk, hvor jeg forholder mig mindst til racisme, men det skyldes ikke, at det ikke
er relevant. Det ligger nemlig latent, at oplevelsen af at have en fragmenteret fortid er et vilkår for
sorte mennesker i Caribiens kreoliserede kulturer. De store, hvide felter i Belles maleri kan i dette
perspektiv symbolisere en hvidvaskning af historien, som efterlader bare pletter i det sorte menneskes
selvforståelse, som er skabt af hvide menneskers racistiske gerninger. Denne hvidvaskning kan ses
som et resultat af en proces, hvor repetitionen af nostalgiske forestillinger sætter visse fortolkninger
af historien i cirkulation på bekostning af andre. Ved at analysere Chaney med udgangspunkt i
nostalgi favoriserer jeg ligeledes nogle mulige tolkninger, mens andre nedtones.
Ses værket gennem temaet modstand, kan der argumenteres for, at Belle udfordrer og
problematiserer netop det forhold, at tidligere koloniherreres tolkning af historien tildeles en
privilegeret position. Hun peger på ulige (post)koloniale magtstrukturer, idet muligheden for at
definere, hvordan historien tolkes, er magtfuld. I dette perspektiv kan Chaney læses som en måde at
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gøre modstand gennem repetition af nogle af de samme elementer fra et andet perspektiv. Ved at se
Chaney som et modstandsværk, kan det bruges til at vise, hvordan modstand handler om at tage
magten over eksisterende tolkninger og gentage dem på måder, der viser historiens fragmenterede
karakter. Repetition kan således både være måden, hvorpå racisme og nostalgi opretholdes, og en
strategi der benyttes til at gøre modstand mod disse to perspektiver.
Nostalgi forholder jeg mig alene til i analysen af Chaney, men det er også et relevant perspektiv
særligt i forhold til Par under papayatræ og Atlas Novus. Jeg mener, at det er i de mytologiske
elementer, at nostalgien træder frem i forhold til begge værker. Ved Par under papayatræ er der et
nærmest melankolsk eller nostalgisk skær over den måde, hvorpå parret vises som Adam og Eva.
Som jeg viser i analysen, giver det et billede af en harmonisk naturtilstand, der ikke er mulig, idet
Adam og Eva allerede har eksisteret, og den hvide race har videreudviklet sig. Det kan ses som
nostalgisk tristhed over den naturtilstand, Europa aldrig igen kan opnå, samt over det forhold, at
caribiernes naturtilstand må gå til grunde, når civilisationen (europæerne) kommer.
Atlas novus’ brug af græskromerske guder kan ses som et nostalgisk tilbageblik på europæiske
imperiers storhedstid. Grækenland ses som civilisationens vugge, mens Romerriget repræsenterer en
stærk militær og politisk magt, der er bygget op om ekspansion og erobring. Det kan ses som
nostalgiske tilbageblik, der benyttes til at legitimere kolonialismen og den europæiske ekspansion.
Det kan på sin vis også spejles i visse nutidige, nostalgiske forestillinger om kolonitiden, som
eksempelvis kommer til udtryk gennem en nationalromantisk forestilling om at tilbagekøbe øerne. I
analysen af Atlas Novus fokuserer jeg på, hvordan mytologien bruges til at distancere sig fra det
racistiske blik, ved at racehierarkiet vises som et guddommeligt forsyn i stedet for en social
konstruktion.
Black Magic at the White House kan også ses i forhold til nostalgi, om end jeg vil mene, at det
er på en anden måde end ved de andre værker. Jeg ser nemlig ikke nostalgien som en del af selve
kunstværket, men som det der gøres oprør imod. Det nostalgiske blik på fortiden kan være med til at
udviske kolonialismens vold og racisme, og med Black Magic at the White House viser Ehlers, at
europæiske palæer som Marienborg ikke alene skal ses som smukke, historiske bygninger. De er
nemlig også er symboler på vold, slaveri og racistiske forestillinger, der stadig påvirker samfundet i
dag.
I denne del har jeg kredset om temaerne på en anden måde end i analysen for at vise, hvordan
de kan ses i relation til hinanden på tværs af konstruerede analytiske skel. Som jeg ser det, kommer
racisme til udtryk som fikserede forestillinger om sorthed og hvidhed, der skabes gennem repetition
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og fastholdes gennem nostalgi. Racisme og nostalgi ses som processer, der er med til at skabe sociale
erindringer, som i kraft af ulige magtstrukturer primært formes gennem et europæisk perspektiv.
Modstand kan i den forbindelse forstås som en måde at udøve en modmagt, som i relation til mine
udvalgte værker vokser ud af selvsamme sociale processer. Repetition er i Bhabhas perspektiv det,
der skaber diskursen, samtidig med at det kan bruges til at udfordre den. Ved at spille på gentagelsen
af nogle af de samme elementer, som eksempelvis usynliggørelsen i Black Magic at the White House,
kan der udøves en form for subtil modstand, ved at alternative fortolkninger af historien sættes i
cirkulation.

4.2 Forskydning og forhandling af tid
Tidslighed er en central del af specialet. Det er en del af mit genstandsfelt i forhold til
kolonialitet og kolonialisme, det er centralt i Bhabhas teoretiske diskussion af modernitet, og det
kommer til udtryk i empirien gennem udstillingens præsentation af værker fra forskellige historiske
tidspunkter. Desuden analyserer jeg fire billeder, der tidsligt er fordelt således, at der er to ældre
værker, produceret med relativt få års mellemrum (1667 og 1710), og to nyere værker, produceret ca.
300 år senere ligeledes med få års mellemrum (2009 og 2016).
Et så relativt stort et spænd kan give metodiske udfordringer, og jeg vil her diskutere, hvad det
kan have af betydning for undersøgelsen. Både de nyere og de ældre kunstværker er analyseret med
respekt for den samtid, de kommer ud af. Et værk skal altid forstås ud fra sin kontekst, men i dette
tilfælde er konteksten for de nyere og de ældre værker så forskellig, at det kan gøre det vanskeligt at
stille dem op over for hinanden. Alligevel finder jeg det relevant at beskæftige sig med disse værker,
idet de alle fire er en del af billedmaterialet af kolonien Dansk Vestindien, og de nyere værker bygger
på det samlede korpus af billedmateriale. Derved er der en tematisk relation, som gør dem interessante
at stille op over for hinanden som udtryk for en ekstrem datid og en ekstrem nutid.
Par under papayatræ og Atlas Novus kommer af oplysningstidens behov for at klassificere,
indeksere og systematisere, og den entydige måde at vise eksempelvis forholdet mellem sorte og
hvide skal ses i lyset af tidsånden. Et andet forhold, der er karakteristisk for den europæiske
oplysningstid, er opgøret med religion. Her er det interessant, at begge billeder indeholder tydelige
religiøse referencer, og at raceforestillingerne er bundet op på disse. Jeg vil argumentere for, at de i
lyset af deres historiske kontekst skal forstås som mindre eksplicit racistiske, end hvis de havde været
produceret i dag. Jeg læser dem som en mere skjult og subtil racisme, der spejler nogle af de
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strukturelle racialiseringsprocesser, der er en del af nutidens koloniale diskurs, og som er grundlagt
gennem billeder som netop disse to.
Chaney og Black Magic at the White House er to meget personlige og nuancerede eksempler
på, hvordan man kan formidle og bearbejde koloniale oplevelser. Værkerne kommer ud af en tidsånd,
hvor der er stort fokus på individet og det indre liv, og Ehlers og Belles udgangspunkter for at
udtrykke sig er nogle helt andre end Le Clerc og Homanns.
På den ene side har jeg altså introduceret et historisk spænd i min empiri, der gør
sammenligningen vanskelig. På den anden side arbejder udstillingen også med en bred, tidslig
fordeling af værker, hvorfor mit valg af analysefokus også kan anskues som en måde at forstå Blinde
vinkler på sine egne præmisser, hvor spændet mellem fortid og nutid gøres relevant også i det
ekstreme. Jeg mener, at spændet mellem fortid og nutid netop er et af de centrale virkemidler, Blinde
vinkler benytter i formidlingen af sit budskab.
For at forstå, hvordan Blinde vinkler bruger relationen mellem fortid og nutid aktivt, giver det mening
at se på det, Bhabha kalder for den rumlige metafor for forståelsen af modernitet, som kan bruges til
at splitte den lineære tidsforståelse (Bhabha, 1994, s. 239-243). I analysen af Chaney og Black Magic
at the White House viser jeg, hvordan historien forstås som flerstemmig og dialogisk gennem konstant
forhandling af erindring.
Hæver man sig op over det enkelte værk og ser på udstillingen som helhed, repræsenterer den
i udgangspunktet en lineær kronologi, hvor den begynder med de ældste billeder og slutter med de
nyeste. Dette holder dog ikke hele vejen igennem, idet er en inkonsistens i forhold til
samtidsværkerne, der placeres sammen med de ældre værker. Det første brud på kronologien sker
nærmest inden, selve udstillingen er gået i gang, idet Black Magic at the White House fra 2009
præsenteres som det første værk. På den måde skabes en kronologi gennem udstillingens opbygning,
som brydes gentagende gange af de nyere og mere kritiske kunstværker.
Anne Ring Petersen forklarer, hvordan både et værk og en udstilling kan ses som et
erindringssted, og når værket placeres i en udstilling, transformeres det, idet det bliver et
erindringssted inde i et erindringssted (Petersen, 2012, s. 21). Der er en paradoksal dobbelthed i dette,
fordi der på den ene side er udstillingens samlede kronologi, og på den anden side er der det enkelte
værk som kulturel udsigelse. Hvert kunstværk, der ikke passer ind i kronologien, skaber et lille brud,
der giver et bump i den tidsligt lineære læsning af udstillingen. Det er en parallel, til den heterokrone
oplevelse, som jeg viser er på spil ved Chaney og Black Magic at the White House.
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I sin kritik af Foucaults klassiske modernitetsbegreb introducerer Bhabha konceptet time-lag.
Det refererer til en form for forskydning, der opstår, fordi meningsproduktion sker i et tredje rum,
som åbnes mellem subjektet, artikulationen og modtageren.
The time-lag of postcolonial modernity moves forward, erasing that compliant past tethered to the
myth of progress, ordered in the binarisms of its cultural logic: past/present, inside/outside. This
forward is neither teleological nor is it an endless slippage. It is the function of the lag to slow down
the linear, progressive time of modernity to reveal its tempi, ’the pauses and stresses of the whole
performance’. (Bhabha, 1994, s. 253)

Der er altså en tidslig forskydning, idet meningsproduktion og udsigelse altid foregår rumligt
forskudt. Samtidig, siger Bhabha, skal vi forstå, hvordan binære opdelinger i fortid og nutid er en
forsimplet logik. Enhver forståelse af eller udsigelse om fortiden sker nemlig altid i et nyt ’nu’.
Gennem denne ’time-lag’ funktion skabes fortiden hele tiden på ny, idet den altid er et produkt af en
forhandling af betydning og mening. Både fortid og nutid er ustabile og splittede størrelser, der sys
sammen gennem den artikulation, der foregår i grænselandet mellem fortid og nutid (Bhabha, 1994,
s. 254).
På en måde er udstillingens brudte kronologi en illustration af denne proces, idet forestillingen
om en lineær, progressiv udvikling frem mod det moderne brydes. Men hvad betyder det for
oplevelsen af udstillingen?
Hvis vi vender tilbage til specialets udgangspunkt og min motivation, handler det om at forstå
europæisk racisme som en eftervirkning af kolonialisme og kolonialitet. Samtidig handler det om at
forstå, hvordan en europæisk nation som Danmark forholder sig til sin kolonihistorie. I kraft af den
relativt tidlige afhændelse af De Danskvestindiske Øer er der i Danmark en tradition for at forstå
denne del af nationens historie som et afsluttet kapitel. Det bidrager til opretholdelsen af binariteten
fortid/nutid, og det gør det nemmere for den hvide majoritet at distancere sig fra kolonialitetens
racisme. Ved at være inkonsistent i sin kronologi bryder Blinde vinkler med den gængse måde at
anskue fortolkningen af historien på.
Havde kronologien været konsistent, havde det måske været lettere at eksternalisere og afvise
racismen i de ældre billeder som et fortidigt fænomen. Opbygningen af udstillingen peger på det
ustabile skel mellem fortid og nutid og viser, hvordan de er funktioner af hinanden. Ved at vise, at
fortiden ikke er afsluttet, tvinger udstillingen den besøgende til at forholde sig til sit eget ansvar i
nutiden.
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4.3 Kunstnernes positionering
Jeg finder det interessant at reflektere over Belle og Ehlers’ positioner med henblik på at
diskutere, hvad positioneringerne gør for læsningen af deres værker. Som jeg argumenterer for i
forrige afsnit, arbejder de begge performativt med udgangspunkt i deres egne personlige oplevelser,
hvorfor det er særligt relevant at forholde sig til deres positionering frem for Le Clerc og Homanns.
Gennem deres kunstværker formidler Belle og Ehlers postkoloniale oplevelser, som i kraft af
deres forskellige baggrunde og opvækst skal forstås forskelligt. Som caribier er Belle vokset op i et
samfund, der meget eksplicit er formet af kolonialismen, idet majoriteten af befolkningen på De
Amerikanske Jomfruøer er efterkommere af slavegjorte. Samtidig bærer øerne præg af at have været
underlagt flere forskellige europæiske nationer og nu USA. Ved at bruge kolonialt materiale aktivt i
sin kunst tager Belle denne hybriditet på sig, og når hun henter elementer fra fortiden, er det med
udgangspunkt i det kreoliserede caribiske samfund.
Ehlers er opvokset i det fortrinsvis hvide Danmark, hvor befolkningssammensætningen er
anderledes end på De Amerikanske Jomfruøer. På Jomfruøerne kommer næsten alle et andet sted fra,
og majoriteten af befolkningen er sort, hvorfor Belle må formodes ikke at have oplevet diskrimination
og racisme på samme måde, som Ehlers har gennem sin opvækst. Selvom Ehlers har caribiske aner,
er hendes identitet ikke formet af kreoliseringsprocesser, men nærmere af at hun afkodes som visuel
minoritet. Hun er inspireret af konceptet BE.BOP, som trækker på panafrikanske forestillinger, hvor
den sorte diaspora i Europa ses som én samlet gruppe. Hvor Belle henter inspirationen til Chaney i
koloniale arkiver fra Danmark og De Danskvestindiske Øer, henter Ehlers sin inspiration til Black
Magic at the White House i et mere rendyrket afrikansk univers. Voodoo-dans, -musik og -ritualer er
knyttet til caribisk slaveoprør, men det er en praksis, der er opstået i Afrika.
I relation til at udtale sig om kolonialismens betydning for det samtidige Caribien, er Belle i en
privilegeret position, hvilket sandsynligvis er årsagen til, at hun oplever en stor efterspørgsel fra
Danmark i forbindelse med jubilæet for Transfer Day. I den forbindelse er Ehlers mindre privilegeret,
idet hun i denne sammenhæng opfattes som en dansk kunstner. Når det gælder indsigt i den danske
(europæiske) diaspora er Ehlers’ derimod langt mere kvalificeret end Belle. I min optik er det mere
meningsfyldt at forstå Ehlers som en afroeuropæisk diasporakunstner end som dansk kunstner i
relation til Black Magic at the White House. Det eneste element i videoen, der kan læses som specifikt
dansk, er Marienborg, men i praksis kunne hun lige så godt have benyttet enhver anden europæisk
bygning. I virkeligheden fik hun faktisk afslag på at benytte selve Marienborg, hvorfor værket er
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filmet i en mere eller mindre tilfældig bygning fra samme tidsperiode, uden at dette influerer på
budskabet.
Ved at udstille værker fra Ehlers og Belle sammen viser Blinde vinkler, hvordan der ikke er én
autentisk postkolonial oplevelse, idet alle vinkler er vigtige og valide.

4.4 Et rum for selvkritik
Racisme og nostalgi kan ses som sociale processer, der gensidigt fastholder produktionen af
hinanden. Indlejret i deres relation ligger potentialet for modstand, idet denne kan skabes subtilt ved
at sætte diskursens tegn i cirkulation på nye måder, der udfordrer hegemoniske forståelser. Ud over
de tre temaer, kredser min analyse og diskussion også om de to betegner ’hvid’ og ’sort’ samt
funktionen repetition. Hvordan passer disse elementer ind i den ovenstående positionering af racisme,
nostalgi og modstand? Hvordan kan mine refleksioner over Bhabhas tidsforståelse være med til at
forstå dette i forhold til Blinde vinkler?
Med hvidhed, sorthed og racisme kan der argumenteres for, at det er de fikserede forståelser af
henholdsvis sort og hvid, der udgør racistiske diskurser. Derved hænger disse to betegnere sammen
med racisme som tema. Gennem diskussionen har jeg identificeret to forskellige måder, hvorpå den
hvide europæer distancerer sig fra racismen. Den første handler om at tilskrive racistiske forestillinger
et guddommeligt forsyn, mens den anden handler om at gøre racistiske forestillinger til noget
fortidigt. Begge strategier går ud på at punktere argumenterne hos racismens modstandere ved at
tilskrive den forhold, der ligger uden for individet selv. Derved positionerer individet sig selv som
en, der ikke kan stilles til ansvar. De racistiske forestillinger af sorthed og hvidhed, som denne trækker
på, forstås enten som en guddommelig orden, eller som noget, der hører fortiden til, og som det derfor
ikke giver mening at forholde sig til i dag.
Hvordan passer nostalgi ind i dette billede? Nostalgi bliver på sin vis en måde at udviske vold
og racisme fra den fortid, som disse elementer forvises til. På denne måde kan hvidhed og sorthed ses
som nodalpunkter i den koloniale diskurs, mens racisme og nostalgi er det kit, der holder diskursen
sammen. Repetition er den funktion, der opretholder kolonialitens logik. Gennem repetition af
racistiske ytringer, der eksternaliseres til en romantiseret, nostalgisk fortid, opretholdes og cementeres
diskursen. Med dette ses også, hvordan magten til at definere og fortolke historien er vigtig. Som jeg
har vist i analysen af Chaney er nostalgi ustabilt og afhængigt af forhandling, idet det kan forstås
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forskelligt ud fra forskellige positioner. Muligheden for at fastholde og repetere nostalgiske billeder
af kolonialisme er således en magtfuld position.
På en måde kan både Belle og Ehlers’ kunstværker ses som tvistede repetitioner af koloniale
forestillinger, som kunstnerne bruger til at tage magt over og udstille forestillingernes racisme. Når
Belle tager stumper af kolonialt materiale og ’gentager’ fragmenterne i sin kunst, udstiller hun hvide
europæeres magtfulde position og gør hvide privilegier til en mulig genstand for kritik. Ved at snige
en nutidig reference til Mega Mussel ind, går hun imod forestillingen om racisme og kolonialisme
som fortidige forhold. Ehlers’ strategi handler om at gentage den usynliggørelse, hun oplever i
samfundet. Både i form af tavshed om kolonihistorien og udviskningen af hendes subjektivitet og
forhistorie.
Det spørgsmål, som vi skal frem til, er, hvordan denne behandling af ’racisme’, ’nostalgi’ og
’modstand’ virker gennem Blinde vinkler. En mulig forståelse kommer ved at vende tilbage til
udstillingens introduktion:
For mange danskere står de tre caribiske øer som et fjernt, eksotisk paradis. Det skyldes måske, at
så få har været der selv. Til gengæld har mange set de utallige romantiske billeder af øerne, der har
cirkuleret i Danmark gennem århundreder. Fra det jomfruelige drømmeland, som illustrerede
europæernes første rejseberetninger. Over idylliserede plantagelandsskaber fra kolonitiden. Til
nutidens rejsereklamer med turkisblåt hav og hvide sandstrande. (Meyer, Giersing, & Danbolt,
2017, s. 1)

Det, der præsenteres og problematiseres i udstillingens udgangspunkt, er netop repetitionen af
nostalgi i form af ’utallige romantiske billeder af øerne’. Ser vi på udstillingens opbygning, ligner
den i udgangspunktet enhver anden etnografisk udstilling. En kronologisk gennemgang af gamle
malerier, fotografier og kort, der vises i montrer og ledsages af forklarende tekst. Der er dog alligevel
noget, der skurrer, idet kronologien brydes, og flere forskellige tolkninger af værkerne præsenteres
samtidig. Samtidskunstværker flettes ind mellem gamle billeder, og derigennem problematiseres
billedernes præmisser og synsvinkler. Hele udstillingens præmis er altså kritisk, og den kan ses som
et opgør mod den koloniale nostalgi, der lukker for anerkendelsen af racisme og kolonialitet som
relevant i dag.
På mange måder er udstillingen i sig selv et hvidt rum, idet den er kurateret af tre hvide,
privilegerede mennesker af henholdsvis dansk og svensk oprindelse, og den vises i en af Danmarks
største kulturinstitutioner. Det er legitimt at rejse det identitetspolitiske spørgsmål om, hvorvidt det
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inden for disse rammer er muligt at repræsentere kolonialitet og kolonialisme på en ikke-eurocentrisk
måde. Præmissen for dette spørgsmål kan dog udfordres ved at se på, hvem udstillingen henvender
sig til, og hvad den foregiver at ville vise.
Som jeg ser det, er det en udstilling, der opfordrer til national selvransagelse i en tidligere
europæisk koloni, og den handler således ikke om at give et retvisende billede af koloniale eller
neokoloniale relationer, og hvordan de opleves. Snarere tvært imod, hvilket selve navnet Blinde
vinkler peger på. Udstillingen er mere interesseret i blikket, end i den genstand, det betragter. Ved at
Belle og andre stemmer med forskellige baggrunde får taletid, repræsenteres andre perspektiver end
det europæiske. Hele rammen og formålet med udstillingen er rettet mod et hvidt, europæisk (dansk)
publikum, og det er også sådan, den skal vurderes.
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5 KONKLUSION
I dette speciale har jeg foretaget en postkolonialistisk kunst- og repræsentationsanalyse af
udvalgte værker fra udstillingen Blinde vinkler. Formål har været at undersøge, hvorvidt og hvordan
dens behandling af temaerne ’racisme’, ’nostalgi’ og ’modstand’ kan være med til at skabe rum for
dialog. Mit udgangspunkt er, at postkoloniale relationer mellem Danmark og De Amerikanske
Jomfruøer ikke udfolder sig på nogen unik måde, men skal forstås som et eksempel på en
paneuropæisk tendens. Jeg har derfor analyseret temaerne gennem værker, der rækker ud over
Danmark og Jomfruøernes grænser. Gennem analysen af værkerne Par under papayatræ, Atlas
Novus, Chaney og Black Magic at the White House viser jeg, hvordan temaernes indbyrdes relation
formidler komplekse spørgsmål om kolonialisme og kolonialitet på en måde, som åbner for refleksion
og selvkritik i den tidligere koloniale metropol.
’Racisme’ forstås som en fiksering af sorte som underlegne og hvide som overlegne, der vokser
frem med den europæiske ekspansion. I de analyserede værker konstrueres denne forestilling gennem
religiøse referencer, der gør det muligt at distancere det racistiske blik fra kunstneren selv. Idet denne
undersøgelse kun beskæftiger sig med værker fra 16- og 1700-tallet, er det ikke muligt at konkludere
noget i forhold til de nutidige repræsentationer i udstillingen. Min hypotese ville dog være, at
strategierne har ændret sig, men at det grundlæggende indhold og funktionen er den samme.
Behandlingen af racisme lægger op til, at modtageren selv gransker sine egne forestillinger og sine
egne blinde vinkler.
Når Blinde vinkler forholder sig til ’nostalgi’, handler det om en oplevelse af genkendelse, der
kan virke på forskellige måder. Med udgangspunkt i analysen af Chaney viser jeg, hvordan nostalgi
er med til at genetablere forestillinger om tidligere koloniale relationer mellem Danmark og De
Danskvestindiske Øer, der er langt tættere, end hvad der i virkeligheden er tilfældet. Nostalgi forstås
altså som et særligt blik, der lægges ned over historien. Det kan både være en reclaimingstrategi, og
en måde at bortviske smertefulde hændelser fra de sociale erindringer, ved at fremhæve nogle forhold
frem for andre. På denne måde hænger ’racisme’ og ’nostalgi’ sammen, idet nostalgien får racismen
til at falde ud af fortællinger og forestillinger om kolonitiden.
’Modstand’ vises gennem værket Black Magic at the White House som en kulturel artikulation
eller performance, der sætter kulturelle forståelser, som har været udgrænsede fra den hegemoniske
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diskurs, i recirkulation. Det gælder relationen mellem Europa og den transatlantiske slavehandel, der
repræsenteres som usynliggjort og samtidig allestedsnærværende. Modstand adresserer både racisme
og nostalgi, og viser kompleksiteten i deres funktioner. På den ene side insisterer den på at adressere
racisme, på den anden side er den modstander af dets tilstedevær. I forhold til nostalgi gør den
modstand mod den form for reclaimingstrategier, hvor et redigeret romantiseret billede vises frem.
Samtidig er den selv en form for reclaimingarbejde af historien og retten til at fortolke den.
Blinde vinkler er en selvkritisk udstilling, der opfordrer modtageren til at være reflekteret og
kritisk både i forhold til sine egne og udstillingens forståelser af kolonialitet og kolonialisme. Det gør
’modstand’ til et centralt tema, og derfor er udstillingens første værk et modstandsværk. De to
samtidsværker opleves heterokront, og den flertydige tidsopfattelse går igen i selve udstillingens
opbygning, hvor den historiske kronologi brydes af kritiske samtidsværker. Det illustrerer erindring
som en flertydig og foranderlig proces.
Gennem sin behandling af temaerne racisme, nostalgi og modstand viser udstillingen, hvordan
dens genstandene skal ses som historiske produkter af deres samtid, og hvordan det samme gør sig
gældende for udstillingen selv. Den er situeret i en geografisk, historisk og institutionel kontekst, som
den selv peger på, og det er herigennem at dens potentiale for at åbne nye postkoloniale rum opstår.
Ved at inddrage stemmer og tolkninger, der peger i forskellige retninger, skaber Blinde vinkler plads
til nye postkoloniale dialoger i en ’hvid’, europæisk kontekst. Udstillingen er ikke ude på at belære
eller påstå, at den har den fulde sandhed. Tværtimod søger den at skærpe modtagerens refleksive og
kritiske sans, samtidig med at den taler eksplicit om racisme, hvilket i sig selv kan ses som radikalt.
Det interessante er nu, hvorvidt Blinde vinkler er en engangsforestilling, eller om der i fremtiden
bliver mere plads til refleksive og ambivalente måder at behandle kolonialisne og kolonialitet. I
skrivende stund er Belle og Ehlers ved at lægge sidste hånd på deres fælles projekt, statuen I am
Queen Mary, som offentliggøres d. 31. marts 2018. Dette samarbejde vokser ud af en erkendelse af,
at de gennem kombinationen af deres forskellige positioner kan skabe rum for dialog og forståelse på
tværs.
I kraft af sin position som dansk statsborger har Ehlers adgang til helt andre muligheder for at
komme ud med sine budskaber gennem sin kunst, end Belle har. Da de i første omgang påbegynder
arbejdet med hver sit mindesmærke, rejser Ehlers pengene, mens Belle må opgive at få finansiering.
Hun følger dog Ehlers’ arbejde, og efter et besøg på St. Croix i november 2016 inviterer Ehlers hende
med i projektet:
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And at that point I thought she meant- it was so funny because my piece is really a plinth it's the
bottom and you have the top figure. And so, let's merge them that makes sense, right? Yeah, of
course that is a great idea! I did not realize that she also meant that she wanted me to join her on top
[…] And now us coming together has like taken it to a new level and I'm really pleased with the
direction of it. She listened to me early on about taking the whip off and creating symbols that were
a little bit more historically accurate and also were… I mean it's funny because the cutting and
burning is also very related to the work that I am doing with taking up colonial instruments and
transforming them […] (Interview La Vaughn Belle, Bilag I, l. 261-270)

Citatet illustrerer, hvordan samarbejdet og dynamikken udvikler sig undervejs. I begyndelsen
er Ehlers i en magtfuld position som den, der har pengene, men det bliver hurtigt klart, at Belles
historiske perspektiv og viden om jomfruøboerne også er en værdifuld en ressource. Belle forklarer,
hvordan de forhandlede elementer såsom symbolik, borgerinddragelse og titel. Gennem deres
samarbejde, har hun fået en større forståelse for deres forskellige postkoloniale oplevelser.
Her experience about what blackness is very different but it does not mean that itis any less than
mine. And I really came to understand that through this project and through knowing her because
there are some things that you know when you grow up in an all-black community pretty much and
you know she was grown up in an all-white community, but our concept of what blackness means
is diverse. (Interview La Vaughn Belle, Bilag I, l. 310-319)

Denne diverse opfattelse af sorthed hænger sammen med de to kunstneres forskellige positioner
i forhold til kolonialisme og kolonialitet. Deres møde skaber rum for postkoloniale dialoger, og deres
kunstneriske samarbejde inviterer andre med ind i samtalen. Statuen vil stå som det første
mindesmærke i Danmark over slaveriet, og det vil samtidig eksemplificere den åbne, flertydige og
dialogiske tilgang, som kræves i behandlingen af komplekse, postkoloniale relation.
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