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Culture, ideology, hegemony 
Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 

tekstene i del I 
• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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Culture, ideology, hegemony 
Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 

tekstene i del I 
• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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Culture, ideology, hegemony 
Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 

tekstene i del I 
• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



22.01.14	  

5	  

Culture, ideology, hegemony 
Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 

tekstene i del I 
• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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Culture, ideology, hegemony 
Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 

tekstene i del I 
• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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Culture, ideology, hegemony 
Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 

tekstene i del I 
• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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Culture, ideology, hegemony 
Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 

tekstene i del I 
• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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Culture, ideology, hegemony 
Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 

tekstene i del I 
• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 
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• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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Culture, ideology, hegemony 
Tore Slaatta 
Mevit 2110, Part I, forelesning 2 

tekstene i del I 
• Kultur, Ideologi, Hegemoni 

• Marx/Engels 
• Antonio Gramsci 
• Walter Benjamin 
•  Theodor Adorno/Max Horkheimer 
•  Jürgen Habermas 
•  Luis Althusser 

forfatterskap og tekster 
• Karl Marx (1818-1883):  

– Det kommunistiske manifest, 1848, Den tyske ideologi, ca 
1845-46  

– Verker i utvalg, bind 2, om den materialistiske 
historieoppfatning 

• Walter Benjamin (1892-1940): 
– Kunstverket i reproduksjonens tidsalder (1934 – 36) 
– Frankfurterskolen,  

•  Theodor W. Adorno (1903-1969)  
– Senter for sosialforskning, med Max Horkheimer  
– Skrev essayet om ”kulturindustrien” ca 1942-43 
– etterhvert mest opptatt av kunstens samfunnsroller 

forfatterskap og tekster 
• Antonio Gramsci (1892-1937)  

– Italia, journalist og politisk aktivist, upubliserte skrifter. 
– i stor grad skrevet under fengselsopphold på 30-tallet. 

•  Luis Althusser (1918–1980)  
– fransk marxist og filosof, og viktig bl.a. for fransk 
strukturalisme og den britiske kulturstudietradisjonen på 
1970-tallet. 

•  Jürgen Habermas (1929-   
– ledende tysk sosialfilosof utover 1970-tallet og frem til idag. 
Adornos assistent. 

– Skrev om den borgerlige offentlighet første gang rundt 1958, 
utgitt 1961, på norsk i 1971. 

Forankring: Hva forener tekstene 
• Alle er innenfor en ”marxistisk tradisjon”, der forholdet til 

staten og kamp for samfunnsmessige forbedringer (demokrati, 
maktfordeling, rettferdige fordelinger mm.) fokuseres 

• Mange direkte og indirekte referanser til Marx, spesielt 
ideologibegrepet 

• Kulturen, mediene, kunsten og alle former for ytringer ses som 
viktige i denne kampen, ut fra forståelser av hvordan 
bevissthet, opinion og ideologi skapes. 

En marxistisk tradisjon, hva er det... 
• Marx’ ideer og tanker 
• Opprettelsen av den internasjonale arbeiderbevegelse 
•  utgivelser av Marx samlede verk, fortolkninger, kommentarer 
• Marx-inspirerte forsøk på å fornye og utvikle ny teori om 

forholdet mellom økonomi, politikk og kultur 

Hvem er egentlig ”marxister”? 
•  Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt, Lenin, 

Stalin, Mao, osv., osv. 
• Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin 

(Frankfurhterskolen) 
• Antonio Gramsci, G. Lukacs, Berthold Brecht... 
• E.P. Thompson, Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart 

Hall (de britiske) 
•  L. Althusser, M. Foucault, J. Ranciere, A. Badiou, E. Laclau  

(de franske...)  

Hva har tekstutdragene til felles? 
• Begreper og teorier om sammenheng mellom økonomi, 

politikk og kultur, hvor økonomien har den primære rollen 
• Både historisk og samtidig analyse, vitenskapeliggjort og 

abstrahert 
• Et politisk, mobiliserende perspektiv: teori og vitenskap må 

kunne brukes til å forstå og forandre virkeligheten 
• Opptatt av å frigjøre, analysere og oppheve urettferdige 

avhengighets- og maktforhold 

Hva skiller tekstene 
•  tidslinjen; hvor og når er de skrevet og utgitt 
• På hvilken måte står tekstene i "en linje" av marxistisk 

kulturteori 
• Ulike løsninger på 4 utfordringer: 

– historisk utvikling/endring 
– behovet for aktivisme 
– samsvar med opprinnelig tenkning 
– den vitenskapelige utfordring; forskningen, marx' teorier som 
vitenskapelige teorier og modeller 

Begreper/ideer som går igjen… 
• Bevisstheten blir formet av hvor og hvem man i 

utgangspunktet "er", og derfor kollektivt bestemt, ikke (bare) 
individuelt 

• Samfunnet er dermed delt, avspeiler "materielle forhold", 
klasser, klassemotsetninger 

• Historisk dynamikk, endring er mulig, men krever 
bevissthetsendring; et opplysningsprosjekt  

Medier og kulturindustrier 
• Massemediene virker på bestemte,negative måter, f.eks ved å  

– forsterke opplevelsen av ”det opplagte” (f.eks. 
"naturalisering" av maktfordeling og frihet) 

– forsterke troen på subjektet/individualismen, heller enn det 
kollektive (klassen, samfunnet) 

– bygge opp under den "rådende" tenkemåte (de herskende 
tanker, "bias","vridning") 

– og bestemme måten offentligheten virker på... 
(kommersialisering, trivialisering..) 

refleksjon over tekst; Marx/Engels 
• Hvordan forstås "kultur" og "medier"? 
•  finn det sentrale sitatet; f.eks "de herskende tanker er de 

herskendes tanker" 
•  variasjon/utdyping av dette temaet i teksten (...og i det øvrige 

forfatterskapet). 
•  synkron vs. diakron refleksjon; hva preger Marx' tenkning og 

skriving, hvordan bør teksten leses? 
•  tolkinger, konsekvenser, virkninger.... 

Den tyske ideologi (1859) 
• Det er motsetninger mellom den ”samfunnsmessige tilstand 

og bevisstheten” 
• Mot ”unghegelianerne”: man må studere dette empirisk, 

historisk (s.60) 
•  ”levemåten” avhenger av livsbetingelser, som er 

”produsert” (menneskeskapt): relasjon mellom 
produksjonskrefter og -forhold. (61- 

•  bevisstheten også ”produsert” (s. 66) 
• Virkeligheten, de materielle forhold må forandres for at 

bevisstheten og tankene kan forandres (s. 72) 

Ideologi-begrepet 
• De herskende tanker er de herskendes tanker...(spesielt s.

89-90) 
•  de rådende ideene/tenkemåtene er preget av én klasses 

interesser og tanker (s.70 - 75) 
• men blir gort gjeldende utover klassen selv og gjelder for hele 

samfunnet, som en ”totalitet” 
•  ideologien er dermed en reproduserende og stabiliserende 

kraft: Grunnleggende problem: hvordan endre verden/
virkelighetsforståelsen 

kulturen virker ideologisk 
•  passiviserende: arbeiderklassen mobiliserer ikke 
•  tilslørende: arbeiderklassen ser ikke seg selv, forstår ikke 

egne interesser 
•  forførende: lurer arbeiderklassen til å støtte borgerskapet 

gjennom tilslutning til kulturen (la seg underholde, forbruk) 
•  altså dobbelt utnyttet 

Ideologien derfor fremmedgjørende 
•  fremmedgjøring som avstand til det arbeiderklassen selv 

produserer (fysisk atskillelse) 
•  fremmedgjøring som fravær av kontroll og eierskap over 

arbeidsresultatet 
•  fremmedgjøring i forbruket: fascinasjonen over produktet som 

er til salgs. Man gjenkjenner ikke arbeidet som er nedlagt 
•  summen av dette gjør fremmedgjøring til en generell 

bevissthetstilstand 

Konsekvenser av et Marxistisk kulturbegrep 
• Kulturprodukter må forstås og analyseres i forhold til en 

historisk analyse 
• med vekt på produksjonskreftene og produksjonsforholdene 

(relasjonene mellom klassene) 
• Kulturen i allmenhet, og alle kunstverk eller kulturelle ytringer 

er på denne måten politiske, 
•  i det de bidrar til å opprettholde "den herskendes klasses 

tanker og ideer" 

utfordringer, etter Marx: 
• Revolusjonen kommer ikke, men hva kan og skal gjøres for å 

skape et bedre samfunn 
– revolusjon eller reform 
– krise og klassekrig eller politisk konflikt og kamp 

• Kulturen blir kompleks og forholdet mellom kultur/ideologi og 
bevissthet (fremmedgjøring) blir vanskelig å forstå: 
– kulturen blir populær gjennom litteraturen og filmen 
– kulturindustrien blir mer og mer industrialisert og 
masseprodusert 

– arbeiderklassens kultur som frigjørende? 

Walter Benjamin (1892-1940) 
• Opptatt av kunsten og kulturelle uttrykksformer heller enn 

politikk og arbeidsdeling 
•  Fascinasjon over fremveksten av kommersielle uttrykksformer, 

kommersiell kultur: fetisjerte objekter 
• Passageverket om Paris, upublisert 
• Kunstverket i reproduksjonsalderen (Gyldendal 1975) 

Regnes inn i Frankfurterskolen 
•  Theodor Adorno, Max Horkheimer, 1923 - 1937  
• W. Benjamin samarbeidet med og influerte spesielt Adornos 

tenkning omkring kunst og kultur 
• Adorno mer negativ og pessimistisk til populærkultur og 

massekultur 

Kunstverkets aura 
•  et mål for kulturell verdi 
•  teknologisk utvikling påvirker opplevelsen av kunst og 

kunstens original(itet) (aura) 
• men teknologisk utvikling og masseproduksjon åpner for nye 

forståelser og bruk av kunst (fotografi, film, radio) 
•  nye muligheter for reproduksjon må tas i bruk for å motvirke 

nazismens/fascismens fremvekst 

nærlesning.... 
•  posisjonerer teksten tydelig i marxistisk tenkning (s.35-36), 15 

teser/avsnitt 
•  reproduksjon i historisk perspektiv og stadfestelse av 

reproduksjonens økende betydning idag (f.eks s.40) 
•  utstillingsfunksjon, utstillingsverdi overtar: fotografiet (s.45), 

teateret (s.47) filmen (s.48-54) 
• massenes forhold til kunsten; den kollektive opplevelsen i 

kinosalen (s55-58), det optisk-ubevisste, psykoanalysen... (s.
58) 

om filmens potensiale 
•  at adspredelse og konsentrasjon er motsetninger utelukker 

ikke at underholdning og læring kan forekomme 
•  eks. Chaplin: filmkunsten løser nye oppgaver, skaper sjokk 

(optisk-bevissthet), kinosalen åpner for spontan, kollektiv, 
vurderende holdning  

Antonio Gramsci (1892-1937) 
• Aktualiseres på 1980-tallet med nyutgivelser av ”noter fra et 

fangenskap” 
•  skrevet mens han satt fengslet i Mussolinis regjeringstid i Italia 
• Gir viktige bidrag til nye forståelser av hvordan Marx tenkning 

kan revideres, oppdateres og fornyes 

Gramsci, i den politiske historien 
•  Italiensk forfatter, journalist, kritiker, politiker og teoretiker 
• Grunnlegger av Italias kommunistparti og flere aviser (bl.a. 

L’Unita) 
• En stor del av forfatterskapet skrevet i fengsel 
•  Teori og praksis nært knyttet sammen 

Gramsci’s hegemoni-begrep 
•  Løser opp og historiserer Marxs teori 
• Betydningen av arbeiderorganisering og det sivile samfunn 

trekkes inn 
• De intellektuelle har en rolle å spille (organisk intellektuell) 
• Kulturen og ideologiene konkurrerer om dominans, og 

dominansen er aldri fullstendig 

Gramsci’s nye åpninger 
• Statens dominans er ikke total, avhenger av det sivile 

samfunnets innordning og bidrag til konsensus 
• Konsensus forutsetter ”forhandlinger” 
• Kulturproduksjon og intellektuelt arbeid kan utvikles innenfor 

en relativ autonomi 

Sentrale tanker 
•  hegemoni; dominans aldri hel, og ikke overført, som en hel 

ideologi 
•  baseres heller på en konsensus; en midlertidig enighet og 

stabilitet 
•  opprettholdt på ulike vis av allianser mellom institusjoner og 

klasser 
• men alltid åpne for motstand, endring og fornyelse 

Sentrale begreper 
•  hegemoni/konsensus (enighet) 
•  forhandlinger (negotiations) 
• motstand (resistance) 
•  appropriasjon (aktiv tilegnelse) 
•  stabilitet/krise 
•  de intellektuelle: de organisk intellektuelle  

Theodor W. Adorno  
(1903 – 1969) 
• Samarbeidet med Max Horkheimer, som ledet Institut für 

Sozialforschung i Frankfurt 
• Kritisk samfunnsforskning 
• Hvordan forstå arbeiderklassens utvikling 
• Bevisstgjøring, reflektere over mulige strategier for handling 

Adorno; den negative siden... 
• Kulturelt forfall betyr ikke anarki, men opprettholdelse av 

maktforhold 
• Kulturindustrien et pessimistisk trekk ved USA: et samfunn 

hvor revolusjon ikke kan finne sted. 
• Et sted hvor man heller ikke trenger fascisme og nazisme for 

å leve i et totalitært samfunn (Marcuse) 

Adornos kulturpessimisme 
• Mindre tro på vitenskapen som mulig kritisk og politisk praksis 
• Kusten et bedre alternativ for å skape rom for refleksjon og 

motstand 
• Massekulturen, kulturindustrien som uttrykk for og forklaring 

av stabilitet totaliserende samfunnsformasjoner 
• Kulturen som kriseløser i kapitalismen 

populærmusikken 
• Standardisering, refreng på 32 takter, en oktav, en note av 

gangen 
• Utskiftbare elementer fra skjemaer 
• Helheten uten relasjon til enkeltdelene 
• Produktet er allerede uttenkt, allerede konsumert 

vs Seriøs musikk 
• Delene er meningsløse uten helheten 
• Helheten en kompleks sammensetning av deler 
• Risiko i sammensetning og fremføring: Går det galt med en 

detalj, kan alt tapes 
• Den menneskelige erfaring er trukket inn av kompositørens 

strategier 

Kulturindustrien (1943-44) 
•  Teknisk rasjonalitet i dag er herredømmets egen rasjonalitet 
• Opplysningens dialektikk: kulturen er nå mytologiserende og 

totaliserende 
• Biler, bomber og film holder det hele sammen 
• Motstand og mobilisering innenfor populærkulturen er umulig 

Luois Althusser (1918-1990) 
•  Fransk filosof, betydningsfulle arbeider om Marx og Hegel, 

Marxist, aktiv i PCF 
• Reading Capital  
• On the young Marx 
•  1968, studentopprøret, militant marxisme 
•  Ideology and Ideological State Apparatuses (1971) 

Althussers ideologibegrep 
•  Ideologien en form for praksis, nedfelt i hverdagsliv, erfart 

også i materialitet, omgivelser, rutiner osv.. 
•  Ideologien er institusjonalisert som et stats-apparat; barnhage, 

skole, arbeidsliv, kulturliv, fritidsliv, massemedier, 
pensjonistliv... 

•  Interpellasjon som det som kobler individ til subjekt; subjekt 
som noe allerede plassert, strukturelt underordnet, disiplinert. 

noen begreper... 
•  appropriasjon og konsensus; som hos Gramsci forutsettes at 

samfunnsborgere ”aktivt bidrar selv” i sin egen undertrykkelse 
•  interpellasjon 
•  ISA (det ideologiske stats apparat) 
• RSA (det repressive stats apparat) 

Idag... 
•  noen begreper fra Althusser (kanskje egentlig Gramsci) har 

overlevd 
• men Althussers forsøk på totalbeskrivelse av kapitalistisk makt 

og kultur er forlatt av de fleste 
• Overganger til diskursanalytiske posisjoner: 

– Michael Foucault 
– Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 

Habermas: The public sphere 
•  i utgangspunktet en historisk analyse av det liberale 

demokratiets utopiske forestillinger om medienes rolle, og det 
avviket som kapitalismen og statsdannelsen nødvendiggjør i 
moderne samfunn. 

•  strukturendringer i offentligheten er knyttet til medienes 
posisjon og funksjonering mellom borgere og det sivile 
samfunnet på den ene siden, og 

•  politikkens institusjoner (staten, byråkrati, det parliamentariske 
system) og økonomiens institusjoner (markedet, 
eiendomsregulering, kulturindustrien) 

•  offentligheten går fra å være representativ til å være re-
presenterende  

Medier som offentlighet 
• Stedet der en rasjonell, åpen samtale kan finne sted 
• Der man kan reflektere over kulturen og kunsten: den 

profesjonelle kritikken av litteratur, kunst, teater osv. 
• Der en kritisk kulturjournalistikken kan utvikles som en 

kulturøkonomisk og kulturpolitisk refleksjon over 
kommersialering og markedsmakt og kulturpolitikkens formål 
og muligheter. 

• Og der mediene fortsatt fungerer som informasjonskanal, 
annonsering, promotering, m.m. 

offentlighetens forfall... 
•  i stedet for å være et fritt rom for herredømmefri 

kommunikasjon, der kritikk kunne formuleres og uttrykkes, 
•  har særinteresser overtatt. Det vi ender opp med er en 

iscenesettelse: s.78; the orcess of aking pubic simply serves 
the arcane policies of special interest; in the form of "publicity" 
it wins public prestige for people or affairs, thus making them 
worthy of acclamation in a climate of nonpublic opinion. 

• motvirkes av at rettsregler og normer for ytringsvern og 
rettigheter utvides f.eks til det økonomiske området 

•  og ved at engasjerte borgere deltar i offentlige ordskifter. 

neste forelesning om Part II 
•  Fokus på tekstene til Barthes, Williams og Hall 
• Barthes artikkel i Reader erstattes med siste artikkel i boken 

"Mytologier"; "myten idag". Kan med hell kombineres med 
lesning av artikler om forsidebildet på Paris Match eller 
Citroën DS. Sideanvisninger blir lagt ut på beskjedfeltet. 
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